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Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki, 

pred vami je katalog s ponudbo programov OIV oziroma obšolskih dejavnosti, ki jih v tem letu 

organiziramo na naši šoli. Izbirate lahko med različnimi vsebinskimi področji. Nekatera se navezujejo 

na posamezne šolske predmete, druga omogočajo razvijanje različnih talentov in spretnosti.  

 

Prosimo vas, da:  

1. natančno pregledate katalog, 

2. izberete svojo dejavnost/dejavnosti in 

3. najkasneje do 29. 9. 2020 v spletni učilnici oddate svojo prijavo (predmeti → organizator). 

Med letom se lahko dejavnosti zaradi dodatne ponudbe izvajalcev dopolnijo. Dijaki boste o tem obveščeni  

na oglasni deski ter tako povabljeni k prijavi in sodelovanju. 
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NARAVOSLOV´C 
(priprave na tekmovanje iz znanja naravoslovja) 

nosilka programa Branka Klemenčič (koordinatorica dela) 

sodelavci učitelji naravoslovnih predmetov 

število ur po potrebi 

program je 
namenjen 

dijakom 1. in 2. letnika 

velikost skupine do 30 dijakov 

čas izvedbe tekom šolskega leta 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- Razvijanje eksperimentalnih veščin pri uporabi različnih laboratorijskih metod, 

- vsebinske priprave, ki bodo zajemale predvsem pregledno, z razumevanjem 
podprto znanje 1. in 2. letnika biologije, fizike, kemije in matematike,  

- z uporabo različnih aktivnih metod in oblik dela osvojiti znanja in veščine, potrebne 
za delo v timu, kot je to značilno za mednarodno naravoslovno olimpijado (EUSO),  

- skozi različne dejavnosti se uriti v skupinskem sodelovalnem delu pri reševanju 

različnih avtentičnih izzivov, predvsem s preteklih olimpijad. 

vsebina 
programa 

Vse teme, predvidene z razpisom za državno tekmovanje iz znanja naravoslovja (fizika, 
kemija, biologija in matematika).  
Razvijanje eksperimentalnih veščin pri uporabi različnih laboratorijskih metod:  

- priprava vzorcev, redčenje vzorcev, rokovanje z laboratorijskim inventarjem, 
merjenje, zapis podatkov, vrednotenje podatkov, napake … , 

- uporaba spektroskopije,  

- uporaba titracijskih metod (kompleksometrična, obarjalna, redoks in 
nevtralizacijska) za analizo realnih vzorcev, 

- uporaba kromatografije,  

- uporaba merilnega kompleta Vernier za obdelavo podatkov s programom 
LoggerPro, 

- eksperimentalne veščine merjenja v električnih krogih,  

- mikroskopiranje, merjenje z mikroskopom, uporaba lupe in skiciranje opazovanih 
objektov,  

- branje in risanje grafov (na milimetrski papir), 

- veščine, ki se jih dijaki naučijo pri eksperimentalnih vajah: osnove merjenja, 
obdelava meritev, prikaz rezultatov, samostojno opazovanje, razmišljanje, 

sklepanje. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Ure se bodo izvajale preko videokonferenc v popoldanskem času. 
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KEMIK.SI 

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

sodelavci zunanji predavatelji, zunanji mentorji 

število ur 

Do maksimalno 50 ur za posamezno dejavnost: 

- priprave na Preglovo tekmovanje po letnikih (15 ur do šolskega tekmovanja + 35 ur 
za uvrščene na državno tekmovanje),  

- priprave na tekmovanje iz naravoslovja (15 ur do šolskega tekmovanja + 35 ur za 
uvrščene na državno tekmovanje),  

- priprave na mednarodna tekmovanja (v primeru uvrstitve na EUSO, IChO, EUCYS 
…), 

- ostale dejavnosti (20 ur). 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 
Do 30 v eni skupini, sicer pa zelo odvisno od dejavnosti: raziskovalne skupine do 3 
dijaki, priprave na tekmovanja – vsi prijavljeni tekmovalci, predavanja – vsi prijavljeni 
dijaki. 

čas izvedbe tekom celega šolskega leta, v odvisnosti od razporeditve dogodkov  

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto in ustanove po dogovoru 

cilji programa 

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

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

- priprava dijakov na državno tekmovanje iz znanja kemije in na izbirno tekmovanje 
za mednarodno kemijsko olimpijado in naravoslovno olimpijado EUSO, 

- sodelovanje na videokonferenčnih ali klasičnih tematskih predavanjih zunanjih 

strokovnjakov. 

vsebina 
programa 

Dijaki: 

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

- bodo s svojimi izdelki sodelovali na različnih natečajih in razpisih,  

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

- bodo lahko sodelovali na različnih organiziranih tematskih predavanjih.  

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Ure se bodo izvajale preko videokonferenc v popoldanskem času. 
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PRIPRAVE NA TEKMOVANJA IZ ZNANJA FIZIKE 

nosilec programa Blaž Zabret 

sodelavec Miha Hadl 

število ur tedensko po eno ali dve uri 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe po pouku v drugi polovici leta 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- obravnavati vsebine, potrebne za tekmovanje iz znanja fizike 

- seznaniti se s tipi nalog, ki se pojavljajo na tekmovanjih 

- poglabljati znanje fizike 

vsebina 
programa 

vsebine iz kataloga za tekmovanja iz znanja fizike 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Če bodo tekmovanja zaradi zdravstvenih razmer odpadla, se priprave ne tekmovanje 
ne bodo izvedle. Drugače se bodo izvedle dopisno preko MS Teams.  
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OSNOVE FOTOGRAFSKE TEHNIKE 

nosilec programa Miha Hadl 

število ur 30 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine do 12 dijakov 

čas izvedbe pomlad 2021 

kraj izvedbe 
Glede na okoliščine: šola za teoretični del, okolica šole in doma za praktični del. Če bo 
potrebno, je možna izvedba na daljavo. 

cilji programa 
Poznavanje fizikalnih in tehničnih osnov fotografije. Uporaba nastavitev fotoaparatov 
pri praktičnem delu na terenu. 

vsebina 
programa 

- zgradba fotoaparata in objektivov 

- elementi osvetlitve – čas, zaslonka občutljivost tipala 

- pomen in vpliv elementov osvetlitve na izgled posnetkov 

- uporaba različnih objektivov 

- pomen in vpliv goriščne razdalje objektivov  

- dodatna fotografska oprema 

- delo na terenu 

- analiza posnetkov, pogovor in komentiranje fotografij 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru dela na daljavo bo teoretični del OIV potekal preko izmenjave gradiv in 
videokonferenc, praktični del na terenu bo nespremenjen, analiza in pogovor bosta 

potekala preko videokonferenc. 
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FIRST LEGO LEAGUE 

nosilec programa Janez Gorenc 

sodelavka Breda Vovko 

število ur 120 

program je 
namenjen 

dijakom 1. letnika 

velikost skupine 10 dijakov 

čas izvedbe september 2020−maj 2021 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, okolica, lokacija regijskega in mednarodnega tekmovanja 

cilji programa 

Dijaki: 

- dobijo veselje do tehničnih veščin, 

- postanejo tehnično inovativni in ustvarjalni, 

- se spoznajo z osnovnimi prvinami podjetnosti, 

- spoznajo timsko delo, 

- gradijo svoje vrline in 

- krepijo tekmovalnost. 

vsebina programa 

- gradnja lego robota 

- razvijanje FLL projekta 

- sodelovanje pri projektu Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti 

- sodelovanje na FLL tekmovanjih 

- tedenska srečanja 

- razvijanje timskega duha 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru dela na daljavo bodo timi še vedno timi, vendar bodo morali svoje aktivnosti 
koordinirati online, mentorji pa jih bomo online tudi vodili. Delali bomo preko 
platforme Zoom. V primeru slabše epidemiološke slike bodo na tak način izvedena tudi 

tekmovanja, za to poskrbi organizator (Zavod Brihtne glavce) in šolski mentorji. 

  



Katalog OIV po prosti izbiri 2020/21                                                                    Gimnazija Novo mesto 

8 

EVROPSKE STATISTIČNE IGRE 

nosilka programa Barbara Strnad 

število ur 1 šolsko uro na teden po dogovoru z zainteresiranimi dijaki 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe september 2020−maj 2021 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, računalnica 

cilji projekta 

Evropske statistične igre so tekmovanje, ki ga organizirajo Eurostat in statistični uradi 
nekaterih evropskih držav z namenom promovirati statistično dejavnost med dijaki in 
učitelji. Glavna cilja Statističnih iger sta spodbujanje radovednosti in zanimanja za 

statistiko med dijaki. 

vsebina programa 

- Srečali se bomo s praktični primeri uporabe statističnih podatkov in iskali 
priložnosti za uporabo pridobljenega statističnega znanja, 

- pokazali vlogo statistike v družbi in 

- spodbujali skupinsko delo in sodelovanje za doseganje skupnih ciljev. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

spletne učilnice, videokonference 
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RAČUNALNIŠTVO 

nosilka programa Barbara Strnad 

število ur 1 šolsko uro na teden po dogovoru z zainteresiranimi dijaki 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe september 2020−maj 2021 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, računalnica 

cilji projekta 

Glede na interes dijakov: 

- se bomo pripravljali na računalniška tekmovanja, 

- se bomo pripravljali na tekmovanja iz robotike, 

- bomo osvajali osnovna znanja snemanja zvoka, videa, slik, iskanja materialov na 
spletu, obdelave in kombiniranja vsebin, 

- bomo vzpodbujali dodatno izobraževanje ter 

- izdelovali raziskovalne naloge. 

vsebina programa 

- konstrukcija robota in njegovo programiranje  

- izzivi s področja avtomatike in informatike 

- analitično reševanje problemov 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

spletne učilnice, videokonference 
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PROGRAMIRANJE 

nosilec programa Uroš Zoretič 

število ur 75 

program je 
namenjen 

dijakom, ki si želijo spoznati osnovne programske koncepte 

velikost skupine 24 dijakov 

čas izvedbe po dogovoru, začetek novembra 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, računalniška učilnica 

cilji projekta 

Cilj je dijakom predstaviti osnovne koncepte objektno usmerjenega programiranja v 
programskem jeziku Java.  

Ob osvojitvi osnovnih konceptov (predvideno spomladi  odvisno od hitrosti učenja 
konceptov programiranja) bomo v jeziku Processing, ki temelji na programskem jeziku 
Java naredili grafične programe (ob veliki pripravljenosti za delo se lahko naredili tudi 

kakšna zelo preprosta animacija/igra v jeziku Processing). 

vsebina programa 

Programski koncepti:  

- zaporedje (ukazi), pogojni stavek (if stavek), ponavljanje (for zanka), 

- spremenljivke (tipi spremenljivk), 

- programski stavki (prireditveni stavki, metode (formalni in dejanski parametri)), 
prirejanje vrednosti, 

- polja/tabele (ang. arrays), sortiranje elementov, dvo in več dimenzionalne tabele, 

- objekti, tabele objektov, 

- rekurzija, 

- dedovanje, koncept vmesnika (ang. Interface), 

- implementacija preprostih algoritmov skozi primere (povezani seznami, binarna 
drevesa), 

- reševanje enostavnih programskih problemov, 

- spoznavanje ključnih programskih algoritmov. 

Processing: 

- Uvod v Processing, ki temelji na programskem jeziku Java 

- Statična grafika (vgrajeni elementi) 

- Risanje grafike s programom 

- Uporabniški vhodi 

- Dinamična oz. interaktivna grafika 

- Video in/ali zvokovni vhodi 

- Odvisno od zainteresiranosti in osvojenega znanja se lahko lotijo tudi lastnih 
projektov (vizualizacija podatkov, interaktivna igra itd. -- po želji, lastne ideje) 
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vsebina programa 

Literatura: 

- Programiranje v Javi: 
https://studentski.net/get/ulj_fri_ri3_pr1_sno_programiranje_v_javi_01.pdf  
(neuraden online pdf) 

- Knjiga: Java skozi primere: https://www.worldcat.org/title/java-skozi-
primere/oclc/449583263 (referenca na knjigo. Na začetku krožka lahko delim 
kopijo pdf-ja. Ob zadostni iznajdljivost se dobi tudi na spletu) 

- Programske naloge:  
https://www.codewars.com/  
https://projecteuler.net/archives  

- Processing:  
https://processing.org/reference/ 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

spletne učilnice, videokonference 

  

https://studentski.net/get/ulj_fri_ri3_pr1_sno_programiranje_v_javi_01.pdf
https://www.worldcat.org/title/java-skozi-primere/oclc/449583263
https://www.worldcat.org/title/java-skozi-primere/oclc/449583263
https://www.codewars.com/
https://projecteuler.net/archives
https://processing.org/reference/
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DODATNI POUK IZ MATEMATIKE 

nosilci programa Jernej Ban, Nuša Košmerl, Andreja Kramar, Vanja Popov, Mojca Rangus  

število ur 20 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe celotno šolsko leto 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

Dijak: 

- je deležen dodatne razlage snovi, 

- usvoji višje učne cilje predmeta matematika in 

- se pripravlja na tekmovanja iz matematike. 

vsebina 
programa 

Dodatni pouk je namenjen dijakom z boljšim učnim uspehom, ki pri matematiki 
presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z 
različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk, projektne 

naloge in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Na daljavo po dogovoru z učečim učiteljem. 
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DOPOLNILNI POUK IZ MATEMATIKE 

nosilci programa Jernej Ban, Nuša Košmerl, Andreja Kramar, Vanja Popov, Mojca Rangus  

število ur 35 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe ena ura tedensko celo šolsko leto oz. po dogovoru z učečim učiteljem 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

Dijak: 

- je deležen dopolnilne razlage snovi in pomoči učitelja, 

- usvoji temeljne cilje predmeta matematika in 

- pridobiva boljše učne navade. 

vsebina 
programa 

Dopolnilni pouk je namenjen dijakom vseh letnikov, ki imajo iz kakršnega koli razloga 
težave z usvajanjem temeljnih standardov znanja in poleg rednega pouka potrebujejo 
še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. S prilagojenim načinom dela dijaki lažje 

usvojijo temeljne učne cilje predmeta. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Na daljavo po dogovoru z učečim učiteljem. 
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TEKMOVANJE V ZNANJU GEOGRAFIJE 

nosilka programa Polonca Centa 

sodelavci učitelji geografije 

število ur 10 ur za posamezno raven tekmovanja 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe november 2020–april 2021 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 
Dijaki bodo spoznali vlogo proizvodnje hrane za človeštvo. Seznanili se bodo z razvojem 
prehrane in kulinarično tradicijo v sodobni prehrani. 

vsebina 
programa 

Tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2020/21 poteka pod naslovom 
PREHRANA V GEOGRAFSKI PERSPEKTIVI. 

Zbiranje prijav za šolsko tekmovanje bo potekalo v elektronski obliki.  

Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene: 

- šolska raven: torek, 24. novembra 2020, ob 13. uri, 

- območna raven: torek, 26. januarja 2021, ob 14. uri, 

- državna raven: petek, 16. aprila 2021, ob 10. uri. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Način izvedbe tekmovanja na daljavo s strani organizatorjev še ni bil predstavljen.  

Priprave za območno in državno raven bodo v primeru dela na daljavo potekale preko 

videokonferenčnega sistema Zoom. 
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA PSIHOLOGIJE 

nosilka programa Zlatka Butkovec Gačnik 

sodelavki Jana Hosta, Klara Šurla 

število ur 35 ur 

program je 
namenjen 

dijakom 2., 3. in 4. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe 
Priprave na tekmovanje bodo potekale od novembra dalje.  
Šolsko tekmovanje bo 14. 1., državno tekmovanje pa 26. 3. 2021.  

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto (šolsko in državno tekmovanje) 

cilji programa 

Cilji tekmovanja so:  

- širjenje znanja in poglabljanje že usvojenega znanja psihologije,  

- spodbujanje mladih pri nadgrajevanju znanja s področja psihologije nad 
zahtevnostjo rednega šolskega programa,  

- uporaba znanja psihologije ter odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za psihologijo,  

- motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja psihologije,  

- ozaveščanje mladih o pomenu razumevanja človekove duševnosti, vedenja in 
osebnosti ter  

- o pomenu dobrih medčloveških odnosov in skrbi za duševno zdravje.  

vsebina 
programa 

V tem šolskem letu je tema tekmovanja Motivacija z duševnimi obremenitvami.  

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V tem primeru bodo priprave potekale preko video konferenc in v spletni učilnici. Način 
izvedbe tekmovanj bo določila Zveza za tehnično kulturo Slovenije. 

 

  



Katalog OIV po prosti izbiri 2020/21                                                                    Gimnazija Novo mesto 

16 

ALI BOG OBSTAJA? 

nosilec programa Blaž Zabret 

število ur tedensko po eno ali dve uri 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine do 10 dijakov 

čas izvedbe po pouku celotno šolsko leto 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

Tekom aktivnosti ne bomo odgovarjali na vprašanje, ki si ga zastavljamo v naslovu, 
temveč bomo spoznavati in preverjati verodostojnost in resničnost različnih teorij 
zarote. Teorije si bodo dijaki izbrali sami, in zasnovali način, kako bi to  lahko zaroto 

potrdili ali ovrgli. 

vsebina 
programa 

Ne bomo obravnavali tem posameznih predmetov, ampak se bomo sproti dogovarjali 
in ugotavljali, katere teme bomo morali spoznati, da bomo lahko potrdili ali ovrgli 

izbrano teorijo zarote. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Program bomo izvedli dopisno preko maila ali videokonferenc. 
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FILM 

nosilca programa Jasmina Žagar, Uroš Lubej 

sodelavci JSKD (Klavdija Kotar) 

število ur 40 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 20 dijakov 

čas izvedbe september 2020–junij 2021 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto in okolica 

cilji projekta 
- izdelava krajših filmskih in drugih videoposnetkov  

- druga filmska in video znanja 

vsebina 
programa 

- spoznavanje in uporaba filmskega jezika 

- spoznavanje in uporaba filmskih izraznih sredstev 

- spoznavanje in uporaba filmske montaže 

- snemanje gimnazijskih in drugih dogodkov 

- izdelava kratkega filma 

- spoznavanje in pisanje filmske kritike (izbirno) 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

OIV film bo v primeru pouka na daljavo potekal (v celoti ali kombinirano) prek spletnih 
orodij (Moodle, Office 365, Zoom) oziroma skladno s priporočili NIJZ in usmeritvami 

šole. 
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KULTURNA POPOTOVANJA 

nosilka programa Suzana Krvavica 

sodelavci 
Kulturni center Janeza Trdine, Anton Podbevšek teater, Dolenjski muzej, Knjižnica 
Mirana Jarca, Goga 

število ur 20 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine do 20 dijakov 

čas izvedbe september 2020–junij 2021 

kraj izvedbe Kulturne ustanove v Novem mestu 

cilji programa 

- spodbuditi k obiskovanju kulturnih prireditev 

- spremljati kulturno dogajanje 

- razvijati sposobnost kritičnega mišljenja ob obisku prireditev in ogledu razstav 

- razvijati sposobnost izražanja mnenja 

- spoznati temelje gledališkega jezika 

vsebina 
programa 

 
Spremljali bomo kulturno dogajanje v Novem mestu in širše in:  

- se udeležili vsaj enega literarnega večera oziroma kulturnega dogodka v Gogi in/ali 
Knjižnici Mirana Jarca, 

- si ogledali vsaj eno gledališko predstavo v APT ali KCJT, 

- si ogledali razstavo v Jakčevem domu ali Dolenjskem muzeju. 

Na sestankih v šoli se bomo na dogodke pripravili in po obisku ali ogledu izmenjali vtise.  

Dogodke bomo izbrali glede na ponudbo, ki bo odvisna od epidemioloških razmer.  

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Sestanki, na katerih se bomo pogovarjali o kulturnih dogodkih, bodo potekali po spletu. 
Po spletu si bomo ogledali tudi gledališko predstavo in film ter izvedli refleksijo.  
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PO RAZSTAVAH 

nosilka programa Barbara Maznik 

število ur 15 

program je 
namenjen 

vsem dijakom, ki jih zanima likovna umetnost 

velikost skupine do 20 dijakov 

čas izvedbe oktober 2020–junij 2021 

kraj izvedbe Ljubljana, Novo mesto in druga slovenska mesta 

cilji programa 

- razvijanje odnosa do kulturne dediščine 

- spoznavanje umetnostnih dosežkov slovenskih in tujih avtorjev  

- spodbujanje zanimanja za likovne stvaritve 

vsebina 
programa 

 
Vodeni ogledi občasnih razstav in del iz stalnih zbirk v: 

- Moderni galeriji v Ljubljani, 

- Narodni galeriji v Ljubljani, 

- Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici, 

- Dolenjskem muzeju v Novem mestu. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

OIV se v času dela na daljavo ne izvaja. 
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LIKOVNI KROŽEK 

nosilka programa Jasmina Žagar 

sodelavci Dolenjski muzej Novo mesto 

število ur 40 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 15 dijakov 

čas izvedbe celotno šolsko leto  

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

Dijaki spoznajo umetnine Novega mesta in prestolnice. 

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

vsebina 
programa 

- Obisk razstav (trenutne aktualne razstave in galerijske zbirke v Sloveniji), 

- v krožku bodo dijaki spoznali različne slikarske, grafične in kiparske tehnike , 

- sodelovali bomo z Dolenjskim muzejem Novo mesto pri izvedbi likovnih delavnic, 

- v času novoletnih praznikov bomo šolo okrasili in izdelali originalne in inovativne 
okraske, 

- pripravili bomo razstave in sodelovali v projektih v okviru šole ter na različnih 
natečajih. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

- virtualni ogled razstav 

- delo z aplikacijo SketchBook preko pametnega telefona ali tablice 
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UMETNIŠKA GRAFIKA IN LIKOVNO SNOVANJE 

nosilka programa Nataša Mirtič, akademska slikarka in grafičarka 

število ur 20 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 10 dijakov 

čas izvedbe oktober in november, oziroma po dogovoru 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto in grafični atelje JSKD 

cilji programa 

- spoznavanje zgodovine in razvoja umetniške grafike 

- usvajanje pojmov: matrica, grafični list, likovni znak, visoki ter globoki tisk  

- samostojna priprava matrice ter tiskanje 

vsebina 
programa 

V uvodnem delu grafične delavnice se bomo seznanili z zgodovino, nastankom in 
vrstami umetniške grafike. V nadaljevanju bomo pripravljali matrice iz materialov, ki so 
nam lahko dostopni v vsakdanjem življenju (papir, karton, tekstil, mivka, lepilo za les, 
pleksi, folija ...). Pripravljene matrice bomo nato odtiskovali na različne načine in 
spoznali, da lahko grafiko z lahkoto naredimo tudi doma. Po usvojenem osnovnem 
grafičnem znanju pa bomo spoznali neomejene izrazne možnosti grafike in sestavljali 
matrice v nove kompozicije in za zaključek naredili skupinsko likovno delo ter se naučili 
pravilno podpisovati grafične liste. 

Med ustvarjanjem bomo razmišljali o kompoziciji in likovnem znaku, seznanjali se 
bomo s formo likovnega dela ter tem kako povezati obliko in vsebino v kompleksno 

umetniško delo. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Program temelji na praktičnem delu, zato bo ob morebitni potrebi po delu na daljavo 
grafična delavnica prestavljena v primernejši čas. 

  



Katalog OIV po prosti izbiri 2020/21                                                                    Gimnazija Novo mesto 

22 

GLASBENO USTVARJANJE 

nosilec programa Vanja Popov 

število ur 70 

program je 
namenjen 

vsem, ki želijo glasbeno ustvarjati  

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe po dogovoru z udeleženci 

kraj izvedbe učilnica 010 ali 005 

cilji programa 
- formiranje pevskega zbora 

- formiranje gimnazijskega benda 

vsebina 

programa 

- formiranje pevskega zbora 

- učenje pesmi 

- formiranje gimnazijskega benda 

- priprave za sodelovanje na različnih prireditvah 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru dela na daljavo, ta OIV ne bo izvajan (razen, če  uspemo vzpostaviti on-line 
sodelovanje). 
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GLEDALIŠKA SKUPINA GOGA 

nosilca programa Tomaž Koncilja, Marko Kastelic 

število ur 60 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine do 20 dijakov 

čas izvedbe september 2020–marec 2021 

kraj izvedbe Novo mesto 

cilji programa 
Gledališka skupina Goga sodeluje z različnimi deležniki (npr: Mestna občina NM, 
Bolnišnica NM, Knjižnica Mirana Jarca) pri pripravi predstav in prireditev. Vsako leto 
skupina pripravi tudi večerno predstavo na enem od odrov v Novem mestu. 

vsebina 
programa 

Letošnje šolsko leto pri Gogi načrtujemo sledeče:  

- uprizoritev predstave Tujec (o življenju Ivana Cankarja) po istoimenskem 
Slodnjakovem romanu v režiji Anite Koprivc (1. in 2. september 2020 v APT), 

- igrani recital Kako bi mogli zrakoplovi iz svojih lop? v KCJT ob zunanji slovesnosti 
obeležitve novomeškega občinskega praznika ter 100-letnice novomeške pomladi 
(oktober 2020 v KCJT); obenem bomo predstavo uprizorili tudi za gimnazijce v 
sklopu projekta Rastoča knjiga Gimnazije Novo mesto prav tako v začetku oktobra 
2020, 

- uprizoritev predstave na pediatričnem oddelku novomeške bolnišnice in predstave 
ob podelitvi daril za otroke zaposlenih, 

- prireditve/proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti (30 let plebiscita), 
slovenskem kulturnem prazniku in dnevu državnosti, 

- sodelovanje gledališke skupine in kulturnega društva Goga z MONM in Glasbeno 
šolo Marjana Kozine v programu slavnostnega koncerta ob slovenskem kulturnem 
prazniku v ŠD Marof 7. 2. 2021 ter 

- sodelovanje z ITS-gledališče pri uprizoritvi ciljne predstave (maj/junij 2021).  

način izvedbe v 
primeru dela na 

daljavo 

Zaradi specifičnosti odrskega ustvarjanja se bomo prilagodili glede na možnosti 
določene dejavnosti. Določene vsebine lahko vadimo preko zooma, nekatere se bodo 
žal prestavile. 
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GIMNAZIJSKI VEČERI 

nosilec programa Tomaž Koncilija 

sodelavci 
zainteresirani dijaki in dijakinje, strokovni delavci, zunanji sodelavci (odvisno od 
vsebine večera) 

število ur 20 ur (priprava, organizacija) + 10 ur (izvedba) 

program je 
namenjen 

vsem dijakom, dijakinjam, strokovnim delavcem in delavkam Gimnazije Novo mesto 
ter zainteresirani javnosti 

velikost skupine odvisna od interesa 

čas izvedbe 
trije petki od novembra do marca (27. 11., 29. 1., 26. 3.) ter četrtek, 22. 4., od 17h/18h 
do 19h/20h 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

- prebujanje in razvijanje ustvarjalnosti dijakov novomeške gimnazije  

- ozaveščanje pomena kulture, subkulture, povezovanja mladih  

- razvijanje kritičnega razmišljanja o družbi, umetnosti 

- razmišljanje o družbenih pojavih in vlogi ter možnostih mladih v današnjem svetu  

- spoznavanje, druženje, kakovostno preživljanje časa z vrstniki 

- razvijanje pozitivnih odnosov 

- širjenje osebnostnih obzorij, seznanjanje z zanimivimi dejstvi ali informacijami 

- razvijanje zmožnosti estetske recepcije, javnega nastopanja in izražanja mnenj  

- promocija Gimnazije Novo mesto v javnosti 

vsebina 
programa 

Gimnazijski večeri predstavljajo nadaljevanje tradicije tovrstnih dogodkov, ki so pod 
enakim ali drugačnim imenom v zadnjih desetletjih potekali v prostorih Gimnazije Novo 
mesto. Njihov glavni namen je prebuditi ustvarjalnost in/ali refleksijo na družbeno 
dogajanje pri gimnazijcih novomeške gimnazije. Iniciativni odbor gimnazijskih večerov, 
ki ga bodo sestavljali zainteresirani dijaki in mentor, bo oblikoval tematsko različne 
dogodke (od literarnih, gledaliških, glasbenih, likovnih, plesnih, fotografskih, filmskih … 
do okroglih miz, političnih in filozofskih debat, potopisnih predavanj ali celo družabnih 
tematskih večerov ob različnih družabnih igrah, taroku in šahu).Ključno se zdi, da 
interes za oblikovanje gimnazijskih večerov pride iz dijakov samih, saj se med njimi 
skrivajo mladi pesniki, pisatelji, medijski ustvarjalci, glasbeniki, kantavtorji, poznavalci 
specifičnih področij družbenega življenja, ki jim takšna javna predstavitev lahko pomeni 
potrditev za nadaljnje ustvarjanje in delovanje, hkrati pa se lahko na tem mestu 
seznanjajo s svojimi vrstniki, progresivnimi mladimi ustvarjalci ali nekoliko starejšimi 
»idoli«, prek katerih dobijo spodbudo ali usmeritev za svoje nadaljnje odločitve in 

prizadevanja. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Nastopajoči in udeleženci povezani prek MS Teams. Program bo moral biti seveda 
temu prilagojen (npr. zaradi preslabe kakovosti prenosa zvoka v tem primeru odpadejo 

glasbeni nastopi »v živo«). Možno pa je branje poezije in proze, debatni večeri ipd. 
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GIMNAZIJSKI KRESNIK 

nosilec programa Tomaž Koncilija 

sodelavci profesorice slovenščine, knjižničarji 

število ur 40 ur (priprava, organizacija, izvedba) 

program je 
namenjen 

vsem dijakom, dijakinjam in strokovnim delavcem Gimnazije Novo mesto 

velikost skupine odvisna od interesa 

čas izvedbe april–junij 2021 ali april–september 2021 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- spodbujanje in popularizacija branja med dijaki in dijakinjami 

- seznanjanje z najsodobnejšo kakovostno slovensko literaturo 

- razvijanje kritičnega mišljenja in izražanja  

- razvijanje zmožnosti vrednotenja literature in občutljivosti za posamezne elemente 
literarnega dela (zunanja in notranja zgradba, snov, vsebina, slog; spoznavna, 
etična in estetska komponenta ...) 

vsebina 
programa 

Osnovna ideja je izbor najboljšega slovenskega romana leta 2020 izmed desetih 
finalistov, ki jih določi Delova »kresnikova« strokovna komisija na predvečer dneva 
knjige. Na gimnazijski noči knjige se bomo z izborom seznanili ter se o delih pogovarjali. 
Do konca šolskega leta (lahko pa tudi do začetka prihodnjega šolskega leta) bomo po 
nizu pogovornih večerov izbrali »zmagovalca«, za kar bo potrebno izdelati merila in 
zagotoviti čim večjo objektivnost glasovanja (npr. z obrazložitvijo izbora v določenem 
obsegu kot naloge esejskega tipa/kritike/ocene znotraj pouka). Če bo le mogoče, bomo 
v prihodnjih letih k sodelovanju povabili tudi druge slovenske gimnazije ter kasneje z 

zanimanjem spremljali, kako se bo odločila strokovna komisija. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Načrtovane vsebine bomo izvedli na daljavo prek videokonference v okolju MS Teams, 
kolikor bo to pač možno, dijakom bomo poskušali zagotoviti izposojo ali nakup knjig 

prek Biblosa. 
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RASTOČA KNJIGA GIMNAZIJE NOVO MESTO 

nosilec programa Tomaž Koncilija 

sodelavci Marko Kastelic, profesorice slovenščine 

število ur 40 ur (priprava, organizacija, izvedba) 

program je 
namenjen 

vsem zainteresiranim dijakom, še zlasti 1. in 2. letniku 

velikost skupine odvisna od interesa (Goga, dijaki 2. b), predvidoma do 30 udeležencev  

čas izvedbe september/oktober 2020 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto/Kulturni center Janeza Trdine 

cilji programa 

- V dijakih s pomočjo pozitivnih zgledov in zgodb izjemnih posameznikov iz sedanjega 
ali nekdanjega gimnazijskega okolja ozavestiti spoznanje o moči ustvarjanja, 
znanja, umetnosti, branja in kulture, 

- povečati samozavest in prepoznavnost Gimnazije Novo mesto v  Sloveniji, 

- navduševati mlade (gimnazijce), da bi prek pozitivnih zgledov in spodbud našli moč 
in energijo za nadaljnjo strokovno in življenjsko pot, 

- povezati zaposlene in dijake Gimnazije Novo mesto z lokalnim okoljem, pa tudi z 
drugimi prebivalci Slovenije in sveta, ne glede na razlike med njimi, 

- razvijanje strpnosti in sožitja, spoštovanje in razumevanje drugačnosti, 

- prebujanje radosti ob nastajanju novega, dobrega, potrebnega, koristnega …, 

- pot k odličnosti in mojstrstvu, k spodbujajočim medsebojnim odnosom in sožitju v 

različnosti. 

vsebina 
programa 

Potem ko smo pred dvema letoma z odkritjem reliefa Gimnazijke z Rastočo knjigo in 
slavnostno prireditvijo ob omenjenem dogodku kot prva slovenska gimnazija vstopili v 
mednarodni projekt Rastoča knjiga, smo se obvezali, da bomo tudi v prihodnje razvijali 
duha Rastoče knjige in sledili vrednotam, ki vodijo k odličnosti in kultiviranosti, 
humanosti in sodelovanju. Leto kasneje smo obrnili drugi list Rastoče knjige Gimnazije 
Novo mesto, ki je že obrodila prvi sad – pesniški prvenec maturantke Eve Novak Preden 
odrastem, šolske hodnike in učilnice pa smo obogatili z napisi abecede ljubezni, ki so 

odražali izbrani moto iz Kettejeve pesmi Ljubezen večno vidim krog in krog.  

V letošnjem šolskem letu našo rastočo knjigo posvečamo 100-letnici novomeške 
pomladi, zato smo za tretji list Rastoče knjige Gimnazije Novo mesto izbrali verz 
začetnika slovenske zgodovinske avantgarde in enega od osrednjih protagonistov 
novomeške pomladi, nekdanjega novomeškega gimnazijca Antona Podbevška iz pesmi 

Izumitelj na zemlji: Kako bi mogli zrakoplovi iz svojih lop? 
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vsebina 
programa 

Verz razumemo kot odraz mladostnega hrepenenja in seganja po presežnem, po 
življenju samem. Ob tem bomo pripravili priložnostno razstavo o novomeški pomladi v 
prostorih šolske knjižnice in pred njo. Šolo nameravamo opremiti (kolikor bo to 
estetsko in praktično) z novimi napisi (izreki) t. i. »abecede odličnosti«. Gre za 
spodbudne citate, ki dvigajo duha in odpirajo srca za nove izzive. 

Osrednje dejanje pa bo predstava z naslovom Kako bi mogli zrakoplovi iz svojih lop?, ki 
jo pripravljamo v sodelovanju z gimnazijsko gledališko skupino Goga in jo bomo 
uprizorili tako v sklopu vsakoletne prireditve ob obletnici Rastoče knjige Gimnazije 
Novo mesto kot ob zunanji slovesnosti ob novomeškem občinskem prazniku (na 

povabilo Mestne občine Novo mesto) v začetku oktobra. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru dela na daljavo bomo prireditev izvedli le za MONM v Kulturnem centru 
Janeza Trdine, jo posneli in posnetek posredovali vsem dijakom. Če tudi to zaradi 
specifične zdravstvene ali varnostne situacije ne bo mogoče, bomo zgoraj omenjene 
dogodke preložili na kasnejši čas, takoj ko bo to mogoče. Tretji list Rastoče knjige 

Gimnazije Novo mesto bomo v tem primeru »obrnili« simbolno.  
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GIMNAZIJSKA NOČ KNJIGE 

nosilec programa Tomaž Koncilija 

sodelavci profesorice slovenščine, knjižničarja Tanja Cuder in Marko Kastelic, založba Goga idr.  

število ur 30 ur (priprava, organizacija, izvedba) 

program je 
namenjen 

vsem dijakom, dijakinjam in strokovnim delavcem Gimnazije Novo mesto ter 
zainteresirani javnosti 

velikost skupine 
odvisna od interesa (predvidoma 30 dijakov, ki prenočijo na gimnaziji, število 
obiskovalcev večernih dogodkov je precej večje) 

čas izvedbe 22./23. april 2021 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- navduševati mlade (gimnazijce) nad močjo knjige 

- razvijati čut za estetsko, empatijo 

- razvijati sposobnost doživljanja in interpretiranja umetnostnih besedil 

- vseživljenjsko učenje 

- razvijanje pripadnosti skupini, kraju, človeštvu 

- razvijati mlade v kompetentne uporabnike in organizatorje kulturnih vsebin 

- ozaveščati pomen kulture in branja v vsakdanjem življenju 

vsebina 
programa 

Po odlični izkušnji zadnjih dveh let (lani nekoliko okrnjeni zaradi bomo tudi letos 
nadaljevali s tradicijo »gimnazijske noči knjige«, s katero se bomo pridružili 
nacionalnemu projektu ob dnevu knjige (23. 4.) in hkrati razvijali lastno prepoznavnost. 
Ohranili bomo dejavnosti, ki so se izkazale kot zanimive in privlačne (literarni večer s 
priznanim avtorjem, predstavitev gimnazijske ustvarjalnosti, bralni maraton, knjižno 
restavracijo pod zvezdami, prenočitev v šolskih prostorih idr. ter nadgradili  dogodek z 
novimi, med drugim z nadaljevanjem projekta gimnazijski kresnik, ki ga v preteklem 
šolskem letu nismo uspeli izvesti v celoti. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Načrtovane vsebine bomo izvedli na daljavo prek videokonference v okolju MS Teams, 
kolikor bo to pač možno. 
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ŠOLSKO GLASILO STEZICE 

nosilka programa Natalija Petakovič  

sodelavec Tomaž Koncilija 

število ur 40 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe celotno šolsko leto 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto  

cilji programa 

- ustvarjanje šolskega časopisa STEZICE 

- priprava glasila za objavo na spletu in za tisk 

- spodbujanje literarnega in likovnega ustvarjanja pri dijakih Gimnazije Novo mesto 

- odzivanje na aktualne dogodke na šoli in pisanje različnih publicističnih besedil 
(intervju, reportaža, poročilo, ocena oz. kritika filmov, knjig …)  

- sodelovanje z zunanjimi inštitucijami (JSKD, Knjižnica Mirana Jarca, časopisne hiše 

….) 

vsebina 
programa 

- Do decembra bomo izdali dvojno številko šolskega glasila s članki preteklega 
šolskega leta in članki, ki so nastali v času karantene. 

- V Stezicah bodo objavljene tudi ilustracije, fotografije in drugi likovni prispevki.  

- Stezice bomo grafično oblikovali s pomočjo računalniških programov in jih pr ipravili 
za tisk ter objavo na spletu.  

- Z literarnimi in likovnimi prispevki bomo sodelovali na literarnih in likovnih 

natečajih JSKD ter drugih ustanov.  

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru dela na daljavo bomo imeli sestanke uredniškega odbora prek Zooma.  
Vse ostalo (pisanje in pregledovanje člankov, oblikovanje, priprava za tisk …) že poteka 

prek računalnika. 
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CANKARJEVO TEKMOVANJE ZA 1. IN 2. LETNIK 

nosilka programa Tina Furlan Turk 

sodelavci knjižničar in profesorji slovenščine 

število ur 60 

program je 
namenjen 

dijakom 1. in 2. letnika 

velikost skupine 30 dijakov 

čas izvedbe oktober 2020–marec 2021 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- razvijati sposobnost interpretativnega branja 

- kritično presojati umetniško literaturo 

- dvigniti znanje materinščine 

- razvijati ustvarjalno pisanje 

- pripravljati se na tekmovanje 

vsebina 
programa 

Naša domovina letos praznuje okroglo obletnico zato je naslov letošnjega tekmovanja 
Slovenija, vse najboljše. 

Dijaki bodo letos na šolski ravni brali roman Ivana pred morjem Veronike Simoniti, na 
območni ravni pa roman Vse moje Amerike Štefana Kardoša. 

Dijaki bodo podrobno prebrali romana, spoznali zgodovinsko ozadje, zbirali in prebirali 
strokovno literaturo, povezovali besedilo z znanjem literarne teorije in zgodovine …  

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru dela na daljavo se bomo z dijaki videvali na videokonferencah, naloge in 
refleksije pa bodo oddajali v spletno učilnico. 
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CANKARJEVO TEKMOVANJE ZA 3. IN 4. LETNIK 

nosilka programa Saška Cimperman 

število ur 80 

program je 
namenjen 

dijakom 3. in 4. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe september 2020–marec 2021 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilj programa - delo z nadarjenimi bralci, ki si želijo bralnih izzivov  

vsebina 
programa 

- Marjan Rožanc: Ljubezen in izbrani eseji Marjan Rožanc: Roman o knjigah (šolsko)  

- Drago Jančar: Galjot in izbrani eseji Drago Jančar: Pisanja in znamenja (območno)  

Rožančev roman Ljubezen (skupaj z izbranimi eseji) bo morebiti kakega (seveda nadvse 
dobrohotnega in tekmovanju naklonjenega) bralca vrgel s tira – politične delitve, vojni 
čas, okupatorji, erotika, kajenje, uboji … Prava zaloga tabujskih motivov, ki kar kličejo 
po (anonimnem) komentiranju in javnem hujskaštvu. A to strokovno usposobljene 
mentorje in tekmovalce, vešče kritičnega branja, ne sme prestrašiti – komisija ni prvič 
izbrala delo s tovrstno motiviko in tematiko, tudi v preteklosti se je pokazalo, da 
izzivalna besedila delujejo bralnomotivacijsko. Bolj kot površna in senzacionalistična 
branja nas ob Rožancu zanima nekaj povsem drugega: zanimiva otroška perspektiva, 
odprto otroško srce – o vsem tem piše avtor sam – in seveda »zgroženo mil pogled na 
najbolj počrneli svet«, kot dodaja esejist, ter odsotnost slehernega vzgojnega 
moraliziranja. Se bomo med aktualizacijo romana pogovarjali o ljubezni v času 
»kolere«, o podobi (ne)obremenjenega najstnika? Iskali povezave z Jančarjevim 
Galjotom na ravni podobe »tujca« v svetu nasilja vseh vrst? Bomo morda kritično 
razpravljali o odnosu osrednje književne osebe do žensk? Bomo razmišljali o 
umetniškem in esejističnem zapisu podobne tematike? Veliko ustvarjalnih poti je 

odprtih. Nekatere so uhojene, druge bomo uhodili 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Branje knjig poteka doma, obravnava knjig lahko poteka tako po internetu ter po 
zoomu oz. teamsih.  
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WORLD SCHOLAR'S CUP 

nosilka programa Mirjam Skube 

sodelavci Maja Hren, drugi učitelji angleščine 

število ur po potrebi 

program je 
namenjen 

dijakom 1. 2. in 3. letnika 

velikost skupine 20–30 (dijaki se organizirajo v skupine po 3) 

čas izvedbe celotno šolsko leto 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

Dijaki: 

- se na pripravah seznanijo s pravili tekmovanja, 

- vadijo veščine debate, pisanja eseja, 

- si izmenjajo gradivo, ki je potrebno za tekmovanje, 

- izmenjajo mnenja o naučenem. 

vsebina 
programa 

Tekmovanje je razdeljeno na 3 nivoje: regionalnega, ki je januarja v Ljubljani, 
globalnega, ki je junija na treh lokacijah sveta, in ameriškega, ki je novembra na univerzi 
Yale. Dijaki tekmujejo v 4 disciplinah: debata, pisanje eseja, skupinski kviz Bowl in 
individualni kviz Challenge. Tekmujejo v skupinah po 3. Vse o tekmovanju si lahko 
ogledate na spletni strani WSC tekmovanja: www.scholarscup.org, kjer dobite tudi 
literaturo in gradivo za tekmovanje. 

Sodelovanje na tekmovanju je odlična priložnost spoznati različne kulture sveta, 
navezati stike z mladimi z vseh koncev sveta in razširiti znanje iz znanosti, kulture,  
umetnosti, zgodovine in literature. 

Tekmovanje poteka v angleškem jeziku, vendar znanje jezika ni predmet ocenjevanja.  

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Vse vaje in priprave lahko izvedemo na daljavo preko spletnih učilnic in video 
konferenc.  
Vprašanje je le, kako bo s samim tekmovanjem, ker je letos zaradi virusa odpadlo. 
Čakamo na navodila organizatorja. 
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ANGLEŠKO TEKMOVANJE ZA 3. LETNIKE 

nosilka programa Mirjam Skube 

sodelavci učitelji angleščine v 3. letnikih 

število ur po potrebi 

program je 
namenjen 

dijakom 3. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe celotno šolsko leto 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- priprava na državno tekmovanje 

- pregled vseh slovničnih struktur 

- razširitev besedišča in fraz 

- urjenje bralne in pisne kompetence 

vsebina 
programa 

Na pripravah se dijaki seznanijo s potekom in pogoji tekmovanja na regionalnem in 
državnem nivoju. 

Najprej se izvede šolsko tekmovanje in na podlagi rezultatov se določi skupina dijakov, 
ki napreduje na regionalno in državno tekmovanje.  

Sledijo priprave na tekmovanje, kjer dijaki rešujejo naloge, ki so predpisane za  
tekmovanje, pišejo pisne sestavke in debatirajo o literarnem delu, ki je predpisano za 

tekoče leto. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

- Vaje potekajo preko video konferenc,  

- dijaki rešujejo in oddajajo naloge v spletne učilnice, kjer dobijo tudi povratno 

informacijo. 
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DELF – DIPLÔME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE 

nosilka programa Elsa Louis 

sodelavka Verena Potočnik 

število ur 15  

program je 
namenjen 

dijakom 2., 3. in 4. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe 

- priprave: enodnevna intenzivna delavnica (predvidoma februarja 2021), dodatne 
individualne ure po dogovoru 

- pisni in ustni izpiti:  

- nadomestni termin za lansko šolsko leto: predvidoma oktober 2020  

- redni termin: april 2021 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

Dijaki: 

- nadgrajujejo osnove rednega pouka oz. izboljšajo temeljne jezikovne spretnosti 
(pisanje, branje, poslušanje, govorjenje), 

- opravljajo izpit na (po dogovoru z učiteljico) izbrani stopnji (A1, A2, B1 ali B2). 

vsebina 
programa 

DELF certifikati so mednarodno priznane in veljavne listine, s katerimi se uradno 
dokazuje znanje francoskega jezika. Na šolski ravni se opravlja različica DELF junior 

(prilagojene tematike), DELF B2 pa omogoča vpis na francosko univerzo.  

Pri sestankih spoznajo dijaki izpitni format izbrane stopnje, vadijo razne jezikovne 
kompetence, dobijo individualne nasvete in imajo priložnost preizkusiti svoje znanje 

pred izpitom (poskusni izpit, pisni in ustni). 

Izpit je samoplačniški, strošek znaša od 45 € (A1) do 80 € (B2). 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru pouka na daljavo bodo priprave potekale preko videokonferenc. 
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NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA 1 (DEUTSCHES SPRACHDIPLOM 1) 

nosilki programa Vasja Jakše, Nataša Sekula Zupančič 

sodelavke učiteljice nemščine 

število ur 
- 2. letnik, DSD 1 – spoznavanje izpitnega formata (20 ur) 

- 3. letnik, DSD 1 – priprave v okviru tabora Celovec (4 dni) oz. redne priprave (25 ur) 

program je 
namenjen 

dijakom 2. in 3. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe 

- priprave za dijake 2. letnika: od novembra do konca šolskega leta  

- priprave za dijake 3. letnika: od novembra 2020 do marca 2021 

- izpit za dijake 3. letnika: marec 2021 

kraj izvedbe šola, jezikovni tabor Celovec (samo za dijake 3. letnika)  

cilji projekta 

- razvijati vse jezikovne sporazumevalne zmožnosti v nemščini  

- razvijati medkulturne, digitalne in socialne kompetence 

- pripraviti se na izpit DSD 1 na ravni A2/B1 

- izpeljati različne oblike projektnega dela  

vsebina programa 

2. letnik: Poudarek bo na poglabljanju jezikovnega znanja nemščine in razvijanju vseh 
štirih veščin (govorna in pisna komunikacija, slušno in bralno razumevanje). V delo bomo 
čim več vključevali tudi praktikantko iz Nemčije ter vas spodbujali k aktivni uporabi 
jezika. Preko vaj boste dijaki spoznali tudi izpitni format DSD 1. 

3. letnik: Delo bo usmerjeno v pripravo na izpit in bo vključevalo razvijanje vseh 
jezikovnih spretnosti. Reševali bomo naloge bralnega in slušnega razumevanja, pisali 
pisne sestavke v formatu, kot ga zahteva izpit DSD 1, dobili boste napotke in usmeritve 
za izdelavo predstavitve za ustni izpit. Pripravljali se bomo na ustni izpit.  

V okviru priprav bo možna udeležba na jezikovnem taboru v Celovcu (število mest je 
omejeno). 

*Tabor je samoplačniški, stroški znašajo predvidoma od 140 do 150 evrov na osebo. V primeru, 
da bi del stroškov krila nemška ustanova ZfA, bi se skupna cena sorazmerno znižala. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Priprave bodo potekale preko videokonference. 
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NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA 2 (DEUTSCHES SPRACHDIPLOM 2) 

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

sodelavke učiteljice nemščine 

število ur 

- 3. letnik – obvezna enourna tedenska priprava od marca do junija 2021, individualne 
konzultacije 

- 4. letnik – obvezna enourna tedenska priprava od septembra do ustnega izpita 

(predvidoma decembra 2020 oz. januarja 2021) 

program je 
namenjen 

dijakom 3. in 4. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe 
- tedenske priprave v 3. in 4. letniku 

- izpit za dijake 4. letnika (pisni 24. 11. 2020; ustni predvidoma decembra 2020 oz. 
januarja 2021)  

kraj izvedbe šola, jezikovni tabor Celovec  

cilji projekta 

- razvijati vse jezikovne sporazumevalne zmožnosti v nemščini  

- razvijati medkulturne, digitalne in socialne kompetence 

- pripraviti se na izpit DSD 1 na ravni A2/B1 

- pripraviti se na izpit DSD 2 na ravni B2/C1 (višja raven kot na maturi) 

- izpeljati različne oblike projektnega dela  

- sodelovati na različnih natečajih in tekmovanjih 

- znajti se v avtentičnem okolju (na taboru v Celovcu, v Avstriji) 

- omogočiti opravljanje počitniške prakse v Nemčiji …  

vsebina programa 

Na izpit DSD 2 se redno pripravljamo med šolskim letom v 3. in 4. letniku.  

Intenzivne priprave DSD 1 in 2 izvajamo za dijake 3. in 4. letnika tudi v okviru jezikovnega 
tabora v Celovcu (20.-23. 10. 2020)*. Priprava na izpit vključuje poznavanje vseh 
jezikovnih spretnosti. V okviru priprav na DSD se izvajajo še druge dejavnosti, k i so 
zapisane pri ciljih projekta.  

Le udeležba na jezikovnem taboru in na dodatnih rednih pripravah omogoča prijavo na 
izpit DSD 2. 

*Tabor je samoplačniški, stroški znašajo predvidoma od 140 do 150 evrov na osebo. V primeru, 
da bi del stroškov krila nemška ustanova ZfA, bi se skupna cena sorazmerno znižala. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru dela na daljavo tabor odpade. Redne priprave in individualne konzultacije 
potekajo preko videokonferenc. 
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JEZIKOVNI TABOR CELOVEC 

nosilka programa Elsa Louis 

sodelavki Vasja Jakše, Nataša Sekula Zupančič 

število ur 4 dni 

program je 
namenjen 

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

velikost skupine največ 45 dijakov 

čas izvedbe 20.–23. 10. 2020 

kraj izvedbe Celovec, Avstrija 

cilji projekta 

- razvijati jezikovne, medkulturne, digitalne in socialne kompetence 

- vaditi vse jezikovne spretnosti s poudarkom na pisanju pisnih sestavkov 

- pripraviti se na pisni in ustni izpit za DSD 2 in DSD 1 

- izpeljati projektno delo 

- znajti se v avtentičnem okolju 

- povezati učenje s prostočasnimi dejavnostmi  

- poglabljati neformalne vezi druženja 

vsebina 
programa 

V dopoldanskem času potekajo intenzivne priprave na izpit DSD  1 in DSD 2 v obliki 
pouka, kjer dijaki vadijo predvsem spretnosti bralnega razumevanja in pisanja daljšega 
pisnega sestavka. Popoldanski čas je namenjen odkrivanju Celovca, ogledu mestnega 
gledališča ter pripravam na projektno delo za ustni izpit (npr. izvedba intervjujev). 
Dijaki imajo tudi čas za druženje in sprostitev. Dejavnosti potekajo večinoma v 
nemščini. 

Tabor je samoplačniški, stroški znašajo 140 do 150 evrov na osebo. V primeru, da bi del 
stroškov krila nemška ustanova ZfA, bi se skupna cena sorazmerno znižala.  

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru dela na daljavo tabor odpade. Del priprav poteka preko videokonferenc.  
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BRALNO TEKMOVANJE V NEMŠČINI PFIFFIKUS 

nosilka programa Nataša Sekula Zupančič 

sodelavke Vasja Jakše, Elsa Louis, Eva Starič, Ajda Gabrič 

število ur 25 ur 

program je 
namenjen 

dijakom 3. in 4. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe branje knjig (oktober 2020–februar 2021), tekmovanje (predvidoma februar 2021) 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- z lažjimi literarnimi besedili spoznavati književnost nemško govorečega področja 

- poglabljati znanje nemščine, bogatiti besedni zaklad 

- razvijati ustrezne strategije za razumevanje besedil  

- poskušati besedila analizirati in interpretirati 

- spodbujati bralce k razmišljanju in argumentiranju 

- motivirati za nadaljnje branje 

- razvijati sposobnosti za medkulturno razumevanje 

- spodbujati uporabo IKT 

vsebina 
programa 

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

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru dela na daljavo bomo tudi bralno tekmovanje izvedli na daljavo. 
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NEMŠKA BRALNA ZNAČKA EPI LESEPREIS 

nosilka programa Nataša Sekula Zupančič 

sodelavke Vasja Jakše, Elsa Louis, Eva Starič, Ajda Gabrič 

število ur 20 

program je 
namenjen 

dijakom 1. in 2. letnika 

velikost skupine prijavljeni dijaki (brez omejitve) 

čas izvedbe branje knjig (oktober 2020–marec 2021), tekmovanje (predvidoma marec 2021) 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- razvijanje bralnih strategij 

- širjenje in poglabljanje besedišča, njegova uporaba v kontekstu  

- razvijanje govornih spretnosti (pripovedovanje, obnova vsebin)  

- motivirati dijake za branje nemških knjig  

- z lažjimi literarnimi besedili spoznavati književnost nemško govorečih dežel 

vsebina 
programa 

Dijaki bodo jeseni obveščeni o izboru knjig za bralno značko, šola bo zagotovila nakup 
določenega števila izvodov. Pred izvedbo tekmovanja bo kratka priprava na 
tekmovanje. Pogoj za udeležbo na pripravah je, da so dijaki predpisane knjige doma že 

prebrali. Natančen datum tekmovanja bo javljen naknadno.  

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru dela na daljavo bo bralna značka izvedena v skladu z navodili organizatorja 
bralnega tekmovanja. 
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE 

nosilka programa Elsa Louis 

sodelavki Eva Starič, Vasja Jakše 

število ur 20 

program je 
namenjen 

dijakom 2. in 3. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe november 2020–januar 2021 

kraj izvedbe 
Gimnazija Novo mesto (priprave, šolsko tekmovanje) in Gimnazija Franca Miklošiča 
Ljutomer (državno tekmovanje) 

cilji programa 

- poglobitev znanja nemščine 

- pridobivanje učnih strategij 

- urjenje veščine pisanja sestavkov 

vsebina 
programa 

Na pripravah si bomo bogatili besedišče, reševali vzorce izpitnih nalog, pisali pisne 
sestavke in spoznavali nove jezikovne strukture. 

V novembru 2020 bomo izvedli tudi poskusno tekmovanje, na katerem boste dijaki 
lahko preverili, kaj se na tekmovanju od tekmovalcev pričakuje. Vabljeni vsi, ki bi radi 

preverili svoje znanje nemščine. 

Šolsko tekmovanje: 7. januar 2021 

Državno tekmovanje: 2. februar 2021 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru dela na daljavo bodo priprave potekale preko videokonferenc. 
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PRIPRAVA NA ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ŠPANŠČINE 

nosilka programa Tea Ribič  

število ur 10 

program je 
namenjen 

dijakom 3. letnika oz. 4., če so se španščine začeli učiti v 2. ali 3. letniku  

velikost skupine do 30 dijakov 

čas izvedbe 
priprava: januar–april 2021 
šolsko tekmovanje je marca, državno pa aprila 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

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

vsebina 
programa 

Na šolskem tekmovanju dijaki pokažejo svoje znanje iz slovnice in bralnega 
razumevanja, na državnem pa tudi zmožnost pisnega izražanja (spis), slušnega 
razumevanja ter poznavanje vsebin iz kulture in civilizacije. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

preko spletne učilnice moodle, Teams … 
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ŠPANSKA BRALNA ZNAČKA EPI LECTURA  

nosilka programa Tea Ribič 

število ur 10 

program je 
namenjen 

dijakom 1., 2. in 3. letnika 

velikost skupine do 30 dijakov 

čas izvedbe februar, marec, april 2021 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta Dijaki razvijajo bralno pismenost v tujem jeziku.  

vsebina 
programa 

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

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

preko spletne učilnice moodle, Teams … 
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PRIPRAVA NA JEZIKOVNO DIPLOMO DELE A2/B1 PARA ESCOLARES  

nosilka programa Tea Ribič 

število ur 10 

program je 
namenjen 

dijakom 2., 3. in 4. letnika  

velikost skupine do 30 dijakov 

čas izvedbe september 2020–maj 2021 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

Razvijanje jezikovnih kompetenc: 

- bralno razumevanje, 

- uporaba jezika, 

- slušno razumevanje, 

- pisno izražanje,  

- ustno izražanje.  

Poglabljanje znanja španščine.  

vsebina 
programa 

Na pripravah bomo poglobili znanje, ki smo si ga pridobili med rednim poukom. Delali 
bomo jezikovne vaje, s katerimi bomo razvijali zgoraj navedene kompetence. Spoznali 

se bomo s kriteriji ocenjevanja.   

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

preko spletne učilnice moodle, Teams … 
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PODJETNOST IN USTVARJALNOST 

nosilec programa Janez Gorenc 

sodelavci Mojca Rangus, Verena Potočnik, Simon Jeraj 

število ur 50 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine do 25 dijakov 

čas izvedbe september 2020–junij 2021 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto in okolica 

cilji programa 

Dijaki: 

- se naučijo prepoznavati priložnosti v svojem okolju, 

- so ustvarjalni, 

- razvijajo občutek za vizijo, 

- se naučijo kritično presojati ideje, 

- se naučijo razmišljati etično in trajnostno, 

- se naučijo poiskati motivacijo in vztrajnost, 

- se naučijo osnov finančne pismenosti, 

- se naučijo sestaviti tim, 

- se naučijo uporabiti vsa sredstva na razpolagi, 

- se učijo skozi izkušnje, 

- se učijo delati z drugimi, 

- se naučijo načrtovanja in managementa, 

- se naučijo prevzeti pobudo ter 

- se naučijo oceniti in prevzeti razumno tveganje. 

 
 
 
 
 
 
vsebina 
programa  
 
 

 
 
 
 
 

- sodelovanje na celotnem programu podjetniškega tekmovanja Spirit/Popri: 
- sodelovanje pri dveh izzivih v organizaciji Razvojnega centra Novo mesto 
- razvijanje svoje lastne podjetniške ideje 
- sodelovanje na regijskem in državnem tekmovanju Popri 

- sodelovanje v programu za spodbujanje mladinskega podjetništva Junior 
Achievement – JA (ustanavljanje dijaških podjetij, iskanje investitorjev, prodaja, 
obisk sejma JA) 

- obiski podjetniških inkubatorjev, podjetij in predavanj  

- soorganizacija enega šolskega startup vikenda in sodelovanje v njem  

- obisk konference Podim 

- sodelovanje v projektu Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti agencije 
Spirit 
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vsebina 
programa 

- veščine pisanja blogov 

- veščine argumentiranega debatiranja 

- sodelovanje s šolsko ekipo First Lego League 
 

DIJAKI SODELUJEJO V OMENJENIH AKTIVNOSTIH PO SVOJI IZBIRI – LAHKO PRI VSEH, 
LAHKO SAMO PRI NEKATERIH. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru dela na daljavo bodo timi še vedno timi, vendar bodo morali svoje aktivnosti 
koordinirati online, mentorji pa jih bomo online tudi vodili. Delali bomo preko 

platforme Zoom. 

 

PRVA POMOČ 

nosilka programa Tanja Gačnik 

sodelavci Rdeči križ Novo mesto 

število ur 40 (10 v primeru dela na daljavo) 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine najmanj 6 dijakov 

čas izvedbe november 2020–maj 2021 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, lokacije tekmovanj bodo znane naknadno  

cilji programa 
- spoznavanje/utrjevanje/ponovitev pravilnih pristopov v prvi pomoči,  

- priprava ekip na preverjanje usposobljenosti srednješolskih ekip prve pomoči 

vsebina 
programa 

- teoretične osnove (fiziologija, najnovejše smernice v izvajanju prve pomoči) 

- praktični del (večina ur: pravilni pristop in ukrepanje ob nesrečah ali izrednih 
dogodkih, sodelovanje v timu) 

- udeležba na tekmovanju srednješolskih ekip prve pomoči  

* OIV se ne priznava kot opravljen tečaj za voznike motornih vozil. Vendar imate tisti 
dijaki, ki se boste aktivno pripravljali na tekmovanje in boste osvojili dovolj znanja, 
možnost, da se udeležite samo izpita prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil 

(brez predavanj). 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Izvedba bo potekala preko videokonferenčnih klicev. Poudarek bo na teoretičnih 
osnovah, primerih dobrih in slabih praks ter individualnih ukrepih v primeru nesreče 
ali izrednega dogodka (»Kaj narediš, če si sam in se zgodi …«). 
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 PROSTOVOLJSTVO IN HUMANITARNE AKCIJE 

nosilki programa Anica Kastelec in Suzana Krvavica 

sodelavci mentorji v zunanjih ustanovah 

število ur po dogovoru 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine več skupin, po dogovoru 

čas izvedbe september 2020–junij 2021 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto in zunanje ustanove 

cilji programa 

- krepitev socialnih veščin 

- učenje odgovornosti 

- spoznavanje različnih poklicev 

- spodbujanje povezanosti med generacijami 

- aktiviranje človeške energije za skupno dobro 

- zmanjševanje socialne izključenosti  

- razvijanje pozitivnega odnosa do sebe in drugih 

- razvijanje sočutja in posluha za potrebe ljudi  

- sodelovanje v aktualnih humanitarnih akcijah 

vsebina 
programa 

Izvedba dejavnosti bo odvisna od epidemioloških razmer. Dijaki bodo prostovoljno 
delo lahko opravljali v naslednjih ustanovah: 

- vrtci v NM in pri OŠ, 

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

- Varstveno delovni center: druženje z osebami z motnjo v duševnem razvoju, 

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

- Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto: otroške in mladinske 
delavnice, delo z otroki tujcev, delo z romskimi otroki, sodelovanje z društvi 
Slovencev v BiH, Srbiji in Črni gori, 

- Društvo življenje brez nasilja: delo z otroki v varni hiši, 

- Rdeči križ, OE Novo mesto: sodelovanje pri izvedbi humanitarnih akcij, delo v 
skupini Mladi za boljši svet, ekipa prve pomoči, 

- Gimnazija Novo mesto: vrstniška učna pomoč – tutorstvo; organizacija različnih 
humanitarnih akcij.  

Za vse prijavljene dijake bo organiziran uvodni sestanek, na katerem bo 
predstavljena vsebina programa.  
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način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Prostovoljstvo bomo izvajali v tisti društvih in organizacijah, kjer bo mogoče. 

 

INTERACT 

nosilki programa Suzana Krvavica, Natalija Petakovič 

sodelavci Primož Mihelič, člani RC Dolenjske Toplice, člani Rotaract kluba Novo mesto  

število ur 40 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 20 

čas izvedbe september 2020–junij 2021 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- medsebojno druženje članov Interacta 

- spoznavanje članov Rotary in Rotaract in mreženje 

- udeleževanje na zanimivih Rotary dogodkih in organiziranje lastnih dogodkov  

- razvijanje dobrodelnosti in pomoči drugim  

- spodbujanje odgovornega delovanja v družbi  

- sklepanje novih poznanstev doma in v tujini  

- organiziranje /sodelovanje pri dobrodelnih akcijah na šoli in v širši okolici 

- razvijanje etičnosti, poštenosti in spoštovanja v odnosih z ljudmi 

- širjenje vrednote medsebojne pomoči v svojih okoljih (šola, družina ...)  

vsebina 
programa 

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

O aktivnostih se bomo podrobneje dogovarjali na sestankih enkrat na 14 dni in po 

potrebi. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Sestanki bodo potekali po spletu kot v preteklem šolskem letu.  
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ŠAHOVSKO PRVENSTVO GIMNAZIJE NOVO MESTO 2020/21 

nosilec programa Tomaž Koncilija 

sodelavci 
Šahovske garniture in ure bo zagotovilo Šahovsko društvo Krka (predsednik društva je 
Robert Rudman). 

število ur 12 ur (priprava, zbiranje prijav, organizacija, izvedba) 

program je 
namenjen 

vsem zainteresiranim dijakom, dijakinjam, strokovnim delavcem in delavkam 
Gimnazije Novo mesto 

velikost skupine odvisna od prijav prek spleta v aprilu (predvidoma 15–20 udeležencev) 

čas izvedbe 
zadnji teden pouka v aprilu (20., 21. ali 22. aprila) – odvisno od urnika nosilca programa, 
od 12.30 do 17.00 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- Popularizacija šahovske igre med dijaki in dijakinjami.  

Dijaki/-inje, strokovni delavci/-ke: 

- razvijajo zdravo športno (šahovsko) tekmovalnost, se preskušajo v intelektualnih 
veščinah, strateškem, ustvarjalnem in logičnem mišljenju;  

- gradijo samozaupanje in občutek lastne vrednosti ter uspešnosti pri šahu, ki 
opogumlja tudi za druga področja; 

- krepijo duševno trdnost in pripravljenost za čustveno neobremenjeno iskanje 
optimalnih rešitev tudi v zapletenih, skrajnih položajih, oziroma v pogojih časovne 
stiske;  

- ozaveščajo spoznanje, da je šah tudi kulturni pojav in dediščina človeške civilizacije.  

vsebina 
programa 

Šahovsko prvenstvo Gimnazije Novo mesto je posamični šahovski turnir, na katerega 
se lahko prijavijo vsi zainteresirani dijaki, dijakinje in strokovni delavci Gimnazije Novo 

mesto. 

Prijavljeni udeleženci turnirja igrajo vsak 7 partij po švicarskem sistemu (10' + 5'' na 
potezo – Fischer time) in aktualnih pravilih Šahovske zveze Slovenije. V primeru 
majhnega števila tekmovalcev, turnir poteka po Bergerjevem sistemu. Pari v vsakem 
od sedmih kol se določajo s pomočjo profesionalnega šahovskega programa Winsvicar. 

Sodnik turnirja je Tomaž Koncilija. Najboljši trije šahisti prejmejo medalje.  

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Odpade. 
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PILATES 

nosilka programa Breda Vovko 

število ur 30  

program je 
namenjen 

vsem dijakom in dijakinjam ter profesorjem 

velikost skupine 15–20  

čas izvedbe ob torkih po pouku ob 14. uri 

kraj izvedbe šolska srednja telovadnica  

cilji programa 

- spoznati proces motoričnega učenja (spoznavanje pravilnega  giba, dolgotrajno 
ponavljanje giba, avtomatizacija giba) 

- doseči boljšo gibljivost 

- razviti moč 

- pridobiti mišično vzdržljivost 

- razviti koordinacijo 

- pridobiti ravnotežje 

- spoznati vaje z imeni – sto, popolni dvig, razna kroženja, kotaljenje, žaba, škarjice, 
spust nog, most, vaje na boku, tjulenj, plavanje, križ kraž, pilates skleca, vaje z 

rekviziti … 

vsebina 
programa 

- Veliko poudarka bo na koncentraciji, stabilizaciji mišic trupa, dihanju (povezava 
med medeničnim dnom in trebušno prepono), kontroli giba – nadzor, natančnosti 
izvedbe vaj, tekočem gibanju, izolaciji in rednosti, 

- učenje položaja nevtralne hrbtenice, 

- pravilno dihanje pri izvajanju vaj, 

- artikulacija hrbtenice, 

- povezava med rebri in medenico, 

- podaljševanje, postavitev glave in vratu, pilates položaj nog, vizualizacija, 

- pilates vaje bomo izvajali na blazinah in z raznimi rekviziti – pilates žogicami, 

velikimi žogami, elastikami, valji in obroči. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Izvajanje vadbe po navodilih, ki bodo objavljena na spletu. 
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AKROBATIKA/GIMNASTIKA 

nosilec programa Ivan Maričič 

število ur 50 ur 

program je 
namenjen 

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

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

velikost skupine do 15 dijakov in dijakinj (vsi letniki) 

čas izvedbe 
november 2020–maj 2021 
(tedensko po 2 šolski uri) 

kraj izvedbe šolska telovadnica 

cilji projekta 

- vzbuditi veselje do vadbe z gimnastičnimi vsebinami  

- izpopolniti gimnastično znanje za varno samostojno vadbo 

- druženje ob gimnastični vadbi 

- udeležba na državnem prvenstvu v športni gimnastiki 

vsebina 
programa 

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

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

- udeležba na šolskih tekmovanjih v športni gimnastiki, akrobatiki in skokih z male 
prožne ponjave. 
 

Zberite pogum in si dovolite naučiti nekaj novega ali obnoviti staro ne glede na to , ali 

ste se kadarkoli ukvarjali z gimnastiko. Vabljeni! 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

OIV se v času dela na daljavo ne izvaja. 

 
  



Katalog OIV po prosti izbiri 2020/21                                                                    Gimnazija Novo mesto 

51 

RADI TEČEMO 

nosilec programa Ivan Maričič 

sodelavci profesorji športne vzgoje 

število ur 30 ur 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov, ki bi radi nekaj storili za dobro počutje, sprostitev in zdravje  

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe skozi celo šolsko leto 

kraj izvedbe različne lokacije (glej vsebino) 

cilji projekta 
- spodbujati dijake za samostojno in zdravo preživljanje prostega časa s tekaško 

vadbo 

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

vsebina 
programa 

- samostojna tekaška vadba skozi celo leto – navodila in svetovanje 

- Ljubljanski maraton – (šolski tek) 4 km, 10 km in 21 km – oktober 2020 

- humanitarni Leo tek – Portovald NM – 5 km, 7 km – maj 2021 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

OIV se v času dela na daljavo ne izvaja. 
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ŠPORTNO PLEZANJE 

nosilec programa Jernej Cimperman 

sodelavci inštruktorji športnega plezanja PK Novo mesto ali AO Novo mesto po potrebi 

število ur 32 

program je 
namenjen 

Dijakom in dijakinjam, ki želijo spoznati športno plezanje, se naučiti osnov plezanja in 
varovanja na mali in veliki umetni steni ter v naravnem plezališču.  

velikost skupine 12 na šolski umetni steni, 8 na umetni steni na Loki 

čas izvedbe marec 2021–junij 2021 

kraj izvedbe 
šolska telovadnica – mala plezalna stena, OŠ Grm – mala plezalna stena, Loka – velika 
plezalna stena, Luknja pri Prečni – naravno plezališče 

cilji programa 

- Udeleženci spoznajo in obvladajo tehniko gibanja na umetni in skalni steni, 

- znajo uporabljati plezalno opremo za varovanje soplezalca, 

- se naučijo odgovornega ravnanja do soljudi in narave ter spoznajo kodeks 
obnašanja v plezališču, 

- se udeležijo tekmovanja v športnem plezanju (gre za druženje in nabiranje 

izkušenj). 

vsebina 
programa 

- Učenje osnov plezanja na mali umetni plezalni steni v šolski telovadnici (4 ure), 

- spoznavanje, poimenovanje ter uporaba varovalne opreme za športno plezanje na 
mali plezalni steni (4 ure), 

- plezanje in uporaba varovalne opreme na mali umetni plezalni steni na OŠ Grm (6 
ur; v popoldanskem času 18.00–20.00), 

- udeležba na Državnem prvenstvu srednjih šol v športnem plezanju za nelicencirane 
tekmovalce (6 ur), 

- plezanje in uporaba varovalne opreme na veliki umetni plezalni steni na Loki (6 ur), 

- plezanje in uporaba varovalne opreme v naravnem plezališču Luknja (6 ur). 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Izvedba zaradi varnosti ni mogoča. 
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TURNO KOLESARJENJE 

nosilec programa Jernej Cimperman 

število ur 5-6 kolesarskih tur v trajanju 2-3 ur 

program je 
namenjen 

Dijakom, ki želijo spoznati neurbano okolico Novega mesta s sedeža gorskega kolesa.  

- Pogoj za udeležbo je, da ima dijak izpravno gorsko kolo in čelado. 

- Primerno za dijake, ki lahko pridejo v šolo s kolesom (dijaki iz oddaljenih krajev 
imajo pri tem navadno težave, zato jim udeležbo odsvetujem, po lastni presoji pa 
se lahko tudi odločijo za prijavo). 

velikost skupine 8 dijakov 

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

kraj izvedbe 
okolica Novega mesta (Dolenjske Toplice, Machova pot, Hmeljnik, Golušnik, Ljuben, 
Gorjanci …) 

cilji programa 

- spoznati kolo, kolesarsko opremo, vzdrževanje kolesa in opreme 

- naučiti se tehnike varne vožnje po različnem terenu 

- spoznati bližnjo, manj naseljeno okolico Novega mesta 

- razvijati specifično kolesarsko vzdržljivost 

vsebina 
programa 

- uvodni sestanek (informacije o turah, kolesu in opremi) 

- 1-2 kolesarski turi mesečno (jesen, pomlad) s poudarkom na postopnem prehodu 
od lažjih in krajših tur na daljše in težavnejše 

- uporaba kolesarskih kart za orientacijo in načrtovanje tur 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Dijaki lahko izvedejo nekaj samostojnih kolesarskih tur v omejenem obsegu po prejemu 
natančnih navodil in orodij za orientacijo. 
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»IGRIVA VADBA« 

nosilec programa Janja Bučar 

število ur 35 

program je 
namenjen 

vsem dijakom in dijakinjam 

velikost skupine 15 dijakov 

čas izvedbe oktober 2020–junij 2021 

kraj izvedbe mala gimnazijska telovadnica 

cilji programa 

- na igriv način spoznati različne EI 

- razvijati pozitiven odnos do sebe, do svojega telesa in drugih 

- ob vadbi se dobro počutiti 

- spoznati različne oblike sproščanja 

- razvijati socialne stike 

- upoštevati pravila iger in »fairplaya« 

- razvijati motorične sposobnosti preko igre 

- zaznavati svoje telo v različnih položajih 

vsebina 
programa 

- elementarne igre 

- različne oblike in načini sproščanja 

- vadba moči, koordinacije, gibljivosti  

- pravila iger in športno obnašanje 

- štafetne igre 

- igre z žogo in različnimi pripomočki 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru dela na daljavo bodo vsebine posredovane v obliki videa, Worda ali PPT. 
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»ZA TELO IN DUHA – SPROŠČANJE, JOGA …« 

nosilec programa Saša Lavrič 

število ur 35 

program je 
namenjen 

vsem dijakom in dijakinjam 

velikost skupine 15 dijakov 

čas izvedbe oktober 2020–maj 2021 

kraj izvedbe fitnes 

cilji programa 

- Spoznavanje tehnik sproščenja, dihalnih vaj, meditacije,  

- vadba strečinga, jogijskih asan, 

- na vadbi se poudarja natančnost, pravilna izvedba, varnost in usklajenost dihanja 
in gibanja ter zavedanja svojih notranjih občutkov,  

- spoznati jogo in druge tehnike kot vadbo, ki deluje na vse pomembne sisteme v 
telesu (srčno-žilni, dihalni, limfni, skeletni …), na um in duha,  

- ob vadbi se dobro imeti in razvijati pozitiven odnos do sebe, do svojega telesa in 

drugih ter vseživljenjsko učenje. 

vsebina 
programa 

- Izvajanje telesnih in dihalnih vaj s poudarkom na natančnosti izvedbe, v povezavi z 
dihanjem in ozaveščanjem delovanja mišičja, 

- spoznavanje različnih oblik sproščanja in načinov sproščanja, 

- spoznavanje tehnik meditacije in namena meditacije, 

- delo na sebi in s seboj, 

- spoznavati se, naučiti se poglobiti vase. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru dela od doma bomo imeli vadbo preko Zooma. 

 


