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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 2. 10. 2022 v spletni učilnici oddate svojo prijavo (Predmeti → Razno → 

Organizator). 

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

preko uradne šolske pošte. 
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ŠT. NAZIV PROGRAMA STRAN 
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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 

V okolju Zoom ali Teams s podporo spletnih učilnic Moodle. 
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KEMIK.SI 

nosilci programa Marinka Kovač, Janja Pust, Branka Klemenčič, Jure Kuhar 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 

V okolju Zoom ali Teams ter v spletnih učilnicah Moodle. 
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PRIPRAVE NA TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE ZA ŠTEFANOVO PRIZNANJE 

nosilec programa Blaž Zabret 

sodelavci aktiv fizikov 

število ur ena ura tedensko 

program je 
namenjen 

dijakom 2., 3. in 4. letnika 

velikost skupine Več kot nas je, bolje se bomo imeli. 

čas izvedbe september 2022–marec 2023 

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 v znanju 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 ali ZOOM-a. 
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PRIPRAVE NA TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE ZA 1. LETNIK – ČMRLJ 

nosilec programa Miha Hadl 

sodelavci aktiv fizikov 

število ur ena ura tedensko  

program je 
namenjen 

dijakom 1. letnika 

velikost skupine Več kot nas je, bolje se bomo imeli. 

čas izvedbe september 2022 

kraj izvedbe učilnica 206 

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 v znanju 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 ali ZOOM-a. 
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DOPOLNILNI POUK IZ MATEMATIKE 

nosilci programa 
Jernej Ban, Karmen Čarman, Mojca Rangus, Vanja Popov, Nuša Košmerl, Mija 
Razpotnik, Nejc Kastelic 

število ur 35 ur vsak učitelj 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe ena ura tedensko tekom celotnega šolskega leta 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

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 

Izvedba bo preko videokonference. 
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DODATNI POUK IZ MATEMATIKE ZA 1. LETNIK 

nosilec programa Nejc Kastelic 

število ur 30 ur  

program je 
namenjen 

dijakom 1. letnika 

velikost skupine do 30 dijakov 

čas izvedbe po dogovoru 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto in na spletni učilnici 

cilji projekta 

Dijak: 

- je deležen dodatne razlage učne snovi,  

- usvoji višje učne cilje predmeta matematike iz snovi 1. letnika in  

- reši težje naloge iz mature s snovjo 1. letnika. 

vsebina programa 
Dodatni pouk je namenjen dijakom z boljšim učnim uspehom. S poglobljenimi in 
razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela: problemski pouk, reševanje v 
skupini, samostojno učenje … podpira doseganje višjih učnih ciljev. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V spletne učilnice bom naložil gradiva, ki jih bodo lahko reševali individualno, srečevali 
pa se bomo tudi s pomočjo video konferenc. 

 

  



Katalog OIV po prosti izbiri 2022/23                                                                    Gimnazija Novo mesto 

9 

MATEMATIČNI KROŽEK ZA 2. LETNIK 

nosilka programa Nuša Košmerl 

število ur 30 ur  

program je 
namenjen 

dijakom 2. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe celotno šolsko leto  

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto  

cilji projekta 

- spodbuditi dijake k reševanju bolj kompleksnih matematičnih nalog 

- priprava na matematično tekmovanje 

- spoznavanje dodatnih zanimivih matematičnih snovi 

vsebina programa 

Tekom šolskega leta bomo v okviru matematičnega krožka reševali bolj kompleksne 
matematične naloge, ki se pojavljajo na matematičnih tekmovanjih ali na višji ravni 
mature. Dijaki bodo spoznali nekaj novih matematičnih snovi, ki se v okviru rednega 
pouka ne obravnavajo (Stewartov izrek, Apolonijeve krožnice, krožnica devetih točk, 
…). Spoznali bomo tudi primere uporabe matematike v vsakdanjem življenju. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru dela na daljavo bodo naša srečanja potekala preko ZOOM-a. 
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DODATNI POUK IZ MATEMATIKE ZA 3. LETNIK 

nosilka programa Karmen Čarman 

število ur 20 ur  

program je 
namenjen 

dijakom 3. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe po dogovoru 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto  

cilji projekta 

Dijaki: 

- je deležen dodatne razlage učne snovi, 

- usvoji višje učne cilje predmeta matematika iz snovi 3. letnika in 

- v skupini ter sam reši maturitetne naloge višjega nivoja iz snovi 3. letnika. 

vsebina programa 

Dodatni pouk je namenjen dijakom z boljšim učnim uspehom. S poglobljenimi in 
razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so: samostojno učenje, 
problemski pouk … podpira doseganje višjih učnih ciljev in dijake uvaja v reševanje 
maturitetnih nalog višjega nivoja iz snovi 3. letnika. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Z dijaki se bomo srečevali videokonferenčno, naloge pa bodo dijakom dostopne v 
spletni učilnici. 
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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 2022−maj 2023 

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. 
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EVROPSKE STATISTIČNE IGRE 

nosilka programa Barbara Strnad 

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

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe september 2022−maj 2023 

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, po potrebi več 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe september 2022−maj 2023 

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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AVDIO PRODUKCIJA – ZAČETNI  

nosilec programa Vanja Popov 

število ur 35 

program je 
namenjen 

tistim, ki jih zanima studijsko glasbeno delo 

velikost skupine 10 dijakov 

čas izvedbe med šolskim letom po dogovoru 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

Dijak: 

- spozna osnovne funkcije vsakega avdio programa 

- sestavi (posname) svojo skladbo in jo sproducira do masteringa 

vsebina 
programa 

- DAW Reaper 

- Editiranje posnetka 

- Panorama 

- Kompresija 

- EQ 

- FX 

- Loop 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Odpade. 
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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 in dijakinj 

čas izvedbe Po možnosti čim prej. Seveda po dogovoru z dijaki in dijakinjami. 

kraj izvedbe Glede na okoliščine: šola za teoretični del, okolica šole in doma za praktični del.  

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. 
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TEKMOVANJE V ZNANJU GEOGRAFIJE (Geografija voda) 

nosilka programa Polonca Centa 

sodelavci Žiga Longar, Robert Šupe, Iztok Zagorc 

število ur 10–15 ur za posamezno raven tekmovanja 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe november 2022–april 2023 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 
Dijaki bodo spoznali značilnosti vodnega kroga, morij in oceanov, voda na kopnem in 
podzemeljskih voda. Na izbranih primerih se bodo seznanili s pomenom voda za 
življenje in gospodarstvo. 

vsebina 
programa 

Tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2022/23 poteka pod naslovom 
GEOGRAFIJA VODA. 

Tekmovanje na šolski ravni je sestavljeno iz obveznega pisnega dela in sicer:  

- sklopa A (obča in regionalna geografija) in  

- sklopa B (vsebine iz virov in literature).  

Tekmovanju na državni ravni je poleg sklopa A in sklopa B dodan še:  

- sklop C (terenski del tekmovanja). 

Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene: 

- šolsko tekmovanje: torek, 15. november 2022, ob 13.00 

- državno tekmovanje: sobota, 1. april 2023, ob 9.00 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Priprave: 
V primeru dela na daljavo bodo priprave na tekmovanje potekale v obliki konzultacij 
preko Zoom-a. 

Tekmovanje: 
Obvestila o poteku tekmovanja in vsa aktualna navodila bo Državna tekmovalna 
komisija sproti objavljala na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. 
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA PSIHOLOGIJE 

nosilka programa Zlatka Butkovec Gačnik 

sodelavke Jana Hosta, Klara Šurla, Polona Kralj 

število ur 35  

program je 
namenjen 

dijakom 2., 3. in 4. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe 
Priprave na tekmovanje bodo potekale od konca novembra dalje. Šolsko tekmovanje 
bo 12. 1. 2023, državno tekmovanje pa 24. 3. 2023.  

kraj izvedbe Šolsko in državno tekmovanje bo na Gimnaziji Novo mesto. 

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 Čustva in komunikacija.  

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. 
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DEBATNI KLUB 

nosilka programa Vasja Jakše 

število ur 40 (vključujejo priprave na šoli in sodelovanje na debatnih turnirjih) 

program je 
namenjen 

vsem dijakom, ki vas zanima javno nastopanje ter aktualno dogajanje po svetu 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe 

september 2022–maj 2023 
Uvodno srečanje bo v drugi polovici septembra. Spremljajte oglasno desko! 
Srečanja debatnega kluba bodo potekala enkrat tedensko po pouku oz. po dogovoru 
(pogosteje v času priprav na debatne turnirje). 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

Dijaki se bodo seznanili s srednješolskim debatnim formatom, se naučili debatnih 
tehnik, argumentiranja, se urili v javnem nastopanju, debatirali o aktualnih temah, se 
udeležili srednješolskih debatnih turnirjev, razvijali sodelovalno učenje v skupinah, 
spoznavali in se družili z vrstniki iz Slovenije. 
V okviru debatnega kluba bomo iskali tudi možnosti sodelovanja na MUN konferencah 
in v projektih zavoda Za in proti, ki organizira tudi debatne turnirje. 

vsebina 
programa 

K debatnemu klubu ste vabljeni vsi, ki vas zanima aktualna tematika in radi o njej 
razpravljate. Ukvarjali se bomo z različnimi temami, brskali po virih ter si širili obzorja. 
Spoznali bomo svetovni srednješolski debatni format, kako poteka debata ter 
debatirali na različne debatne trditve. Naučili se bomo sestavljati argumente, 
zagovarjati stališča svoje skupine ter negirati nasprotnikova. Pri debatiranju se bomo 
urili v javnem nastopanju in retoriki. 

Datumi debatnih turnirjev v tem šolskem letu: 

- 22. 10. 2022: Gimnazija Ledina, Ljubljana  

- 19. 11. 2022: Druga gimnazija Maribor  

- 10. 12. 2022: Gimnazija Ormož 

- 18. 2. 2023: Prva gimnazija Maribor 

- 9.–12. 3. 2023: mednarodni debatni turnir, Gimnazija Franca Miklošiča, Ljutomer 

- 14.–15. 4. 2023: državni debatni turnir v slovenskem jeziku, gostiteljska šola še ni 
znana (Turnir šteje za Zoisovo štipendijo.) 

Pomembno:  Udeležba na turnirjih in drugih dogodkih je povezana s potnimi stroški, 
ki jih dijaki plačajo sami, če potujemo z javnim prevozom, oz. po položnici. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Priprave in debatni turnirji bodo potekali na daljavo preko videokonferenčnega 
orodja ZOOM. 
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KONCERTI KLASIČNE GLASBE 

nosilec programa Tomaž Koncilija 

število ur 10 ur (obisk dveh simfoničnih koncertov v CD)  

program je 
namenjen 

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

velikost skupine odvisna od interesa 

čas izvedbe 
dva večera v šolskem letu (od 17h do 22h), predvidoma četrtek, 1. 12. 2022, in 
četrtek, 23. 3. 2023 

kraj izvedbe Cankarjev dom, Ljubljana 

cilji projekta 

- Ozaveščanje pomena kulture, (klasične) glasbe. 

- Spoznavanje in udejanjanje koncertne olike. 

- Kakovostno preživljanje časa z vrstniki ter razvijanje pozitivnih odnosov. 

- Širjenje obzorij, seznanjanje z zanimivimi dejstvi in informacijami. 

- Razvijanje zmožnosti estetske recepcije. 

vsebina 
programa 

Zainteresiranim dijakom in dijakinjam želimo omogočiti obisk dveh koncertov klasične 
(simfonične) glasbe v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Dijaki se prijavijo 
prostovoljno in s tem pristanejo na stroške vstopnice in avtobusnega prevoza NM– LJ–
NM, ki bodo obračunani po položnici. 

1. Koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija – KROMATIKA 4 

Dirigent in solist na klavirju: Lio Kuokman 
Program: Gershwin, Rapsodija v modrem; Copland, Simfonija št. 3 
Datum: četrtek, 1. decembra 2022, ob 19.30 
Cena vstopnice (II. balkon): 7 € 
*Pred koncertom se bomo sprehodili po Stari Ljubljani in začutili adventni utrip 
glavnega mesta. 

2. Koncert Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije – Dobrodošel gost 

Dirigent: Charles Dutoit 
Program: Prokofjev, Romeo in Julija (izbor); Debussy, Preludij k Favnovemu 
popoldnevu; Musorgski: Slike z razstave (orkestracija M. Ravel) 
Datum: četrtek, 23. marca 2023, ob 19.30 
Cena vstopnice (II. balkon): 6 € 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Odpade. 
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MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR GIMNAZIJE NOVO MESTO   

nosilka programa prof. Alenka Podpečan 

število ur 3 ure/teden 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 20–30 

čas izvedbe 
Punce: ponedeljek, 14.00 – 14.45 
Fantje: četrtek, 14.00 – 14.45 
Skupna vaja: četrtek, 14.45 – 16.15 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, učilnica 302 

cilji projekta 

- ustvarjanje in sodelovanje v skupini   

- poznavanje repertoarja iz različnih stilnih obdobij  

- poznavanje izvajalskih posebnosti ter značilnosti posameznih vokalnih obdobij 

- glasbena razgledanost   

- nastopanje na šolskih prireditvah, tekmovanjih in izven 

vsebina 
programa 

- dijakom nuditi kvalitetno vokalno tehniko 

- dijake usmeriti k pravilnemu pevskemu izvajanju  

- dijakom nuditi širok pevski repertoar 

- dijake vzpodbujati k medsebojnemu sodelovanju  

- dijake podučiti o prilagajanju, učenju in spoznavanju novih zvočnih nians v večji 
skupini 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Posamezni parti se pošljejo vsakemu dijaku po e-mail pošti. Samostojno  utrjujejo ob 
midi zvočni datoteki ali youtube linku. 
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ORKESTER GIMNAZIJE NOVO MESTO 

nosilka programa prof. Alenka Podpečan 

število ur 2 uri/teden 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 20–30  

čas izvedbe ponedeljek, 14.45–16.15 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, učilnica 302  

cilji projekta 

- ustvarjanje in sodelovanje v skupini   

- Poznavanje širokega glasbenega repertoarja  

- Glasbena razgledanost   

- Utrjevanje glasbenega predznanja in znanja  

- nastopanje na šolskih prireditvah, tekmovanjih in izven 

vsebina 
programa 

- Dijakom nuditi pester orkestrski repertoar  

- Dijake vzpodbujati k medsebojnemu sodelovanju  

- Prilagajanje, učenje in spoznavanje novih zvočnih nians v večji skupini 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Posamezni parti se pošljejo vsakemu dijaku po e-mail pošti. Samostojno  utrjujejo ob 
midi zvočni datoteki. 
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FILMSKI ABONMA V KULTURNEM CENTRU JANEZA TRDINE 

nosilka programa Saška Cimperman 

število ur 30–40  

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe september 2022–april 2023, verjetno v večernih urah 

kraj izvedbe Kulturni center Janeza Trdine 

cilji projekta Filmsko ozaveščanje, ogled kakovostnih filmov, filmov z različnih festivalov 

vsebina 
programa 

Dijaki si bodo ogledali najmanj 4 filme.   

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Ogled filmov na daljavo. 
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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, 

- 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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GLEDALIŠKA SKUPINA GOGA 

nosilca programa Tomaž Koncilija, Marko Kastelic 

število ur 70 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine do 20 dijakov 

čas izvedbe oktober 2022–maj 2023 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, APT, KCJT, druga prizorišča 

cilji programa Skrb za odrske prireditve na gimnaziji in v Novem mestu. 

vsebina 
programa 

Gledališka skupina Goga bo za dijake, lahko pa tudi za širšo javnost, pripravila najmanj 
štiri prireditve:  

- proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti (december), 

- kratko (20min) uprizoritev pravljice za otroke do 10 let, namenjeno otrokom na 
pediatričnem oddelku novomeške bolnišnice in otrokom zaposlenih (december), 

- prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku (februar) in 

- proslavo ob dnevu državnosti in zaključku pouka (junij).  

Ker si v Gogi želimo tudi besedil ali idej za predstave od vas, vabimo vse, ki pišete ali pa 
si želite na oder postaviti že obstoječe besedilo. Mladi režiserji, dramatiki, plesalci, 
glasbeniki ali pa tisti, ki si želite to šele postati, vabljeni v Gogo. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru dela na daljavo bomo prireditve posneli. 
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GIMNAZIJSKI VEČERI – GIMNM KANT 

nosilec programa Tomaž Koncilija 

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

število ur 8 ur (izvedba) + 20 ur (priprava, organizacija) 

program je 
namenjen 

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

velikost skupine odvisna od interesa 

čas izvedbe 
štirje petki ali kak drug dan v tednu od novembra do junija (npr. 18. 11., 22. 12., 24. 3., 
21. 4., 16. 6.) – po potrebi se lahko termini prilagodijo nepredvidenim okoliščinam 

kraj izvedbe 
Gimnazija Novo mesto (knjižnica, atrij), različne lokacije v starem mestnem jedru 
Novega mesta 

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 ter potopisnih predavanj). 
 

Ključno se zdi, da interes za oblikovanje gimnazijskih večerov pokažejo dijaki sami, 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 

Odpade. 
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RASTOČA KNJIGA GIMNAZIJE NOVO MESTO 

nosilec programa Tomaž Koncilija 

sodelavke Natalija Petakovič (urednica Stezic), profesorice slovenščine, Tanja Cuder 

število ur 20  

program je 
namenjen 

vsem zainteresiranim dijakom in dijakinjam 

velikost skupine 10 dijakov 

čas izvedbe september 2022–december 2022 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

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 petimi leti 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 šolskem 
letu 2020/21 smo našo rastočo knjigo posvetili 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 smo razumeli kot odraz mladostnega hrepenenja in seganja po presežnem, po 
življenju samem ter v tem duhu pripravili predstavo z naslovom Kako bi mogli 
zrakoplovi iz svojih lop?, ki je bila zaradi epidemije koronavirusa posneta na daljavo in 
nato predvajana vsem gimnazijcem ob slovenskem kulturnem prazniku. 

V lanskem šolskem letu se je Rastoča knjiga Gimnazije Novo mesto povezala z 
uredništvom šolskega glasila Stezice z idejo, da bi s skupnimi močmi izdali literarno 
številko Stezic, ki bi obenem predstavljala zares živo Rastočo knjigo. Žal zaradi 
objektivnih razlogov ni prišlo do realizacije projekta, trdno pa smo bili odločeni, da 
naredimo vse, kar je v naših močeh, da bi literarne Stezice ugledale luč sveta še v tem 
koledarskem letu, se pravi 2022. 

V šolskem letu 2022/23 tako želimo udejanjiti lanskoletno zaradi izrednih razmer še 
vedno nerealizirano idejo o literarni številki šolskega glasila Stezice in izpostaviti 
aktualno ustvarjalnost naših gimnazijcev, ob tej priložnosti pa tudi na javni prireditvi 
predstaviti mlade besedne ustvarjalce in ustvarjalke. 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, med 
najboljšimi verzi mladih ustvarjalcev pa bomo izbrali »napis« za četrti list Rastoče 
knjige Gimnazije Novo mesto. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru dela na daljavo bomo zgoraj omenjene dogodke preložili na ugodnejši čas in 
jih izvedli, takoj ko bo to mogoče. Četrti list Rastoče knjige Gimnazije Novo mesto bomo 
v tem primeru »obrnili« simbolno. 
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GIMNAZIJSKI BRALNI KLUB 

nosilka programa Tanja Cuder 

sodelavci Suzana Krvavica, profesorji slovenščine 

število ur 8–10  

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov in profesorjem 

velikost skupine do 15 

čas izvedbe 4 oz. 5 srečanj ob 14.00 

kraj izvedbe šolska knjižnica 

cilji programa - spodbujanje bralne kulture 

vsebina 
programa 

Pripravila bom seznam knjig, ki jih bomo prebrali vsi udeleženci. Brali bomo naslov za 
naslovom, na določen datum in srečanje bomo vsi prebrali določeno delo. Na srečanju 
se bomo o delu pogovarjali: o vsebini, slogu pisanja, globljem pomenu besedila. Za prvo 
leto srečevanja bom izbrala slovenske avtorje. 

V sklopu Gimnazijskega bralnega kluba bi v aprilu 2023 organizirali tudi Noč knjige 
2023, kjer bi gostili literata, katerega delo bomo tudi obravnavali. Noč knjige bo 
organizirana tudi za širšo publiko gimnazije – za dijake in zaposlene. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Srečanja bodo potekala preko Zooma.  
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STEZICE 

nosilki programa Natalija Petakovič, Ajda Gabrič 

sodelavec Tomaž Koncilija 

število ur 40 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov – literarnim in likovnim ustvarjalcem, novinarjem, fotografom, 
dijakom, ki so vešči računalniškega oblikovanja 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe september 2022–maj 2023 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto  

cilji programa 

- ustvarjanje šolskega časopisa Stezice 

- spodbujanje literarnega in likovnega ustvarjanja, pisanja člankov in računalniškega 
oblikovanja 

- priprava glasila za objavo na spletu in za tisk 

vsebina 
programa 

V šolskem letu 2022/2023 želimo izdati številko šolskega glasila Stezice, za katero smo 
prispevke že začeli zbirati. Glasilo bo vsebovalo literarna in neliterarna besedila. S tem 
želimo  izpostaviti aktualno ustvarjalnost naših gimnazijcev in na javni prireditvi 
predstaviti mlade besedne ustvarjalce in ustvarjalke. V Stezicah bodo objavljene tudi 
ilustracije,  fotografije in drugi likovni prispevki. Glasilo bomo grafično oblikovali s 
pomočjo računalniških programov in ga pripravili za tisk ter objavo na spletu. Z 
literarnimi in likovnimi prispevki bomo sodelovali na literarnih in likovnih natečajih 
JSKD  ter drugih ustanov in društev. 

Stezice bodo predstavljale tudi letošnji prispevek k projektu Rastoča knjiga.  

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Na e-naslov Stezic bodo dijaki pošiljali svoje prispevke. 
Sestanki uredniškega odbora bodo v primeru dela na daljavo potekali prek Zooma. 
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CANKARJEVO TEKMOVANJE ZA 1. IN 2. LETNIK 

nosilka programa Tina Furlan Turk 

sodelavka knjižničarka 

število ur 60 

program je 
namenjen 

dijakom 1. in 2. letnika 

velikost skupine 30 dijakov 

čas izvedbe oktober 2022–marec 2023 

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 

Letošnja teme ima naslov RIME SRCA, RITMI SVETA 

Dijaki 1. in 2. letnikov bodo brali pesniško zbirko Veronike Dintinjane V suhem doku. 
Srečevali se bomo v knjižnici, brali pesmi, jih analizirali, debatirali o njih, jih 
interpretirali in podoživljali.  

Datumi tekmovanj 

- šolsko tekmovanje: 29. 11. 2022 

- področno tekmovanje: 17. 1. 2023 

- državno tekmovanje: 11. 3. 2023 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Srečanja bodo potekala preko Zooma. Dijaki bodo svoje izdelke oddajali v spletno 
učilnico. 
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CANKARJEVO TEKMOVANJE ZA 3. IN 4. LETNIK 

nosilka programa Renata Nose 

sodelavka Tina Furlan Turk 

število ur 60 

program je 
namenjen 

dijakom 3. in 4. letnika 

velikost skupine 30 dijakov 

čas izvedbe oktober 2022–april 2023 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilj programa 

Dijaki, ki se zanimajo za književnost, preberejo predpisano literaturo. Nato delo skupaj 
analiziramo, prepoznavamo glavne motive in tematiko, označimo glavne osebe, 
določimo kraj in čas dogajanja, literarno zvrst, pripovedno perspektivo … Pogovarjamo 
se o aktualni problematiki, ki se pojavlja v delih.  

Po analizi dijaki razvijajo kritično mišljenje in pišejo esej. 

vsebina 
programa 

Tema letošnjega tekmovanja je RIME SRCA, RITMI SVETA. Brali bomo: 

- Janez Menart: Srednjeveške pridige in balade (šolsko, državno) 

- Umberto Eco: Ime rože (regijsko, državno) 

Datumi tekmovanj 

- šolsko tekmovanje: 29. 11. 2022 

- področno tekmovanje: 17. 1. 2023 

- državno tekmovanje: 11. 3. 2023 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Srečanja bodo potekala preko Zooma. Dijaki bodo svoje izdelke oddajali v spletno 
učilnico. 
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DELF – DIPLÔME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE 

nosilka programa Elsa Louis 

sodelavka Verena Potočnik 

število ur 10 

program je 
namenjen 

dijakom 2., 3. in 4. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe 

- priprave: enodnevna intenzivna delavnica (predvidoma februarja 2023) 

- pisni in ustni izpiti (se izvajajo v prostorih šole): 

- pisni izpit: 12. 4. (A2) oz. 13. 4. 2023 (B1, B2) 

- ustni izpit (individualni): med 11. in 18. 4. 2023 

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 okvirno 50 do 85 € (cena je odvisna od stopnje 
izpita). 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru pouka na daljavo bodo priprave potekale preko videokonferenc. 
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MACARON D'OR – TEKMOVANJE V PEKI FRANCOSKIH SLADIC 

nosilka programa Verena Potočnik 

sodelavci Elsa Louis, Francoski inštitut iz Ljubljane 

število ur 5 

program je 
namenjen 

vsem, ki radi izdelujejo sladice 

velikost skupine delo poteka individualno, predvideno brez omejitve števila sodelujočih 

čas izvedbe najverjetneje marec 2023 

kraj izvedbe doma, Gimnazija Novo mesto 

cilj projekta - spoznavanje francoske kulinarike 

vsebina 
programa 

1. del: Dijaki si izberejo neko francoski slaščico, jo pripravijo in na dan tekmovanja, ki 
bo objavljen spomladi, prinesejo v šolo na ocenjevanje.  

2. del (v kolikor bo tekmovanje potekalo enako kot pred začetkom pandemije): Iz vseh 
sladic bo komisija izbrala najboljše tri. Zmagovalci bodo nato izpolnili obrazec s 
fotografijo in opisom svoje sladice ter ga poslali na Francoski inštitut Charles Nodier iz 
Ljubljane. 

3. del: Ekipa Inštituta bo iz vseh prispevkov izbrala najboljše sladice oz. slaščičarje in jih 
nagradila s simbolično nagrado. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

O morebitnem načinu izvedbe se bomo odločili, ko bo dogodek na sporedu. 
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NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA DSD 1 

nosilka programa Vasja Jakše 

sodelavke Nataša Sekula Zupančič, Eva Starič, Elsa Louis, Anja Hozner Vovko, Leonie Krecklow 

število ur priprave v okviru jezikovnega tabora (3 dni) in redne priprave (25 ur) 

program je 
namenjen 

dijakom 3. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe 
- priprave za dijake 3. letnika: od oktobra 2022 do marca 2023 

- izpit za dijake 3. letnika: 9. marec 2023 

kraj izvedbe šola, jezikovni tabor CŠOD Prvine 

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 

vsebina programa 

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 CŠOD Prvine (izbirno, število 
mest je omejeno) ter na DSD-dnevu v Celovcu. 

Pri pripravah bo sodelovala tudi praktikantka iz Nemčije. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Priprave bodo potekale preko ZOOM-a. 
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NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA DSD 2 

nosilka programa Elsa Louis  

število ur 
- 3. letnik – 20 ur 

- 4. letnik – 40 ur 

program je 
namenjen 

dijakom 3. in 4. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe 

- 3. letnik: tedenske priprave od marca do junija 2023, obvezna enodnevna delavnica 
v juniju 2023, po potrebi dodatne individualne konzultacije 

- 4. letnik:  
o tedenske priprave od septembra 2022 do januarja 2023, po potrebi dodatne 

individualne konzultacije 
o 23. 9. 2022: DSD dan v Celovcu 
o pisni izpit 22. 11. 2022; ustni izpit predvidoma januarja 2023   

kraj izvedbe šola, jezikovni tabor (CŠOD Prvine, Čemšenik) 

cilji projekta 

- pripraviti se na ustni oz. pisni izpit DSD 2 na ravni B2/C1  

- razvijati vse jezikovne sporazumevalne zmožnosti v nemščini 

- razvijati medkulturne, digitalne in socialne kompetence 

- razvijati sodelovalno učenje 

- izpeljati različne oblike projektnega dela 

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*. Priprava na izpit vključuje poznavanje vseh jezikovnih spretnosti. V okviru 
priprav na DSD se izvajajo še druge dejavnosti, ki 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 54,20 evrov na osebo + stroški prevoza. 

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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DSD-DAN V CELOVCU 

nosilke programa Vasja Jakše, Elsa Louis, Nataša Sekula Zupančič 

število ur 12 ur 

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 23. 9. 2022 

kraj izvedbe Celovec (Avstrija) 

cilji projekta 

- razvijati jezikovne, medkulturne, digitalne in socialne kompetence 

- vaditi jezikovne spretnosti v nemščini s poudarkom na ustni komunikaciji in 
slušnem razumevanju 

- pripraviti se na ustni izpit za DSD 2 

- izpeljati projektno delo (DSD 2) 

- znajti se v avtentičnem okolju 

- poglabljati neformalne vezi druženja 

vsebina 
programa 

V okviru DSD-dneva:  

- dijaki si ogledajo gledališče Stadttheater (DSD 1 in DSD 2),  

- obiščejo miniaturni park Minimundus (DSD 1 – predvidena vstopnina 7 €), 

- izvajajo terensko delo za projektno nalogo (DSD 2),  

- rešujejo naloge in spoznavajo mesto Celovec.  

Program se lahko zaradi nepredvidenih dejavnikov spremeni.  

Predvideni stroški: obisk Minimundusa (DSD 1), ogled gledališča (cena bo znana 
naknadno) in prevoz 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru dela na daljavo dejavnosti ne bomo izvajali. 
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JEZIKOVNI TABOR 

nosilka programa Elsa Louis 

sodelavki Vasja Jakše, Nataša Sekula Zupančič 

število ur 3 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 21.–23. 10. 2022 

kraj izvedbe CŠOD Prvine, Čemšenik 

cilji projekta 

- razvijati jezikovne, medkulturne, digitalne in socialne kompetence 

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

- vaditi vse jezikovne spretnosti s poudarkom na pisanju pisnih sestavkov 

- izpeljati projektno delo 

- poglabljati neformalne vezi druženja 

vsebina 
programa 

Na taboru 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. 
Poleg pouka se dijaki udeležujejo prostočasnih aktivnosti, ki bodo določene naknadno. 
Dijaki imajo tudi čas za druženje in sprostitev. Dejavnosti potekajo večinoma v 
nemščini. 

Tabor je samoplačniški. Cena tridnevnega programa na osebo: 54,20 eur + prevoz 

(izposoja posteljnine (po želji): 5,30 eur) 

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

število ur 20 

program je 
namenjen 

dijakom 3. in 4. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe branje knjig  (oktober 2022–februar 2023), tekmovanje (predvidoma februar 2023) 

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 Anja Hozner Vovko 

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

število ur 20 

program je 
namenjen 

dijakom 1. in 2. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe branje knjig  (oktober 2022–marec 2023), tekmovanje (predvidoma marec 2023) 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- razvijanje bralnih strategij 

- širjenje in poglabljanje besedišča, njegova uporaba v sobesedilu 

- 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 Anja Hozner Vovko, Eva Starič 

število ur 20 

program je 
namenjen 

dijakom 3. in 4. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe november 2022–januar 2023 

kraj izvedbe 
Gimnazija Novo mesto (priprave, šolsko tekmovanje) in Srednja poklicna in tehniška 
šola Murska Sobota (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. 

Šolsko tekmovanje: 5. 1. 2023 

Državno tekmovanje: 15. 2. 2023 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

V primeru dela na daljavo bodo priprave potekale preko videokonferenc. 
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA ŠPANŠČINE DILO 

nosilka programa Tea Ribič  

število ur 10 

program je 
namenjen 

dijakom 3. in 4. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe januar–april 2023 (šolsko tekmovanje: februar, državno: april) 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, v primeru pandemije na daljavo 

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 2023 

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 2022–maj 2023 

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 (zunanji) 

število ur 50 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine do 25 dijakov 

čas izvedbe september 2022–junij 2023 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, Podjetniški inkubator Podbreznik in okolica 

cilji programa 

Dijaki: 

- se naučijo prepoznavati priložnosti v svojem okolju, 

- so spodbujeni k ustvarjalnosti, 

- 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 na tridnevnem programu ZUIP (Z ustvarjalnostjo in 

inovativnostjo do podjetnosti) 
- sodelovanje na dvodnevnem programu startup vikend 
- sodelovanje pri dveh izzivih v organizaciji Razvojnega centra Novo mesto 
- razvijanje svoje lastne podjetniške ideje 
- sodelovanje na regijskem in državnem tekmovanju Popri 
- sodelovanje na državnem tekmovanju ScienceJam 

- 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 
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vsebina 
programa 

- soorganizacija enega šolskega startup vikenda in sodelovanje v njem 

- 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. 
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MEPI – MEDNARODNO PRIZNANJE MLADIH 

nosilka programa Nuša Košmerl 

sodelavci Janja Bučar, Neja Luzar, Žiga Longar, Klemen Kovač 

število ur 50 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine ni omejena 

čas izvedbe celotno šolsko leto 

kraj izvedbe Šolski prostori, igrišče, igrišča na Loki itd. 

cilji programa Spodbuditi dijake h kreativnemu, aktivnemu in solidarnemu načinu življenja. 

vsebina 
programa 

Tekom programa dijaki opravljajo dejavnosti na področju športa, pridobivanja novih 
veščin in prostovoljstva. Pripravljajo se na pustolovsko odpravo: orientacija, 
topografija, prehrana, oprema, delo in komunikacija v skupini. Celoten program temelji 
na skupinskem delu, skupinski motivaciji in dobri energiji. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Dijaki bodo dobili skupinske in individualne izzive, ki jih bodo spodbujali k sprotnemu 
opravljanju dejavnosti.  

Priprave na pustolovsko odpravo bodo potekale v dveh aktivnih vikendih (en vikend 
organizira Gimnazija Novo mesto, drug vikend organizira Gimnazija Bežigrad). V 
primeru dela na daljavo bosta oba vikenda izvedena preko zooma.  

Srečanje udeležencev z njihovimi mentorji poteka po dogovoru. 
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INTERACT 

nosilki programa Suzana Krvavica, Natalija Petakovič 

sodelavci Rotary klub Dolenjske Toplice, Rotaract klub Novo mesto 

število ur 30 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 20 

čas izvedbe september 2022–junij 2023 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji 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.  

Interaktovci s svojim delovanjem spodbujajo odgovorno delovanje v družbi, razvijajo 
etičnost, poštenost in spoštovanje v odnosih z ljudmi ter širijo vrednote medsebojne 
pomoči v svojem okolju (šola, družina ...). 

vsebina 
programa 

Vsebina: 

- medsebojno druženje članov Interacta, 

- organiziranje dobrodelnih projektov in akcij na šoli in v širši okolici, 

- sodelovanje v dobrodelnih projektih in akcijah drugih humanitarnih, organizacij in 
društev, kot so Varna hiša, OZRK in DRPD, 

- sodelovanje s člani botrskega kluba Rotary klub Dol. Toplice in Rotaract klub Novo 
mesto, 

- povezovanje z Interact klubi v Sloveniji in tujini, 

- udeležba na zanimivih rotarijskih dogodkih in organiziranje lastnih dogodkov, npr. 
okroglih miz in izobraževanj 

O aktivnostih se bomo dogovarjali na sestankih enkrat na 14 dni in po potrebi. 
Predsednica kluba Interact Gimnazije Novo mesto v šol. letu 2022/23 je Eva Žagar iz 
4k. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Sestanki bodo potekali po spletu. 
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PROSTOVOLJSTVO IN HUMANITARNE AKCIJE 

nosilke programa Karmen Čarman, Suzana Krvavica in Anica Kastelec 

sodelavci mentorji v zunanjih ustanovah 

število ur po dogovoru in lastnih zmožnostih 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine več projektnih skupin, v vsaki skupini do 20 dijakov 

čas izvedbe september 2022–junij 2023 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto in zunanje ustanove 

cilji programa 

- krepitev socialnih veščin 

- povezovanje in druženje prostovoljcev 

- sodelovanje s klubom Interact 

- izmenjave s prostovoljci v Sloveniji in tujini (sodelovanje z OZRK in DRPD) 

- izobraževanje in usposabljanja prostovoljcev 

- učenje odgovornosti 

- spodbujanje povezanosti med generacijami 

- aktiviranje 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 in projektih 

- sodelovanje na natečajih za naj prostovoljce in prostovoljske skupine 

vsebina 
programa 

Dijaki se bodo lahko vključili v različne projekte, ki so potekali v prejšnjih šolskih letih 
in novih: 

- Telefonsko družabništvo (v sodelovanju z OZRK) 

- Medvrstniška učna pomoč – tutorstvo (Gimnazija Novo mesto) 

- Učna pomoč na DRPD (delo s priseljenci) 

- Dobrodelna košarica za Varno hišo (Društvo življenje brez nasilja in Interact) 

- Pratika za starejše (OZRK) 

- 72 ur brez kompromisa 

- Dan za spremembe (Slovenska filantropija) 

Ustanove, s katerimi lahko sodelujemo: 

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

- vrtci v NM  in pri OŠ 

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

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

- Dom starejših občanov Novo mesto 

- 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 

- Sonček – društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine 

Na uvodnem sestanku bomo predstavili vsebino programa in ustanove, s katerimi 
sodelujemo. Vsi prostovoljci se bomo srečali v živo najmanj trikrat (na začetku, pred 
novim letom in na končni ekskurziji), delovne skupine pa se bodo srečevale po 
dogovoru. Mesečno se bomo vsi prostovoljci srečevali videokonferenčno.   

Usposabljanja bodo potekala v živo ali videokonferenčno. 

Za pomoč mentoricam pri koordinaciji posameznih projektov in dejavnosti bomo 
določili po enega dijaka/dijakinjo. 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Prilagodili se bomo epidemiološkim smernicam. 
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ŠAHOVSKO PRVENSTVO GIMNAZIJE NOVO MESTO 2022/23 

nosilec programa Tomaž Koncilija 

sodelavci 
Šahovsko društvo Krka (predsednik Jernej Zupančič, strokovni sodelavec Robert 
Rudman, dijaki – člani ŠD Krka) 

število ur 
Tekmovanje bo trajalo predvidoma 4 ure. Celotna organizacija dogodka pa zahteva 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 e-pošte oziroma osebno v aprilu  
(predvidoma 15–20 udeležencev) 

čas izvedbe 
zadnji teden pouka v januarju (24., 25. ali 26. januarja 2023) – odvisno od urnika nosilca 
programa, načeloma od 12.30 do 16.30 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, atrij 

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. Tekmovanje poteka v enotni konkurenci. 

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 (do vključno osem), turnir poteka po Bergerjevem 
sistemu. Pari v vsakem od sedmih kol se določajo s pomočjo profesionalnega 
šahovskega programa Winsvicar. Sodnik turnirja je Tomaž Koncilija. Šahisti/šahistke, ki 
se uvrstijo na prva tri mesta, 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 ob 14. uri (po pouku) 

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 

V primeru pandemije Covid-a bomo vadbo izvajali po navodilih, ki jih bom objavljala 
na spletu, in preko ZOOM-a. 

 
  



Katalog OIV po prosti izbiri 2022/23                                                                    Gimnazija Novo mesto 

52 

ŠPORTNO PLEZANJE 

nosilec programa Jernej Cimperman 

sodelavci 
inštruktorji športnega plezanja PK Novo mesto, Plezalnega centra Frikšn 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 januar 2023–junij 2023 

kraj izvedbe 
šolska telovadnica – mala plezalna stena, OŠ Grm – mala plezalna stena, Loka – velika 
plezalna stena, balvanska umetna stena Frikšn na Košenicah pri Novem mestu, 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 (6 ur), 

- spoznavanje, poimenovanje ter uporaba varovalne opreme za športno plezanje na 
mali plezalni steni (6 ur), 

- balvansko plezanje na umetni plezalni steni na Košenicah (Frikšn) (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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NOGOMET – DIJAKI 

nosilec programa Sandi Kostić 

število ur 30 

program je 
namenjen 

vsem dijakom, ki bi radi izpopolnili nogometno znanje 

velikost skupine 12 dijakov 

čas izvedbe oktober 2022–junij 2023 

kraj izvedbe igrišče pri OŠ Center in velika gimnazijska telovadnica ter igrišče na Loki 

cilji programa 
- izboljšati tehnične in taktične elemente nogometne igre 

- izboljšati telesno pripravljenost 

- seznaniti se s športnim obnašanjem (fair play), možnimi poškodbami, načini vadbe 

vsebina 
programa 

vodenja žoge, zaustavljanja žoge, udarci na gol, taktika igre v napadu in v obrambi 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Ne bo izvedeno. 
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TEČAJ ZA NOGOMETNE SODNIKE (M+Ž) 

nosilec programa Sandi Kostić 

število ur 15 

program je 
namenjen 

vsem dijakom, ki jih zanima nogometno sojenje (M+Ž) 

velikost skupine 10 dijakov ali več 

čas izvedbe po dogovoru 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa Seznanitev s pravili nogometne igre ter vlogo sodnika v modernem nogometu 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Preko Zooma. 
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KOŠARKA – DIJAKI  

nosilec programa Sandi Kostić 

število ur 30 

program je 
namenjen 

vsem dijakom, ki bi radi izpopolnili košarkarsko znanje 

velikost skupine 12 dijakov 

čas izvedbe oktober 2022–junij 2023 

kraj izvedbe velika gimnazijska telovadnica 

cilji programa 

- izboljšati tehnične in taktične elemente košarkarske igre 

- izboljšati telesno pripravljenost 

- seznaniti se s športnim obnašanjem (fair play), možnimi poškodbami, načini vadbe 

vsebina 
programa 

vaje za izpopolnjevanje tehničnih in taktičnih elementov 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Ne bo izvedeno. 
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ODBOJKA – DIJAKINJE IN DIJAKI 

nosilec programa Sandi Kostić 

število ur 30 

program je 
namenjen 

vsem dijakom, ki bi radi izpopolnili odbojkarsko znanje 

velikost skupine 12 dijakov 

čas izvedbe oktober 2022–junij 2023 

kraj izvedbe velika gimnazijska telovadnica 

cilji programa 

- izboljšati tehnične in taktične elemente odbojkarske igre 

- izboljšati telesno pripravljenost 

- seznaniti se z možnimi poškodbami, s športnim obnašanjem, različnimi sistemi iger 

vsebina 
programa 

vaje za zgornji in spodnji odboj, različni načini servisa, blok, napadalni udarec, sistemi 
iger 

način izvedbe v 
primeru dela na 
daljavo 

Ne bo izvedeno. 
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»ZA TELO IN DUHA – SPROŠČANJE, JOGA …« 

nosilka programa Saša Lavrič 

število ur 35 

program je 
namenjen 

vsem dijakom in dijakinjam 

velikost skupine 20 dijakov 

čas izvedbe oktober 2022–maj 2023 

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 

Vadba preko Zoom-a. 

 


