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Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2016/17 

V šolskem letu 2016/17 smo na Gimnaziji Novo mesto izvajali programe: gimnazija v splošnih in 

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

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

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

izpopolnjevanje delavcev šole in ostale delovne naloge, je bil na svetu šole sprejet v začetku oktobra 

2016. 

Pouk je bil organiziran v 27 oddelkih, in sicer: 

 18 oddelkov gimnazije (490 dijakov), 

 4 športni oddelki v gimnaziji (76 dijakov), 

 4 oddelki klasične gimnazije (88 dijakov) in  

 1 oddelek maturitetnega tečaja (17 dijakov). 

V začetku šolskega leta 2016/17 je bilo vpisanih 671 dijakov. Med šolskim letom so se prešolali oz. 
izstopili 4 dijaki  gimnazije, 1 dijakinja klasične gimnazije, en dijak gimnazije/športni oddelek in 2 dijaka 
maturitetnega tečaja. Vpisala pa se je 1 dijakinja v program gimnazije, 3 dijaki v program klasične 
gimnazije in 6 dijakov v maturitetni tečaj. Ob zaključku pouka je bilo skupaj vpisanih 673 dijakov. 

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

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

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

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

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

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

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

informatiko. Dijakom so bili na voljo tudi primerno urejena knjižnica s čitalnico, dve telovadnici in 

fitnes. 6 ur športne vzgoje v športnih oddelkih je potekalo v Športni dvorani Marof.  

Realizacija predmetnika (v odstotkih) 

 A B C D E K Š Skupaj 

1. l. 97 99,5 99,4 99,3 98,9 99,3 100,6 99,2 % 

2. l. 102,3 101,5 101,9 101,5 / 98,1 98,1 100,6 % 

3. l. 98 97,6 95,7 98 93,7 96,6 97,4 96,7 % 

4. l. 96,4 95,3 96,3 96,6 / 96,4 96,6 96,3 % 

MT / / / / / / / 98,4 % 

Skupaj: 98,2 % 
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V povprečju smo realizirali 98,2 % načrtovanih ur po predmetniku. 

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

odsotnost ene profesorice, vendar smo poskrbeli za nadomestno zaposlitev. Tudi v primerih krajših 

odsotnosti smo poskrbeli za ustrezno nadomeščanje, in sicer praviloma tako, da so nadomeščali učitelji 

istega predmeta. Realizacijo pouka v 4. letniku smo izračunali na podlagi realnega trajanja pouka, ki 

traja do 23. maja, torej 32 tednov. V ostalih letnikih pa smo z dejavnostmi zaključili 23. junija, pouk je 

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

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

ostale dejavnosti. V času mature prilagajamo urnik glede na realizacijo pouka do konca maja in 

izvajamo nekatere dejavnosti OIV in drugačne oblike pouka. Ker zaradi zadolžitev učiteljev na maturi 

ni vedno možno zagotoviti zadostnega števila spremljevalcev, nekaj tovrstnih dejavnosti izvedemo 

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

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

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

angleščina in matematika. 

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

predmetov v celoti predelana. Kjer je ostala kakšna nepredelana snov, so jo učitelji vključili v načrt za 

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

pri vseh maturitetnih predmetih. V tednu od 23. 5. 2017 do 26. 5. 2017 smo za dijake 4. letnika na šoli 

organizirali priprave na maturo. 

Uspeh ob koncu šolskega leta 

Letnik 
Splošni 
uspeh  
(v %) 

Odlični 
(v %) 

Prav dobri 
(v %) 

Dobri 
(v %) 

Zadostni 
(v %) 

Neuspešni 
(v %) 

1. 97,2 26,55 39,55 29,94 1,13 2,82 

2. 98,2 29,09 45,45 21,82 1,82 1,82 

3. 98,1 36,13 39,35 19,35 3,23 1,94 

4. 100 38,71 39,35 19,35 2,58 0 

Skupaj 98,4 32,36 40,95 22,85 2,15 1,69 

MT 19,1 / 4,76 9,52 4,76 80,95 

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

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



Šolska kronika 2016/17  Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17 

 

Gimnazija Novo mesto 8 

  

Že sedmo šolsko leto smo na šoli uporabljali računalniško aplikacijo eAsistent za vodenje dnevnika in 
e-redovalnice.  
 
8 dijakov je imelo odločbe o usmerjanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Za te dijake so 
strokovne skupine izdelale individualne programe dela. V skladu z odločbami so za te dijake potekale 
tudi individualne ure strokovne pomoči (učna pomoč, svetovalna storitev, psihološka pomoč). 

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

Evidentirali smo 117 nadarjenih dijakov v prvem (65,7 %), 115 v drugem (70,1 %), 130 v tretjem 
(82,8 %) in 123 v četrtem letniku (79,3 %). Za 8 dijakov je svetovalna služba izdelala INDEP 
(individualiziran program). 

Prednostna področja  

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

 priprava, organizacija in izvedba dejavnosti za obeležitev 270 let delovanja šole 

 timsko poučevanje, medpredmetno in kroskurikularno povezovanje, 

 delo z nadarjenimi dijaki, 

 humanitarna in dobrodelna dejavnost, 

 izobraževanje učiteljev (didaktično-metodične novosti pri posameznih predmetih, sodobni 
pristopi k učenju in poučevanju, uporaba IKT pri pouku, matura, zakonodaja, razvijanje 
odgovornosti, varna raba interneta, idr.),  

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

 dejavnosti za promocijo programa klasična gimnazija, 

 kvalitetna izvedba priprav na maturo in izvedba mature, 

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

 spremljanje in evalvacija izvajanja pouka in dejavnosti OIV, 

 razvijanje in poglabljanje konstruktivnega sodelovanja s starši (govorilne ure, roditeljski 
sestanki, predavanja za starše), 

 sodelovanje z dijaško organizacijo, 

 samostojno nadaljevanje projektov, ki smo jih pričeli izvajati v sodelovanju z MIZŠ, ESS in ZRSŠ: 
Preprečevanje nasilja, Dvig kvalitete izvajanja OIV in OD na gimnazijski ravni izobraževanja, 
Delo razrednika – kvalitetne razredne ure, pot do boljšega počutja v šoli, tutorstvo),  

 izvajanje programa »8 krogov odličnosti«, 

 povezovanje s šolami doma in v tujini – izmenjave dijakov (Škofja Loka, Maribor, Beograd, 
Banja Luka, Francija, Avstrija, Sarajevo, Španija, Budimpešta, Trst, Izrael), 

 ozaveščanje pomena zdrave prehrane in zdravega načina življenja. 
 

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

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

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

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

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

aktivne oblike in metode dela ter učno ciljno in procesno načrtovanje. Poleg pouka po izvedbenih 

predmetnikih smo izvedli: 
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 terenske vaje za predmet geografija za dijake 1. letnika, 

 za nekatere oddelke 2. letnika smo izvedli medpredmetno ekskurzijo (SLO, ZGO) na temo 
Visoška kronika (2. d, 2. š …), 

 za dijake 2. letnika smo organizirali medpredmetno ekskurzijo (BIO, SLO, ZGO, GEO) v Krapino 
in Pišece, 

 terensko ekskurzijo za dijake 4. letnika, ki opravljajo geografijo / zgodovino / biologijo na 
maturi, 

 dvodnevno izmenjavo dijakov 1. k z Gimnazijo v Škofji Loki,  

 šolo v naravi (spoznavni vikend) za dijake 1. a in 1. k (prvi oz. tretji vikend v septembru), 

 ekskurzijo za dijake 2., 3. in 4. letnika IMP, ki se učijo francoščino, v Ljubljano na Francoski 
inštitut, 

 medpredmetno ekskurzijo za 1. k in 2. k v Rim, 

 medpredmetno ekskurzijo za dijake 3. k v Mitrej, 

 terensko ekskurzijo pri GEO za 3. š, 

 športni tabor v Kranjski gori za 2. š in 3. š, 

 plavalni tečaj in šolo v naravi za bodoči 1. š, 

 strokovno ekskurzijo za dijake 2. letnika, ki imajo izbirni predmet BIO/FIZ/KEM/GEO/ZGO, 

 dijaki 1., 2. in 3. letnika so si v Dolenjskem muzeju ogledali razstavo o jantarju, 

 dijaki 3. letnika so med letom pripravljali medpredmetno ekskurzijo, ki jo bodo izvedli v 
septembru 2017.  

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

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

Izvedli smo izmenjavo z Izraelom. V maju so k nam prišli na obisk dijaki iz Izraela, ki se usposabljajo za 

mednarodne diplomate. Dijaki, ki so se pripravljali na izpit za Nemško jezikovno diplomo 1 in 2, so odšli 

na jezikovni tabor v Celovec. Nekaj dijakov je sodelovalo na izmenjavi v Zagrebu z naslovom Sprache 

baut Brucken. 

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

potapljaški tečaj, ki smo ga ponovno izvedli v kombinaciji s poukom, in sicer s poukom slovenščine ter 

geografije. Dijaki 2. in 3. letnika so februarja skupaj odšli v šolo v naravi v Kranjsko goro, kjer so imeli 

poleg športnih dejavnosti tudi pouk geografije. Fleksibilno smo ponovno izvedli pouk v 1., 2. in 3. š. 

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

V tem letu smo nadaljevali z intenzivno promocijo klasičnih gimnazij tudi v slovenskem prostoru. 

Povezale smo se vse javne gimnazije, ki izvajamo program klasična gimnazija (Gimnazija Škofja Loka, 

Gimnazija Poljane, 1. gimnazija v Celju, 1. gimnazija Maribor ter Gimnazija Novo mesto). Preko ZRSŠ 

smo že drugo leto izvedli projekt Klasik.si, s katerim smo preizkušali različne oblike izvedbe pouka. S 

tem projektom bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu. 8. 12. 2016 smo imeli 3. srečanje klasičnih 

gimnazij, ki je potekalo na naši šoli. Dijaki 1. k letnika so imeli izmenjavo z dijaki Gimnazije Škofja Loka. 

2. 2. 2017 je naša šola organizirala koncert pevskih zborov klasičnih gimnazij v Evangelijski cerkvi v 

Novem mestu, na katerem so poleg našega pevskega zbora sodelovali še pevski zbori Gimnazije Škofja 

Loka, Gimnazije Poljane, 1. gimnazije v Celju ter 1. gimnazije Maribor. 

V tem šolskem letu smo se vključili oz. smo nadaljevali z delom v projektih: 

 UNESCO asp.net šola – pridružena članica, 

 mednarodni razvojni projekt »LinPilCare« (ZRSŠ), 

 inovacijski projekt »Klasik.si 2« (ZRSŠ), 

 E-hramba, 

 projekt »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti«, program Mladim se dogaja 
(SPIRIT, partnerske OŠ iz Novega mesta), 
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 projekt »Startup vikend«, program Mladim se dogaja (SPIRIT, partnerske SŠ iz Novega mesta), 

 UStart (MIZŠ), 

 projekt Hotspots – Sprache baut Brücken, 

 projekt Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja 
kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK, 

 nacionalni projekt »Rastem s knjigo«. 
 
Nadaljevali smo tudi z izvajanjem našega projekta Akademija znanja. Gre za neformalno izobraževanje, 
ki so ga v obliki sobotnih delavnic izvajali naši učitelji, namenjeno pa je bilo nadarjenim in vedoželjnim 
učencem 8. in 9. razreda OŠ, ki so želeli razširiti svoja obzorja, nadgraditi svoje znanje in se v 
gimnazijskih klopeh naučiti česa novega.  

Samostojno smo nadaljevali s projekti Kvalitetne razredne ure – pot do boljšega počutja v šoli, 
Preventiva nasilja, delo z nadarjenimi dijaki ter s projektom za zmanjševanje osipa. 

Spomladi 2016 smo ponovno obudili naše sodelovanje v organizaciji UNESCO šol, kjer smo pridružena 
UNESCO šola. Razredniki so na razrednih urah predstavili UNESCO vrednote. Na ravni šole smo obeležili 
evropski dan jezikov in svetovni dan materinščine, knjige, Zemlje ter pod okriljem dijaške organizacije 
tudi svetovni dan boja proti AIDS-u. 

Krepili smo dobrodelno dejavnost z zbiranjem denarja v šolski sklad in se vključevali v različne 
humanitarne dejavnosti. Dijaki so pripravili otroško gledališko predstavo, s katero so v prednovoletnem 
času razveselili bolne otroke na pediatričnem oddelku novomeške bolnišnice. Scenarij je napisala 
dijakinja Ana Čuk. V prednovoletnem času je dijaška organizacija pripravila dobrodelni koncert 
gimnazijskih glasbenih skupin v telovadnici naše šole. Ves izkupiček je šel v šolski sklad. Dijaki 2. k so v 
sodelovanju z RK Novo mesto preživeli nekaj ur skupaj z brezdomci in jih obdarovali z novoletnimi darili. 
Za dijake 4. letnika smo pripravili predavanje o krvodajalstvu, nato pa so številni polnoletni dijaki ter 
nekateri učitelji sodelovali na krvodajalski akciji v novomeški bolnišnici. Dijaki 4. b so organizirali 
dobrodelno akcijo zbiranja starega papirja. Denar so namenili v dobrodelne namene. Ob svetovnem 
dnevu knjige smo zbirali knjige ter jih podarili Slovencem, ki živijo v Bosni in v Srbiji. Skupaj z nekaj 
dijaki smo na šoli sodelovali z VDC-jem pri projektu Inkluzija. Njihovim varovancem smo pripravili 
različne delavnice na šoli. 

Ob koncu pouka smo zaprosili dijake, da izpolnijo vprašalnike o počutju na šoli ter o delu njihovih 

učiteljev.  

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

Ob zaključku pouka za dijake 4. letnika smo že četrtič pripravili in izvedli slovesno podelitev priznanj 
šole za vse dijake. Slovesnost je potekala v dvorani Marof. Za dijake od 1. do 3. letnika, ki so prejeli 
priznanje z nagrado,  smo organizirali še nagradni izlet. 

Na šoli smo v skladu s šolskim koledarjem obeležili državne praznike. Poleg tega je Gledališka skupina 

Goga pripravila predstavo Alamut ter jo zaigrala za vse naše dijake in tudi za širšo javnost. Skupina 

dijakov je po scenariju in v režiji dveh dijakinj pripravila predstavo Kako sem ubil protagonista. Z njo so 

se udeležili državnega tekmovanja gledaliških skupin Vizije v Novi Gorici. 

V oktobru smo izvedli požarno vajo. 
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Realizacija programov OIV 

V 1. letniku smo izvedli kulturne dejavnosti, 2 športna dneva, učenje za učenje, knjižnično-
informacijska znanja in zdravstveno vzgojo. Vsi dijaki so opravili zdravniški pregled v Zdravstvenem 
domu Novo mesto. Izvedli smo predavanje in delavnico na temo Mentalno zdravje, Človekove pravice, 
Zasvojenosti pri mladih ter Varna raba interneta. Organizirali smo predstavitev prostovoljstva. 

Za dijake 2. letnika smo organizirali kulturne dejavnosti, planinsko turo z geografskim terenom in 
delavnice Proti trgovanju z ljudmi, Ljubezen in prvi koraki v spolnost ter Motnje hranjenja. Poslušali 
smo predavanje o poučevanju na Kitajskem. V juniju smo pripravili orientacijski tek, ki je bil izveden 
medpredmetno v sodelovanju učiteljev športne vzgoje, kemije, fizike in geografije. 

V 3. letniku smo poleg kulturnih dejavnosti in športnih dni izvedli tudi državljansko kulturo v okviru 
pouka sociologije. Vsi dijaki so opravili zdravniški pregled v Zdravstvenem domu Novo mesto. Udeležili 
so se Kariernega dneva na šoli ter informativnega dneva na visokošolskih zavodih po Sloveniji. Izvedli 
smo predavanje o poučevanju na Kitajskem ter delavnice Misli na srce. V okviru državljanske kulture 
so dijaki sodelovali v oddaji Gymnasium.eu in v projektu Eurošola. Z dijaki 3. k smo izvedli delavnico z 
DNŠ ter tako obeležili dan strpnosti. Dijaki 3. c so odšli na nagradno ekskurzijo v Strasbourg. Predstavnik 
zavoda Vozim, vendar ne hodim je dijakom pripravil poučno predavanje o varnosti v prometu. V marcu 
so dijaki sodelovali v okrogli mizi o migracijah, ki smo jo pripravili v atriju šole. Ogledali so si film Dom 
ter se o tematiki pogovorili z režiserjem filma. Ob zaključku pouka pa smo jih odpeljali na spoznavni 
dan v novomeško vojašnico. Obiskali so tudi Živo knjižnico. 13. 3. 2017 je šolo obiskala naša nekdanja 
dijakinja, evropska komisarka, ga. Violeta Bulc, ki se je v atriju šole pogovarjala z dijaki 3. letnika. 
 
Oddelki od prvega do tretjega letnika so v juniju izpeljali razrednikov dan, ki je namenjen povezovanju 
in neformalnemu druženju. 
 
Dijaki 4. letnika so obvezni del izbirnih vsebin opravili z medpredmetno ekskurzijo po Sloveniji in s 

športnim dnevom. V okviru priprav na maturo iz slovenščine smo organizirali oglede gledaliških 

predstav, povezanih s tematiko maturitetnih besedil. Tudi oni so se udeležili Kariernega dneva na šoli, 

informativnega dneva na visokošolskih zavodih po Sloveniji ter info dneva na šoli, ki ga je pripravilo 

Društvo novomeških študentov. Ker dijaki za vpis na visokošolske zavode potrebujejo digitalni podpis, 

smo na šoli s pomočjo Upravne enote Novo mesto organizirali urejanje tega podpisa. Za vse dijake 4. 

letnika so iz Zdravstvenega doma Novo mesto izvedli delavnico o uporabi defibrilatorja. 

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

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

še svetovalna delavka, učiteljice psihologije in sociologije ter razredniki.  

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

2016. Nekaj programov zaradi premalo prijav nismo izpeljali. Ravno tako nismo izpeljali vseh ekskurzij 

iz šolskega Kataloga ekskurzij zaradi premajhnega števila prijav. 

Organizacija tekmovanj v znanju 

Letos smo ponovno organizirali in izvedli regijsko srečanje mladih raziskovalcev ter dijaški Startup 

vikend. Organizirali smo regijski tekmovanji iz znanja fizike ter FLL na temo živalski zavezniki.  
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Matura 

Marca so dijaki 4. letnika pisali obvezen predmaturitetni esej. Enotno so pisali tudi predmaturitetni 

preizkus iz matematike.  

V spomladanskem roku je na šoli maturo opravljalo 148 naših gimnazijcev. Uspešnih je bilo 138 

dijakov, kar je 93,24 %. V povprečju so dijaki dosegli 21,46 točk. V spomladanskem roku je bilo 11 zlatih 

maturantov, ki so dosegli 30 točk in več. Zlati maturanti so na slovesni podelitvi v avli Kulturnega centra 

Janeza Trdine prejeli priložnostno darilo Gimnazije Novo mesto. Nato pa so razredniki dijakom podelili 

spričevala. 

Na jesenskem roku je celotno maturo prvič opravljalo 6 kandidatov, 2 sta bila uspešna. Popravne 

izpite je opravljalo 10 kandidatov, 5 jih je bilo uspešnih.  

Skupaj je letos maturo opravljalo 154 kandidatov, ki so uspešno zaključili 4. letnik v šolskem letu 

2016/17, od tega je bilo 145 uspešnih, kar je 94 %. 

Pomembnejši dosežki dijakov 

Tudi v letošnjem šolskem letu so dijaki sodelovali na različnih tekmovanjih in natečajih ter dosegali 

odlične rezultate. Podrobnejši opisi dejavnosti in rezultati so zajeti v nadaljevanju Kronike šole. 

Slovenščina 

Na šolskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje je sodelovalo 37 dijakov. Na regijskem tekmovanju so 

4 dijaki prejeli srebrno priznanje. Na državno tekmovanje se jih je uvrstilo pet, trije dijaki so prejeli zlato 

priznanje. 

Matematika 

Na šolskem tekmovanju v logiki je tekmovalo 125 dijakov, ki so prejeli 42 bronastih priznanj. Na državno 

tekmovanje se je uvrstilo 10 dijakov, osvojili so tri zlata in eno srebrno priznanje. 

Šolskega tekmovanja v matematiki (Mednarodni matematični kenguru) se je udeležilo 130 dijakov. 

Bronasto Vegovo priznanje je osvojilo 45 dijakov. V okviru tega tekmovanja je potekalo tudi 

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

potekalo tudi izbirno tekmovanje za državno tekmovanje v matematiki. Tekmovalo je 90 tekmovalcev, 

na državno tekmovanje se jih je uvrstilo 11. Dva dijaka sta prejela zlato priznanje, 9 pa srebrno.  

Na šolskem tekmovanju v razvedrilni matematiki je tekmovalo 66 dijakov, 26 dijakov je osvojilo 

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

1. mesto in 1. nagrada, eno 4. mesto in 3. nagrada. 

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

meddržavno tekmovanje, kjer je zasedla 16. mesto. 

Angleščina 

Na državnem tekmovanju za dijake 3. letnika je ena dijakinja prejela zlato priznanje.  

V tem šolskem letu smo dijakom prvič omogočili sodelovanje na tekmovanju World Scholar's Cup. 

Dijaki so bili na regijskem tekmovanju v Ljubljani zelo uspešni in so se lahko udeležili tekmovanja v 

Vietnamu. Tudi tam je bilo vseh 13 dijakov uspešnih in so prejeli vabilo na zaključno tekmovanje v ZDA 

novembra 2017. 

Nemščina 

Na državnem tekmovanju iz znanja nemškega jezika je en dijak prejel zlato, trije dijaki pa srebrno 

priznanje. 
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Na bralnem tekmovanju Epi Lesepreis je sodelovalo 34 dijakov. 8 dijakov si je prislužilo zlato in 15 

srebrno priznanje. 

Izpit za nemško jezikovno diplomo 2 je opravilo 19 kandidatov. 17 jih je prejelo diplomo, 2 pa certifikat. 

Izpit za nemško jezikovno diplomo 1 je opravljalo 47 kandidatov, vsi so izpit uspešno opravili. 

Dijaki so sodelovali pri debatnem tekmovanju Jugend debattiert international. Dve dijakinji sta se 

udeležili državnega tekmovanja. Ena je zasedla 1. mesto, druga pa 3. 

Pri bralnem tekmovanju Pfiffikus je 15 dijakov prejelo zlato priznanje.  

Tri dijakinje so prejele nagrado za haiku v nemščini. 

Ena dijakinja je na natečaju Bodi pisatelj (literarni natečaj v tujem jeziku) prejela priznanje. 

Francoščina 

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

opravilo 12 dijakov. 

Ena dijakinja je pri francoski bralni znački prejela zlato priznanje. 

Španščina 

Na državnem tekmovanju je ena dijakinja prejela bronasto priznanje. 

Pri španski bralni znački Epi Lectura sta dve dijakinji dosegli zlato priznanje in 4 srebrno. 

Zgodovina 

Najboljši trije na šolskem tekmovanju iz zgodovine so se uvrstili na državno tekmovanje, vsi so prejeli 

bronasto priznanje.  

Šport 

Dijakinje in dijaki Gimnazije Novo mesto so šolo zastopali na številnih občinskih, regijskih in državnih 

tekmovanjih v različnih športnih disciplinah in dosegali izjemne rezultate.  

Na državnem tekmovanju je bila ekipa badmintonistov 1. v državi.  Posamično so dosegli dve 3. mesti.  

V krosu je ena dijakinja osvojila 1. mesto, en dijak pa 3. mesto. 

V posamičnem atletskem tekmovanju je ena dijakinja dosegla 2. mesto v teku na 1000 m. 

V streljanju z zračno puško je ena dijakinja dosegla 3. mesto, ekipno so dekleta dosegle 1. mesto. 

V košarki so dijakinje dosegle 3. mesto. 

V gimnastiki je ena dijakinja dosegla 2. mesto, prav tako so bile 2. ekipno. 

V judu je ena dijakinja dosegla 3. mesto. 

Geografija 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 44 dijakov in osvojilo 15 bronastih priznanj. Na območno 

tekmovanje so je uvrstilo šest dijakov. Dva dijaka sta se uvrstila na državno tekmovanje, kjer sta oba 

prejela zlato priznanje.  

Biologija 

Šolskega tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni se je udeležilo 85 dijakov, 43 dijakov je doseglo 

bronasto priznanje. Trije so se uvrstili na državno tekmovanje, kjer so vsi trije dosegli zlato priznanje.  

Šolskega botaničnega tekmovanja se je udeležilo 24 dijakov, tekmovali so v parih. Trije pari so se uvrstili 

na državno tekmovanje, kjer je en par s 5. mestom osvojil srebrno priznanje. 

Šolskega tekmovanja iz znanja biologije se je udeležilo 54 dijakov, 20 dijakov je prejelo bronasta 

priznanja. Na državnem tekmovanju je šolo zastopalo 7 dijakov, osvojili so eno zlato priznanje in tri 

srebrna. 

Kemija 

Na različnih tekmovanjih iz znanja kemije dijaki Gimnazije Novo mesto že vrsto let dosegajo izjemne 

rezultate. Na šolskem tekmovanju iz znanja kemije je tekmovalo 115 dijakov, 49 jih je osvojilo bronasto 
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Preglovo priznanje. Na državno tekmovanje se jih je uvrstilo 40. Osvojili so 14 srebrnih in 6 zlatih 

Preglovih priznanj. 

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

zasedla 6. in 8. mesto in se žal nista uvrstila v ekipo Slovenije.  

Krkine nagrade 

Na 46. simpoziju za Krkine nagrade in priznanja so 4 raziskovalne naloge prejele Krkino nagrado. 

Srečanje mladih raziskovalcev 

Štiri raziskovalne naloge, s katerimi so se naši raziskovalci predstavili na regijskem srečanju mladih 

raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja, so se uvrstile na predstavitev na državnem srečanju. 

Prejeli so dve zlati priznanji, od tega eno za prvo mesto, in dve srebrni priznanji. 

Fizika 

Regijsko tekmovanje smo organizirali na naši šoli. Sodelovalo je 22 naših dijakov. Na državno 

tekmovanje so se uvrstili trije. Vsi trije so prejeli srebrno priznanje. 

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

je udeležilo 12 dijakov, 4 so prejeli priznanje. 

Ekipa petih dijakov se je udeležila državnega tekmovanja v odpiranju fizikalnega sefa. Zasedli so 1. 

mesto in zastopali Slovenijo na mednarodnem tekmovanju v Izraelu. Tam so zasedli 7. mesto. 

Astronomija 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 11 dijakov, trije so prejeli bronasto priznanje. Dva sta se uvrstila 

na državno tekmovanje, kjer sta dosegla srebrno priznanje. 

Naravoslovje in EUSO 

Sedem dijakov se je po šolskem tekmovanju uvrstilo na državno. En dijak je osvojil zlato, en dijak pa 

srebrno priznanje. 13 dijakov je prejelo bronasto priznanje. En dijak se je uvrstil na evropsko 

mednarodno naravoslovno olimpijado EUSO in osvojil bronasto medaljo. 

Podjetništvo 

Ena ekipa je dosegla 1. mesto na tekmovanju Popri ter osvojila srebrno medaljo na mednarodnem 

tekmovanju Genius Olympiad. 

Dve ekipi sta bili uspešni na tekmovanju Junior Achievement. 

Ena ekipa je bila med zmagovalnimi ekipami na Spiritovem tekmovanju. 

Memo šola 

Letos smo se prvič pridružili mreži Memo šol. 6 dijakov se je uvrstilo državnega tekmovanja v hitrem 

branju, 3 dijakinje so dosegle zlato priznanje. 2 dijaka sta se udeležila državnega tekmovanja v 

pomnjenju, 1 dijak je osvojil srebrno priznanje. 

Natečaji 

Na natečaju Evropa v šoli je ena dijakinja dosegla 1. mesto na literarnem natečaju in ena 2. mesto na 

video natečaju. 

Evrošola 

Ekipa dijakov je na regijskem tekmovanju Evrošola dosegla 2. mesto. Za nagradni izlet so odšli v 

Strasbourg. 

Tekmovanje Bober 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 63 dijakov, 18 jih je doseglo bronasto priznanje. En dijak se je 

uvrstil na državno. 
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Gymnasium 

Dijaki so sodelovali v debatni radijski oddaji Gymnasium, kjer so se uvrstili v polfinale.  

First Lego League (FLL) 

Na šoli smo organizirali regijsko tekmovanje FLL. Ekipa Rising Kelts se je uvrstila na državno 

tekmovanje. 
 

Sodelovanje s starši 

Razpored skupnih roditeljskih sestankov in govorilnih ur je bil objavljen že na začetku leta. Za starše 
dijakov 1. letnika smo na prvem roditeljskem sestanku v septembru izvedli predavanje naše profesorice 
psihologije Jane Hosta o prehodu iz OŠ v srednjo šolo. Za starše dijakov 4. letnika smo v januarju na 
skupnem roditeljskem sestanku pripravili predstavitev in potek mature ter vpis na fakultete. 

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

Imeli smo dve redni seji sveta staršev. V začetku šolskega leta je bil za predsednika Sveta staršev 
Gimnazije Novo mesto izvoljen g. Peter Kapš, za podpredsednico pa ga. Živa Kavčič Tršinar. Na prvi seji 
smo obravnavali še poročilo o delu v preteklem šolskem letu in LDN za tekoče šolsko leto. Svet je tudi 
soglasno potrdil vse predlagane nadstandardne izvedbe pouka. 

Druga redna seja je bila posvečena analizi šolske prehrane, analizi mature, analizi vprašalnika o uri 
pričetka pouka ter pobudi za spremembo predmetnika v športnih oddelkih. Pobudo so dali starši 3. š., 
predstavila jo je njihova predstavnica v svetu staršev. S pobudo sem seznanila ravnatelje, ki izvajajo 
program gimnazije v športnih oddelkih ter predstavnike MIZŠ in ZRSŠ. 

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

Izobraževanje učiteljskega zbora  

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

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

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

vadba – zdravje, skrb za zdravo delazmožnost in življenje, OPK ter Youth Start. V decembru so nas iz 

Policijske postaje Novo mesto izobrazili o situacijah AMOK. Februarja smo izvedli izobraževanje ZRSŠ o 

Učečih se skupnostih in sodelovanju. Ponovno smo organizirali šolski festival dobre prakse, kjer so 

učitelji kolegom predstavili primere dobre prakse. Izpeljali smo strokovno ekskurzijo po Poteh Marije 

Terezije na Dunaj in v Bratislavo, s katero smo obeležili 300 let rojstva Marije Terezije. Šolski razvojni 

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

Delo strokovnih organov šole 

Delo strokovnih organov šole je potekalo po načrtu. Posamezni strokovni aktivi so se redno sestajali in 
obravnavali tematiko, povezano s posameznim predmetnim področjem: novosti v učnih načrtih, 
možnosti medpredmetnih povezav, timsko poučevanje, kriteriji ocenjevanja, načini preverjanja in 
ocenjevanja znanja, vsebine, s katerimi so se učitelji seznanili na seminarjih, ter analiza učnega uspeha 
in mature po posameznih predmetih in v posameznih razredih.  
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Učiteljski zbor šole se je mesečno sestajal ter obravnaval aktualno problematiko, vezano na potek 
pouka in ostalih dejavnosti. Sestajali so se tudi oddelčni zbori posameznih oddelkov, ki so obravnavali 
delo v posameznih oddelkih ter delo posameznih dijakov. Redno mesečno so se sestajali tudi oddelčni 
učiteljski zbori športnih oddelkov. 

Svet šole 

Svet šole se je v minulem šolskem letu na novo konstituiral. Svet šole ponovno vodi Vanja Popov. Imeli 

so dve redni seji. Obravnavali so letni delovni načrt šole, poročilo o delu za preteklo leto, 

samoevalvacijsko poročilo, revizijsko poročilo, poročilo popisne komisije, finančni in vsebinski načrt za 

leto 2017 ter poročilo pritožbene komisije. Imenovali so pritožbeno komisijo, odločali o nadstandardu 

(tuji učitelji pri pouku angleščine) ter ocenjevali ravnateljico.  

Šolski sklad 

V marcu se je sestal upravni odbor sklada ter obravnaval in sprejel poročilo za leto 2016 ter načrt dela 
za leto 2017. Iz sklada smo krili potne stroške dijakom na tekmovanja in priprave nanje ter 
solidarnostno pomoč dijakom. 

270 let Gimnazije Novo mesto 

Naša šola je v letu 2016 obeleževala zelo visok jubilej – 270 let neprekinjenega delovanja. Z 
načrtovanjem dejavnosti, s katerimi smo želeli obeležiti jubilej, smo pričeli že v decembru 2014. Ideje 
smo iskali tako med zaposlenimi kot tudi med dijaki. Učitelji smo se po izrisanih idejah razdelili v 
delovne skupine, ki so pripravile akcijske načrte za izvedbo posameznih dejavnosti. V minulem šolskem 
letu smo obletnico obeležili s prireditvijo Gimnazija teče (september 2016), 3. gimnazijskim večerom 
(november 2016) ter slavnostno akademijo v Športni dvorani Marof 25. 11. 2016. Gimnazija Novo 
mesto je aprila 2017 za svoje delovanje prejela Priznanje Mestne občine Novo mesto. 

Opremljanje šole (izboljševanje materialnih pogojev dela) 

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

Med poletjem 2017 smo izvedli sanacijo sanitarij. 

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

Mojca Lukšič, 

ravnateljica 
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Slavnostna akademija Za spoštovanje in znanje  

V petek, 25. 11. 2016, se je z osrednjo prireditvijo z naslovom Za spoštovanje in znanje zaključilo 

praznovanje visokega jubileja novomeške gimnazije ob 270-letnici njenega neprekinjenega delovanja. 

V uvodnem nagovoru je ravnateljica Mojca Lukšič spregovorila o pomenu znanja in spoštovanja 

tradicije za razvoj družbe in njenih posameznikov. Še posebej je izpostavila svobodomiselnost, ki 

odlikuje izobražene in široko razgledane ljudi, saj so le-ti v preteklosti zmogli kljubovati interesom 

različnih režimov in bodo znali biti kos tudi izzivom sodobne družbe kapitala in potrošništva. 

Slavnostno akademijo je kot sprehod skozi preteklost novomeške gimnazije vsebinsko zasnovala 

Vladka Korošec. Izpostavljeni so bili ključno dogodki za razvoj in obstoj gimnazije od ustanovitve leta 

1746, ilirskih provinc, gradnje novega poslopja, prve in druge svetovne vojne do številnih reform, ki so 

spreminjale in nadgrajevale gimnazijskih program vse do danes. V  programu so nastopili Pihalni 

orkester Krka, Irena Yebuah Tiran, Ana Čop, Rosana Hribar, Gregor Luštek, Jana Menger, Leticia Slapnik 

Yebuah, Tatjana Hadl, Luka Bregar, Sara Gorše, Ana Novljan ter gimnazijski pevski zbor. Program sta 

povezovala Jani Muhič in Ana Penca. Z vrhunskimi glasbenimi, pevskimi in plesnimi točkami so 

nastopajoči navdušili publiko v nabito polni Športni dvorani Marof v Novem mestu. 

Dogodek je potekal pod pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja. Goste in obiskovalce 

sta nagovorila Andreja Barle Lakota, državna sekretarka na MIZŠ, in župan Mestne občine Novo 

mesto Gregor Macedoni. Spregovorila sta o neprecenljivem pomenu gimnazije za lokalno okolje in 

državo ter izrekla priznanje za opravljeno delo številnim generacijam profesorjev in dijakov. Župan je 

ob visokem jubileju gimnaziji  izročil priznanje Mestne občine Novo mesto. 

Šola je ob obletnici izdala zbornik 270 let Gimnazije Novo mesto, ki nadaljuje izročilo prejšnjih 

zbornikov in popisuje dogajanje v zadnjih 10 letih. Izšel je tudi GIMNM. 270. strip. o zgodovini 

gimnazije, ki so ga na izviren način – v obliki stripa ustvarili dijaki. 

 Natalija Petakovič 

  

Gimnazijski pevski zbor in pihalni orkester Krka, foto: Simon 
Hočevar - MEGAfoto 

Nagovor ravnateljice Mojce Lukšič, foto: Simon Hočevar - 
MEGAfoto 



Šolska kronika 2016/17  Gimnazija Novo mesto prejemnica občinskega priznanja 

 

Gimnazija Novo mesto 18 

  

Gimnazija Novo mesto prejemnica občinskega priznanja 

Ob občinskem prazniku je Mestna občina Novo mesto podelila občinske nagrade in priznanja za leto 

2016. Slavnostna podelitev je bila 7. 4. 2017 v Kulturnem centru Janeza Trdine. 

Za dolgoletne uspehe na vzgojnoizobraževalnem, kulturnem, športnem, humanitarnem in 

narodnostnem področju je Gimnazija Novo mesto prejela grb Mestne občine Novo mesto 2016. 

Priznanje je prevzela ravnateljica Mojca Lukšič. 

V obrazložitvi so zapisali: 

Gimnazija Novo mesto je najstarejša izobraževalna ustanova z neprekinjeno tradicijo na Slovenskem, 

ki že 270 let sooblikuje in zaznamuje podobo Novega mesta. 

Vodstvo in strokovni delavci Gimnazije Novo mesto dijakom zagotavljajo visoko strokovno raven 

splošnega izobraževanja. S sodobnimi učnimi metodami izvajajo kakovosten pouk, dosegajo odlične 

rezultate in ob tem dijake podpirajo in spodbujajo k razvijanju nadarjenosti, ustvarjalnosti, 

samostojnosti in solidarnosti. 

V programih gimnazija, športni oddelek, klasična gimnazija in maturitetni tečaj mlade opremljajo z 

ustvarjalnim in uporabnim znanjem. Zastavljene cilje dosegajo z razvojnim pristopom k oblikovanju in 

posodabljanju programa, ustvarjanju vzpodbudnega delovnega okolja in vključevanju v mednarodni 

prostor. V ta namen vzpodbujajo neprestano izobraževanje in timsko delo zaposlenih. Prizadevajo si 

za delo v spodbudnem okolju, za vzajemno učenje vseh, ki vsakodnevno soustvarjajo pouk in obšolske 

dejavnosti. Pri tem so zelo pomembni vzdušje, kakovostni in sodelovalni medsebojni odnosi ter 

sledenje skupni viziji. 

Strokovni delavci so odprti za preizkušanje in uvajanje novosti v pouk. V zadnjih 10 letih so na šolski, 

lokalni, regijski, državni in mednarodni ravni izvajali 27 projektov. Z njimi nadgrajujejo, poglabljajo in 

širijo gimnazijske programe, razvijajo interdisciplinarnost, nove metode in oblike dela, pridobivajo 

različna znanja, osebnostno rastejo in tako spreminjajo šolski vsakdan. 

Na šoli dijakom ponujajo pester izbor dejavnosti v okviru različnih izbirnih vsebin. Dobri in izkušeni 

mentorji delajo z nadarjenimi učenci v obliki individualnih ur ali interesnih dejavnosti ter jih pripravljajo 

na tekmovanja, spodbujajo razvoj njihovih potencialov, samostojnost in ustvarjalnost. O dobrem delu 

mentorjev dijakov pričajo rezultati, ki jih dijaki dosegajo na državnih tekmovanjih in mednarodnih 

olimpijadah, tekmovanjih v znanju in športu ter kulturnih dejavnostih, saj na vseh nivojih tekmovanj 

posegajo po najvišjih mestih. 

S številnimi projekti in obveznimi izbirnimi vsebinami dijakom ponujajo dodatne priložnosti, da 

uveljavijo svoje zmožnosti na različnih področjih življenja in dela, usvojijo vseživljenjska znanja in 

veščine na vseh predmetnih področjih, razvijejo strategije mišljenja in sposobnosti samostojnega 

kritičnega odločanja ter spretnosti za obvladovanje sodobnih tehnologij. Poleg tega, da omogočajo 

razvoj ključnih kompetenc, pa z različnimi vsebinami in dejavnostmi pri dijakih razvijejo občutek za 

sočloveka in spoštovanje naravne in kulturne dediščine svojega in drugih narodov. 

Dijaki ob zaključku šolanja na Gimnaziji Novo mesto v veliki večini usvojijo znanje v skladu z zahtevami 

mature. Njihovi rezultati na maturi so od vsega začetka nadpovprečni. Vsako leto je Gimnazija Novo 

mesto po številu zlatih maturantov v slovenskem vrhu. 

Dijaki med šolanjem razvijejo tudi strategije za zahteven univerzitetni študij in načrtovanje kariere: 

usposobljeni so za vseživljenjsko učenje. Strokovni delavci dijakom omogočajo, da prepoznajo znanje 
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kot vrednoto, so sposobni aktivnega učenja in kritičnega presojanja, pridobljeno pa odgovorno 

uporabljajo za delovanje v družbi. 

Mojca Lukšič 

 

  

Ravnateljica Mojca Lukšič v družbi 
župana in podžupana, foto: MO NM 

Vsi prejemniki priznanj in nagrad, foto: MO NM 

Ponosni zaposleni Gimnazije Novo mesto, foto: MO NM 
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Analiza splošne mature 

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

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

Maturo je popravljalo še 6 zunanjih kandidatov (to so nekdanji naši dijaki, ki so bili v preteklih letih na 

splošni maturi neuspešni). Štirje kandidati so  zviševali uspeh, šest kandidatov je opravljali maturo kot 

21-letniki in 6 kandidatov je na naši šoli opravljalo dodatni peti predmet poklicne mature. Dve 

maturantki iz drugih gimnazij sta pri nas opravljali  izbirni maturitetni predmet. Pet kandidatov je 

opravljalo maturo kot kandidati s posebnimi potrebami. 

Od mature se  je odjavilo 7 kandidatov splošne in klasične gimnazije. 

K opravljanju splošne mature je v spomladanskem roku 2017 pristopilo 148 kandidatov  iz oddelkov A, 

B, C, D, K, in Š, ter štirje  kandidati iz maturitetnega tečaja. 

Skupno je na šoli v spomladanskem roku opravljalo izpite 176 kandidatov. 

  Opravljali 

maturo  

Uspešni Neuspešni Odjavljeni Zlati 

maturanti 

Vse 

točke 

Povprečno 

št. točk 

4. letniki: a, 

b, c, d, e, k, š 

148 138  10 4 11 1 21,45 

93,24 % 6,76 % 

Maturitetni 

tečaj 

4 2 2 0 0 0 16,50 

Zunanji 

kandidati 

6+4 (zv)* 

+2(dš)+6 

(21-l) 

7 11 1 0 0  

Poklicna 

matura 

6 4 2 0 0 0  

Skupaj 176 151 24 8 11 0  

*zv – zviševanje, dš – kandidati z drugih gimnazij  

Kandidati so opravljali splošno maturo iz 15 maturitetnih predmetov.  

Od 148 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije v šolskem letu 2016/2017 jih je izpite 

uspešno opravilo 138 ali 93,24 %. Neuspešnih kandidatov je bilo 10 ali 6,76 %, en kandidat je bil 

neuspešen pri štirih predmetih, pet pri dveh in štirje  pri enem predmetu. Splošno maturo je opravljalo 

24 zunanjih kandidatov, 11 jih je bilo pri tem  uspešnih. 4 kandidati so uspešno opravilo tako imenovani 

peti predmet poklicne mature. 

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

in jo opravili, je v povprečju  21,46 točk. (slovensko povprečje je 20,10 točk.)  

Maturitetno spričevalo s pohvalo je v spomladanskem roku prijelo 11 kandidatov, ki so bili ocenjeni z 

od 30 do 34 točkami. Ena dijakinja je na maturi iz matematike dosegla vse točke. 

Seznam zlatih maturantov: 

 Priimek Ime Razred Št. točk 

1. Tavčar Miha 4. A 33 
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2. Kvartuh Anja 4. A 31 

3. Škrekovski Dimitra 4. D 31 

4. Turk Špela 4. D 31 

5. Beg Eva 4. A 30 

6. Burger Evgenija 4. B 30 

7. Kastelic Hana 4. K 30 

8. Jaklič Barbara 4. C 30 

9 Kambič  Sara 4. C 30 

10. Kolenc Aljaž 4. C 30 

11. Luzar Anže 4. B 30 

 

Na jesenskem roku splošne mature je maturitetne izpite opravljalo skupno 31 kandidatov, od tega je 

bilo 9 uspešnih in je prijelo maturitetno spričevalo. Štirje maturanti so zviševali uspeh in vsi so bili 

uspešni, ena kandidatka celo za 5 točk. 

Celotno maturo je prvič opravljalo 6 kandidatov, ki je uspešno zaključilo četrti letnik gimnazije v 

šolskem letu 2016/2017, le dva sta bila uspešna. 

Celotno maturo sta ponovno opravljala dva kandidata in nista bila uspešna. Popravne izpite je 

opravljalo 10 kandidatov, ki so prvič pristopili k opravljanju mature v spomladanskem roku 2017, 5 je 

bilo uspešnih, in 4 kandidati, ki so popravljali maturo  iz preteklih let- dva sta bila uspešna. Štirje 

kandidati so opravljali maturo v dveh delih, šest kandidatov je opravljalo maturo kot 21-letnik.  

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

mesto je splošno maturo  v obeh rokih opravljalo 154 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik 

gimnazije v šolskem letu 2016/2017, od tega je bilo 145 uspešnih in 9 neuspešnih.  

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

rokih. 

Bernarda Tomažič  

Zlati maturantje z ravnateljico in pomočnico ravnateljice, foto: Miha Hadl 
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Dosežki dijakov 

Vidni rezultati na državnih in mednarodnih tekmovanjih ali natečajih 

Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Cankarjevo tekmovanje 

Ema Koncilija 4. c zlato priznanje 

Jan Trputec 1. a zlato priznanje 

Lara Bukovec 2. b zlato priznanje 

Državno matematično 
tekmovanje 

Jon Judež 2. d 8. mesto, zlato priznanje 

Državno tekmovanje iz 
logike 

Anja Lukan 4. c 5. mesto, zlato priznanje 

Luka Umek 3. d 10. mesto, zlato priznanje 

Državno tekmovanje iz 
razvedrilne matematike 

Domen Mohorčič 3. a 
1. mesto, zlato priznanje in 1. 
nagrada 

Jakob Höfferle 3. b 
4. mesto, zlato priznanje in 3. 
nagrada 

Anja Mitrović 2. d 10. mesto, zlato priznanje 

LEFO - hitro in zanesljivo 
računanje 

Leja Verbič 2. d 
4. mesto državno 
16. mesto meddržavno 

Državno tekmovanje iz 
znanja angleščine 

Lana Kolenc  3. k zlato priznanje 

World Scholars Cup 

Nezmir Hodžić 
Angelika Kirar 
Tibor Kovačič 
Franc Štirn 
Matic Berus 
Rok Karlič 
Lea Košmrlj     
Ajda Blatnik 
Rem Grobelšek 
Maruša Gabrič  
Nadina Kosinac 
Tara Polovič 
Alja Štrbenc 
Žan Žvar 

2. b 
2. d 
2. d 
2. d 
2. d 
2. d 
3. a 
3. d 
3. d 
3. d 
3. c 
3. c 
3. c 
3. k 

kvalifikacija na svetovno 
prvenstvo 

Državno tekmovanje iz 
znanja nemščine 

Janko Starič 2. d zlato priznanje 

Katja Šuštaršič 2. a srebrno priznanje 

Adriana Seličanec 2. k srebrno priznanje 

David Dragonja 2. k srebrno priznanje 

Debatno tekmovanje 
JUGEND DEBATTIERT 
INTERNATIONAL 

Teja Šuštaršič 1. a 
1. mesto na državnem 
tekmovanju 

Ana Hočevar 2. d 
3. mesto na državnem 
tekmovanju 
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Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Srednješolski natečaj 
haikujev v nemščini 

Taja Skube 3. e priznanje 

Ines Metelko 3. e priznanje 

Ema Maznik Antić 4. k priznanje 

Srednješolski natečaj 
haikujev v slovenščini 

Nuša Cekuta 1. c zmaga na državni ravni 

Državno tekmovanje v 
znanju geografije 

Jon Judež  2. d zlato priznanje 

Tina Lindič 3. b zlato priznanje 

Tekmovanje v znanju o 
sladkorni bolezni 

Jaka Bevc 4. š zlato priznanje 

Jon Judež 2. d zlato priznanje 

Lana Kolenc 3. k zlato priznanje 

Tekmovanje iz poznavanja 
flore Slovenije 

Raja Kužnik 4. d srebrno priznanje 

Tina Turk 4. k srebrno priznanje 

Tekmovanje iz znanja 
biologije 

Angelika Kirar 2. d zlato priznanje 

Preglovo tekmovanje iz 
znanja kemije 
 

Jon Judež 2. d zlato priznanje 

Jan Zupančič 3. š zlato priznanje 

Zala Kulovec 2. b zlato priznanje 

Jakob Höfferle 3. b zlato priznanje 

Nastja Medle 3. b zlato priznanje 

Tanja Topić 3. b zlato priznanje 

Luka Hadl 1. a srebrno priznanje 

Anej Umek 1. b srebrno priznanje 

Matevž Turk 2. b srebrno priznanje 

Angelika Kirar 2. d srebrno priznanje 

Kaja Bajc 2. b srebrno priznanje 

Nika Godec 2. a srebrno priznanje 

Ana Šenica 3. a srebrno priznanje 

Luka Kunej 3. a srebrno priznanje 

Domen Mohorčič 3. a srebrno priznanje 

Larsen Cundrič 3. e srebrno priznanje 
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Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Urban Kolenc 3. š srebrno priznanje 

Žan Zakošek 3. b srebrno priznanje 

Barbara Jaklič 4. c srebrno priznanje 

Miha Tavčar 4. a srebrno priznanje 

Krkine nagrade 

Simon Iskra  zaključil Krkina nagrada 

Uroš Prešern 
Tristan Kovačič 
Domen Kulovec 

zaključil 
zaključil 
zaključil 

Krkina nagrada 

Evgenija Burger 
Karmen Zupančič 
Tjaša Čukajne 

4. b 
4. b 
4. b 

Krkina nagrada 

Luka Petravić 
Jon Škerlj 
Špela Turk 

4. d 
4. a 
4. d 

Krkina nagrada 

Državno tekmovanje iz 
znanja fizike 

Miha Radež 2. d srebrno priznanje 

Jon Judež 2. d srebrno priznanje 

Jon Škerlj 4. a srebrno priznanje 

Tekmovanje iz znanja 
astronomije 

Luka Hadl 1. a srebrno priznanje 

Jan Zupančič 3. š srebrno priznanje 

Državno tekmovanje v 
odpiranju fizikalnih sefov 
Videl, premislil Odklenil! 

Jon Škerlj 
Bianka Colarič 
Luka Umek 
Domen Mohorčič 
Larsen Cundrič 

4. a 
4. b 
3. d 
3. a 
3. e 

1. mesto 

Mednarodno tekmovanje v 
odpiranju fizikalnih sefov 
(Izrael) 

Jon Škerlj 
Nika Kirn 
Luka Umek 
Domen Mohorčič 
Larsen Cundrič 

4. a 
3. a 
3. d 
3. a 
3. e 

7. mesto 

Državno tekmovanje iz 
znanja naravoslovja 

Jon Judež 2. d zlato priznanje in 1. mesto 

Miha Radež 2. d srebrno priznanje 

Mednarodna naravoslovna 
olimpijada EUSO (Danska) 

Jon Judež 2. d bronasta medalja 

Državno srečanje mladih 
raziskovalcev 

Nika Brulc 
Zala Kink 
Nika Zupančič 

4. š 
4. š 
4. š 

srebrno priznanje 

Klemen Kapš 
Kristina Jordan 

4. d 
4. c 

1. mesto in zlato priznanje 

Anže Luzar  4. b srebrno priznanje 
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Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Evgenija Burger 
Lucija Marzel Djuranovič 
Luka Petravić 

4. b 
4. d 
4. d 

2. mesto in zlato priznanje 

Domen Mohorčič 
Larsen Cundrič 

3. a  
3. e 

bronasto priznanje 

HiBra 

Eva Novak 2. a zlato priznanje 

Ana Čuk 3. b zlato priznanje 

Laura Iskra 3. b zlato priznanje 

Ajda Blatnik 3. d  srebrno priznanje 

Ines Karažija 1. d srebrno priznanje 

Memoriada 
Anja Mitrović 2. d zlato priznanje 

Filip Brajčič 2. c srebrno priznanje 

Evropa v šoli 
Neža Cerinšek 2. c 1. mesto – literarni natečaj 

Nadina Kosinac 3. c  2. mesto – video natečaj 

Šolski mednarodni natečaj 
Gimnazija čez 270 let 

Nuša Semec 2. c 1. mesto 

Literarni natečaj Bodi 
pisatelj 

Erika Kum 3. a priznanje 

Badminton - ekipno 

Gašper Krivec 
Urban Kolenc 
Nastja Stovanje 
Ema Cizelj 

3. š 
3. š 
4. š 
4. š 

1. mesto 

Badminton - posamezno 
Nastja Stovanje 4. š 3. mesto 

Maj Mišjak 2. š 3. mesto – nelicencirani  

Atletika 
Klara Lukan – tek na  
1000 metrov 

2. š 2. mesto 

Kros 
Klara Lukan 2. š 1. mesto 

Jakob Čop 2. b 3. mesto 

Streljanje z zračno puško - 
posamično 

Eva Primc 3. d 3. mesto 

Streljanje z zračno puško - 
ekipno 

Eva Primc 
Nuša Gaja Brezovar 
Manca Troha  

3. d 
1. k 
3. d 

1. mesto 
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Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Košarka 

Ajda Burgar 
Ines Kastelic 
Manca Pavec 
Nika Koračin 
Ida Vrščaj 
Maša Abunar 
Anja Špoljar 
Zala Lavrič 

1. š 
1. š 
1. b 
3. c 
3. c 
3. b 
3. š 
4. d 

3. mesto 

Gimnastika - ekipno 

Petra Zupančič 
Hana Skube 
Anja Lukan 
Pija Kapš 

4. c 
3. d 
4. c 
1. a 

2. mesto  

Gimnastika - posamezno  Pija Kapš 1. a 2. mesto 

Judo Eva Puhek 2. š 3. mesto 
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Prejemniki priznanj in priznanj z nagrado 

Podelitev priznanj in priznanj z nagrado je za vse oddelke Gimnazije Novo mesto potekala v ponedeljek, 

22. maja, na dan, ko so maturantje prejeli spričevala.  

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

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

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

Letos je priznanja Gimnazije Novo mesto prejelo 172 dijakov, in sicer smo podelili 17 priznanj in 11 

priznanj z nagrado dijakom 1. letnika, 19 priznanj in 11 priznanj z nagrado dijakom 2. letnika , dijaki 3. 

letnika so prejeli 32 priznanj in 18 priznanj z nagrado, četrtošolci pa so za svoje štiriletne uspehe in 

zastopanje šole v javnosti prejeli 46 priznanj in 18 priznanj z nagrado. 

Prireditev je povezovala Eva Virc, bivša dijakinja naše gimnazije. Stand-up vložke, ki so predstavili vsako 

leto gimnazijskega življenja posebej, so dopolnjevali Eva Novak, Tinkara Moretti, Tara Štraus Duvnjak 

in Rem Grobelšek. Vsak izmed naštetih dijakov je iz določenega literarnega dela črpal besedilo in ga 

prilagodil, tako da so se poigravali s specifičnimi dogodki gimnazijskega življenja. Prvi letnik je 

predstavilo besedilo iz Biblije Stvaritev sveta, ki ga je Tinkara Moretti priredila v Stvarjenje gimnazijca. 

Drugi letnik je predstavljalo Trpljenje mladega gimnazijca. Eva Novak je seveda črpala iz znamenitega 

Goethejevega romana. Tretji letnik je Tara Štraus Duvnjak predstavila s pomočjo eksistencialistične 

drame Zaprta vrata in pesmi Na trgu. Kot zadnji je nastopil Rem Grobelšek, ki je iz pesmi Romanje v 

Kelmorajn uprizoril Romanje gimnazijca. 

Za glasbene vložke med posameznimi točkami so poskrbeli člani šolskega godalnega kvinteta pod 

mentorstvom Vanje Popova, profesorja matematike, in Ajda Terlep ter Filip Brajčič. 

Dijaki 4. b so tradicionalno predali ključ zmagovalnemu razredu 3. letnika, ki so se za ključ potegovali 

celo šolsko leto s sodelovanjem v različnih šolskih dogodkih in dogodkih v organizaciji 4. b razreda. 

Ocenjevali so tudi njihovo samoiniciativnost in ustvarjalnost. Nosilci ključa so postali dijaki 3. a. 

Marko Kastelic, Anita Nose 

 

Prejemniki priznanj z nagrado v 4. letniku, foto: Tara Polovič, Nadina Kosinac 
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Seznam prejemnikov: 

Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

1. Červ Alenka 1. a priznanje 

2. Hadl Luka 1. a priznanje z nagrado 

3. Kapš Pija 1. a priznanje z nagrado 

4. Škufca Kalin Maruša 1. a priznanje 

5. Šuštaršič Teja 1. a priznanje z nagrado 

6. Trputec Jan 1. a priznanje z nagrado 

7. Novak Manca 1. b priznanje 

8. Pavec Manca 1. b priznanje z nagrado 

9. Umek Anej 1. b priznanje 

10. Žužek Janez 1. b priznanje 

11. Grubič Sara 1. c priznanje 

12. Količ Anja 1. c priznanje 

13. Muhič Alen 1. c priznanje 

14. Kotnik Sara 1. e priznanje 

15. Molan Nika 1. e priznanje z nagrado 

16. Brezovar Nuša Gaia 1. k priznanje z nagrado 

17. Hussein Iman 1. k  priznanje z nagrado 

18. Može Ana 1. k priznanje z nagrado 

19. 
Zelnik 
Gregorčič 

Ula 1. k priznanje 

20. Burgar Ajda 1. š priznanje z nagrado 

21. Cvitko Kristina 1. š priznanje 

22. Hvalec Tin 1. š priznanje 

23. Kastelic Ines 1. š priznanje z nagrado 

24. Mori Jaka 1. š priznanje 

25. Oštrbenk Vid 1. š priznanje 

26. Ovnik Luana 1. š priznanje 

27. Rman Nina 1. š priznanje 
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Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

28. Žnidaršič Lovro 1. š priznanje 

29. Mohorčič Tadej 2. a priznanje 

30. Novak Eva 2. a priznanje z nagrado 

31. Breznikar Rok 2. b priznanje 

32. Bukovec Lara 2. b priznanje 

33. Čop Jakob 2. b priznanje z nagrado 

34. Hodžić Nezmir 2. b priznanje 

35. Kulovec Zala 2. b priznanje 

36. Turk Matevž 2. b priznanje 

37. Brajčič Filip 2. c priznanje 

38. Cerinšek Neža 2. c priznanje z nagrado 

39. Šobar Filip 2. c priznanje 

40. Hočevar Ana 2. d priznanje z nagrado 

41. Judež Jon 2. d priznanje z nagrado 

42. Karlič Rok 2. d priznanje 

43. Kirar Angelika 2. d priznanje 

44. Kovačič Tibor 2. d priznanje 

45. Mitrović Anja 2. d priznanje z nagrado 

46. Pelko Andrej 2. d priznanje 

47. Radež Miha 2. d priznanje z nagrado 

48. Starič Janko 2. d priznanje 

49. Verbič Leja 2. d priznanje z nagrado 

50. Gorše Leon 2. š priznanje 

51. Hočevar Maja 2. š priznanje 

52. Kafol Aljoša 2. š priznanje 

53. Kočevar Žiga 2. š priznanje 

54. Križman Mario 2. š priznanje 

55. Lukan Klara 2. š priznanje z nagrado 
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Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

56. Mišjak Maj 2. š priznanje z nagrado 

57. Puhek Eva 2. š priznanje z nagrado 

58. Simčič Nastja 2. š priznanje 

59. Brkopec Fran 3. a priznanje 

60. Kirn Nika 3. a priznanje z nagrado 

61. Košmrlj Lea 3. a priznanje 

62. Kunej Luka 3. a priznanje 

63. Mohorčič Domen 3. a priznanje z nagrado 

64. Šenica Ana 3. a priznanje 

65. Uhan Urša 3. a priznanje 

66. Abunar Maša 3. b priznanje z nagrado 

67. Čuk Ana 3. b priznanje z nagrado 

68. Höfferle Jakob 3. b priznanje z nagrado 

69. Iskra Laura 3. b priznanje z nagrado 

70. Lindič Tina 3. b priznanje 

71. Matoh Nejc 3. b priznanje 

72. Medle Nastja 3. b priznanje 

73. Medved Laura 3. b priznanje 

74. Predrag Jan 3. b priznanje 

75. Topić Tanja 3. b priznanje 

76. Grubič Larisa 3. c priznanje 

77. Koračin Nika 3. c priznanje z nagrado 

78. Kosinac Nadina 3. c priznanje z nagrado 

79. Medle Laura 3. c priznanje 

80. Ostroveršnik Andraž 3. c priznanje 

81. Polovič Tara 3. c priznanje 

82. Vrščaj Ida 3. c priznanje z nagrado 

83. Blatnik Ajda 3. d priznanje 
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Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

84. Gazvoda Maja 3. d priznanje 

85. Grobelšek Rem 3. d priznanje 

86. Primc Eva 3. d priznanje z nagrado 

87. Skube Hana 3. d priznanje z nagrado 

88. Troha Manca 3. d priznanje z nagrado 

89. Umek Luka 3. d priznanje z nagrado 

90. Cundrič Larsen 3. e priznanje z nagrado 

91. Kolenc Lana 3. k priznanje z nagrado 

92. Žvar Žan 3. k priznanje 

93. Batagelj Mark 3. š priznanje 

94. Bordelius Gal 3. š priznanje 

95. Brulc Nika 3. š priznanje 

96. Cvelbar Patrik Mirko 3. š priznanje 

97. Gruden Andraž 3. š priznanje 

98. Josipović Dorian 3. š priznanje 

99. Judež Jakob 3. š priznanje 

100. Kink Zala 3. š priznanje  

101. Kolenc Urban 3. š priznanje z nagrado 

102. Krivec Gašper 3. š priznanje z nagrado 

103. Redek Luka 3. š priznanje 

104. Šobar Anžej 3. š priznanje 

105. Špoljar Anja 3. š priznanje z nagrado 

106. Zupančič Jan 3. š priznanje 

107. Zupančič Nika 3. š priznanje 

108. Zupančič Nina 3. š priznanje 

109. Bračko Bjorn 4. a priznanje 

110. Hočevar Tjaša 4. a priznanje 

111. Kvartuh Anja 4. a priznanje 
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Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

112. Metelko Nika 4. a priznanje 

113. Morosini Sara 4. a priznanje 

114. Muren Nika 4. a priznanje 

115. Pečjak Živa 4. a priznanje 

116. Sintič Neža 4. a priznanje 

117. Burkat Primož 4. b priznanje 

118. Čukajne Tjaša 4. b priznanje 

119. Gašperšič Nastja 4. b priznanje 

120. Kolenc Aljaž 4. b priznanje 

121. Končar Ana 4. b priznanje 

122. Kralj Polona 4. b priznanje 

123. Kralj Romana 4. b priznanje 

124. Luzar Anže 4. b priznanje 

125. Makše Urška 4. b priznanje 

126. Novljan Eva 4. b priznanje 

127. Tomše Matija 4. b priznanje 

128. Zupančič Karmen 4. b priznanje 

129. Ban Maja 4. c priznanje 

130. Brezovar Gaja 4. c priznanje 

131. Dobrijević Vanja 4. c priznanje 

132. Duh Jerneja 4. c priznanje 

133. Gabrič Nik 4. c priznanje 

134. Kambič Sara 4. c priznanje 

135. Klobučar Tina 4. c priznanje 

136. Koncilija Ema 4. c priznanje 

137. Špec Sara 4. c priznanje 

138. Vovko Eva 4. c priznanje 

139. Jerele Lina 4. d priznanje 
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Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

140. Sedlar Janja 4. d priznanje 

141. Suljić Alja 4. d priznanje 

142. Škrekovski Dimitra 4. d priznanje 

143. Turk Špela 4. d priznanje 

144. Kastelic Hana 4. k priznanje 

145. Ljubi Tjaša 4. k priznanje 

146. Mikulan Anja 4. k priznanje 

147. Pleško Tara 4. k priznanje 

148. Štefanič Katja 4. k priznanje 

149. Vizlar Sandra 4. k priznanje 

150. Žagar Sergeja 4. k priznanje 

151. Bevc Jaka 4. š priznanje 

152. Horžen Patrik 4. š priznanje 

153. Murko Anže 4. š priznanje 

154. Pureber Jan 4. š priznanje 

155. Beg Eva 4. a priznanje z nagrado 

156. Škerlj Jon 4. a priznanje z nagrado 

157. Tavčar Miha 4. a priznanje z nagrado 

158. Burger Evgenija 4. b priznanje z nagrado 

159. Colarič Bianka 4. b priznanje z nagrado 

160. Jaklič Barbara 4. c priznanje z nagrado 

161.  Jordan Kristina 4. c priznanje z nagrado 

162. Lukan Anja 4. c priznanje z nagrado 

163. Zupančič Petra 4. c priznanje z nagrado 

164. Kapš Klemen 4. d priznanje z nagrado 

165. Kužnik Raja 4. d priznanje z nagrado 

166. Lavrič Zala 4. d priznanje z nagrado 

167. 
Marzel 
Djuranovič 

Lucija 4. d 
priznanje z nagrado 
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Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

168. Petravić Luka 4. d priznanje z nagrado 

169. Udvanc Rebeka 4. d priznanje z nagrado 

170. Strajnar Jan 4. k priznanje z nagrado 

171. Cizelj Ema 4. š priznanje z nagrado 

172. Stovanje Nastja 4. š priznanje z nagrado 
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Poročila strokovnih aktivov 

Slovenščina 

V šolskem letu 2016/2017 smo slovenščino poučevale: 

 Tina Furlan Turk, 

 Saška Horvat,  

 Suzana Krvavica,  

 Vladka Korošec, 

 Renata Nose, 

 Natalija Petakovič. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Predstava Tako je govoril Zaratustra, Obeležitev svetovnega dneva jezikov, 
26. 9., z okroglo mizo z Romi in z delavnicami za spoznavanje jezikov. 

November Predstava Cvetje v jeseni, film Nika. 

December Opera Figarova svatba, predstava Gospa Bovary, filmski abonma Kapitan 
fantastični, Toni Erdmann, šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje. 

Januar Predstave Vojna in mir, Dogodek v mestu Gogi, Plovemo (gledališka 
popotovanja), Merlin ali pusta dežela (gledališka popotovanja), film Dežela 
Lala, področno tekmovanje za Cankarjevo priznanje. 

Februar Šolsko tekmovanje iz znanja pravopisa (obeležitev dneva materinščine). 

Marec Tarzan, film Ustava Republike Hrvaške, Manchester by the sea, Mesečina, 
državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje, izid Stezic, Obrazi prihodnosti 
(članki). 

April  Trojno življenje Antigone, film Upokojitev v stilu, obeležitev dneva knjige 
(zbiranje knjig za BiH). 

Maj  Predstave Samorastniki, Neli ni več, Večno mladi (gledališka popotovanja). 

Junij  Neli ni več. 

 

Matematika in informatika 

V šolskem letu 2016/2017 smo matematiko poučevali: 

 Jernej Ban, 

 Karmen Čarman, 

 Alojzija Hržica, 

 Andreja Mohorčič, 

 Vanja Popov, 

 Mojca Rangus, 
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 Kristina Zakrajšek. 

V šolskem letu 2016/2017 sem informatiko poučevala: 

 Barbara Strnad. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Preverjanje znanja za prvošolce, šolsko tekmovanje v logiki. 

Oktober Šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki. Uradni trening tekme robotov 
FLL. 

November Državno tekmovanje v logiki, državno tekmovanje v razvedrilni matematiki, 
šolsko tekmovanje Bober. 

December Regijsko tekmovanje FLL. 

Januar Državno tekmovanje Bober. 

Februar Odprto državno prvenstvo FLL. 

Marec Šolsko tekmovanje Kenguru in izbirno matematično tekmovanje. Video 
natečaj EAThink. 

April  Predmaturitetni preizkus, državno tekmovanje v matematiki. 

 

Angleščina 

V šolskem letu 2016/2017 smo angleščino poučevali: 

 Janez Gorenc,  

 Maja Hren, 

 Vasja Jakše,  

 Barbara Maznik, 

 Verena Potočnik, 

 Mirjam Skube. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

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

November Šolsko tekmovanje iz angleščine, obeležitev svetovnega dneva hrane - 3. 
letnik. 

Januar World Scholar’s Cup tekmovanje. 

Februar Regijsko tekmovanje iz angleščine. 

Marec Državno tekmovanje iz angleščine, predtestiranje za FCE, CAE. 
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April  Priprave na globalno tekmovanje World Scholar’s Cup. 

Maj  Priprave na globalno tekmovanje World Scholar’s Cup. 

Junij Ekskurzija v London, globalno tekmovanje World Scholar’s Cup. 

Julij Globalno tekmovanje World Scholar’s Cup. 

 

Nemščina 

V šolskem letu 2016/2017 smo nemščino poučevale: 

 Anja Hozner Vovko, 

 Vasja Jakše, 

 Elsa Louis, 

 Nataša Sekula Zupančič, 

 Eva Starič. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Delavnice za 1. letnike ob Evropskem dnevu jezikov. 

Oktober Podelitev diplom DSD I, projekt HOTSPOT: Kinder auf der Flucht – 
Balkanroute (Zagreb), jezikovni tabor DSD v Celovcu. 

November Poskusni ustni izpit DSD II, ure DSD za dijake 1. letnikov (1. sklop), pisni izpit 
DSD II, predtekmovanje iz znanja nemščine, priprave na tekmovanje iz 
znanja jezika, sodelovanje na natečaju haikujev. 

December Ustni izpiti DSD II, priprave na tekmovanje iz znanja jezika. 

Januar Šolsko tekmovanje iz znanja nemškega jezika. 

Februar Državno tekmovanje iz znanja nemščine, ure DSD za dijake 1. letnikov (2. 
sklop), poskusni ustni izpit DSD I, sodelovanje na literarnem natečaju Bodi 
pisatelj, informativni dan. 

Marec DSD I, pisni in ustni izpiti, izvedba bralnih tekmovanj Pfiffikus in EPI-
Lesepreis. 

April  Šolsko tekmovanje JDI, dodatne ure za pripravo na maturo na VR. 

Maj  Državno tekmovanje JDI, ure DSD za 1. letnike (3. sklop), dodatne ure za 
pripravo na maturo na VR. 

Junij Obeležitev svetovnega dneva okolja (Unesco). 
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Španščina, francoščina in latinščina 

V šolskem letu 2016/2017 smo poučevali: 

 Tea Ribič (španščina in francoščina), 

 Verena Potočnik (francoščina), 

 Elsa Louis (francoščina), 

 Marko Kastelic (latinščina). 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Tekmovanje za 4. letnike iz francoščine, ekskurzija v Ljubljano 
(francoščina), dan jezikov, spoznavni vikend za oddelek 1. K. 

December Srečanje klasičnih gimnazij na Gimnaziji Novo mesto, Akademija znanja 
(latinščina). 

Februar  Informativni dan. 

Marec Macaron d'or – tekmovanje iz francoskih slaščic, bralna značka iz francoščine, 

šolsko tekmovanje iz znanja španščine DILO, španska bralna značka Epi 

Lectura, Akademija znanja (španščina, latinščina). 

April Izpiti DELF na ravneh A2, B1, B2, državno tekmovanje iz znanja španščine 
DILO, klasičen dan za 1. K in 2. K. 

Junij Organizacija zaključne prireditve šole (Kastelic). 

 

Zgodovina in geografija 

V šolskem letu 2016/2017 smo poučevali: 

 Marko Arnuš (zgodovina in geografija), 

 Polonca Centa (zgodovina in geografija), 

 Suzana Malnar (zgodovina), 

 Nevenka Malnarič Brulc (zgodovina), 

 Matjaž Štih (zgodovina), 

 Robert Šupe (zgodovina in geografija). 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Terenske vaje Bohinj – 2. letnik, planinska tura – 2. letnik, ekskurzije 4. 
letnik, spoznavni vikend s klasiki – 1. k, pripravništvo, Gimnazija teče 
270 km. 

Oktober Ekskurzija s terenskim delom IMP GEO 2, ekskurzija IMP ZGO. 

November Obeležitev 270-letnice Gimnazije Novo mesto pri pouku. 

December Srečanje klasikov. 
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Januar Šolsko tekmovanje iz znanja geografije in zgodovine. 

Februar Šola v naravi Kranjska Gora – 2. š in 3. š (GEO), Izmenjava s klasiki. 

Marec Regijsko tekmovanje iz znanja geografije, državno tekmovanje iz znanja 
zgodovine, interni del mature – ZGO, medpredmetna ekskurzija v Krško – 
IMP GEO, opazovalna praksa študentke. 

April  Sodelovanje na regijskem srečanju ZOTKS, državno tekmovanje iz znanja 
geografije, ekskurzija po 3. razvojni osi – 3. š GEO, klasični dan za 1. in 2. 
letnik klasične gimnazije, priprave na ekskurzijo. 

Maj  Terenske vaje geografija 1. letnik – Črmošnjice in Brežice, ogled razstave o 
jantarju, izmenjava s klasiki, priprave na ekskurzijo, delavnice v projektnem 
tednu. 

Junij  Ekskurzija IP ZGO, terenske vaje Kočevski Rog IP GEO, tekmovanje v 
orientaciji - 2. letnik, ogled razstave o jantarju, priprave na ekskurzijo. 

 

Biologija 

V šolskem letu 2016/2017 smo biologijo poučevale: 

 Barbara Bajc Šerovič, 

 Tatjana Durmič, 

 Tanja Gačnik, 

 Marija Kočar, 

 Tatjana Bartolj, laborantka. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

Oktober Šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni in v poznavanju flore v 
Sloveniji. 

November Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni, šolsko tekmovanje iz 
naravoslovja. 

December Akademija znanja. 

Januar Šolsko tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, državno 
tekmovanje iz naravoslovja. 

Februar Informativni dan. 

Marec Državno tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, Akademija 
znanja. 

Maj  Evropsko tekmovanje iz naravoslovja - EUSO, državno tekmovanje iz 
poznavanja flore v Sloveniji, projektni teden. 

Junij  Medpredmetna ekskurzija v Pišece in Krapino. 
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Kemija 

V šolskem letu 2016/2017 smo kemijo poučevale: 

 Janja Pust, 

 Marinka Kovač, 

 Branka Klemenčič, 

 Katarina Sluga, laborantka. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Predstavitev in podelitev Krkinih nagrad – štiri nagrade za Gimnazijo Novo 
mesto. Priprave na raziskovalne naloge. 

Oktober Priprave na EUSO šolsko tekmovanje. Raziskovalno delo – delo s timi mladih 
raziskovalcev. Delavnica za gojence VDC.  

November EUSO šolsko tekmovanje. Priprava in izvedba naravoslovne ekskurzije za 
dijake naravoslovnih izbirnih predmetov v 2. letniku. Raziskovalno delo – 
delo s timi mladih raziskovalcev. Delavnice hitrega branja. 

December Priprave na EUSO državno tekmovanje. Priprave na 1. izbirni test za kemijsko 
olimpijado. Raziskovalno delo – delo s timi mladih raziskovalcev. Delavnice - 
hitro branje. Organizacija in izvedba šolskega tekmovanja HiBra. Natečaj 
Evropa v šoli, naslov natečaja Svet, v katerem želim živeti – sodelovanje z 
video prispevkom. 

Januar Raziskovalno delo – delo s timi mladih raziskovalcev. Priprave na 1. izbirni 
test za kemijsko olimpijado. Delavnice - hitro branje in pomnjenje. Državno 
tekmovanje HiBra. Natečaj Evropa v šoli, naslov natečaja Svet, v katerem 
želim živeti – sodelovanje z video prispevkom. 

Februar Raziskovalno delo – delo s timi mladih raziskovalcev. Sodelovanje pri 
informativnem dnevu. Izvedena delavnica v okviru Akademije znanja. 
Priprave na 2. izbirni test za kemijsko olimpijado. Delavnice - pomnjenje. 
Organizacija in izvedba šolskega tekmovanja v pomnjenju - Memoriada. 
Natečaj Evropa v šoli, naslov natečaja Svet, v katerem želim živeti – 
sodelovanje z video prispevkom. 

Marec Priprava in izvedba šolskega Preglovega tekmovanja iz znanja kemije. 
Izvedba regijskega srečanja mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja ter ocenjevanje nalog. Raziskovalno delo – delo s timi mladih 
raziskovalcev. Priprave na 2. izbirni test za kemijsko olimpijado. Delavnice - 
pomnjenje. Državno tekmovanje v pomnjenju – Memoriada. 

April  Priprave na državno Preglovo tekmovanje. Raziskovalno delo – delo s timi 
mladih raziskovalcev. 

Maj  Priprave na 3. izbirni test za kemijsko olimpijado. Organizacija in izpeljava 
obeležitve Dneva Zemlje – predavanja J. Iskre s temo Zelena kemija za vse 3. 
letnike. 

Junij  Državno Preglovo tekmovanje. Raziskovalno delo – delo s timi mladih 
raziskovalcev. Izvedba delavnic v okviru projektnega tedna. 

Julij Raziskovalno delo – delo s timi mladih raziskovalcev. Ocenjevanje mature. 
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Fizika 

V šolskem letu 2016/2017 smo fiziko poučevali: 

 Miha Hadl, 

 Anita Nose, 

 Vinko Sladoljev, 

 Blaž Zabret, 

 Ivan Potočar, laborant. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

Avgust Šola v naravi (tabor) s poukom kemije in fizike za 1. š. 

September Spoznavni vikend s poukom kemije in fizike za 1. a. 

November Šolsko tekmovanje iz znanja naravoslovja. Organizacija in izvedba delavnic na 
Akademiji znanja za osnovnošolce. 

December Šolsko tekmovanje iz znanja astronomije. 

Januar Državno tekmovanje iz astronomije. Državno tekmovanje iz znanja 
naravoslovja. Državno tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov. 

Februar Sodelovanje na informativnem dnevu. 

Marec Šolsko tekmovanje iz fizike za prvi letnik. Regijsko tekmovanje iz znanja 
fizike. Organizacija in izvedba dveh delavnic na Akademiji znanja za 
osnovnošolce. Mednarodno tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov. 

April  Državno tekmovanje iz fizike. Sodelovanje na regijskem srečanju mladih 
raziskovalcev (ocenjevanje nalog). 

Maj  Mentorstvo na evropski naravoslovni olimpijadi EUSO. Organizacija in 
izvedba delavnic na projektnem tednu. Obeležitev dneva brisače. 

September-maj: priprave na tekmovanja iz znanja. 

November-januar: OIV –  izdelava fizikalnega sefa. 

 

Družboslovje 

V šolskem letu 2016/2017 smo poučevali: 

 Nina Arnuš (sociologija), 

 Zlatka Butkovec Gačnik (psihologija), 

 Špela Debeljak (psihologija), 

 Jana Hosta (psihologija), 

 Uroš Lubej (filozofija), 

 Jasmina Žagar (likovna umetnost). 
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Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Živa knjižnica (N. Arnuš), Okrogla miza o Romih (N. Arnuš), sodelovanje v 
organizacijskem odboru za Slavnostno akademijo ob 270-letnici (Z. 
Butkovec Gačnik), mednarodni natečaj GIMNAZIJA ČEZ 270 LET, scena za 
predstavo Kako ubiti protagonista (J. Žagar). 

Oktober Evrošola (3. c, 3. e) – tekmovanje (N. Arnuš), delavnica: Priprava mladih na 
strukturirani dialog med mladimi in odločevalci (3. d, N. Arnuš), sodelovanje 
v organizacijskem odboru za Slavnostno akademijo ob 270-letnici (Z. 
Butkovec Gačnik). 

November Sodelovanje v organizacijskem odboru za Slavnostno akademijo ob 270-
letnici (Z. Butkovec Gačnik), scena 270 let gimnazije (J. Žagar). 

December Evrošola – Strasbourg (3. c) (N. Arnuš), okrasitev šole (J. Žagar). 

Februar Evropa v šoli (N. Arnuš), Unesco Živa knjižnica (N. Arnuš). Organizacija in 
sodelovanje na informativnem dnevu. 

Marec Okrogla miza o migracijah (N. Arnuš), pogovor z evropsko komisarko za 
mobilnost in promet Violeto Bulc (N. Arnuš), Evropa v šoli (N. Arnuš), šolsko 
in državno tekmovanje iz filozofije (U. Lubej), Scena - Alamut (J. Žagar). 

April  Sodelovanje v komisiji Gibanje znanost mladini (N. Arnuš, Z. Butkovec 
Gačnik), natečaj Evropa v šoli (J. Žagar), Natečaj ilustracija za Gravžev dan (J. 
Žagar), ekskurzija v Toskano (J. Žagar). 

Maj  Ogled dokumentarnega filma Dom in pogovor z režiserjem Metodom 
Pevcem (N. Arnuš), predavanje doc. dr. Dejana Jontesa - Kdo (še) gleda 
televizijo in kakšne zgodbe nam ta pripoveduje? (N. Arnuš), organizacija 
zaključne proslave (Z. Butkovec Gačnik), IP PSI – obisk psihiatra Petra Kapša 
(Špela debeljak). 

Junij  Živa knjižnica (N. Arnuš). 

 

September-maj: likovni krožek (J. Žagar) 

September-junij: sodelovanje pri organizaciji protokolarnih in drugih promocijskih dejavnostih na šoli 

(Z. Butkovec Gačnik), koordinacija študentov na praksi (Z. Butkovec Gačnik). 

December-maj: mentorstvo dvema raziskovalnima nalogama (Z. Butkovec Gačnik). 

 

Športna vzgoja 

V šolskem letu 2016/2017 smo športno vzgojo poučevali: 

 Jernej Cimperman, 

 Sandi Kostić, 

 Saša Lavrič,  

 Ivan Maričič, 

 Primož Plazar, 
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 Breda Vovko. 

 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

Avgust Plavalno-potapljaški tečaj. 

September Planinska tura, Gimnazija teče 270 let, ekipno področno tekmovanje v 
atletiki za dijake in dijakinje, občinsko tekmovanje v krosu, področno 
tekmovanje v odbojki na mivki. 

Oktober Jurčičeva pot, občinsko tekmovanje v rokometu za dijake in dijakinje, finalno 
ekipno tekmovanje v atletiki za dijake in dijakinje, področno tekmovanje v 
rokometu za dijakinje, Ljubljanski maraton (državno tekmovanje v cestnem 
teku), športni dan za 3. letnik -  športne igre. 

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

December Četrtfinale v odbojki za dijakinje, občinsko tekmovanje v košarki za dijakinje, 
področno tekmovanje v košarki za dijake in dijakinje, državno tekmovanje v 
judu, področno ekipno in posamično tekmovanje v badmintonu. 

Januar Zimski športni dan za 4. letnike, občinsko in področno tekmovanje v 
nogometu za dijake in dijakinje, četrtfinalno tekmovanje v odbojki za dijake, 
četrtfinale v košarki za dijake in dijakinje, četrtfinalno tekmovanje v 
rokometu za dijakinje, področno tekmovanje v streljanju z zračnim orožjem, 
državno posamično tekmovanje v badmintonu, športni dan za 1. letnik. 

Februar Polfinalno tekmovanje v odbojki za dijake, zimska šola v naravi za 2. š in 3. š, 
področno tekmovanje v smučanju. 

Marec Polfinalno tekmovanje v košarki za dijakinje, finalno tekmovanje v košarki za 
dijakinje, državno tekmovanje v smučanju in deskanju, ekipno državno 
tekmovanje v šahu. 

April  Četrtfinalno tekmovanje v nogometu za dijake, ekipno državno tekmovanje v 
badmintonu, obisk ambasadorjev protidopinške organizacije Slovenije 
(športni oddelki), spomladanski občinski kros, državno tekmovanje v krosu. 

Maj  Posamično področno in finalno tekmovanje v atletiki, državno tekmovanje v 
gimnastiki za dijakinje, področno tekmovanje v lokostrelstvu, dodatni športni 
dan za 4. letnik. 

Junij  Občinsko tekmovanje odbojka na mivki za dijake in dijakinje, športni dan za 
tretje letnike (Bohinj in Mirna Gora), medpredmetni športni dan za 2. letnik, 
dodatni športni dan za 1. letnik. 
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Poročilo dijaške organizacije 

V šol. letu 2016/17 so dijaško organizacijo vodili predsednica Tanja Topić ter podpredsednika Tara 

Štraus Duvnjak in Klemen Kramarič. Tajnica je bila Eva Puhek, delo blagajnika pa je opravljal Mark 

Batagelj. Delovali smo pod mentorstvom profesorice Branke Klemenčič. Mandat za šolsko leto se je 

začel s 15. 9. 2016. Zastavljen program za tekoče šol. leto je bil v celoti izpolnjen,  dodanih pa je  bilo 

še nekaj manjših projektov.  

Delovanje organizacije je predstavljeno v poročilih rednih sestankov, ki so bili sklicani enkrat mesečno. 

Prav tako smo se udeležili dveh sej (oktobra in maja) DOS v Ljubljani, kjer smo razpravljali o aktualnih 

problematikah slovenskih srednješolcev. Hkrati smo se družili še z ostalimi predstavniki srednjih šol in 

tako dobili nekaj zanimivih idej, ki smo jih posredovali med gimnazijce in vodstvu šole. 

Za začetek smo izvedli sodelovanje z Avtošolo Posavc, ko smo dijakom zagotovili ugodnejšo ceno za 

izvedbo tečaja CPP.  

Dijaška organizacija Gimnazije Novo mesto je ob 270. obletnici šole razpisala natečaj za šolski pulover. 

Na razpisu so sodelovali dijaki Gimnazije Novo mesto. Zmagal je predlog Klemna Kapša iz    

4. d. Dijaki so lahko v tajništvu šole lahko naročili in prevzeli poljubno število puloverjev. 

Prvi večji projekt  je bila popestritev adventnega čas z motivom 'adventnega koledarja', kar pomeni, da 
smo za vsak teden zastavili neko dogajanje. Prvi dan v decembru smo v sodelovanju z Dijasom dijake 
ozaveščali o AIDSU z obiskom v razredih. Razdelili smo rdeče pentlje, kondome in brošure s podatki o 
tej bolezni, kako se zaščitimo pred njo ter kako poteka zdravljenje. Naslednji teden je sledil dan 
trenirke. Namen tega dne je bil, da ustvarimo sproščeno vzdušje ter enakost med dijaki. Splošen vtis je 
bil dober, predvsem zaradi sproščenosti in posebnega občutka pripadnosti, ki si ga dobil že zjutraj ob 
hoji v šolo. Zato smo dan ponovili v januarju. Ker vsako leto DOG organizira božično igro za otroke 
profesorjev, se je tudi letos skupina dijakov iz 3. b, 3. c in 3. d potrudila za ohranjanje tradicije. V vlogi 
dramaturginje se je izkazala Ana Čuk, pri ozvočenju in ozadju Matjaž Bevc, vse nastopajoče pa je 
opremila Tinkara Moretti. V sami igri so nastopili: Nastja Medle, Rem Grobelšek, Manca Troha, Tara 
Štraus Duvnjak, Klemen Kramarič, Mia Jarc, Laura Medved, Nastja Bučar, Eva Lukšič in Tinkara Moretti. 
Igra je uspela in pripravila otroke na Božičkovo obdarovanje, ki so ga zapustili z nasmejanimi obrazi in 
gimnazijskimi lizikami v rokah. Zaradi odlične izvedbe so igrico ponovili še na pediatričnem oddelku 
Splošne bolnišnice Novo mesto. Sledila je Božičkova pošta. Organizacija je potekala v adventnem času. 
Ponudili smo seznam sladkarij, ki jih lahko dijak za določen prispevek podari prijatelju preko Božička 
(vlogo je zasedel Klemen Kramarič). Tako smo obdarovali preko 100 dijakov in zbrali 63,06 €. Po 
posvetu na seji maja 2017 smo prispevek namenili za nakup mikrovalovne pečice. Istočasno je potekalo 
načrtovanje novoletnega koncerta, ki je potekal 23. 12. 2016. Organizirali smo ga skupaj z naslednjih 
dijakov: Tanja Topić, Tara Štraus Duvnjak, Klemen Kramarič, Jošt Rudman, Blaž Vovko Bučar, Matjaž 
Bevc, Nik Gabrič, Jan Strajnar. Potekal je v telovadnici, ki smo jo okrasili s pomočjo likovnega krožka. 
Predhodno smo po razredih zbirali dobrodelne prispevke in zbrali skoraj 800€. Na koncertu je nastopila 
dijaška skupina Cockpit, program pa smo popestrili s karaokami. Na njih so nastopili: profesor Blaž 

Gimnazijski pulover, foto: Klemen Kapš 
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Zabret, 7 dijakov (Maja Tisovic, Ian Mačič Štrucl, Edin Nur Mujkić, Ajda Trlep, Alja Suljić, Tea Lajkovič, 
Andraž Prus) in skupina fantov iz 3. š. Pri ozvočenju in osvetlitvi sta pomagala Matjaž Bevc in Blaž Vovko 
Bučar, pri zvočni izolaciji pa Jošt Rudman in profesor Ivan Potočar. Veliko uslugo nam je naredil APT, 
saj nam je posodili reflektorje.  

V januarju smo se osredotočili na ločevanje odpadkov s profesorico Marijo Kočar, ki je pripravila 

radijsko oddajo o tej problematiki, v razredih pa osveščala dijake. Tako sta v atriju zdaj dva ekološka 
otoka, ki se jih bo še likovno opremilo za večjo opaznost, manjše smetnjake za biološke odpadke pa je 
možno najti po vsej šoli. Na podlagi opazovanj se je ločevanje izboljšalo. Uvedli smo tudi škatlo za 
sendviče, ki jih dijaki ne želijo pojesti in jih tako podarijo nekomu bolj lačnemu. Po novem letu smo si 

Božičkova igrica, foto: Tanja Topić Božičkova pošta, foto: Tanja Topić 

Novoletni koncert, foto: Tanja Topić 
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zastavili sodelovanje s šolsko prodajalno hrane, in sicer pridobiti 10 % znižanje na ceno rogljičkov. 
Pogajanje je bilo uspešno in tako smo 30. januarja obeležili mednarodni dan rogljičkov. 

Prav tako smo začeli z načrtovanjem februarskega pustovanja. Dijakom smo prepustili temo in jih 
opogumili k tekmovanju za najboljšo skupinsko masko. Pustni torek se je približal hitro in že je bila cela 
gimnazija v pustnih maskah. Videli smo vse, od domin, meduz, kamnov, živali, moških žensk pa do 
Trumpa, letalske družbe in zasedbe Harry Potterja. Nalogo komisije smo prepustili vodstvu šole, tajnici, 
mentorici DOG in svetovalnim delavkam, ki so se pustovanju pridružili prav tako v maskah. Zmagovalca 
je bilo težko izbrati, a na koncu je prvo mesto zasedel 2. a z masko Trumpove zasedbe in nasprotnikov. 

Zadnji dan v marcu smo razglasili za dan metuljčkov, kravat in srajc z istim namenom kot pri dnevu 

trenirke. Zaradi posebnosti ideje, a nekoliko prepoznega datuma izvedbe, smo sklenili, da idejo dneva 
predamo naslednikom v naslednjem šolskem letu.  

Uresničila se je tudi želja dijakov za prenovo dijaških toaletnih prostorov. 

Zadnja stvar, ki smo jo izvedli na šoli, je bila vrnitev mikrovalovke v atrij v juniju.  

Zadovoljni s celim letom in polni izkušenj smo zaključili svoj mandat, ki ga bomo 15. 9. 2017 predali 
novi generaciji dijakov. Mentorici in vodstvu šole se zahvaljujemo za podporo, pomoč in odprte roke 
za naše ideje. 

Tanja Topić, predsednica DOG 

Branka Klemenčič, mentorica DOG 

  

Pustovanje, foto: Nadina Kosinac, Tara Polovič 
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Projekti 

Tutorstvo – vrstniška učna pomoč  

V tem šolskem letu je bilo aktivnih 12 dijakov tutorjev. To so Nika Godec, Katja Šuštaršič, Zala Kulovec, 

Senija Tirić iz 2. letnika, Laura Bele in Lea Košmrlj iz 3. letnika, Nika Metelko, Evgenija Burgar, Karmen 

Zupančič, Aljaž Penca, Hana Kastelic in Katja Štefanič iz 4. letnika. Nudili so učno pomoč pri matematiki, 

angleščini, fiziki in kemiji. Nekaj dijakov je učno pomoč nudilo že lansko leto, večina se je za to obliko 

pomoči odločila prvič. Pri pridobivanju dijakov za tutorstvo so pomagali razredniki in učitelji 

predmetov, kjer se je kazala potreba po pomoči. Pri dijakih prvega letnika se je ob prvih ocenjevanjih 

znanja pokazala večja potreba po učni pomoči pri angleščini in fiziki, zato smo organizirali skupinsko 

učno pomoč za posamezne razrede.  

Dijaki tutorji in dijaki z učnimi težavami so se srečali na uvodnem intervjuju v svetovalni službi, kjer so 

se spoznali, uskladili termine srečanj in podpisali dogovor o sodelovanju. Ure učne pomoči so potekale 

po predhodnem dogovoru v času prostih ur pred poukom ali po njem v prostorih šole. Srečevali so se 

enkrat tedensko eno do dve šolski uri, po potrebi tudi večkrat.  

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

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

letnika dobra priložnost za ponovitev in utrditev znanja za maturo. Med tutorji je bilo kar šest dijakov 

četrtega letnika, kar je vredno pohvale. Kljub pripravi na maturo so našli čas za dijake nižjih letnikov in 

tako hkrati z razlago učne snovi tudi sami ponavljali maturitetno učno snov. Nekateri tutorski pari so 

se tako zbližali in povezali, da bodo druženje nadaljevali tudi v naslednjem letu. Kot dokaz je primer 

dijaka prvega letnika, ki je prišel v gimnazijo s slabim predznanjem v angleščini, vendar je s pomočjo 

tutorke in ogromno lastnega truda nadoknadil vrzeli  ter uspešno zaključil letnik.  

Pri vrstniški učni pomoči se skozi celo leto tkejo nežne nitke prijateljstva, ojačajo se občutki pripadnosti, 

učno manj uspešni dijaki dobijo izkušnjo uspeha ob pomoči starejšega vrstnika, ki  mu je pripravljen 

pomagati. 

Tutorstvo kot posebna oblika učne pomoči ima kvaliteto predvsem v povezovanju dijakov iz različnih 

razredov in različnih letnikov. Dijak višjega letnika predstavlja mlajšemu vrstniku ogromen vir izkušenj, 

informacij in nasvetov, kako se soočati s težavami na področju učenja in tudi vključevanja v šolski 

prostor.  

Anica Kastelec 

Mladi raziskovalci 

Gimnazija Novo mesto je 5. 4. 2017 že šestič zapored gostila srečanje mladih raziskovalcev Dolenjske, 

Bele krajine in Posavja. Na srečanju so sodelovale 4 osnovne šole (OŠ Grm Novo mesto, OŠ 

Komandanta Staneta Dragatuš, OŠ Brežice in OŠ dr. Jožeta Toporišiča iz Dobove), ki so se predstavile s 

6 raziskovalnimi nalogami. Srednje šole je zastopala le Gimnazija Novo mesto, kjer so dijaki izdelali 6 

raziskovalnih nalog. Pri nalogah je sodelovalo 14 osnovnošolskih raziskovalcev in 12 gimnazijcev ter 17 

mentorjev, od tega 6 v osnovnih šolah, 5 gimnazijskih mentorjev in 6 iz raznih inštitucij. Učitelji 

Gimnazije Novo mesto smo ocenjevali osnovnošolske naloge, k ocenjevanju srednješolskih nalog pa 

smo povabili tudi zunanje sodelavce. Vse naloge so ustrezale ocenjevalnim kriterijem in so po mnenju 

ocenjevalnih komisij napredovale na državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije v Murski Soboti. 

Državno srečanje mladih raziskovalcev poteka po dvokrožnem sistemu. V prvem krogu člani 

posamezne strokovne komisije pregledajo in ocenijo vse prispele raziskovalne naloge ter nato izberejo 
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do šest najboljših nalog za osnovne šole in za srednje šole po posameznih področjih. Izbrane naloge se 

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

ne predstavljajo, na drugi krog srečanja pa jih ZOTKS povabi kot poslušalce. Iz naše regije so se v drugi 

krog uvrstile tri osnovnošolske in štiri srednješolske naloge.  

Zaključni del državnega srečanja je bil v ponedeljek, 15. 5. 2017, v Murski Soboti. V kategoriji osnovnih 

šol sta bili dve nalogi nagrajeni z zlatim priznanjem, ena s srebrnim in tri z bronastim. V kategoriji 

srednjih šol sta bili podeljeni dve zlati, dve srebrni in eno bronasto priznanje. Rezultati naše gimnazije 

so več kot odlični.  

Kristina Jordan in Klemen Kapš sta osvojila 1. mesto in prejela zlato priznanje na področju psihologije 

in pedagogike za nalogo »Vse več duševnih težav mladostnikov.« Ali to drži tudi za gimnazijce? Nalogo 

sta izdelala pod mentorstvom Zlatke Butkovec Gačnik. 

2. mesto in zlato priznanje so na področju ekologije prejeli Evgenija Burger, Lucija Marzel Djuranovič 

in Luka Petravić. Nalogo Optimizacija in uporabnost metode na osnovi DNA za identifikacijo 

cianobakterij v okoljskih vzorcih so izdelali na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo pod 

mentorstvom Mojce Juteršek, izr. prof. dr. Marka Dolinarja in Tanje Gačnik. 

Anže Luzar je na področju varnosti v cestnem prometu  predstavil  nalogo Odnos mladih voznikov do 

hitre vožnje in prometne varnosti ter prejel srebrno priznanje. Nalogo je izdelal pod mentorstvom  

Zlatke Butkovec Gačnik. 

Ravno tako so Nika Brulc, Zala Kink in Nika Zupančič prejele srebrno priznanje za nalogo z naslovom 

Primerjava klasičnih kemijskih pristopov in pristopov z uporabo biokatalizatorjev na izbranih modelnih 

spojinah pri kemijskih pretvorbah. Z nalogo so se predstavile na področju kemije in kemijske 

tehnologije. Pri svojem delu so bile deležne pomoči mentorjev dr. Silva Zupančiča, dr. Aleša Gaspariča 

in mag. Branke Klemenčič.  

Domen Mohorčič in Larsen Cundrič sta prejela bronasto priznanje za nalogo Spoznavanje programa 

EV3 in izdelovanje iger. Nalogo sta izdelala ob pomoči mentorice Barbare Strnad. 

  

Kristina Jordan, Klemen Kapš in Anže 
Luzar z mentorico, foto: Luka Petravić 

Evgenija Burger, Lucija Marzel Djuranovič in Luka Petravić z mentorico, 
foto: Klemen Kapš 
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 V organizaciji ZOTKS potekajo tudi mednarodna tekmovanja mladih raziskovalcev. Komisija, ki izbira 

naloge za mednarodne dogodke, je za sodelovanje na EUCYS (evropsko tekmovanje mladih 

znanstvenikov) izbrala nalogo Aktivno tarčenje cisteinskih katepsinov z liposomi, konjugiranimi s 

cistatinom C. Avtorji naloge so dijaki, v letošnjem letu že študenti, Tristan Kovačič, Domen Kulovec in 

Uroš Prešern. Pri delu so bili deležni mentorske pomoči Branke Klemenčič, Lovra Kramerja, Andreje 

Bratovš in prof. dr. Borisa Tura). Tekmovanje EUCYS bo potekalo v Estoniji, Tallin, od 22. - 27. 9. 2017.  

Branka Klemenčič 

 

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

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

posodobitev na šoli. 

Nika Brulc, Nika Zupančič in Zala 
Kink; foto: Luka Petravić 

Zlati in srebrni raziskovalci z mentoricama; foto: naključni mimoidoči 

Lanskoletni prvonagrajenci (Uroš Prešern, Domen Kulovec in Tristan 
Kovačič) z mentorico in ravnateljico; foto: Arhiv Krke, d.d., Novo 

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

posodobitev na šoli. 

Vloga članov ŠRT:  

 Branka Klemenčič, vodja ŠRT, članica šolskega tima LinPilCare, članica skupine Kulturne 

prireditve, članica skupine za delo z nadarjenimi dijaki, 

 Natalija Petakovič, stiki z mediji, 

 Nataša Sekula Zupančič, koordinacija skupine Pouk, 

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

podoba, članica skupine za delo z nadarjenimi dijaki, 

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

 Marko Kastelic, član IP Klasik.si, član skupine Stiki z mediji, vodja tima za samoevalvacijo, 

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

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

Celostna podoba, članica skupine za delo z nadarjenimi dijaki. 

Sestajali smo se ob torkih, 2. šolsko uro v pisarni vodstva šole. 

V tem šolskem letu smo: 

 pripravili načrt dela za šolsko leto 2016/2017, 

 koordinirali dogodke ob praznovanju 270-letnici šole, 

 pripravili in izvedli projektni teden za dijake 1., 2. in 3. letnika.  Kot krovno temo projektnega 

tedna smo izbrali vrednote UNESCA (mir in nenasilje, strpnost in sodelovanje, sprejemanje 

drugačnosti, poglobljena skrb za osebnostni razvoj, ohranitev naravne in kulturne dediščine 

ter širše -  skrb za planet, 

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

vzdušja na šoli), 

 rezultate evalvacij predstavili na konferencah učiteljskega zbora, 

 podpirali dejavnosti projektnih timov (LinPilCare, Klasik.si, delo z nadarjenimi učenci), 

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

 podpirali profesionalni razvoj članov UZ in organizirali strokovna izobraževanja, 

 izvedli 8. šolski festival dobre prakse, 

 spremljali razpise Mestne občine Novo mesto, 

 načrtovali delo in določili prioritetne naloge za šolsko leto 2017/18. 

 
Branka Klemenčič 

 

UNESCO združene šole 

V letošnjem letu smo na Gimnaziji Novo mesto zelo uspešno izvajali projekt Unesco združene šole. V 

projekt, ki ga izvajamo na ravni celotne šole, so bili v letošnjem šolskem letu vključeni vsi dijaki in večina 

učiteljskega zbora. Za večjo prepoznavnost projekta med dijaki so poskrbeli razredniki s predstavitvijo 

projekta pri razrednih urah in dijaki 1. a z izdelavo panoja Unesco. Po aktivih smo na najrazličnejše 

načine izvedli  številne obeležitve Unescovih in drugih svetovnih dnevov. Med najbolj odmevne spadata 

predavanje dr. Jerneja Iskre z naslovom Zelena kemija  za 3. letnike, s katerim  so v aktivu kemije 
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obeležili Dan zemlje, ter zbiranje knjig za slovenska društva v Bosni in Hercegovini, s čimer smo obeležili 

Dan knjige.  

S številnimi delavnicami v okviru projektnega tedna smo poudarjali in razvijali temeljne vrednote 

UNESCA, kot so mir in nenasilje, strpnost in sodelovanje, sprejemanje drugačnosti, poglobljena skrb za 

osebnostni razvoj, ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše -  skrb za planet. 

Z dijaki smo se udeležili nekaj nacionalnih projektov v organizaciji drugih pridruženih šol. V mesecu 

marcu pa smo na šoli prvič izvedli nacionalni projekt Živa knjižnica v sodelovanju z Društvom za 

razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Namen projekta Živa knjižnica je ozavestiti udeležence/ke 

o temeljnih človekovih pravicah, ki so med drugim tudi temeljne vrednote Unesca. 

Delavnico o človekovih pravicah na temo LGBT je na začetku srečanja izpeljal nacionalni koordinator 

Žive knjižnice Mitja Blažič. Po splošnem uvodu o tem, kaj so človekove pravice in zakaj si je potrebno 

prizadevati za njihovo udejanjanje, so dijaki lahko postavljali vprašanja, na katera so odgovarjali 

sodelujoči iz Društva informacijski center Legebitra in Društva DIH.  

Pogovor s člani društva Legebitra na projektu Živa knjižnica, foto: Lana Jegliča 

Udeleženci Žive knjižnice, foto: Lana Jeglič 
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27 dijakov in dijakinj iz različnih koncev Slovenije je z zanimanjem »prebiralo« 14 knjig. Svoje zgodbe, 

izkušnje in znanja so delili: vegetarijanka/veganka, prostovoljka – spremljevalka umirajočih in žalujočih 

oseb, EVS prostovoljec v Sloveniji, Kočevarica, rejnica, koristnik psihiatričnih storitev, transspolna 

oseba/lezbijka, gej, aktivist za človekove pravice, lezbijka, oseba, ki je prebolela depresijo, Rominja in 

muslimanka.  

Mladi so aktivno sodelovali v pogovorih pri okrog 90 »izposojah«, se soočali s stereotipi in predsodki 

ter se izobraževali o vrednotah in človekovih pravicah.  

Mladi bralci in bralke so svojo izkušnjo žive knjižnice zapisali v naslednjih razmišljanjih: 

Lahko sem se naučila veliko novega, saj menim, da je naš največji strah neznanje.  

Naučila sem se veliko novega o muslimanski veri. 

Nabrala sem preveč spoznanj, da bi lahko izpostavila le eno – najpomembnejše. 

Zelo sem vesela … enostavno je prebudila ta knjižnica bolj umetniško dušico v meni. Otoplila sem se.  

Cel koncept je zame nov, razbitih je tudi mnogo stereotipov.  

Naučiti se moram sprejeti drugačnost, čeprav je včasih težko. 

Bilo mi je super. Premagala sem nekaj strahov in razbila nekaj stereotipov.  

Zelo je bilo zanimivo in poučno, še posebej zato, ker so bili to vsakdanji ljudje in smo imeli z njimi 

drugačno vezo. 

Maja Hren  

Akademija znanja 2016/17 

V šolskem letu 2016/17 smo na Gimnaziji Novo mesto že petič izvedli projekt AKADEMIJA ZNANJA. 

Ustaljena in prepoznavna oblika neformalnega izobraževanja je namenjena učencem 8. in 9. razredov 

osnovnih šol s področja Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Delavnice so bile namenjene nadarjenim in 

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

klopeh naučiti česa novega.  

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

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

tista dodana vrednost, ki našo šolo še bolj približa osnovnošolcem. V tem šolskem letu je Akademija 

znanja potekala  3. decembra 2016 in 4. marca 2017. 

Na obeh izvedbah akademije so imeli udeleženci možnost izbirati  med devetimi predmetnimi 

področji. Nekatere delavnice so imele kljub staremu naslovu prenovljene vsebine. 

Predmetno 

področje 
Naslov delavnice Izvajalci 

AFR Afrikaans – afrikanščina Robert Šupe 

BIO Od celice do organa Tatjana Durmič, Marija Kočar 

KEM* Tekoči kristali Branka Klemenčič 

FIZ Fizikaza radovedne Miha Hadl 
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FIZ Eksperimenti s starimi inštrumenti Vinko Sladoljev 

ŠPA iHola!, que tal… Tea Ribič 

GEO Japonska – dežela vzhajajočega sonca Polonca Centa 

LAT Mala šola latinščine Marko Kastelic 

SLO – ŠVZ Skriti zaklad Suzana Krvavica, Saša Lavrič 

ROBOTIKA Lego roboti Barbara Strnad 

*delavnica KEM je bila izvedena samo v marcu 2017 

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

poskuse ter spoznavali stara fizikalna učila ter pripomočke, kemija pa jih je navdušila s sodobno 

uporabo tekočih kristalov. Pri španščini so se naučili osnov jezika in spoznali, kaj je tipično za Špance, 

pri latinščini pa so izdelali svoje voščene tablice, na katere so zapisali svoje prve latinske besede. 

Udeleženci so se seznanili tudi z afrikanščino, ki je posebnost naše Akademije znanja. Pri geografiji  so 

spoznavali deželo vzhajajočega sonca ter pripravljali tradicionalne japonske jedi, lahko pa so se 

odpravili tudi na lov za izgubljenim zakladom in odkrivali znamenitosti Novega mesta. Letošnja 

novost je bila delavnica s področja robotike, v kateri so učenci gradili in programirali svoje prve 

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

Udeležba na delavnicah s preteklimi leti ni povsem primerljiva, saj smo tudi letos izpeljali  dve 

ponovitvi Akademije znanja.  
 

December 

(ponovitve) 

Januar 

(ponovitve) 

Skupaj 

udeležencev 

DEC 

 Skupaj 

udeležencev 

MAR 

 Skupaj 

udeležencev 

AFR 2 2 27 23 50 

BIO 3 3 48 37 85 

KEM 0 3 0 26 26 

FIZ 1 3 3 26 19 45 

FIZ 2 2 2 22 11 33 

ŠPA 3 3 42 44 84 

GEO 3 2 53 31 84 

LAT 3 2 37 30 67 

SLO - ŠVZ 3 3 62 33 95 

ROB 2 2 22 22 44 

Skupaj 2017 24 25 339* 276* 615 

Skupaj 

udeležencev 

- - 113** 92** 205** 

*Seštevek pomeni število prisotnih v posameznem roku Akademije znanja. 
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**Vsak udeleženec je sodeloval v treh delavnicah, zato spodnja vrstica ni seštevek udeležencev po 

delavnicah, ampak 1/3 seštevka. 

Število izvedenih delavnic: Izvedli smo 48 delavnic z desetih predmetnih področij, med najbolj 

obiskanimi so bile delavnice SLO-ŠVZ, BIO, ŠPA in GEO.  

Na naš poziv se je v šolskem letu 2016/17 odzvalo 24 osnovnih šol z Dolenjske, Bele krajine in iz 

Posavja, kar je 7 šol manj kot predhodno leto:  

 OŠ Belokranjskega odreda Semič 

 OŠ Boštanj 

 OŠ Bršljin 

 OŠ Brusnice 

 OŠ Center 

 OŠ Dolenjske Toplice 

 OŠ Drska 

 OŠ Frana Metelka Škocjan 

 OŠ Grm 

 OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica 

 OŠ Krmelj 

 OŠ Metlika 

 OŠ Milana Majcna Šentjanž 

 OŠ Mirana Jarca Črnomelj 

 OŠ Mokronog 

 OŠ Otočec 

 OŠ Sava Kladnika Sevnica 

 OŠ Stopiče 

 OŠ Šentjernej 

 OŠ Šmarjeta 

 OŠ Šmihel 

 OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč 

 OŠ Trebnje 

 OŠ Vavta vas 
 

V primerjavi s preteklimi leti se na razpis niso odzvale OŠ Adama Bohoriča Brestanica, OŠ Boštanj, OŠ 

Brežice, OŠ Dragatuš, OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Loka Črnomelj, OŠ Mirna, OŠ Podzemelj, OŠ 

Prevole, OŠ Raka, OŠ XIV. divizije Senovo, OŠ Tržišče in OŠ Žužemberk. 

Pri izvedbi prijavnega postopka so nam pomagali svetovalni delavci na osnovnih šolah, ki so poskrbeli 

za zbiranje prijav.  Vsak udeleženec je sodeloval v treh delavnicah po lastni izbiri, zanje pa smo izdelali 

individualizirane urnike. Vsakemu učencu smo omogočili udeležbo na prvih treh izbranih delavnicah.  

Evalvacijo Akademije znanja smo izvedli s pomočjo anonimnih spletnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili 

udeleženci in njihovi mentorji pred zaključkom Akademije znanja. 

Vtisi mentorjev: 

Učenci vidijo srednjo šolo, spoznajo nove reči, vse skupaj pa poteka zelo sproščeno in zabavno. Dobijo 
vpogled, kaj bodo delali v življenju, teorija je postavljena v prakso, kar pri pouku dostikrat manjka. 

Z atlasom in tablico spoznavamo svet, foto: Polonca 
Centa 

Spoznavanje starih fizikalnih inštrumentov, foto: Melisa 
Simončič Maznik 
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Delavnice so dobrodošle za osnovnošolce, saj učenci pridejo z veseljem in so po koncu polni lepih 
vtisov. Vsi učenci so bili navdušeni! 

Tudi v prihodnje jo bom priporočila našim nadarjenim in pridnim učencem, saj tako dobijo nova 
znanja na zanimiv način. Obenem se jim tako gimnazija približa, saj jo spoznavajo preko aktivnosti. 
Upamo, da boste delavnice organizirali tudi v prihodnje. 

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

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

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

 Akademija znanja ti odpre pot do novih znanj in je zelo zabavna. Zanimivo je, da sodelujejo 
tudi dijaki gimnazije, ki so zelo prijazni in pripravljeni pomagati. Profesorji so tudi zelo 
zabavni.  

 Bilo je super, izvedeli smo veliko novega in zanimivega.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ker te Akademija znanja seznani s predmeti in snovjo, ki se je lahko na učiš na Gimnaziji Novo 
mesto. Všeč mi je bilo, ker sem dobila vpogled v pouk na gimnaziji. 

 ... 
Polonca Centa 

Inovacijski projekt Klasik.si 

Projekt poteka v sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS. Izvajati smo ga začeli septembra v šolskem letu 

2015/16 s klasičnimi oddelki.  

Pa smo se nekaj novega naučili!, foto: Anja Bučić Ravnateljica Mojca Lukšič ob druženju z mentorji, foto: 
Polonca Centa 
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Cilj projekta je uvesti inovativne učne metode in oblike dela in tako povečati vpis v program klasične 

gimnazije. 

V tem šolskem letu smo posebno pozornost namenili delu v 1. k in 2. k. Dijaki obeh razredov so se 

srečali in spoznali na skupni razredni uri.  

V 1. k smo izpeljali spoznavni vikend v Črmošnjicah (2. in 3. 9. 2016) in dvodelno izmenjavo s klasičnim 

oddelkom iz Škofje Loke (17. in 18. 2. 2017 v Novem mestu ter 12. in 13. 5. v Škofji Loki), oba razreda 

– 1. k in 2. k – pa sta imela 26. 4. 2017 klasični dan, ko so se medpredmetno povezale SLO, LAT, ZGO in 

LUM s temo o ljubezni. Naslovi delavnic: Venera v likovni umetnosti (LUM), Razvoj ljubezenskega 

soneta (SLO), Ljubezenska poezija (LAT) in Ljubezen za vsak dan (ZGO). Dijaki obeh razredov so se od 

22. do 25. aprila 2017 udeležili ekskurzije klasikov po poteh Rimljanov in Etruščanov.  

Tudi ostale klasične oddelke vključujemo v projekt. Dijaki 3. k so obiskali mitreja v Spodnji Hajdini pri 

Ptuju. Gimnazija Novo mesto je bila 8. 12. 2016 organizatorica klasičnega dneva vseh slovenskih 

gimnazij, ki izvajajo program klasične gimnazije; v programu so sodelovali dijaki 2. k in 3. k.  

Prav tako je Gimnazija Novo mesto organizirala koncert klasičnih gimnazij Fiat lux (2. 2. 2017), ki je 

potekal v Evangelijski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu; na koncert so bili posebej vabljeni dijaki 

klasičnih oddelkov. 

V vseh klasičnih oddelkih z dodatnimi ponudbami kulturnih prireditev spodbujamo razvijanje kulturne 

zavesti in poglabljanje splošne razgledanosti (predstave v ponudbi OIV Gledališka popotovanja).  

S projektom nam je uspelo doseči naslednje rezultate: 

 Dvignili smo raven motivacije v klasičnih oddelkih. 

 Z medpredmetnim povezovanjem smo povečali obseg aktivnosti in raznolikosti metod, pri 
čemer nismo dodatno obremenili dijakov. 

 Okrepila se je pripadnost klasični gimnaziji, program pa postaja prepoznavnejši tako v šoli kot 
v slovenskem prostoru. 

 Z dijaki razvijamo medkulturnost, humanitarnost, prostovoljstvo in občutljivost za družbene 
pojave. 

Suzana Krvavica 

Koordinacija pedagoške in opazovalne prakse 

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

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

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

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

Sledila sem različnim aktivnostim na šoli in vanje vključevala tudi študente. 

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

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

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

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

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

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

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

meri kot pri nas. 
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Pedagoška in opazovalna  praksa v šolskem letu 2016/2017: 

 

Zlatka Butkovec Gačnik 

Projekt Linpilcare 

Projekt se izvaja od oktobra 2015 in se bo zaključil avgusta 2017. 

Projekt je mednaroden. Partnerske države so: Belgija, Estonija, Nizozemska, Slovenija, Portugalska in 

Velika Britanija. Nosilec projekta v Sloveniji je Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ki se mu je 

pridružilo 22 šol. Cilj mednarodnega projekta je, učiti se za prihodnost in dvigniti raven znanja skupaj z 

učitelji iz različnih evropskih držav. 

Člani projektne skupine na naši šoli smo: Zlatka Butkovec Gačnik – vodja, Mojca Lukšič, Vasja Jakše, 

Nevenka Malnarič Brulc in Branka Klemenčič. 

V tem šolskem letu smo si zastavili naslednje raziskovalno vprašanje: Kako s kvalitetno povratno 

informacijo vplivati na učenčevo delo? 

Zap. št. Študent Smer študija Mentor, vrsta prakse 

1.  
Krajnc Eva Kemijsko izobraževanje Branka Klemenčič (pedagoška) 

2.  
Kastelic Nejc Pedagoška matematika Kristina Zakrajšek (pedagoška) 

3.  
Abram Lovro Nemščina, slovenski jezik 

in književnost 

Nataša Sekula Zupančič 

(opazovalna  in pedagoška) 

4.  
Avsenik Klara Psihologija Zlatka Butkovec Gačnik 

(pedagoška) 

5.  
Žibert Urška Pedagogika andragogika Anica Kastelec (pedagoška) 

6.  
Petra Nedelko Rusistika in slovenistika Renata Nose (pedagoška in 

opazovalna) 

7.  
Završnik Zala Anglistika Maja Hren (pedagoška) 

Tatjana Durmič (opazovalna) 

8.  
Hočevar Sabina Psihologija Zlatka Butkovec Gačnik 

(pedagoška) 

9.  
Bojanc Tatjana Anglistika Miha Hadl (opazovalna) 

10.  
Penca Jana Anglistika in primerjalna 

književnost 

Nevenka Malnarič Brulc 

(opazovalna) 

11.  
Žagar  Katarina Slovenistika in 

pedagogika 

Saška Horvat (pedagoška) 

12.  
Kolenc  Urška Slovenistika in 

pedagogika 

Suzana Krvavica (pedagoška) 

13.  
Ancelj Maruša Anglistika Janez Gorenc (pedagoška) 

14.  
Škedelj Breda Biološko izobraževanje Mimi Kočar (pedagoška) 
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V  prvem  letu  smo  z  različnimi  metodami  preverjanja  znanja  dijake  spodbujale  k  rednemu  učenju  

in  pisanju  domačih  nalog. Ugotovile smo, da so pri nenapovedanem preverjanju znanja ocene nizke, 

ocene preverjanja po utrjevanju pa nekoliko višje.  Ugotovile  smo  tudi,  da  kljub  temu da  jim  je  tak  

način  utrjevanja  znanja  všeč  in  so  jim  ocene  pomembne,  to ne vpliva na rednost učenja. Menili 

smo, da so morda vzrok za to povratne informacije le v obliki ocene oz. le poprava napak. Zato smo se 

v drugem letu projekta osredotočile na kvalitetno povratno informacijo. Najprej smo se učitelji in dijaki 

naučili oblikovati in podajati kakovostno povratno informacijo, ki  so jo dijaki prejeli od učitelja in 

sošolca pri pisnem ocenjevanju znanja pri psihologiji, pisnem sestavku pri angleščini, pri izdelavi 

zgodovinske mape in poročilih laboratorijskih vaj pri kemiji. 

Rezultati  vpliva povratnih informacij, ki smo jih dobili s pomočjo vprašalnika, niso povsem v skladu s 

pričakovanji in so lahko posledica tega, da smo že prej učitelji dajali kakovostne povratne informacije 

in da je bila zadnja izvedba vprašalnika tik pred koncem šolskega leta. Nekateri učenci niso bili povsem 

zadovoljni s svojimi rezultati. Ugotovili so, da so bila njihova pričakovanja previsoka ter menili, da ne 

znajo ovrednotiti svojega znanja. Pozna pa se velik vpliv vrstnikov, saj pri svojem delu upoštevajo 

povratno informacijo sošolcev, ki znajo dokaj realno oceniti delo svojih sošolcev. Na splošno pa so že 

pred projektom dijaki menili, da povratna informacija spodbuja učenje, ob koncu šolskega leta pa se je 

to mnenje še okrepilo. 

Rezultate projekta smo predstavili v članku, objavljenem v reviji Vzgoja in izobraževanje, na Letni 

refleksiji v Ajdovščini in na Mednarodni konferenci v Ljubljani. 

Zlatka Butkovec Gačnik 
 

 
 

MEPI – mednarodno priznanje za mlade 

Dejavnost je potekala skozi vse šolsko leto. V program Mepi je vključenih 11 dijakov od prvega do 

tretjega letnika. 

V tem šolskem letu je potekalo delo v dveh skupinah. V prvi skupini so dijaki, ki imajo večinoma 

opravljene vse dejavnosti v programu. Še vedno čakamo na tri dekleta, da zaključijo še z enim 

področjem ter tako v začetku drugega šolskega leta prejmejo bronasto priznanje. Druga skupina so 

novi pristopniki. V tem šolskem letu so  usvajali predvsem veščine, potrebne za odpravo, ki jo bodo 

izvedli v naslednjem šolskem letu. Sicer pa je ta skupina zelo pridna na ostalih področjih v Mepiju. 

Primož Plazar 

 

Projekt YouthStart  

V šolskem letu 2016-2017 smo projekt YouthStart vodili po abecednem redu: 

- Janez Gorenc, 

- Mojca Rangus, 

- Barbara Strnad. 

Z dijaki smo naredili sedem izzivov, in sicer po vrstnem redu: 

- Reci DA! 

- Moja skupnost 
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- Vrednost odpadka 

- Junak 

- Empatija 

- Ideja 

- Stojnica z limonado 

Pri izzivu Reci DA!, ki ga je izvedla Mojca Rangus skupaj z učiteljicami psihologije, so dijaki odkrivali 

svoje vrline in slabosti. Pri Moji skupnosti, ki sva jo vodila Mojca Rangus in Janez Gorenc, so dijaki 

spoznavali indekse kakovosti življenja. Vrednost odpadka, ki ga je vodila Barbara Strnad, je dijake 

naučila, da ni vsak odpadek tudi nekoristna smet. Pri Junaku, ki sva ga vodila Mojca Rangus in Janez 

Gorenc, so dijaki spoznavali osebnost uspešnih podjetnikov, znanstvenikov, kmetov, trgovcev … Pri 

Empatiji, ki sva jo ravno tako vodila Mojca in Janez, so dijaki spoznavali profil svojega uporabnika. Idejo 

smo izvedli vsi trije profesorji, torej Barbara, Mojca in Janez, dijaki pa so v bistvu razvijali poslovni 

Stojnica z limonado – palačinke, foto: Mojca Rangus Stojnica z limonado – smoothie stand, 
foto: Mojca Rangus 

Stojnica z limonado – vegan stand, foto: 
Mojca Rangus

Stojnica z limonado – smoothie stand, foto: Mojca Rangus 
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model. Pri Stojnici, ki sva jo vodila Mojca in Janez, pa so dijaki v praksi spoznali, ali njihov poslovni 

model, ki so ga razvijali pri ideji, deluje ali ne. 

   Mentorji smo se trudili, da so se izzivi dopolnjevali in si logično sledili. 

Janez Gorenc 

 

Enotedenski program Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do  

podjetnosti 

Projekt Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti smo v šolskem letu 2016/2017 vodili po 

abecednem redu: 

- Janez Gorenc (vodja projekta), 

- Vasja Jakše, 

- Marija Kočar, 

- Barbara Strnad. 

Projekt smo izpeljali v konzorciju Gimnazije Novo mesto in petih osnovnih šol, in sicer po abecednem 

redu: 

- OŠ Center, 

- OŠ Drska, 

- OŠ Frana Metelka Škocjan, 

- OŠ Grm, 

- OŠ Šentjernej. 

Delo dijakov in učencev je potekalo v prostorih Gimnazije Novo mesto ter v okolici, in sicer 7., 8., 14. 

in 15. oktobra 2016. Udeleženci so v večinoma mešanih ekipah raziskovali in razvijali svoje poslovne 

ideje, ki so bile na temo živalski prijatelji.  

Med izzivom Ideja, foto: Mojca Rangus Izziv Junak, foto: Janez Gorenc 
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Na srečanjih so se pod vodstvom šolskih mentorjev in zunanjega mentorja, g. Lojzeta Bertonclja, učili 

oblikovati poslovno idejo, preveriti določene hipoteze, našteti največja tveganja, narediti prototip in 

ga preveriti ter svojo poslovno idejo predstaviti komisiji.  

 Najboljše ekipe so bile nagrajene s simboličnim darilom. 

Janez Gorenc 

Zunanji mentor Lojze Bertoncelj vodi 
srečanje, foto: Mojca Rangus 

Shematski prikaz poslovnega modela, foto: Mojca 
Rangus 

Prikaz predstavitve, 
foto: Mojca Rangus 

Teambuilding, foto: Mojca Rangus Timsko delo, foto: Mojca Rangus 

Prikaz prototipa,  foto: Mojca Rangus Skupinska slika ob koncu programa, foto: Mojca Rangus 
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Program OPK - Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in 

izobraževanja 

Nosilci programa v konzorcijskem partnerstvu so Šola za ravnatelje (poslovodeči partner), Zavod 

Republike Slovenije za Šolstvo, Center za poklicno izobraževanje in Državni izpitni center, program pa 

se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-

2020. Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada (80 %) in 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot posredniški organ (20 %).  

Gimnazija Novo mesto se je v program za vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja vključila novembra 2016, 

ko je potekalo prvo strokovno srečanje razvojnih in pilotnih šol. Gimnazija Novo mesto je v program 

vključena kot pilotna šola, kar opredeljuje tudi naloge, ki jih bo uresničila v času trajanja projekta, tj. v 

dveh šolskih letih. Te so povezane predvsem s preizkušanjem modela kakovosti, ki ga skupaj sestavljajo 

nosilci programa in razvojne šole. Gre za vzpostavitev in opredelitev petih področij kakovosti (učni 

uspeh dijakov, klima na šoli, strokovna rast zaposlenih, vodenje šole in vodenje kakovosti), ki jih šole 

večinoma že spremljajo na različne načine z namenom izboljšati svoje delovanje. Med projektom bodo 

nosilci na podlagi pilotnih preizkusov v praksi oblikovali smernice oz. standarde za vsako izmed 

področij, ki bodo nakazovale, kako znotraj posamezne šole izmeriti trenutno stanje ter kako s pomočjo 

evalvacije posameznega področja, tj. tistega, ki si ga šola izbere glede na svoje potrebe ali želje, določen 

segment delovanja izboljšati. Projekt znotraj šole vodi Tim za kakovost, ki ga vodi Marko Kastelic. 

Marko Kastelic 
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OIV – obvezni del 

Kulturne dejavnosti 

V šol. letu 2016/17 smo izpeljali vse načrtovane obvezne kulturne dejavnosti. Ogledali smo si predstave 

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

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

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

pogovorih, ki so jih pripravila gledališča po uprizoritvi.  

1.  letnik 

Naslov predstave Izvajalec Kraj ogleda Termin ogleda 

Lutz Hübner: NELI NI 
VEČ 

Lutkovno gledališče 
Ljubljana 

Kulturni center Janeza 
Trdine 

2. 6. 2017 ob 12.00 

I. Tavčar/M. Vlašič/J. 
Usenik/V. Anzeljc: 
CVETJE V JESENI  

 Kulturni center Janeza 
Trdine 

10. 11. 2016 ob 15.00 

W. A. Mozart: 
FIGAROVA SVATBA 

SNG Opera in balet 
Ljubljana 

SNG Opera in balet 
Ljubljana 

7. 12. 2016 ob 19.00 

 

2. letnik 

Naslov predstave Izvajalec Kraj ogleda Termin ogleda 

L. N. Tolstoj: VOJNA IN 
MIR  

SNG Drama, MGL, 
Cankarjev dom 

Cankarjev dom 31. 1. 2017 ob 11.00 

Rokgre: TARZAN  SNG Drama Ljubljana Kulturni center Janeza 
Trdine 

28. marec 2017 

S. Žižek: Trojno 
življenje Antigone 

APT APT 18. in 19. april 2017 
ob 12.00 (dve skupini) 
 

 

3. letnik 

Naslov predstave Izvajalec Kraj ogleda Termin ogleda 

G. Flaubert/N. Pop 
Tasić: GOSPA BOVARY 

SNG Nova Gorica SNG Nova Gorica 16. 12. 2017 ob 16.00 

S. Grum: DOGODEK V 
MESTU GOGI 

Slovensko stalno 
gledališče Trst 

Kulturni center Janeza 
Trdine 

24. 1. 2017 ob 9.30 

P. Voranc/S. Hamer: 
SAMORASTNIKI 

Mestno gledališče 
ljubljansko 

Kulturni center Janeza 
Trdine 

30. maj 2017 ob 12.00 

 

4. letnik 

Naslov predstave Izvajalec Kraj ogleda Termin ogleda 

F. W. Nietzsche: TAKO 
JE GOVORIL 
ZARATUSTRA 

APT Novo mesto Galerija Božidar Jakac, 
Kostanjevica na Krki 

13. in 15. 9. 2016 ob 
20.00 (dve skupini) 
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L. Razumovska: 
DRAGA JELENA 
SERGEJEVNA 

SNG Nova Gorica Kulturni center Janeza 
Trdine 

16. 1. 2017 ob 12.00  

L. N. Tolstoj: VOJNA IN 
MIR  

SNG Drama, MGL, 
Cankarjev dom 

Cankarjev dom 31. 1. 2017 ob 11.00 

 

Dijaki 2. letnika so imeli 31. 1. 2017 celodnevni kulturni dan v Ljubljani in so si poleg predstave Vojna 

in mir ogledali stalno razstavo v Narodni galeriji ali Mestnem muzeju. Tudi dijaki 3. letnika so imeli 16. 

12. 2016 celodnevni kulturni dan v Novi Gorici. Pred predstavo Gospa Bovary so obiskali samostan v 

Kostanjevici nad Gorico, nato pa so si ogledali  Gorico in Novo Gorico ter Solkan. 

Za dijake, ki si kakšne predstave niso mogli ogledati, smo 15. 5. 2017 v KC Janeza Trdine organizirali 

ogled nadomestne predstave Večno mladi v izvedbi SNG Maribor, lahko pa so si ogledali tudi eno od 

prireditev v Tednu kultur (festival migrantskega filma na Muzejskih vrtovih Dolenjskega muzeja ali 

večer afriške glasbe na Loki).  

Suzana Krvavica 

 

Športni dnevi 

Športni dan za 1. letnik – Jurčičeva pot  

Športni dan je bil izveden 4. 10. 2016 ter je bil organiziran za vse dijake prvih letnikov. V letošnjem letu 

je bila udeležba rekordna. Od vseh dijakov so bili odsotni le trije. Z avtobusom smo se odpeljali do 

Višnje Gore, sledil je pohod proti Muljavi, kjer smo si na domačiji Josipa Jurčiča ogledali predstavitveni 

film ter domačijo. Po ogledu smo se z avtobusi odpeljali nazaj v Novo mesto. Celoten športni dan je 

lepo uspel. Dijaki so pot prehodili brez težav in to je relativno dobra napoved za planinsko turo, ki jih 

čaka v drugem letniku. Vsi dijaki so v spletni učilnici dobili delovni list na temo Josipa Jurčiča, ki ga bodo 

obravnavali pri pouku. Da je bilo delo lažje, je imel vsak razred en delovni list na poti s seboj. S športnim 

dnem so bili dijaki zadovoljni. 

Primož Plazar 

Vodja je vedno spredaj, foto: Primož Plazar 
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Planinska tura za 2. letnik 

V septembru smo v treh izmenah izvedli tridnevno planinsko turo na Komno skupaj s terenskimi vajami 

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

nekaterih, ki so bili zdravstveno opravičeni.  

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

skupina dijakov povzpela na Tičarico (2071 m). 

Zadnji dan smo hodili po Komni in se povzpeli do Bogatinskega sedla kjer smo opravili gimnazijski 

planinski krst. Dodatno so se nekateri dijaki povzpeli na Mahavšček (2007 m). Sledil je spust v dolino 

do Savice in zadovoljen povratek domov. 

V glavnem smo imeli lepo vreme, tako da smo izvedli začrtan program. Dijaki  pa so kljub naporom in 

nekaj žuljem spoznali vso lepoto visokogorja in planinarjenja.  

Ivan Maričič 

Črno jezero, foto: dijaki Tičarica, foto: dijaki 

Skupaj pri koči, foto: Primož Plazar 
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Zimski športni dan za 4. letnik 

V torek, 24. 1. 2017, je potekal zimski športni dan za 4. letnik. Dijaki in dijakinje so se lahko udeležili 

treh priljubljenih dejavnosti, drsanja na Bledu, smučanja v Kranjski Gori in teka na smučeh v Ratečah.  

Največja udeležba je bila na drsanju, kjer so dijaki in dijakinje drsali na enem boljših drsališč v 

Sloveniji. Na ledu je nekaj pomenil umetniški vtis, znanje hokejskih veščin ali zgolj zabava v iskanju 

ravnotežja. Po končani aktivnosti je sledil ogled Bleda in tradicionalna kremna rezina.  

Smučarji so prikazali svoje smučarsko znanje v sončni, a mrzli Kranjski Gori. Seveda je bilo potrebno 

prevoziti znamenito podkorensko strmino, kjer se preizkušajo najboljši smučarji sveta. Proge so bile 

odlično pripravljene, tako je smučarski športni dan minil v sproščenem vzdušju.  

Teka na smučeh se je udeležilo 11 dijakov in dijakinj. Hitro so osvojili osnove, nato so lahko uživali v 

drsenju skozi idilično alpsko pokrajino.  

Jernej Cimperman 

 

Državljanska kultura 

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

katalogu obveznega dela OIV. 

V šolskem letu 2016/2017 so bile izvedene naslednje dejavnosti: 

 Evrošola (3. c., 3. e) 

 Živa knjižnica (september 2016: 3. a, 3. b., 3. k, 3. š; junij 2017: 2. b, 2. c, 2. k)  

 Ogled filma Dom in pogovor z režiserjem Metodom Pevcem  (3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e, 3. k, 3. 

š) 

 Gymnasium (3. d) – opis je v poročilu Vasje Jakše 

 Priprava mladih na strukturirani dialog med mladimi in odločevalci (Mreža MaMa) (3. d) 

 »Naj iz oči izgine strah …«: okrogla miza o migracijah z dr. Marino Lukšič Hacin (SAZU) in 

zakoncema Hanuna  (3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e, 3. k, 3. š) 

 Predavanje doc. dr. Dejana Jontesa z naslovom Kdo (še) gleda televizijo in kakšne zgodbe 

nam ta pripoveduje? (imp – sociologija in nekaj dijakov iz 3. k) 

 Delovanje in značilnosti EU  (3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e, 3. k, 3. š) 

Pravi drsalec, foto: V. Berus Veseli smučarji, foto: J. Cimperman 
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 Pogovor z evropsko komisarko za mobilnost in promet Violeto Bulc (3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e, 

3. k, 3. š) 

 Okrogla miza o Romih in organizacijah (v okviru dneva materinščine), ki spodbujajo aktivno 

delovanje romske skupnosti (2. a, 2. b, 2. c, 2. d, 2. k, 2. š) 

 Skozi celo šolsko leto so dijaki občasno v uvodnem delu ure na kratko predstavili aktualne 

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

aktualizirali. 

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

in v okviru nekaterih delavnic projektnega tedna. 

Nina Arnuš 

Evrošola 

23. 10. 2016 so se dijaki 3. c in 3. e udeležili regijskega tekmovanja EVROŠOLA 2016 v organizaciji 

Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Dijaki 3. c (Lara Škedelj, Alja Fabjan, Larisa 

Grubič, Alja Štrbenc, Tara Polovič, Klara Kočman) in 3. e (Anja Bučič, Ed Hasanović, Patricija Rauh, Taja 

Skube, Matic Rajnar,Larsen Cundrič) so se pomerili v znanju o Evropski uniji in Evropskem parlamentu 

s sovrstniki iz drugih srednjih šol. Dijaki 3. c so dosegli 2. mesto. K odlični uvrstitvi je pripomoglo tudi 

to, da so posneli film Združeni v raznolikosti. Z drugim mestom so si tako prislužili povabilo za cel razred 

v Evropski parlament v Strasbourg, kjer so sodelovali  na mednarodni simulaciji delovanja Evropskega 

parlamenta skupaj z mladimi iz drugih držav članic Evropske unije.   

Vtis dijakinje Pie Motoh Kolman, 3. c:  

V sredo, 7. 12. 2016, smo se ob 3.00 dijakinje in dijaki 3. c in pet dijakinj ter dva dijaka 3. e, z nasmehom 

na obrazu in polni pričakovanj odpravili na nagradni izlet v Strasbourg. Izlet smo si prislužili dijaki 3. c z 

2. mestom na regijskem tekmovanju v okviru projekta Evrošola. Pot je bila dolga in naporna. Peljali smo 

se skozi Avstrijo, Nemčijo in končno prispeli do cilja -  Francije. Najprej smo odšli v hotel, nato pa smo si 

ogledali čudovito okrašeno mesto. 

Naslednji dan smo se v zgodnjih jutranjih urah odpravili proti Evropskem parlamentu v Strasbourgu. 

Sama sem bila še dodatno vznemirjena, saj sem imela čast predstavljati Slovenijo in našo šolo v 

španščini. Tam so bili dijaki iz vseh evropskih držav. Komaj sem čakala, da z njimi spregovorim v 

angleščini in španščini. Po predstavi je sledila diskusija, kosilo ter razdelitev po skupinah. Razporedili 

smo se v skupine različnih narodnosti ter rešili kviz o evropski uniji, ki je bil v različnih jezikih. Sledila je 

diskusija o različnih temah v manjših skupinah ter predstavitev v parlamentu. Naša skupina je 

Klara in Pia predstavljata našo gimnazijo v Evropskem 
parlamentu, foto: Nadina Kosinac 

Obisk Evropskega parlamenta, Strasbourg, foto: Nadina 
Kosinac 
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razpravljala o zaposlovanju mladih. Na koncu je sledila še igra Eurogame in dvig zastav. Bila sem zelo 

ponosna, ker sem lahko visoko v zrak dvignila slovensko zastavo.  

Naslednje jutro smo se po zajtrku odpravili domov. Pot je bila dolga, a vendar smo pridobili mnogo 

novih izkušenj, premagali strah in tremo pred govorjenjem v tujem jeziku in izboljšali svoje veščine 

argumentiranega dialoga. Bilo je nepozabno. 

Nina Arnuš 

Živa knjižnica 

V ponedeljek, 23. septembra 2016, so se dijaki 3. a, 3. b, 3. k in 3. š udeležili Žive knjižnice. Živa knjižnica 

je potekala v okviru prireditev Evropskega tedna mobilnosti, v organizaciji Društva za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD). V tridesetminutnih osebnih pogovorih, je petnajst živih knjig 

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

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

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

pripravljeni govoriti z obiskovalci knjižnice. 

Bralke in bralci so lahko govorili z več zanimivimi knjigami: gej, ozdravljeni odvisnik, EVS prostovoljec v 

Sloveniji, vegetarijanka/veganka in prostovoljka – spremljevalka umirajočih in žalujočih oseb, 

muslimanka, oseba, ki je prebolela bulimijo/biseksualna oseba, Kočevarica, upokojenka, koristnik 

psihiatričnih storitev, Rominja, rejnica, posvojena oseba, istospolno usmerjena mama, mati 

samohranilka, čefurka. 

Živa knjižnica je bila ponovno izvedena 19. junija 2017, potekala je v okviru Tedna kultur, v organizaciji 

DRPD-ja. Udeležili so se je dijaki 2. b., c. in k. razreda. Na voljo so bile sledeče žive knjige: gej, prosilec 

za azil iz Afganistana, transspolna oseba/lezbijka, begunec iz Iraka, oseba z izkušnjo nasilja in varne 

hiše, EVS prostovoljec v Sloveniji, vegetarijanka/veganka in prostovoljka – spremljevalka umirajočih in 

žalujočih oseb, koristnik psihiatričnih storitev, nadomestna mamica/rejnica, muslimanka, oseba z 

izkušnjo begunstva, Rom. 

Bralke in bralci so v poglobljenih pogovorih z živimi knjigami pridobili novo izkušnjo, ki bo lahko 

prispevala k večjemu medsebojnemu razumevanju, ozaveščanju in odpravljanju stereotipov, 

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

Živa knjižnica, foto: Peter Žunič Fabijančič 
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Vtis dijakinje Ane Čuk, 3. b: 

V petek, 23. 9., smo se dijaki nekaterih oddelkov tretjega letnika v okviru predmeta sociologija udeležili 

projekta Živa knjižnica. Kot ime projekta lepo opisuje, smo se pogovarjali s knjigami – ljudmi, ki jih je 

življenje drugače zaznamovalo in s svojo izkušnjo srečno živijo. Za pogovor nam je bilo na voljo veliko 

ljudi: upokojenka, gej, izseljenec, rejnica, vegan. Z mano je svoje izkušnje delila gospa, ki je v svoji 

mladosti trpela za bulimijo, kasneje v obdobju odraščanja pa ugotovila, da je biseksualna. Z 

zanimanjem sem ji prisluhnila, saj se mi zdi, da sta obe temi, o katerih je govorila, tabu temi v našem 

okolju, o njih redko slišimo kaj pozitivnega, spodbudnega. Z njene perspektive sem lahko spoznala, da 

je kljub vsem predsodkom, ki jih ima naša družba, normalna oseba, ki živi normalno življenje, čeprav se 

morda v tradicionalnem okolju ljudje s tem ne morejo sprijazniti. Prav tako mi je odprla oči glede motenj 

hranjenja – prej sem mislila, da oseba, ki trpi za tem, noče priznati, da ima težavo, a sem izvedela, da 

le ni vse tako črno-belo.  

Čas za pogovor je prehitro minil. Zdi se mi, da je bila to enkratna izkušnja, se povsem sproščeno 

pogovarjati o takih temah z ljudmi, ki s tem živijo. Gotovo bi se tega še enkrat z veseljem udeležila ter 

prisluhnila še življenjskim zgodbam drugih ljudi, saj menim, da so njihove izkušnje neprecenljive.  

Vtis dijakinje Karin Florjančič, 3. k: 

V petek, 23. 9., sem se udeležila projekta Živa knjižnica na Glavnem trgu. Izmed vseh me je najbolj 

zanimala zgodba rejnice, s katero sem se tudi pogovarjala. Seznanila me je z mnogo tako zanimivimi 

kot pretresljivimi stvarmi. Njen strasten način pripovedovanja me je pritegnil k poslušanju njenih 

osebnih izkušenj. Rejnica mi je razložila, kako imajo zlorabljeni otroci v sebi nenehen strah, posledično 

pa več ne ločijo resnice od svojih neprijetnih spominov.  

Nina Arnuš 

Ogled dokumentarnega filma Dom in pogovor z režiserjem Metodom Pevcem 

V četrtek, 4. 5. 2017, so si dijaki 3. letnika v Kulturnem centru Janeza Trdine ogledali dokumentarni film 

Dom.  Zgodba, v Portorožu nagrajenega dokumentarca Metoda Pevca, je postavljena v petnadstropni 

blok, ki je bil zgrajen kot samski dom gradbenih delavcev, v njem pa živijo možje, ki so kot mladeniči 

prišli iz Bosne, trideset let gradili Slovenijo in po bankrotu gradbenih podjetij ostali brez vsega. V prvem 

nadstropju stanujejo mladostniki, ki so ušli iz razbitih družin in jim je ljubše socialno skrbstvo 

mladinskega doma. Tukaj so tudi deložiranci, ki iščejo najcenejšo streho nad glavo. Večina ima v hiši le 

ležišče; nihče ne reče, da je tu doma. Poleg socialne odrinjenosti pa imajo prebivalci še nekaj skupnega: 

zgodbe. Režiser tako skozi intimne izpovedi prebivalcev naslika grenko fresko hiše, ki nosi ime dom, 

čeprav tam ni nihče zares doma (http://www.kinodvor.org/spored/dom-96703/, 29. 6. 2017).  Ogledu 

filma je sledil pogovor z režiserjem Metodom Pevcem in Andrejo Luštek (Društvo za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo mesto). Dijakom je bil film izjemno všeč. Resnične zgodbe iz filma so se jih 

dotaknile in jim odprle nove smeri razmišljanja. Režiser je s svojim tenkočutnim pripovedovanjem o 

nadaljnjih življenjskih usodah ljudi iz filma in nastajanju samega filma pripomogel k senzibilizaciji 

dijakov za človeške stiske in aktualne družbene probleme. 

Nina Arnuš 

http://www.kinodvor.org/spored/dom-96703/
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Gymnasium 

Gymnasium.eu je radijska debatna oddaja na prvem programu Radia Slovenije, v kateri se dijaki 

sodelujočih šol pogovarjajo o aktualnih temah povezanih z Evropsko unijo.  

V šolskem letu 2016/17 so v debatni oddaji sodelovali štirje dijaki 3. d: Ajda Blatnik, Jure Janez 

Markovič, Eva Primc in Laura Vencelj. 11. januarja 2017 so Laura, Ajda in Jure prvič stopili pred radijski 

mikrofon in v prvem krogu oddaje z dijaki I. gimnazije v Celju debatirali o položaju znanosti in visokega 

šolstva v EU. Naši dijaki so zbrali dovolj glasov strokovne žirije, da so se uvrstili v drugi krog oddaje in 

8. marca 2017 zopet nastopili v oddaji. Takrat so z dijakinjami Gimnazije Frana Miklošiča iz Ljutomera 

debatirali o pomenu nagrad in vrednot v EU. Tudi v drugem krogu so bili uspešni in se uvrstili v polfinale 

oddaje.  

Polfinalna oddaja je 29. marca 2017 potekala na Gimnaziji Želimlje, naši dijaki pa so z dijaki Gimnazije 

Želimlje debatirali o vlogi in poslanstvu medijev danes. Pogovor je tekel o lažnih novicah in kritičnosti 

bralca/poslušalca, pa tudi o vprašanju, katera vrednota danes prevladuje - pravica do svobode govora 

ali pravica do enakosti ter človeškega dostojanstva. V polfinalni oddaji so bili uspešnejši dijaki Gimnazije 

Želimlje, ki so nastopili v finalu in bili tudi zmagovalci letošnjega debatnega tekmovanja. Finalna 

debatna oddaja je potekala 12. aprila 2017 v Hiši EU v Ljubljani, kot gledalci pa so se je udeležili tudi 

trije dijaki iz naše šole. 

Ajda, Jure, Eva in Laura so se na posamezne debatne oddaje pripravljali ob pomoči Aleksandre Pavlič z 

Razvojnega centra Novo mesto, ki je pred vsako oddajo pripravila tematsko uro za dijake celotnega 

3. d oddelka. Kot mentorici sva pri pripravi pomagali Nina Arnuš in Vasja Jakše. Vsebine, obravnavane 

v sklopu priprav na debato, so del vsebin Državljanske kulture, ki spada med obvezne OIV. 

Vasja Jakše 

»Naj iz oči izgine strah …« Okrogla miza o migracijah z dr. Marino Lukšič Hacin 

(SAZU) in zakoncema Hanuna 

Dijaki 3. letnika so se v torek, 21. marca 2017, udeležili okrogle mize o migracijah. Gostje dr. Marina 

Lukšič Hacin in zakonca Vael in Nataša Hanuna so strokovno in prek osebne izkušnje predstavili 

migracije in begunsko krizo. Pogovor sta vodili Suzana Krvavica in dijakinja Katja Žinger iz 3. K, pri 

Dijaki v polfinalni oddaji, foto: Nina Marija Kumer 
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izvedbi pa je sodelovalo še nekaj dijakov 3. K. Dogodek so popestrile tudi štiri dijakinje z godalno 

glasbeno točko. 

Dr. Marina Lukšič Hacin je predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije na ZRC SAZU in 

se že dolga leta strokovno ukvarja z migracijami. Zakonca Hanuna predstavljata primer pristnega 

sobivanja različnih kultur in religij. Vael Hanuna je palestinsko-slovenskega porekla in je odraščal v Siriji, 

v Sloveniji pa si je ustvaril družino s Slovenko in je uradni prevajalec iz arabščine. Sodeloval je z MNZ 

ob begunskem valu na Dobovi. Zakonca sta s svojo zgodbo migracijam dala resničen obraz. Dr. Marina 

Lukšič Hacin je argumentirano predstavila aktualno begunsko problematiko in opozorila na pogosto 

napačno in nehumano odzivanje na človeške stiske. Izpostavili smo nekaj stereotipov o beguncih, ki so 

jih gostje komentirali in kritično ovrgli.  

Dijaki so migracije in begunsko problematiko spoznali s strokovne plati in osebne izkušnje, kar je dobra 

alternativa medijskemu prikazu dogodkov.  

Suzana Krvavica, Nina Arnuš 

Predavanje doc. dr. Dejana Jontesa 

Za dijake IMP – sociologija smo 9. maja 2017 organizirali predavanje doc. dr. Dejana Jontesa 

(predstojnik Katedre za medijske in komunikacijske študije, ekspert na področjih medijskih in kulturnih 

študij, novinarstva in resničnostne televizije) z aktualnim naslovom Kdo (še) gleda televizijo in kakšne 

zgodbe nam ta pripoveduje? Preko predavanja so dijaki lahko poglobili svoje znanje s področja 

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

se je na zelo aktualen in poglobljen način dotaknil teme, ki jih vsakodnevno spremlja v življenju. 

Nina Arnuš 

Pogovor z evropsko komisarko za mobilnost in promet Violeto Bulc 

V ponedeljek, 13. 3. 2017, je novomeško gimnazijo obiskala evropska komisarka za mobilnost in 

promet Violeta Bulc. Dijakom 3. letnika je predstavila delo Komisije in svoje delo. Večji del pogovora je 

bil namenjen vprašanjem dijakov. Pogovor sta povezovali dijakinji Zala Pungeršič in Ana Čuk.  

Komisarka je dijakom zastavila številna »nagradna« vprašanja o Evropski uniji, njeni preteklosti, 

delovanju in pomenu v svetu. Izpostavila je 4 največje probleme in hkrati izzive EU v zadnjih 4 letih, in 

sicer: migrante, brexit, terorizem in globalno segrevanje. Dijakom je predstavila nekaj podatkov, ki 

Pogovor o migracijah, foto: Nadina Kosinac 
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kažejo na visok življenjski standard v Uniji. Ob vprašanju o ekonomski krizi je razložila, da je ekonomska 

kriza prizadela predvsem srednji razred, ki ima občutek, da se življenje ne izboljšuje. Nezadovoljstvo se 

povečuje tudi zaradi povečevanja razlik med bogatimi in revnimi, hkrati pa poudarila, da je Slovenija 

na 2. mestu po majhnosti teh razlik.   

Poleg svoje življenjske poti je predstavila tudi delo komisarke, od tega, kako izgleda njen delovnik, do 

področij, s katerimi se komisija ukvarja, npr.: pravni sistem za uporabo dronov, posodabljanje 

avtomobilov v smislu povečanja varnosti, enotna evropska vozovnica za mlade, sodelovanje mladih v 

solidarnostnih enotah EU ipd.  

Dijaki so komisarki zastavili številna vprašanja o mobilnosti, umetni inteligenci, jedrski energiji, poklicih 

prihodnosti …  

Violeti Bulc je, kot pravi, njeno delo velik izziv in hkrati užitek. Ob tem je poudarila, da je bilo za 

oblikovanje njene osebnosti ključno šolanje na novomeški gimnaziji, kjer se je pri pouku, predvsem pa 

pri različnih krožkih naučila oblikovati svoje mnenje, ki je nujno, da veš, kaj hočeš v življenju.  Na 

vprašanje, kateri so poklici prihodnosti, je odgovorila, da bodo nosilci razvoja v prihodnosti ljudje, ki 

bodo eksperti in povezovalci. Poudarila je, da je vizija nujna, majhni koraki do njene uresničitve pa prav 

tako. Violeta Bulc verjame v humanost človeka, zato je svoje predavanje zaključila z besedami:  

»Povezujte se. Iščite time, ki povezujejo izjemne posameznike z močno kolektivno zavestjo. Uresničujte 

svoje sposobnosti v imenu dobrega.« 

Natalija Petakovič 

Okrogla miza o Romih 

Dijaki drugega letnika so se, 26. 9. 2017, v sklopu obeležbe dneva materinščine, udeležili pogovorne 

ure o Romih in organizacijah, ki spodbujajo aktivno delovanje romske skupnosti. Okroglo mizo je 

povezovala Suzana Krvavica, prof. slovenščine, v pogovoru pa so sodelovali: 

 Bogdan Miklič, predsednik Zveze Romov za Dolenjsko, 

 Zvonko Golobič, podpredsednik Zveze Romov za Dolenjsko,  

 Lilijana Tudija, romska aktivistka in voditeljica delavnic, 

 Andreja Luštek, strokovna vodja socialnovarstvenih programov na Društvu za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo mesto. 

Pogovor z evropsko komisarko Violeto Bulc, foto: Nadina Kosinac 
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 V zanimivem pogovoru so dijaki spoznavali življenje in organiziranost Romov na Dolenjskem in širše, 

njihov jezik, kulturo, običaje in načine integracije v večinsko kulturo. Andreja Luštek je predstavila 

delovanje dnevnega centra v romskih naseljih Brezje in Šmihel, kjer strokovnjaki in prostovoljci nudijo 

osnovnošolcem učno pomoč in različne dejavnosti, med prostovoljci pa so že vrsto let tudi naši dijaki. 

Gimnazija je namreč pred leti sodelovala v mednarodnem projektu Most do Romov in od takrat poteka 

aktivno sodelovanje med šolo in dnevnim centrom Brezje. Vsi sodelujoči na okrogli mizi so poudarjali 

pomen vzgoje in izobraževanja za izboljšanje položaja pripadnikov romske skupnosti na Dolenjskem in 

v širšem prostoru. 

Okroglo mizo je popestril nastop 14 učencev od 3. do 8. razreda iz dnevnega centra Brezje pod 

mentorstvom Mojce Turk. Predstavili so se z recitacijama v slovenščini in romščini ter plesno točko.  

Suzana Krvavica 

 

Knjižnična in informacijska znanja 

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

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

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

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

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

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

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

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

knjižnic. Vsebine se poučujejo v predmetni učilnici, knjižnici, specializirani računalniški učilnici ali zunaj 

šole - v drugi knjižnici, muzeju itd. 

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

interese. Knjižničar naj bo učitelju v pomoč pri preverjanju knjižnično-informacijskih spretnosti in 

znanja. V tem šolskem letu smo realizirali 7 šolskih ur v vseh prvih letnikih.  (Op.: 3 ure zajemajo projekt 

Rastem s knjigo). 

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

Nacionalni projekt Rastem s knjigo SŠ. Projekt razpisuje več institucij, njegov namen pa je »dijake prvih 

letnikov motivirati za branje ter spodbuditi njihovo obiskovanje splošnih knjižnic«. Projekt se realizira 

tako, da dijaki prvega letnika obiščejo najbližjo splošno knjižnico. Po programu, ki ga izvedejo splošne 

Okrogla miza - Romi, foto: Ema Koncilja Okrogla miza - Romi, foto: Ema Koncilja 
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knjižnice, vsak dijak prejme knjižno darilo. Letos smo Knjižnico Mirana Jarca obiskali v septembru.  

Obisku splošne knjižnice smo dodali še obisk specialne knjižnice pri frančiškanih in evangeličanske 

cerkve na Grmu. 3 šolske ure, kolikor sta trajala obiska,  štejejo  k obveznemu delu OIV.  

S 1. c in 1. b smo se v Krki 31. maja 2017 udeležili POPslastic v sklopu Dolenjskega knjižnega sejma.  

Žal pa zaradi pomanjkanja časa nismo uspeli izvesti vseh ur KIZ, kar ostaja dolg dijakom. Prav tako 

priporočam za naslednje šol. leto, da se v 4. letnikih ponovi vsebina KIZ, ki se nanaša na citiranje in 

navajanje literature, saj dijaki šele v zadnjem letniku dojamejo pomen pravilnega navajanja pri 

maturitetnih nalogah. 

Albina Simonič 

Zdravstvena vzgoja 

V šolskem letu 2016/17 je bilo v okviru zdravstvene vzgoje veliko predavanj in delavnic, na katerih so 

dijaki poslušali predavanja ali sodelovali na delavnicah o vseh oblikah zdravja. Zvedeli so veliko 

informacij, ki jim bodo koristile v vsakodnevnem življenju. Sodelovali smo z različnimi organizacijami in 

posamezniki, ki so nam pomagali kvalitetno izpeljati program za to šolsko leto.  

V 1.letniku so študenti Medicinske fakultete Ljubljana, ki delujejo v okviru društva V odsevu, izpeljali 

predavanje z naslovom Mentalno zdravje mladostnika. Na delavnici so se dijaki in študenti odkrito 

pogovarjali  o mentalnem zdravju in posledicah, če tega izgubimo. Predvsem so podrobno spoznali 

bolezni odvisnosti, motnje hranjenja. Dijakom je bil všeč odkrit pogovor o teh temah.  

V aprilu je bilo izvedeno predavanje na temo Zasvojenost pri mladih, ki ga je izvedel višji kriminalistični 

inšpektor Aleš Bartol iz PU Ljubljana. Dijakom je govoril je o drogah » modernega časa « in o njihovih 

učinkih. Govoril je tudi o tem, kakšne nevarnosti, pasti in posledice jih lahko čakajo, ko zvečer obiščejo 

različne lokale. Svoje predavanje je podkrepil s primeri iz njegovega vsakdana. Predavanje so poslušali 

tudi dijaki 2.k razreda. 

V juniju so dijaki 1. in 2. letnika poslušali predavanje z naslovom Varna raba interneta, ki ga je izvedla 

predavateljica Zala Bricelj iz društva Safe.si. Govorila je o pasteh uporabe interneta in aplikacij, ki jih 

uporabljajo mladi. Predvsem je želela opozoriti na to, da so dijaki pozorni, kakšne informacije objavljajo 

o sebi in drugih ter o tem, kaj je na spletu dovoljeno in kaj ne in kaj je potrebno prijaviti.  

Dijaki vseh prvih letnikov so imeli v Zdravstvenem domu Novo mesto sistematski pregled in predavanje 

o varni spolnosti. 

V 2. letniku so imeli dijaki v decembru delavnice z naslovom Motnje hranjenja, ki so ga izvedle 

strokovne delavke ZD Novo mesto. Delavnice so trajale 90 minut. Pogovor je tekel o zdravem in 

pravilnem načinu prehranjevanja ter pomenu gibanja v vseh obdobjih človekovega življenja. Veliko so  

govorili o boleznih oz. motnjah hranjenja, ki se pogosto pojavljajo. 
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V februarju so dijaki v atriju šole poslušali dvourno predavanje Erika Vidmarja, ki se je dotaknil teme o 

varni spolnosti. V svojem predavanju je na humoren način predstavil potek spolnega dozorevanja, 

razlike med spoloma in srečanje s spolnostjo. 

V aprilu so bile za vse dijake 2. letnika izvedene delavnice, ki jih je organiziralo društvo Ozara iz Novega 

mesta. Naslov je bil Od stiske do duševne motnje. Delavnico sta izvajali Danica Ćućić in Ksenja Kisovec. 

Razred se je razdelil na pol, tako da je bil pogovor lahko še bolj odprt. Pogovarjali so se o stresu, 

duševnem zdravju in boleznih kot so bipolarna motna, shizofrenija, obsesivno kompulzivna motnja, 

demenca … Kot so zapisali dijaki v evalvaciji, jim je delavnica odprla vpogled v duševne motnje, s 

katerimi se srečujejo posamezniki in boljše razumevanje in sprejemanje ljudi s takšnimi težavami. 

Maja so potekale delavnice, na katerih so strokovne sodelavke  Zdravstvenega doma Novo mesto 

prikazale temeljne postopke oživljanja s pomočjo defibrilatorja. Vsak dijak je poskusil postopek 

oživljanja z uporabo defibrilatorja na lutki. Delavnice so bile izvedene tudi za dijake 3. (v marcu in aprilu) 

in 4. letnika (v januarju in februarju).  

Dijaki 3. letnika so imeli v novembru predavanje študentov Medicinske fakultete v Ljubljani z naslovom 

Misli na srce. Dijaki so se seznanili z delovanjem srca, z boleznimi in vzroki, ki pripeljejo do srčnih 

obolenj. Na delavnici so izvajali razne poizkuse z modelom srca, se pogovarjali o prehrani, ki je 

pomembna za zdravje srca, poskušali ugotoviti bolezni srca s fotografij … Seznanili so se tudi s prvo 

pomočjo in temeljnimi postopki oživljanja.  

V januarju nas je obiskal tetraplegik iz Zavoda Vozim. Dijakom je predstavil svojo življenjsko zgodbo. 

Opisal je svoj vsakdan do trenutka, ko se mu je zgodila prometna nesreča in sprijaznjenost s tem, da 

bo ostal hrom celo življenje. Pripovedoval je tudi o tem, kako težko se je s tem sprijazniti, vendar ti ne 

preostane drugega, kot da dobiš željo, da živiš naprej in si na novo organiziraš življenje. Večkrat je 

poudaril, kako pomembno je, da ti pri tem domači stojijo ob strani. Ena od dijakinj je v evalvaciji 

napisala: »Predavanje mi je bilo všeč, še posebej, ker je tako dobro predstavil svojo življenjsko zgodbo. 

Zgledalo je, kakor da pripoveduje dve različni zgodbi. Prav to me je zadelo in mi dalo misliti, kako 

pomembna je varnost v prometu in po drugi strani, kako moramo vsak dan spoštovati zdravje in 

življenje na sploh.« 

Varna spolnost, E. Vidmar, foto: S. Lavrič 
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Vsi razredi so imeli v Zdravstvenem domu Novo mesto zdravniški pregled in poslušali predavanje o 

aidsu.  

Za dijake 4. letnika smo 14. decembra 2016 organizirali predavanje o krvodajalstvu v organizaciji OZ RK 

Novo mesto. Gospod Boštjan Novak z Rdečega križa Slovenije je izredno zanimivo in slikovito orisal 

pomen krvodajalstva in tako nagovoril dijake, da se odločijo za darovanje krvi.  Nad odzivom dijakov za 

krvodajalstvo smo bili prijetno presenečeni in upamo, da se bodo za to humanitarno gesto, ki rešuje 

življenja, odločili še kdaj.  

V šolskem letu 2016/17 smo v sodelovanju z OZ Rdečega križa Novo mesto ponovno organizirali 

krvodajalstvo za dijake 4. letnika. Letos se je akcije prvič udeležilo 33 dijakov 4. letnika. Potekala je na 

Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v Splošni bolnišnici Novo mesto.  

Dijaki so se krvodajalske akcije udeležili v štirih terminih. Prvič so dijaki darovali kri 7. 2. 2017 in sicer 

štirje dijaki športnega oddelka, 13. 3. 2017 je odšlo na krvodajalstvo osem dijakov 4. b in 4. k, 14. 3. 

2017 enajst dijakov iz 4. a in 4. c ter 26. 4. 2017 še deset dijakov 4. d.  

Tudi za dijake 4.letnika je bila izvedena delavnica Uporaba defibrilatorja s temeljnimi postopki 

oživljanja. 

Saša Lavrič 

Vzgoja za družino, mir in nenasilje 

Dejavnosti so bile izvedene na Gimnaziji Novo mesto za dijake od 1. do 3. letnika. 

Najpomembnejše je živeti, foto: S. Lavrič 

Žan in Jakob kot krvodajalca, foto: A. Kastelec 
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Od 21.9. do 23. 9. 2016 so iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto predstavili 

prostovoljstvo. Njihove dejavnosti, pomen prostovoljstva in možnosti dijakov za vključitev. 

Predstavitev je bila za dijake 1. letnika. 

30. 9. 2016 je bila preventivna delavnica za dijake 2. letnika o trgovanju z ljudmi, ki so jo vodili članici 

iz društva Ključ. Njen cilj je bil mlade ozavestiti o pasteh, ki se jih poslužujejo pri trgovanju z ljudmi in 

jih naučiti, kako se lahko pred tem zaščitijo. 

Komentarji dijakov  iz 2. a: 

»Predstavitev o trgovanju z ljudmi se mi je zdela zanimiva in hkrati poučna. Izvedeli smo veliko novega 

in o tem, kako lahko tudi sami poskrbimo, da ne postanemo žrtve trgovanja z ljudmi. Dobili smo tudi 

navodila, kdaj, kje in kako se lahko pred takimi stvarmi zaščitimo.« 

»Predavanje je bilo zelo zanimivo, spoznali smo veliko skritih dejstev o svetu. Sama tema je bila 

primerna za nas, saj je vsak lahko kdaj tarča. Vse je bilo predstavljeno na zelo zanimiv način, saj nas je 

predavateljica nenehno vključevala v predavanje.« 

 

Od 29. 11. do 15. 12. 2016 je za dijake 1. letnika potekala delavnica o človekovih pravicah. Delavnico 

so vodili iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. 

Komentar dijakinje iz 1. d: 

»Delavnica mi je bila všeč, ker smo bili del poskusa in smo sami občutili kako se počutijo tisti, ki so jim 

bile kršene pravice. Tema je bila zanimiva in vzdušje je bilo super.« 

 

12. 1. 2017  je za 3. letnik in 2. 2. 2017 za 2. letnik  Boštjan Hribar predstavil svojo izkušnjo poučevanja 

na Kitajskem. Na zanimiv način je predstavil življenje in ljudi te dežele. Dijaki so bili navdušeni nad 

predstavitvijo. 

Suzana Malnar 

Učenje učenja 

Program Učenje za učenje je bil izveden za vse dijake 1. letnika v obsegu petih šolskih ur. Uvodne ure 

so bile opravljene v septembru, ostale med šolskim letom v času razrednih ur ali nadomeščanj. Program 

sem izvedla v obliki predavanj in delavnic. Sledila sem ciljem programa, da dijaki spoznajo svoje lastne 

kognitivne značilnosti, močna in šibka področja, stile učenja, da razvijajo in osvajajo strategije učenja, 

razvijajo sposobnosti načrtovanja, spremljanja svojega učenja in rezultatov.  

V uvodni uri smo se z dijaki pogovorili o prehodu iz osnovne v srednjo šolo, razmišljali smo o razlikah 

med življenjem učenca in dijaka. Predstavila sem jim vrstniško učno pomoč – tutorstvo, ki je ob pojavu 

učnih težav v veliko pomoč pri  napredovanju. Nekateri dijaki so pomoč tutorja sprejeli in uspešno  

nadoknadili vrzeli v znanju, kar se je ob koncu šolskega leta izkazalo za dobro naložbo.  

V programu Učenje za učenje so prvošolci preko vaj in vprašalnikov spoznavali sebe, katera področja 

učenja lahko še izboljšajo, urili so se v postavljanju ciljev in samooceni napredka. Dijaki so postopoma 

skozi celo šolsko leto spoznavali vsebine s področja učinkovitega učenja in jih pri učenju posameznih 

predmetov v praksi tudi preizkušali. 
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Kot izvajalka sem bila s sodelovanjem dijakov zadovoljna, saj jih je tema zanimala. Pokazali so 

pripravljenost  spoznavati svet vseživljenjskega učenja in osvojiti svoje učne strategije za uspešno pot 

skozi gimnazijsko izobraževanje. 

Anica Kastelec 

Medpredmetna ekskurzija za 4. letnik 

Tudi v tem  šolskem letu so dijaki 4. letnikov odšli na tradicionalne ekskurzije  po Sloveniji in zamejstvu. 

Dijaške ekskurzije so rezultat priprav in usklajevanj, ki so jih dijaki opravili že v drugi polovici tretjega 

letnika. Dijaki so poskrbeli za izbiro trase ekskurzije in si med seboj razdelili vsa potrebna opravila, da 

so ekskurzije nemoteno potekale. Da bi pridobili nova znanja in veščine, so si glede na svoje interese, 

izkušnje in sposobnosti razdelili obveznosti s področja logistike kot so naročilo prevoza, rezervacije 

prenočišč, organizacija prehrane, rezervacije ogledov. Prav tako so dijaki poskrbeli za vsebinsko 

vodenje na ekskurziji. Pred odhodom na ekskurzijo so dijaki, zadolženi za vodenje, iz vsebine svojih  

predstavitev pripravili tudi vprašanja za delovni zvezek, ki  so ga skupaj s sošolci reševali na poti. 

Dijaki so na pot odšli v dveh skupinah. Od  21. do 23. septembra 2017 so bili na ekskurziji 4. A, B, C, od 

28. do 30. septembra 2017 pa 4. D, K in Š.  

Dijaki so si izbrali različne smeri potovanja: 

4. A 1. dan: Visoko – Radovljica - Kranjska Gora in Zelenci – Ruska kapelica – Vršič – Bovec  
2. dan:  Bovec (rafting) – Tolmin in Tolminska korita - Sveta gora - Nova Gorica 
3. dan: Pršutarna Lokev - Pivka (Vojaški muzej) – Bloška polica – Križna jama 
  

4. B 1. dan: Kovaški muzej Kropa - Čebelarski muzej Radovljica -  Blejski grad - Blejski vintgar – 
Kranjska Gora 
2. dan:  Slovenski planinski muzej - Belopeška jezera – Soča (rafting/zipline) - Bovec 
3. dan: Muzej prve svetovne vojne v Kobaridu – Pot miru – Kostnica – zaledna frontna črta - 
Tolminska korita 
 

4. C 1. dan: Novo mesto – Kranjska Gora – Zelenci - Predel – Kluže – Bovec - Tolmin 
2. dan:  Tolminska korita - Goriška brda - grad Dobrovo - razgledni stolp Gonjače - Solkan – 
pohod do Doma na Sabotinu (severna pot) – Štanjel – Štorje (šotorjenje) 
3. dan: Divaška jama – Pršutarna Lokev – Lipica – Piran – kopanje v Fiesi 
 

4. D 1. dan: Brestanica (Muzej izgnancev in čokoladnica) – repnice na Bizeljskem – Muzej na 
prostem – Rogatec – Maribor  
2. dan:  ogled Maribora  (sinagoga) – Velenje in ogled rudnika Velenje – adrenalinski park 
Menina 
3. dan: rafting Menina – Celje - Laško (ogled pivovarne in degustacija) – Zidani most 
 

4. K 1. dan: Tehnični muzej v Bistri –Blejski vintgar - Bled -  Vršič – Bovec 
2. dan: Muzej prve svetovne vojne v Kobaridu - adrenalinski park Soča Fun Park - Nova 
Gorica – Kostanjevica (grobnica Burbonov) – Vina Koper – Koper   
3. dan: Piran (ogled kraja in kopanje) – jama na Socerbu – Štanjel  
 

4.Š 1. dan: Mojstrana - Dolina Vrat - Spomenik pred odhodom na Triglav - Slap Peričnik – 
Zelenci – Planica (zipline) – Kranjska Gora 
2. dan:  Ruska kapelica – Vršič – Muzej prve svetovne vojne v Kobaridu - adrenalinski park 
Soča Fun Park - Goriška brda - razgledni stolp Gonjače – Nova Gorica 
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3. dan: Nova Gorica – Doberdob – Sečoveljske soline - Portorož 

 

Dijaki so se z ekskurzij vračali zadovoljni, saj so pridobili precej novih veščin, v procesu načrtovanja in 

ob sami izvedbi ekskurzije pa so še bolj povezali. Mnoge organizacijske spretnosti so jim kasneje prišle 

prav, ko so organizirali maturantski ples. 

Polonca Centa 

 

 

  

Dijaki 4. š v adrenalinskem parku, foto: arhiv razreda 
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OIV – po prosti izbiri 

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 

Naslov letošnjega tematskega sklopa za Cankarjevo tekmovanje je bil Na odru domišljije in resničnosti. 

Dijaki so morali letos prebrati tri oz. dve drami. Dijaki prvega in drugega letnika so prebirali drami 

Toneta Partljiča Ščuke pa ni, Ščuke pa ne in Shakespearovega Beneškega trgovca. Dijaki tretjega in 

četrtega letnika pa so brali dramo Gregorja Strniše Samorog in Draga Jančarja Klementov padec. 

Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 9. 12., se je udeležilo 23 dijakov iz prve skupine in 11 iz druge. 

Dijaki so skupaj dosegli 13 bronastih priznanj. 25. 1. je na Srednji ekonomski šoli Novo mesto potekalo 

območno tekmovanje, na njem so trije dijaki iz prve skupine in ena dijakinja iz druge dosegli srebrna 

priznanja. Na državno tekmovanje, ki je potekalo 11. 3. na OŠ Spodnja Šiška v Ljubljani, se je uvrstilo 

pet dijakov. Iz prve skupine so bili to Jan Trputec  in Alenka Červ iz 1. a razreda in Lara Bukovec iz 2. b 

razreda. Iz druge skupine pa Ines Metelko iz 3. e in Ema Koncilija iz 4. c. razreda. Naši dijaki so dosegli 

dobre rezultate. Jan Trputec, Lara Bukovec in Ema Koncilija so prejeli zlato priznanje, Alenka Červ pa 

srebrno. 

Tina Furlan Turk 

Tekmovanje iz logike 

29. septembra 2016 je potekalo šolsko tekmovanje v logiki. Tekmovalo je 125 dijakov, ki so prejeli 42 

bronastih priznanj. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 10 dijakov: iz 1. letnika Sara Kotnik, iz 2. letnika 

Miha Radež, Filip Brajčič in Jon Judež, iz 3. letnika Jakob Höfferle, Luka Umek, Ana Šenica in Tara Štraus 

Duvnjak, iz 4. letnika pa Karmen Zupančič in Anja Lukan. 12. novembra 2016 je na Fakulteti za 

elektrotehniko v Ljubljani potekalo državno tekmovanje v logiki. Naši dijaki so osvojili tri zlata in eno 

srebrno priznanje. Zlato priznanje so prejeli Anja Lukan iz 4. c za 5. mesto, Luka Umek iz 3. d za 10. 

mesto in Miha Radež iz 2. d za 12. mesto. Srebrno priznanje pa je prejel Jon Judež iz 2. d. 

Jernej Ban 

Tekmovanje iz razvedrilne matematike 

6. oktobra 2016 je potekalo šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki. Tekmovalo je 66 dijakov, ki so 

prejeli 26 bronastih priznanj. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 15 dijakov: iz 1. letnika Sara Kotnik, 

Špela Muhič, Lara Gašpar in Nika Molan, iz 2. letnika Jon Judež, Anja Mitrović, Miha Radež, Laura Bučar 

in Matevž Turk, iz 3. letnika Domen Mohorčič, Ana Čuk, Jakob Höfferle, Luka Umek in Tina Lindič, iz 4. 

letnika pa Liza Mirtič. 

26. novembra 2016 je na Osnovni šoli Brusnice potekalo državno tekmovanje v razvedrilni matematiki. 

Naši dijaki so osvojili šest zlatih in deset srebrnih priznanj. Najboljši so bili: 

 Domen Mohorčič, 3. a – 1. mesto, zlato priznanje in 1. nagrada, 

 Jakob Höfferle, 3. b – 4. mesto, zlato priznanje in 3. nagrada, 

 Anja Mitrović, 2. d – 10. mesto in zlato priznanje, 

 Nika Molan, 1. e – 11. mesto in zlato priznanje, 

 Jon Judež, 2. d – 14. mesto in zlato priznanje, 

 Sara Kotnik, 1. e – 15. mesto in zlato priznanje. 

Vsi ostali so prejeli srebrno priznanje. 

Jernej Ban 
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Tekmovanje v znanju matematike 

16. marca 2017 se je odvijalo šolsko tekmovanje v matematiki, bolj poznano pod imenom Mednarodni 

matematični kenguru. Tekmovanja se je udeležilo 130 dijakov, ki so prejeli 45 bronastih priznanj. 

Najboljši so bili Pija Kapš iz 1. a, Miha Radež iz 2. d, Domen Mohorčič iz 3. a, Barbara Jaklič iz 4. c ter 

Karmen Zupančič iz 4. b. Najboljši razred pa je bil 2. d, ki je za nagrado dobil pico velikanko. 

Isti dan je potekalo tudi izbirno tekmovanje, na katerem je tekmovalo 90 dijakov. Med temi je bilo 

enajst izbranih za državno tekmovanje. To so iz prvega letnika Pija Kapš in Nika Molan, iz drugega 

letnika Jon Judež, Zala Hudoklin, Miha Radež in Anja Mitrović, iz tretjega letnika Ana Šenica, Domen 

Mohorčič in Jakob Höfferle, iz četrtega letnika pa Anja Lukan in Karmen Zupančič. 

22. aprila je na Šolskem centru Novo mesto potekalo državno matematično tekmovanje. Najboljša sta 

bila Jon Judež iz 2. d, ki je za 8. mesto prejel zlato priznanje, in Miha Radež iz 2. d, ki je zlato priznanje 

prejel za 16. mesto. Vsi ostali so osvojili srebrna priznanja. 

Jernej Ban 

Tekmovanje v hitrem in zanesljivem računanju 

Dijakinja Leja Verbič iz 2. d se je na podlagi rezultatov treh krogov tekmovanja v hitrem in zanesljivem 

računanju LEFO uvrstila v finale državnega tekmovanja, ki je potekalo 4. marca 2017 na OŠ Litija. Tu se 

Leja na finalu državnega tekmovanja v 
Litiji, foto: NN 

Nagrajenci državnega LEFO tekmovanja, foto: NN 

2. d in z znanjem zaslužena pica, foto: Anita Nose Pica počasi izginja, foto: Anita Nose 
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je odlično odrezala in bila med vsemi srednješolci četrta. Tako se je uvrstila naprej na meddržavno 

tekmovanje, ki je potekalo 29. aprila 201  7 v litovskem Kaunasu. Leja je zasedla 16. mesto. 

 Jernej Ban 

Matematični krožek 

Krožek je potekal vsak ponedeljek po pouku od septembra do konca aprila. Na srečanjih smo se 
pripravljali na razna tekmovanja in ob reševanju nalog dopolnjevali svoje znanje. Krožek je obiskovalo 
malo dijakov in še ti niso hodili redno, saj jim čas po pouku v glavnem ne ustreza. Boljši je bil obisk 
spletne učilnice z gradivi in povezavami do zanimivih strani. Ker je zanimanje za tekmovanje veliko in 
so tudi dosežki solidni, se bomo naslednje leto matematiki potrudili z obogatitvijo vsebin v spletni 
učilnici. 
  Andreja Mohorčič 

First Lego League 

Gimnazija Novo mesto je v šolskem letu 2017/2018 tretjič sodelovala v mednarodnem raziskovalnem 

programu First Lego League. V ekipo Rising Kelts, se je vključilo 12 dijakov 1. letnikov: Luka Hadl, 1. a, 

Žan Pavkovič, 1. b, Luka Kramarič, 1. b, Janez Žužek, 1. b, Gregor Kramer, 1. b, Anej Umek, 1. b, Ana 

Štirn, 1. c, Sara Grubič, 1. c, Andraž Kostevc, 1. d, Nika Molan, 1. e, Eva Blažič, 1. e in Gašper Cekuta, 1. 

e. Mentorica dejavnosti je Barbara Strnad. 

Skupna srečanja smo imeli od septembra so srede februarja ob torkih popoldne, dijaki so veliko delali 

tudi sami. V FLL je mednarodni raziskovalni program, oblikovan za 9–16-letnike. Zaradi odličnega 

koncepta navdušuje za STE(A)M (science, technology, engineering, (art) and math) raziskovanje, 

eksperimentiranje, projektni način dela, svetovalno učenje in skupinsko delo. S pomočjo atraktivne 

robotike se otrokom približa zanimanje za naravoslovje, tehniko, mladi skozi učenje z igro razvijajo 

logični in tehnični način razmišljanja. Mlade spodbuja k uporabi sodobnih tehnologij v koristne, 

humane namene. Na robotskem delu so dijaki sestavljali robota in ga programirali za opravljanje misij 

na danem poligonu. 

V raziskovalnem delu programa je poudarek na spodbujanju radovednosti, razvijanju ustvarjalnosti, 

inovativnosti in skupinskem delu. Letošnja tema je bila Živalski zavezniki. Ekipa se je najprej seznanila 

Slovenska ekipa v Litvi, foto: NN Leja z diplomo 
meddržavnega tekmovanja, 

foto: NN 
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s problematiko. Obiskali smo Tejo Martinović, lastnico podjetja Tomik – oskrba in socializacija psov, ki 

nam je natančno predstavila delo z reševalnimi in terapevtskimi psi. Povezali smo se tudi s podjetjem 

Biobrazda. Opravili smo več intervjujev ter anket. 

Ekipa si je po obširnem raziskovanju in razmišljanju izbrala za izziv izdelavo pametnega 

vermikompostnika. Izdelali smo pametni kompostnik za kompostiranje z deževniki, opremljen s 

senzorjem za vlago, temperaturo, pH in aplikacijo, ki nam sporoča meritve senzorjev ter priporočila za 

skrb. Podjetje Biobrazda se je zanimalo za našo rešitev. 

Ekipa Rising Kelts se je v sezoni 2016/17 udeležila: 

 regijskega tekmovanja, ki ga je gostila naša šola, in osvojila skupno 2. mesto ter se uvrstila v 

finale, 

 odprtega državnega prvenstva Slovenije, finala FLL, 4. februarja na Dobrovi pri Ljubljani. 

Barbara Strnad 

 

Tekmovanje Bober 

Šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober smo izvedli v tednu med 7. in 11. novembrom. 

Tekmovanja se je udeležilo 63 tekmovalcev, 18 jih je prejelo bronasto priznanje: 

 1. letnik: Maruša Kavčič Milivojevič, 1. e, Luka Hadl, 1. a, Žana Gornik, 1. d, Sara Kotnik, 1. e, 

Nika Kralj, 1. e, Nika Molan, 1. e, Ema Parkelj, 1. e, Manca Pavec, 1. b, Miha Pečarič, 1. d, Tea 

Pirc, 1. a, Jan Trputec, 1. a 

 2. letnik:  Sašo Brudar, 2. d, Jon Judež, 2. d, Anja Mitrović, 2. d, Lana Rajer, 2. c 

 3. letnik: Jakob Hoefferle, 3. b, Domen Mohorčič, 3. a, Luka Umek, 3. d 

Jan Trputec, dijak 1. letnika, se je uvrstil na državno tekmovanje, ki je potekalo 14. januarja na FERI v 

Mariboru. 

Barbara Strnad 

Tekmovanje 'World Scholar's Cup' 

Tekmovanje 'World Scholar's Cup' oz. na kratko WSC poteka v okviru ameriške organizacije s tem 

imenom. Organizirano je na treh ravneh, na regionalni, globalni in nato na univerzi Yale v ZDA. 

Sodelujoči dijaki tekmujejo v timih s tremi člani v štirih kategorijah: debati, eseju, skupinskem kvizu in 

preizkusu znanja. Vsako leto je razpisanih šest zelo obsežnih tem, ki jih morajo sodelujoči poznati.  

Rising Kelts 2016/17, foto: Neža Cerinšek 
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Tekmovanje letos praznuje 10 let. V Sloveniji je prisotno tri leta, mi smo sodelovali prvič. 

Najprej smo izvedli 2-delno šolsko tekmovanje (19. in 20. 12. 16) iz pisanja eseja in debate. Na 

regionalno tekmovanje v Ljubljani, ki je potekalo 28. 1. 17, se je uvrstilo 15 dijakov, razvrščenih v 5 

timov. Večina tekmovalcev je bila zelo uspešnih, med drugim je tim v sestavi Nezmir Hodžić, Lea 

Košmrlj in Angelika Kirar dosegel skupno 1. mesto na tekmovanju. 

Vidnejši rezultati so bili sledeči, razvrščeni so po posameznih timih: 

 Nezmir Hodžić, Angelika Kirar, Lea Košmrlj 

o 1. mesto in pokal za uvrstitev v skupinskem kvizu 'Scholar's Bowl'   

o 5. mesto za timsko debato 

o 1. mesto in pokal za najboljši tim v znanju  

o 1. mesto in pokal za najboljši tim na tekmovanju 

 Ajda Blatnik, Rem Grobelšek, Žan Žvar 

o 7. mesto za uvrstitev v skupinskem kvizu 'Scholar's Bowl'   

o 10. mesto  za timsko debato 

o 5. mesto za uvrstitev v pisanju eseja 

o 2. mesto in pokal za znanje 

o 4. mesto s pokalom za celotno tekmovanje  

 Rok Karlič, Tibor Kovačič, Franci Štirn 

o 2. mesto in pokal za uvrstitev v skupinskem kvizu 'Scholar's Bowl'     

o 10. mesto celotnega tekmovanja 

 Nadina Kosinac, Tara Polovič, Alja Štrbenc 

o 5. mesto  za uvrstitev v skupinskem kvizu 'Scholar's Bowl'   

Vseh 5 timov se je uvrstilo na nadaljnje tekmovanje, na globalno raven. 

Od 26. 6. do 1. 7. 2017 smo sodelovali na globalnem krogu angleškega tekmovanja World Scholar's 

Cup. Potekalo je v Kongresnem centru v Hanoju v Vietnamu. 

Gre za angleško tekmovanje iz poznavanja 6 razpisanih tem: znanost in tehnika, zgodovina, literatura, 

umetnost in glasba, mitologija in družboslovne študije. Tekmovalci tekmujejo v timih s tremi člani v 

štirih kategorijah: debata, kreativno pisanje, test iz  znanja in skupinski kviz. Namen je usvajanje znanja 

s področij, ki jih zajemajo razpisane teme, in pridobivanje veščin s področja debate in esejističnega 

pisanja. Tekmovanje letos praznuje 10. obletnico obstoja, v Sloveniji pa je prisotno 3. leto. Tekmovanje 

je organizirano na treh ravneh: regionalna (potekalo v Ljubljani 28. 1. 17), globalna (poleg Hanoja na 

še dveh lokacijah) in zaključna, t.i. Tournament of Champions, turnir zmagovalcev, ki bo potekal 

novembra 2017 na univerzi Yale v ZDA. 

Nagrade in maskote, foto: Verena Potočnik 
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Našo šolo so zastopali sledeči dijaki: Maruša Gabrič, Zara Gradecki, Rem Grobelšek, Nezmir Hodžić, Rok 

Karlič, Nadina Kosinac, Lea Košmrlj, Luka Kunej, Tibor Kovačič, Tara Polovič, Franci Štirn, Alja Štrbenc, 

Žan Žvar. Vsi so dobili povabilo za udeležbo za zaključnem turnirju. Mentorici sva bili Mirjam Skube in 

Verena Potočnik. 

 Verena Potočnik  

Tekmovanje v peki francoskih slaščic 'Macaron d'or' 

Dejavnost je potekala na pobudo Francoskega inštituta iz Ljubljane, in sicer v dveh delih. Pogoj za 

sodelovanje je bil pripraviti katerokoli francosko slaščico. Recept so si sodelujoči dijaki lahko izbrali 

sami. Tekmovanje je potekalo v dveh delih. Vsaka sodelujoča šola je morala organizirati degustacijo 

slaščic in izbrati tri najboljše. Njihovi avtorji so nato opis slaščice in njeno sliko poslali na Inštitut, ki je 

iz predstavitev izbral 10 najboljših iz vse Slovenije ter avtorjem podelil knjižno nagrado. 

Na šoli je degustacija potekala 28. 3. 17. Sodelovali so: Staša Balkovec, Nuša Bedene z Mašo Možina, 

Maja Šketelj, Valentina Bojanec (vse iz 2. d), Eva Inkret iz 1. d in Marcel Franse Martinšek iz 3. d. 

Komisijo na šoli smo sestavljali Mojca Lukšič, Elsa Louis, Tea Ribič, zunanja gostja Maja Potočnik in 

Verena Potočnik.  Ocenjevale smo okus, izgled in teksturo sladice. Najboljše so se odrezale Staša, Nuša 

in Maja. Majo Šketelj je nato za njeno prezentacijo sladice po imenu 'Mont Blanc' nagradil tudi Institut. 

Prizorišče debate, foto: 
Verena Potočnik 

Na reki, foto: Verena Potočnik 

Pred opero, foto: Verena Potočnik 
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 Vsi sodelujoči so bili nad dejavnostjo navdušeni. Še bolj pa so bili zadovoljni vsi, ki so na koncu sladice 

pojedli. 

Verena Potočnik  

Bralna značka Epi Lesepreis 

17. marca 2017 je 34 dijakov od prvega do tretjega letnika sodelovalo pri bralnem tekmovanju Epi 

Lesepreis. Za tekmovanje so morali prebrati dve knjigi. Dijaki prvih letnikov so brali Diebstahl in 

Hamburg in Ein Schuss ins Leere, dijaki drugih letnikov Rübezahl in Lena geht ins Netz, dijaki tretjih 

letnikov pa Tod in der Oper in Die Überraschung.  

8 dijakov si je prislužilo zlato priznanje. To so Lara Gašpar iz 1. e, Katarina Breznik, Laura Bučar in Ema 

Breščak iz 2. b, Adriana Seličanec iz 2. k, Urša Uhan in Lucija Zorko iz 3. a in Žan Žvar iz 3. k.  

15 dijakov je osvojilo srebrno priznanje, 11 dijakov pa je prejelo priznanje za sodelovanje.  

Vasja Jakše 

Bralno tekmovanje Pfiffikus 

Tudi v letošnjem šolskem letu so dijaki naše šole sodelovali pri bralnem tekmovanju v nemščini 

Pfiffikus. Tekmovanje organizira založba Center Oxford. Bralno tekmovanje poteka preko interneta. 

Dijaki so lahko tekmovali na dveh težavnostnih stopnjah. Za osnovno raven je bilo potrebno prebrati 

knjigi Träume beißen nicht in Till Eulenspiegel, na višji ravni pa so bralci morali pokazati poznavanje 

knjig Ziel Karminia in Schöne Augen.  

Marcelov čokoladni mousse, foto: Nuša Plankar Macaron Mont Blanc, foto: Nuša Plankar

Zmagovalke, foto: Nuša Plankar
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Na tekmovanju so bili uspešni tudi naši gimnazijci. Sodelovalo je 71 dijakov naše šole. Tisti, ki so na 

tekmovanju dosegli 90 % možnih točk ali več, so prejeli zlato priznanje. Na osnovni ravni so si zlato 

priznanje prislužili Teja Šuštaršič iz 1. a, Eva Kolenc in Eva Blažič iz 1. e, Maja Pureber iz 1. š, Katja 

Šuštaršič, Jan van Elteren, Ana Govednik, Patricija Bogovič, Eva Krajnc, Nina Urbančič in Jakob Vid 

Zupančič iz 2. a ter Anamarija Gole iz 2. b. Na višji ravni so bile prav tako uspešne Erika Kum iz 3. a ter 

Hana Kastelic in Sandra Vizlar iz 4. k.  

Nataša Sekula Zupančič 

Bodi pisatelj – literarni natečaj v tujem jeziku 

Pionirski dom Ljubljana – Center za kulturo mladih je letos za osnovne in srednje šole razpisal literarni 

natečaj v tujih jezikih. Naslov natečaja je bil Bodi pisatelj. Nanj so se učenci oziroma dijaki lahko 

prijavljali do 20. februarja 2017. Iztočnica za prispevke je bilo kratko besedilo v enem od tujih jezikov 

(angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina), udeleženci natečaja pa so morali to besedilo 

nadaljevati ali vključiti v svoj prispevek. Kriteriji za izbor najboljšega prispevka so bili vsebinska 

izvirnost, jezikovna pravilnost, besedišče in inovativnost v slogu. Pod mentorstvom profesoric 

nemščine Eve Starič in Nataše Sekula Zupančič sta na natečaju sodelovali dve dijakinji naše šole, in sicer 

Erika Kum iz 3. a in Nina Starič iz 3. e. Erika Kum je za svoj prispevek na slavnostni podelitvi 20. aprila 

2017 prejela priznanje.  

Nataša Sekula Zupančič 

Srednješolski natečaj haikujev v nemškem jeziku 

Gimnazija Vič in Cankarjev dom sta tudi v letošnjem šolskem letu razpisala srednješolski natečaj za 

najboljši haiku v slovenskem, angleškem, španskem, italijanskem, francoskem in nemškem jeziku. Ob 

tej priložnosti je izšel tudi zbornik z najboljšimi haikuji. V njem lahko preberemo, da postaja pisanje 

haikujev sestavni del nemškega šolskega kurikuluma in ga ponujajo tudi na različnih univerzah kot 

obvezni del seminarjev kreativnega pisanja.  

Na šesti natečaj v nemškem jeziku je prispelo 171 haikujev. S svojimi prispevki je na njem sodelovalo 

tudi deset dijakov naše šole: Ana Šenica iz 2. a, Taja Skube, Nina Starič, Petra Pavlin in Ines Metelko iz 

3. e, Karmen Grubar, Andraž Prus, Hana Kastelic, Tara Pleško in Ema Maznik Antić iz 4. k. Haikuji Taje 

Skube, Ines Metelko in Eme Maznik Antić so bili nagrajeni in objavljeni v zborniku. Za objavo v zborniku 

so bili izbrani tudi haikuji Ane Šenica, Petre Pavlin in Tare Pleško.  

Nagrajenke natečaja, foto: Nataša Sekula Zupančič Zaključna prireditev v Cankarjevem domu, foto: Nataša 
Sekula Zupančič 
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Nagrajenke natečaja so se z Nušo Cekuta iz 1. k, ki je bila nagrajenka natečaja haikujev v slovenskem 

jeziku, in mentorico Natašo Sekula Zupančič udeležile zaključne prireditve s podelitvijo nagrad, ki je 

bila 11. aprila 2017 v Cankarjevem domu. Upamo, da se bodo gimnazijci tudi v naslednjem šolskem 

letu z veseljem preizkusili v pisanju haikujev.   

Nataša Sekula Zupančič 

Tekmovanje iz znanja nemškega jezika 

Tudi to šolsko leto so dijaki 2. in 3. letnika sodelovali na tekmovanju iz znanja nemščine, ki ga vsako 

leto organizira Slovensko društvo učiteljev nemščine SDUNJ. Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 5. 

januarja 2017, se je udeležilo 5 dijakov 2. letnika in 9 dijakov 3. letnika. Štirje dijaki iz 2. letnika – Katja 

Šuštaršič iz 2. a, Janko Starič iz 2. d in Adriana Seličanec ter David Dragonja iz 2. k - so se uvrstili na 

državno tekmovanje, ki je potekalo 9. 2. 2017 na Gimnaziji Jesenice. Na državnem tekmovanju je Janko 

Starič dosegel zlato priznanje in četrti najboljši rezultat v svoji kategoriji, ostali trije dijaki, ki so 

tekmovali na državnem tekmovanju, pa so prejeli srebrna priznanja.  

Poleg enega zlatega in treh srebrnih priznanj na tekmovanju iz znanja nemščine so na šolskem 

tekmovanju trije dijaki dobili bronasta priznanja: Žiga Medved iz 3. d, Nika Kirn iz 3. a in Nina Zupančič 

iz 3. š. 

Vasja Jakše 

Nemška jezikovna diploma DSD 1 in 2 

Pouk DSD 1 in DSD 2 

V šolskem letu 2016/17 smo profesorice nemščine (Vasja Jakše, Eva Starič, Nataša Sekula Zupančič in 

Elsa Louis) izvajale pouk za dijake 1. letnika v obliki sklopov – bralno, slušno razumevanje, pisna in 

ustna komunikacija. Te sklope smo izvedle v letošnjem šolskem letu trikrat.   

Elsa Louis, Eva Starič 

 

Izpita DSD 2 in DSD 1 

 Izpit DSD 2 (raven znanja B2/C1): 

V šolskem letu 2016/2017 je izpit DSD II opravila že 18. generacija gimnazijcev. Na izpit so se dijaki 

pripravili pri rednih pripravah (2 uri tedensko) od aprila 2016 naprej, nadaljevali smo septembra 2016 

(dve uri tedensko) na individualnih konzultacijah ter na štiridnevnem jezikovnem taboru v Celovcu 

oktobra 2016 pod mentorstvom Else Louis. 30. 11. 2016 je potekal pisni izpit v prostorih gimnazije, 5. 

in 6. 12. 2016 pa ustni izpiti.  Predhodno je potekal pisni poskusni izpit DSD 2 (28. 10. 2016). Izpit je 

opravljalo 19 dijakov. 17 dijakov je prejelo diplomo, 2 pa certifikat. Diplomo na ravni C1 je prejelo 9 

dijakov, na ravni B2 pa 8.  

 Izpit DSD 1 (raven znanja A2/B1): 

V šolskem letu 2016/2017 smo že četrto leto zapored izvedli izpit DSD 1. Opravljali so ga dijaki 3. 

letnika. Na izpit se je večina dijakov pripravljala v okviru izbirnega predmeta preteklo šolsko leto, 

nekateri pa tudi na štiridnevnem jezikovnem taboru v Celovcu oktobra 2016 pod mentorstvom Eve 

Starič. Od januarja do marca 2017 so imeli vsi na  izpit prijavljeni dijaki tudi možnost priprave v obliki 
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popoldanskih delavnic. 13. februarja smo na šoli po izpitnem protokolu DSD I  izvedli poskusni ustni 

izpit. Dijakinja 2. letnika je pripravila predstavitev in odgovarjala na zastavljena vprašanja. Izpitna 

komisija je njen nastop ocenila  po veljavnih merilih ter oceno z argumentacijo in napotki posredovala 

poslušalcem – letošnjim izpitnim kandidatom. Pisni izpit je potekal v prostorih RIC-a v Novem mestu 9. 

3. 2017, ustni izpiti pa so po potekali v prostorih Gimnazije Novo mesto, od 13. do vključno 15. marca 

2017. Na izpit se je prijavilo 48 dijakov, opravljalo ga je 47 dijakov. Rezultatov zaradi težav s prehodom 

na novi nemški DSD programski portal Daisy žal še nismo prejeli, jih pa pričakujemo v kratkem.  

Elsa Louis, Eva Starič 

Svečana podelitev diplom DSD 1 in DELF  

Na šoli smo svečano podelili 59 jezikovnih diplom, 47 za nemščino DSD 1 in 12 za francoščino DELF. 

Dijake so nagovorili in jim podelili diplome ravnateljica Mojca Lukšič, profesorica Eva Starič, tudi v 

imenu dr. Reinhard Zühlkeja, koordinatorja za program DSD v Sloveniji, francoska atašejka na 

jezikovnem področju Marie-Laure Canteloube ter profesorica Elsa Louis. Prireditev so z nastopom 

popestrili Luka Lenart, Taja Skube in Katja Štefanič. 

Izpite za jezikovno diplomo DSD 1 na ravni A2/B1 smo v pomladanskem roku 2016 v lanskem šolskem 

letu izvajali že tretjič zapored. Od 47 diplomantov jih je 39 opravilo izpit na ravni B1 in 8 na ravni A2. 

Prejemniki diplom DSD 1 so: 

 iz letošnjega 4. a: Bjorn Bračko, Eva Beg, Neža Sintič, Anja Rumpret, Miha Tavčar, Nika Metelko, 

Sara Papež, Ingrid Povše, Živa Pirc, Tjaša Hočevar, Anja Kvartuh, Sara Morosini, Luljeta Zogaj, 

Nika Muren, vsi na ravni B1 ter Katarina Malenšek, Tea Lajkovič, Melita Črček, Ula Tratar, Eva 

Petruna, in Krašovec Manja na ravni A2.  

 iz letošnjega 4. b: Ana Končar, Urška Makše, Tjaša Čukajne, Evgenija Burger, Nastja Gašperšič, 

Polona Kralj, Romana Kralj, Zupančič Karmen, Eva Novljan, vsi na ravni B1 ter Valentina Fir na 

Ravni A2.  

 iz letošnjega 4. k: Sandra Vizlar, Hana Kastelic, Tina Turk, Ana Kotar, Tara Pleško na ravni B1 ter 

Maja Tisovic na ravni A2.  

 iz letošnjega 4. d: Alja Suljič, Janja Sedlar, Raja Kužnik, Valerija Lavrič, Lucija Marzel Djuranovič, 

Zala Lavrič, vse na ravni B1.  

 iz letošnjega 4. š: Anže Murko, Jaka Bevc, Patrik Horžen in Jan Pureber, vsi na ravni B1. 
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 iz letošnjega 3. Š: Nina Zupančič na ravni B1.    

Elsa Louis 

Jezikovni tabor Celovec 

Od leta 2000 organiziramo za dijake, ki želijo opravljati izpit DSD 2, intenzivne priprave v obliki 

jezikovnega tabora. V Celovec se je tokrat odpravila skupina 31 dijakov iz 3. in 4. letnika. 19 dijakov se 

je pripravljalo na izpit DSD 2 (pod mentorstvom Else Louis), ostali pa na izpit DSD 1 (pod mentorstvom 

Eve Starič). Na taboru so preživeli štiri delovne in zanimive dni od 25. do 28. 10. 2017. 

Glavni del tabora je namenjen intenzivni pripravi na pisni izpit (esej za DSD 2, celoten izpit za DSD 1) v 

različnih oblikah pouka (frontalni pouk, delo v skupinah, pisanje eseja v skupinah in individualni 

poskusni izpit), ter pripravi za ustni individualni izpit za DSD 2 (zbiranje gradiva, priprava in izvedba 

ankete na terenu v avtentičnem okolju, predstavitev osnutka izdelka v skupini za DSD 2, izdelava 

plakatov za DSD 1). Delo se je prepletalo z drugimi dejavnostmi, kot so sprehod do Europarka, ogled 

Celovca po skupinah v obliki „lova na lisice“, ogled studia ORF, raziskovanje mesta in intervjuji z 

domačini  o življenju v mestu ter ogled nemških filmov. Program je potekal po načtrtu in dijaki so bili 

navdušeni. Jezikovni tabor nameravamo izvesti tudi v prihodnjem šolskem letu (24.-27. 10. 2017).  

Elsa Louis 

Jezikovni tabor v Celovcu 2016, foto: Elsa Louis 

Diplomanti DELF in DSD 1 2016, foto: Tara Polovič 
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Jugend debattiert international  

Na mednarodnem debatnem tekmovanju Jugend debattiert international (JDI) sodelujemo že tretje 

leto zapored in vsako leto se priprav na šoli udeleži okoli 10 dijakov. V tem šolskem letu je mentoricama 

tekmovanja na šoli, Elsi Louis in Vasji Jakše, veliko pomagal naš alumni (mentor), Janko Starič, dijak 2. 

d razreda.  

Janko, ki je aprila 2016 na državnem tekmovanju JDI dosegel tretje mesto, se je namesto 

drugouvrščenega dijaka z Gimnazije Franca Miklošiča, Ljutomer, udeležil mednarodnega finala, ki je 

septembra 2016 potekalo v Pragi. Janko se je nato novembra 2016 udeležil še izobraževanja za vse 

dijake, ki so bili na finalu v Pragi, kjer si je pridobil znanje in veščine za poučevanje debatnega formata 

JDI. Zato nama je z Elso ves čas priprav, ki so potekale od decembra 2016 do šolskega tekmovanja, stal 

ob strani in po potrebi tudi sam prevzel vodenje priprav. 

Po večmesečnih pripravah smo na šoli 5. 4. 2017 organizirali šolsko debatno tekmovanje, na katerem 

je nastopilo 5 dijakov - Teja Šuštaršič, 1. a, Katja Šuštaršič, 2. a, Ana Hočevar, 2. d, Tjaš Žvar, 2. š in Žan 

Žvar, 3. k. Zmagovalki šolskega tekmovanja sta bili Ana Hočevar in Teja Šuštaršič, ki sta se uvrstili na 

finalni teden v Ljubljani od 8. do 12 maja 2017.  

Ana in Teja sta na finalnem tednu prve tri dni sodelovali na debatnih delavnicah, v četrtek sta se v 

polfinalu potegovali za uvrstitev v finale, ki je potekalo v petek, 12. maja 2017, v Festivalni dvorani v 

Ljubljani. Dekleti, ki sta v finalu debatirali proti tekmovalcema z Gimnazije Ravne na Koroškem, sta v 

debati pokazali dobro poznavanje teme, odlične retorične sposobnosti ter res dobro znanje nemščine 

ter sta zasedli 1. (Teja Šuštaršič) in 3. mesto (Ana Hočevar). Teja se je kot zmagovalka uvrstila še na 

mednarodni finale Jugend debattiert international, ki bo od 25. do 30. septembra 2017 potekal v Talinu 

v Estoniji.  

Vasja Jakše 

 

Šolsko tekmovanje JDI, foto: Ines Metelko 

Finale JDI, foto: JDI Finale JDI, Teja prejema čestitke, foto: JDI 



Šolska kronika 2016/17 OIV – po prosti izbiri 

 

Gimnazija Novo mesto 92 

Projekt Hotspot: Balkanroute – Kinder auf der Flucht 

Med 13. in 18. oktobrom 2016 je osem dijakov naše šole v spremstvu učiteljic nemščine Vasje Jakše in 

Nataše Sekula Zupančič sodelovalo pri mednarodnem projektu Hotspot: Balkanroute – Kinder auf der 

Flucht. Projekt se je v celoti odvijal v Zagrebu, na njem pa so sodelovali dijaki iz Hrvaške, Albanije, 

Bolgarije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. V okviru projekta so se udeleženci na drugačen način 

ukvarjali z begunstvom in aktualnim dogajanjem v Evropi. Vsak udeleženec je sodeloval pri eni izmed 

delavnic, v katerih je delo potekalo zelo intenzivno. Katja Šuštaršič, Adriana Seličanec in Lea Košmrlj so 

sodelovale pri gledališki delavnici, Sara Štubljar in Klavdija Bijek sta svoje plesno znanje poglabljali pri 

plesni delavnici, Larsen Cundrič se je pri delavnici Kopfzerbrechen ukvarjal z literarnimi besedili, Taja 

Skube in Janko Starič pa sta bila člana skupine, ki je fotografirala in snemala celotno dogajanje. 

Dogajanje je bilo sproti dokumentirano na spletni strani Pasch net. Cilj vseh delavnic je bil pripraviti 

skupno gledališko predstavo, v kateri bi se z besedilom, glasbo in s plesom dotaknili omenjene 

problematike. Končni izdelek smo si lahko vsi udeleženci in povabljeni gostje ogledali zadnji dan 

projekta, in sicer v zagrebškem gledališču Vidra. Gledalci so bili nad predstavo navdušeni, zato so z 

močnim aplavzom nagradili nastopajoče.  

Delovni jezik projekta je bila nemščina, tako da so dijaki lahko ves čas utrjevali in poglabljali svoje 

jezikovno znanje. Poleg osvojenega znanja nemščine so imeli dijaki priložnost spoznati nove prijatelje 

ter se seznaniti z drugimi kulturami. Udeleženci projekta so bili mnenja, da so takšni projekti odlična 

priložnost za izboljševanje odnosov med različnimi narodi oziroma kulturami ter odpravljanje 

predsodkov, zato si želimo še več mednarodnega sodelovanja.   

Nataša Sekula Zupančič 

Plesna delavnica, foto: Taja Skube Gledališka delavnica, foto: Taja 
Skube 

Udeleženci projekta, foto: Taja Skube 
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DELF – Diplôme d'études en langue française 

Na šoli smo svečano podelili 59 jezikovnih diplom, 47 za nemščino DSD 1 in 12 za francoščino DELF. 

Dijake so nagovorili in jim podelili diplome ravnateljica Mojca Lukšič, profesorica Eva Starič, tudi v 

imenu dr. Reinhard Zühlkeja, koordinatorja za program DSD v Sloveniji, francoska atašejka na 

jezikovnem področju Marie-Laure Canteloube in profesorica Elsa Louis. Prireditev so z nastopom 

popestrili Luka Lenart, Taja Skube in Katja Štefanič. 

Jezikovno diplomo DELF si je letos prislužila 4. generacija dijakov, in sicer na ravneh A2 (5 dijakov) in 

B1 (7 dijakinj). Prejemniki diplome iz francoskega jezika so naslednji dijaki: Na ravni A2 Sabina Avsenik, 

Ana Brudar, Katja Cesar, Manca Tori, vse štiri dijakinje lanskoletnega 4.d, Klemen Kapš, 3. d, na ravni 

B1 Lucija Lucie Laubry iz lanskoletnega 2. d, Maruša Žibred, 4. d, Katja Štefanič, 4. k, Natalija Sitnikova 

iz lanskoletnega 4. c, Daša Janičijevič in Nina Jazbec, obe dijakinji lanskoletnega 4. d, Vita Maksl iz 

lanskoletnega 4. k. 

 Elsa Louis 

Bralna značka iz francoščine »Le rat de bibliothèque« 

Letos je Lea Mioč, dijakinja iz 4. d, sodelovala pri bralni znački iz francoskega jezika »Le rat de 

bibliothèque«. Prebrala je dve knjigi v francoskem jeziku: Le Roman de Renart in La terre est ronde. 

(lectures Eli juniors). Preverjanje je potekalo na spletni strani www.centeroxford.com 30. 3. 2017 

(dijakinja je rešila pole preko spleta od doma). 

Lea Mioč si je prislužila zlato priznanje. 

Elsa Louis 

Tekmovanje iz znanja španščine DILO 

Dejavnost je bila izvedena dne, 10. 3. 2017, na naši šoli in državno tekmovanje dne, 8. 4. 2017, na 

Gimnaziji Škofja Loka. Na šolski ravni se je tekmovanja udeležilo 6 dijakinj 3. c razreda, na državno pa 

1 dijakinja, ki je osvojila bronasto priznanje (Tara Polovič). Bronasto priznanje je dobila tudi drugo 

uvrščena dijakinja šolskega tekmovanja, Larisa Grubič.  

Po tekmovalnem delu v Škofji Loki so nas dijaki peljali na ogled mesta. Nato se je v kulturnem domu 

odvijal kulturni program, kjer so nam gostje iz Kolumbije predstavili Kolumbijo, škofjeloški dijaki pa so 

popestrili program s pevskimi, plesnimi in igralskimi točkami. Sledila je razglasitev zmagovalcev.  

Dijakinji je bil »hispanistični« dan všeč.  

Tea Ribič 

Podelitev DELF, francoska atašejka Marie-Laure 
Canteloube, foto: Nadina Kosinac 

Diplomanti DELF 2016, foto: Tara Polovič 

http://www.centeroxford.com/
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Španska bralna značka Epi Lectura   

Bralno značko smo izvedli dne, 24. 3. 2017, v šolskih prostorih. Udeležili sta se je dve  dijakinji 3. 

letnika, dve dijakinji 2. letnika in dve dijakinji 1. letnika. Dijakinje so se dobro odrezale, saj sta dve 

dosegli zlato priznanje, štiri pa srebrno.  

Tea Ribič 

Tekmovanje iz filozofije 

V letošnjem šolskem letu smo se prvič udeležili državnega tekmovanja iz filozofije. Projekt se je začel s 

pripravami na tekmovanje. Izvedli smo nekaj ur skupnih priprav na tekmovanje, dijaki pa so se morali 

na tekmovanje pripraviti tudi samostojno (študij predpisane literature).  

Na šoli smo organizirali šolsko tekmovanje, ki se ga je udeležilo 15 dijakov. Najboljši trije so se udeležili 

državnega tekmovanja, ki je potekalo v Ljubljani. Vsi dijaki so prejeli priznanje za uspešen nastop, prvih 

treh nagrad pa letos nismo dosegli.  

V okviru tekmovanja je potekal tudi sestanek vseh mentorjev. Dogovorili smo se, da bo državno 
tekmovanje naslednje šolsko leto potekalo v Novem mestu.  

Uroš Lubej 

Državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev 

Državnega tekmovanja iz zgodovine, ki je bilo 1. 4. 2016 v Celju, so se udeležili Aljaž Kolenc, Janez Primc 
in Adam Šiško. Vsi so prejeli bronasto priznanje. 

Nevenka Malnarič Brulc 

Tekmovanje v znanju geografije: »Naravne  danosti sopogojujejo 

gospodarstvo pokrajine« 

Letošnje tekmovanja v znanju geografije je potekalo pod naslovom »Naravne  danosti sopogojujejo 

gospodarstvo pokrajine«. V torek, 17. januarja 2017, so po slovenskih šolah potekala šolska 

tekmovanja. Pri nas se je na šolsko tekmovanje prijavilo 67 tekmovalcev, s tekmovalnimi polami pa se 

jih je spopadlo 44. Med tekmovalci  je 15 dijakov osvojilo bronasto priznanje: Jon Judež (2. d), Alenka 

Červ (1. a), Tina Lindič (3. b), Nika Godec (2. a), Matej Kvartuh (3. b), Jure Janez Markovič (3. d), Jakob 

Čop (2. b), Sara Štubljar (3. e), Luka Umek (3. d), Angela Jakljič (3. a), Matic Rajnar (3. e), Vid Dobrovoljc 

(2. b), Evgen Golob (3. e), Žana Gornik (1. d) in Miha Pečarič (1. d). 

Območno tekmovanje v znanju geografije  se je v četrtek, 9. marca 2017 odvijalo v Črnomlju, našo šolo 

so zastopali Jon Judež (2. d), Alenka Červ (1. a), Tina Lindič (3. b), Nika Godec (2. a), Matej Kvartuh (3. 

b) in Jure Janez Markovič (3. d). Tekmovalci so se najprej pomerili v teoretičnem poznavanju 

razpisanega gradiva, potem pa je sledil še terenski del tekmovanja. Na teren so se podali v treh 

skupinah v spremstvu mentorjev in raziskovali geografske značilnosti ter pojave v okolici šole. Med 

našimi tekmovalci se je najbolje odrezal Jon Judež iz 2. d, ki je dosegel tretji najboljši rezultat in tako 

tudi srebrno priznanje. Na državno tekmovanje se je poleg Jona uvrstila še Tina Lindič. 
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Državno tekmovanje se je odvijalo v petek, 10. aprila 2017. Gostitelji in organizatorji že 22. tekmovanja 

so bili na OŠ Gornja Radgona. Tekmovanje se je pričelo s kulturnim programom, ki so ga pripravili 

osnovnošolci. Na tekmovanju je sodelovalo 41 srednješolcev, ki so si pot v finale zagotovili z uspehom 

na šolskem in enem od enaindvajsetih območnih tekmovanj. Srednješolski tekmovalci so na terenu v 

Gornji Radgoni raziskovali funkcijsko sestavo kraja s poudarkom na rabi podeželskega okolja. Našo šolo 

sta na državnem tekmovanju iz znanja geografije zastopala Jon Judež iz 2. d in Tina Lindič iz 3. b, oba 

pa sta osvojila zlato priznanje.  

Polonca Centa 

Šolsko in državno tekmovanje iz znanja biologije  

Šolskega tekmovanja iz znanja biologije, ki je bilo 26. 1. 2017 v prostorih šole, se je udeležilo 54 dijakov 

iz vseh letnikov. 7 najuspešnejših dijakov se je 18. 3. 2017 v Ljubljani udeležilo državnega tekmovanja.  

Rezultat po državnem tekmovanju  je 1 zlato priznanje, 3 srebrna in 20 bronastih priznanj. Zlato 

priznanje je prejela Angelika Kirar iz 2. d. 

Srebrna priznanja so prejele Maja Šketelj iz 2. d, Nastja Medle iz 3. b in Špela Turk iz 4. d. Mladi ljubitelji 

biologije so si tako prislužili 24 Proteusovih priznanj. Mentorica Špele Turk je bila Barbara Bajc Šerovič, 

ostalim trem pa Tatjana Durmič. 

Jon Judež in Tina Lindič pred 
tekmovanjem, foto: Polonca 

Centa 

Od leve Špela Turk, Maja Šketelj, Angelika Kirar in Nastja Medle, 
foto: Tatjana Durmič 
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Biološko tekmovanje je razdeljeno na dva dela. Dijaki prvega in drugega letnika se pripravljajo na 

določeno temo. Zato je število dijakov precej odvisno od zanimivosti izbrane teme. Letošnja tema so 

bila presihajoča jezera. 

Dijaki tretjega in četrtega letnika tekmujejo iz tem v učnem načrtu za vsa štiri leta in se potegujejo tudi 

za vstop v olimpijsko ekipo. Ker se je lahko udeležijo le najboljši štirje dijaki iz države, je konkurenca 

zelo močna. Letošnje leto naša šola nima dijakov v olimpijski ekipi.  

Tatjana Durmič 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

Šolskega tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni se je 14. 10. 2016 udeležilo 85 dijakov, od katerih jih 

je 43 doseglo bronasto priznanje. Državno tekmovanje je potekalo v soboto, 19. 11. 2016, v Kočevju. 

Gimnazijo so zastopali Jaka Bevc, 4. š, Jon Judež, 2. d, in Lana Kolenc, 3. k. Vsi trije so osvojili zlato 

priznanje. 

Tanja Gačnik 

Botanično tekmovanje 

Že več let zaporedoma so dijaki naše šole zelo uspešni na tekmovanju iz poznavanja slovenskih rastlin. 

Letos se je na šolsko tekmovanje prijavilo 24 dijakov, ki so tekmovali v dvojicah. Reševali so naloge iz 

poznavanja določenih rastlinskih družin ter zgradbe rastlinskih organov. Vsi so dosegli bronasto 

priznanje, trije pari pa so se uvrstili tudi na državno tekmovanje, ki je bilo v soboto, 13. maja 2017, v 

Biološkem središču v Ljubljani. Dijaki so popisovali travniške in gozdne rastline ter jih pet tudi 

herbarizirali. 

Tina Turk (4. k) in Raja Kužnik (4. d) sta dosegli peto mesto v državi in osvojili srebrno priznanje. 

 Marija Kočar 

Tekmovalke na stopnicah 
Fakultete za biologijo, foto: 

Marija Kočar 

Raja in Tina pri delu, foto: Marija Kočar 
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Tekmovanje iz znanja fizike 

Tekmovanje iz znanja fizike za 0. skupino (samo 1. letnik) 

Aktiv fizikov je 8. 3. 2017 na šoli organiziral šolsko tekmovanje iz znanja fizike za prve letnike. Udeležilo 

se ga je 12 dijakov, od katerih so štirje prejeli bronasto priznanje. Tekmovanja na višji ravni (regijsko ali 

državno) za te dijake ni. 

Tekmovanje iz znanja fizike za 1., 2. in 3. skupino 

Regijsko tekmovanje iz znanja fizike je letos potekalo na Gimnaziji Novo mesto, dne 17. 3. 2017. 

Tekmovanja se je udeležilo 85 dijakov prvih, drugih, tretjih in četrtih letnikov iz sedmih šol naše regije. 

Gimnazijo Novo mesto je zastopalo 22 dijakov, od katerih jih je 8 prejelo bronasto priznanje, 4 v prvi 

skupini, 3 v drugi skupini in 1 v tretji skupini. Na državno tekmovanje so se uvrstili 3 dijaki, iz vsake 

skupine po eden. 

8. 4. 2017 je v Mariboru na Prvi gimnaziji potekalo državno tekmovanje iz znanja fizike.  Trije dijaki 

Gimnazije Novo mesto, Jon Škerlj v tretji skupini, Jon Judež v drugi skupini in Miha Radež v prvi skupini, 

so pokazali dobro znanje fizike in vsi trije prejeli srebrno priznanje. 

Blaž Zabret 

Tekmovanje iz znanja astronomije 

8. 12. 2016 smo na šoli organizirali šolsko tekmovanje iz znanja astronomije. Udeležilo se ga je 11 

tekmovalcev, od tega so trije prejeli bronasto priznanje, dva pa sta se uvrstila na državno tekmovanje. 

Rezultati so bili boljši kot v preteklih letih, saj smo na šoli prvič izvedli priprave na tekmovanje, ki jih je 

vodil Gregor Žagar. 

14. 1. 2014 je v Ljubljani na Gimnaziji Šentvid potekalo državno tekmovanje iz znanja astronomije. Oba 

dijaka, Luka Hadl in Jan Zupančič, sta se odrezala dobro in za svoje znanje dobila srebrno priznanje. 

Blaž Zabret 

Udeleženci državnega tekmovanja, 
foto: Miha Hadl 
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OIV Fizika 

Dejavnost OIV je potekala v šolskem letu 2016/17 od oktobra 2016 do konca marca 2017 v učilnici 206. 

Sodelovalo je 5 dijakov. Ob vsakokratnem srečanju smo predelali eno od dogovorjenih tem, ki jih sicer 

ni v učnem načrtu, in pregledali vprašanja iz NPZ-ja ter šolskih tekmovanj iz fizike. Dijaki so bili 

večinoma zadovoljni, saj smo teme prilagajali njihovim željam. 

Miha Hadl 

Fizikalni sef 

Dejavnost se je odvijala med septembrom 2016 in marcem 2017. 7 dijakov je (Jon Škerlj, Larsen 

Cundrič, Luka Umek, Domen Mohorčič, Bianka Colarič, Nika Kirn, Aljaž Penca) izdelalo sef, ki ga je moč 

odpreti s pomočjo poznavanja fizikalnih principov. Dijaki so sami sestavili koncept in design sefa, 

mentor jim je bil le v pomoč s predlogi za zaklepni mehanizem ter svetovanje pri izdelavi. Sef so izdelali 

v šolski delavnici po pouku, med počitnicami ali med  prostimi vikendi.   

Dijaki so se s sefom udeležili tudi državnega tekmovanja v odpiranju fizikalnih sefov, kjer so zasedli 1. 

mesto. Ker je na tekmovanju lahko sodelovalo samo 5 članov, so ekipo sestavljali Jon Škerlj, Larsen 

Cundrič, Luka Umek, Domen Mohorčič in Bianka Colarič. Z osvojitvijo 1. mesta na državnem 

tekmovanju  je ekipa dobila pravico nastopiti na mednarodnem tekmovanju v Izraelu. Tudi tam so se 

odrezali odlično ter zasedli 7. mesto. Ekipa v Izraelu je bila rahlo spremenjena od ekipe na državnem 

tekmovanju, saj je namesto Bianke Colarič v Izraelu sodelovala Nika Kirn. 

Dijaki so ob izdelavi sefa uživali in obljubili, da bodo prihodnje leto zopet sodelovali.  

Blaž Zabret 

Člani ekipe med sestavljanjem sefa v šolski delavnici, 
foto: Blaž Zabret 

Dijaki in mentor z diplomo za doseženo 1. mesto na 
državnem tekmovanju v odpiranju fizikalnih sefov, 

foto: Blaž Zabret 

Dijaki na razstavi sefov po tekmovanju, obiskala jih je tudi 
predstavnica slovenskega veleposlaništva v Izraelu Darja Ferlež, 

foto: Peter Šlajpah 
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OIV Naredi sam – kozmetični izdelki 

Dejavnost smo izvajali vse šolsko leto na šoli. Udeležili sta se dve dijakinji: Patricija Luštek in Tinara 

Šuštarič. Izdelovale smo izdelke po želji dijakinj (milo, deodorant, krpice za čiščenje obraza, mazilo za 

ustnice …). Dijakinji sta tudi sami poiskali recepte na spletu in nekatere izdelke izdelali kar doma. 

Delavnica jima je bila všeč, saj sta spoznali, da si lahko tudi sami iz naravnih sestavin naredimo 

kozmetične izdelke. 

Janja Pust, Katarina Sluga 

OIV Razmišljam, iščem, (se) razvijam 

V okviru izbirne dejavnosti OIV smo vse nosilke (Marinka Kovač, Branka Klemenčič, Janja Pust in 

Katarina Sluga) organizirale in izvedle različne dejavnosti, namenjene vsem, ki jih kemija še posebej 

zanima. Te so: 

 priprave na izbirne teste na 49. mednarodno kemijsko olimpijado, 

 priprave na izbirne teste na šolski in državni ravni za udeležbo na Naravoslovni olimpijadi EUSO 

v Copenhagnu,  

 priprave in organizacija šolskega tekmovanja ter priprave na državno tekmovanje iz kemije za 

Preglova priznanja,  

 organizacija regijskega srečanja mladih raziskovalcev in udeležba na državnem srečanju, 

 mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah za Krkine nagrade, priznanja in razpis ZOTKS.  

 

Branka Klemenčič, Janja Pust 

46. Krkine nagrade in priznanja 

Šolsko leto smo začeli z izjemnim uspehom raziskovalnih ekip na razpisu za Krkine nagrade in priznanja. 

Na 46. simpoziju Krkinih nagrad, ki je potekal 26. 9. 2016, smo bili priča izjemnim predstavitvam in 

zagovorom raziskovalnih del kar dvanajstih nagrajenih nalog. Simpoziju je sledila slovesnost, na kateri 

sta predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Krke Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član uprave, direktor 

Razvoja in raziskav ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad podelila Krkine nagrade in priznanja. 

Na slovesnosti so poudarili, da se iz leta v leto kakovost in število nalog veča, ter da imajo ocenjevalne 

komisije izredno težko nalogo pri izbiri nagrajencev. Na 46. razpisu je sodelovalo kar 28 raziskovalnih 

nalog iz enajstih slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol. Od prispelih in ocenjenih nalog so 

nagrado podelili 12 raziskovalnim nalogam, ki jih je pripravilo 23 srednješolcev.  

Gimnazija Novo mesto je na razpis prijavila štiri naloge, ki jih je pripravilo 10 dijakov. Vse štiri naloge 

so bile odlične in so tudi prejele Krkino nagrado: 

 Aktivno tarčenje cisteinskih katepsinov z liposomi, konjugiranimi s cistatinom C, avtorji: Tristan 

Kovačič, Domen Kulovec in Uroš Prešern, mentorji: Branka Klemenčič, Lovro Kramer, Andreja 

Bratovš in prof. dr. Boris Turk.  

 Priprava in uporaba imobiliziranega encima CalB pri enantioselektivni sintezi dimetil 3-

hidroksiglutarata, avtorji: Evgenija Burger, Tjaša Čukajne in Karmen Zupančič, mentorji: dr. 

Aleš Gasparič in Branka Klemenčič. 
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 Metilacija arzena pri pacientih z akutno promielocitno levkemijo, zdravljenih z arzenovim (III) 

oksidom, avtorji: Luka Petravić, Jon Škerlj in Špela Turk. Nalogo so izdelale ob pomoči 

mentorjev dr. Zdenke van Elteren Šlejkovec, dr. Ingrid Falnoga in Branke Klemenčič. 

 Samočistilne superhidrofobne površine aluminija in njegovih zlitin, avtor: Simon Iskra. 

Mentorji naloge so prof. dr. Ingrid Milošev, Janja Pust in dr. Peter Rodič. 

Na 47. razpisu za Krkina priznanja in nagrade pa se bo potegovalo kar sedem raziskovalnih ekip iz naše 

šole.  

Branka Klemenčič, Janja Pust 

Priprave na izbirne teste za kemijsko olimpijado 

Izbirna tekmovanja za udeležbo na kemijski olimpijadi so tudi tokrat potekale na Fakulteti za kemijo in 

kemijsko tehnologijo pod vodstvom profesorjev s fakultete, a dijaki so se morali, tako kot doslej, na 

priprave uvrstiti preko izbirnega testa. 

V tem šolskem letu so se izbirnega testa za udeležbo na pripravah iz Gimnazije Novo mesto udeležili 

naslednji dijaki: Barbara Jaklič, 4. c, Jon Škerlj, 4. a,  Luka Kunej, 3. a Jakob Höfferle, 3. b, in Nastja 

Medle, 3. b. Po uvodnem izbirnem preizkusu znanja so se Jon, Jakob in Nastja uvrstili na priprave, po 

2. izbirnem testu pa sta v konkurenci ostala še Nastja Medle in Jakob Höfferle. Kljub dobri 

pripravljenosti na 3. izbirni test, sta zasedla 6. in 8. mesto. Prvi štirje uvrščeni bodo Slovenijo zastopali 

na 49. mednarodni kemijski olimpijadi.  

Branka Klemenčič, Janja Pust 

Vsi prejemniki Krkinih nagrad iz Gimnazije Novo mesto z mentorji in 
ravnateljico, foto: Arhiv Krke, d.d., Novo mesto 

Jakob Höfferle in Nastja Medle, foto: Branka Klemenčič 
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Preglovo tekmovanje 

Šolsko tekmovanje iz znanja kemije je potekalo 6. marca 2017. Udeležba je bila številčna, tekmovalo je 

kar 115 dijakov. Bronasto priznanje je prejelo 49 dijakov, kar 40 pa se jih je uspelo uvrstiti na državno 

tekmovanje.  

Po izbirnem šolskem tekmovanju smo izvajale individualne in skupinske priprave na državno 

tekmovanje, ki se je odvijalo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, in sicer 6. maja. 2017. Naši 

tekmovalci so osvojili 6 zlatih in 14 srebrnih Preglovih plaket, kar nas uvršča med najuspešnejše šole v 

Sloveniji. Zlato Preglovo plaketo so prejeli:  Jon Judež, 2. d, Zala Kulovec, 2. b, Jakob Höfferle, 3. b, Tanja 

Topić, 3. b, Nastja Medle, 3. b, in Jan Zupančič, 3. š (5. mesto). Med srebrnimi dijaki pa so bili: Luka 

Hadl, 1. a, Anej Umek, 1. b, Nika Godec, 2. a, Matevž Turk, 2. b, Kaja Bajc, 2. b, Angelika Kirar, 2. d,  Ana 

Šenica, 3. a, Domen Mohorčič, 3. a, Luka Kunej, 3. a, Žan Zakošek, 3. b, Larsen Cundrič, 3. e, Urban 

Kolenc, 3. š, Barbara Jaklič, 4. c, in Miha Tavčar, 4. a.  

Branka Klemenčič, Janja Pust 

Memo šola 

V letošnjem šolskem letu je Gimnazija Novo mesto postala članica mreže MemoŠOL®, ki širi energijo 

znanja po celem svetu in spodbuja ljudi ter jim omogoča izboljšati sposobnost pomnjenja ter hitrega 

branja z razumevanjem.  

Kot člani mreže imamo možnost svojim učiteljem in dijakom omogočiti: 

 napredna znanja o hitrem pomnjenju ter hitrem branju, ki so jih razvili miselni atleti, ki 

preizkušajo meje spomina in hitrosti učenja na mednarodnih in svetovnem tekmovanju ter 

miselni olimpijadi; 

 udeležbo na tekmovanjih (šolskih, regijskih, državnih, mednarodnih ...), kjer lahko preverijo 

svoj napredek v pomnjenju ter hitrem branju z razumevanjem. 

Udeleženci državnega tekmovanja iz znanja kemije, foto: Janja Pust 
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Na šoli smo v četrtek, 15. 12. 2016, izvedli 1. tekmovanje v hitrem branju (HiBra). V ponedeljek in torek, 

14. 2. in 15. 2. 2017, pa smo izvedli 1. tekmovanje v pomnjenju (Memoriada). Na obeh tekmovanjih so 

dijaki tekmovali v dveh starostnih kategorijah:  JUNIORJI (1. in 2. letnik) in ODRASLI (3. in 4. letnik). 

Po uradnih rezultatih šolskega tekmovanja se je z naše šole na državno tekmovanje HiBra uvrstilo kar 

šest tekmovalcev, na Memoriado pa je to uspelo dvema. 

3. državno prvenstvo v hitrem branju (HiBra) je bilo v organizaciji Univerzum Minerva izvedeno v 

soboto, 14. 1. 2017. Tekmovanje je potekalo na Osnovni šoli III v Murski Soboti. Hitri bralci so tekmovali 

v branju 3 člankov, ki so bili tematsko zelo različni in so zahtevali visoko stopnjo koncentracije. 

Tekmovalci so morali vse tri članke prebrati v hitrem tempu in kasneje odgovoriti na zastavljena 

vprašanja. Tekmovanje je komplementarno tekmovanju Svetovne organizacije miselnih športov, v 

okviru katere potekajo svetovna prvenstva v hitremu branju in tekmovanja v pomnjenju ter državno 

prvenstvo v pomnjenju Memoriada®.  

Bralci so dosegali neverjetne bralne rezultate. Kar 21 tekmovalk in tekmovalcev je preseglo hitrost 

branja nad 1000 besed na minuto. Iz naše šole je to uspelo Evi Novak, 2. a, in Ines Karažija, 1. d. Obe 

sta tekmovali v kategoriji JUNIORJI. Eva Novak je z rezultatom 1160 prebranih besed na minuto osvojila 

3. mesto in s tem zlato priznanje v hitrem branju.  

V kategoriji ODRASLI je 2. mesto osvojila Laura Iskra, 3. b,  3. mesto pa Ana Čuk, 3. b. Obe sta prejeli 

zlato priznanje.  

9. državno tekmovanje v pomnjenju je potekalo v soboto, 19. marca 2016,  v prostorih Osnovne šole 

Brežice. Tekmovalci so se pomerili v 10. disciplinah v skladu s pravili Svetovne organizacije miselnih 

športov (World Memory Sports Council). Dijakinja Anja Mitrović, 2. d, je s tretjim rezultatom osvojila 

zlato priznanje v kategoriji Naključne besede. S skupnim rezultatom prvenstva pa je osvojila 15. mesto 

in s temu tudi srebrno priznanje. Tudi Filipu Brajčiču, 2. c, je na prvenstvu uspelo osvojiti srebrno 

priznanje.  

Aktivnosti MemoŠOLe so potekale pod vodstvom Branke Klemenčič, ki je v tem letu opravila 

certificirano usposabljanje za profesionalne trenerje za urjenje spomina MemoryTRENER ter za urjenje 

hitrega branja HiBraTRENER. 

 Branka Klemenčič 

HiBra – Najboljši tekmovalci – dobitniki pokalov – Laura Iskra, Ana Čuk in Eva 
Novak, foto: Branka Klemenčič 

Memoriada  –  Anja Mitrovič in Filip 
Brajčič, foto: Branka Klemenčič 
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Tekmovanje iz znanja naravoslovja 

21. 1. 2017 je v Ljubljani potekalo državno tekmovanje in hkrati izbor tekmovalcev za udeležbo na 

mednarodni naravoslovni olimpijadi EUSO. Naši dijaki so se na tekmovanju odrezali več kot odlično in 

pri reševanju precej kompleksnih interdisciplinarnih nalog iz kemije, biologije in fizike pokazali 

vrhunsko znanje na vseh treh področjih.  

Iz naše šole se je na državno tekmovanje uvrstilo 7 tekmovalcev. Jon Judež je dosegel zlato priznanje, 

Miha Radež pa srebrno. Na šolskem tekmovanju je kar 13 dijakov prejelo bronasto priznanje.  

Jon Judež se je s 1. mestom v državi uvrstil v ekipo za naravoslovno olimpijado EUSO.  

Anita Nose 

Naravoslovna olimpijada EUSO 

V Kopenhagnu na Danskem je od 7. do 14. maja 2017 potekala evropska naravoslovna olimpijada  - 

The European Union Science Olympiad EUSO 2017. Na tekmovanje se je kot najboljši v državi uvrstil 

Jon Judež, ki je domov prinesel bronasto medaljo. Spremljala ga je mentorica Anita Nose. Tekmovanje 

je ekipno tekmovanje, v ekipi skupaj z Jonom sta bila še Ana Meta Dolinar in Tijan Prijon (oba Gimnazija 

Bežigrad). Slovenijo sta zastopali dve ekipi. Druga ekipa, ki so jo sestavljali Klemen Bogataj (Gimnazija 

Škofja Loka), Aleš Globočnik (Gimnazija Kranj) in Maša Predin (II. gimnazija Maribor), je domov prinesla 

srebrno medaljo. Medalji so osvojili v konkurenci 50 ekip iz 24 držav Evropske unije. 

Evropska naravoslovna olimpijada je multidisciplinarno ekipno tekmovanje iz znanja kemije, fizike in 

biologije, na katerem lahko sodelujejo dijaki 1. in 2. letnikov. Za uspeh morajo prikazati zelo dobro 

poznavanje vseh ved, imeti dobre eksperimentalne veščine ter znati delovati kot ekipa, saj morajo vsi 

trije člani v laboratoriju sodelovati. Na letošnjem tekmovanju so prvi tekmovalni dan analizirali prave 

vzorce ledeniškega ledu z Grenlandije, s čimer so raziskovali podnebje, floro in favno daleč v 

preteklosti. Drugi tekmovalni dan so se ukvarjali z bioreaktorji za proizvodnjo mikroalg. 
 

 

 

Bronasta ekipa, foto: A. Nose Jon z mentorico, foto: A. Nose 
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 Anita Nose 

Spoznavni vikend za 1. a 

Dijaki 1. a so se udeležili spoznavnega vikenda v Črmošnjicah v CŠOD Lipa, in sicer drugi vikend v 

septembru. Spremljali sva jih razredničarka in profesorica fizike Anita Nose ter profesorica kemije 

Branka Klemenčič, prvi dan pa se nam je pridružil še Ivan Potočar. 

Poleg prijetnega druženja in razvijanja socialnih veščin je spoznavni vikend temeljil na medpredmetno 

načrtovanem pouku fizike in kemije s poudarkom na eksperimentiranju. Uspeli smo raziskati tudi 

gozdno učno pot Divji potok ter lepote neokrnjene narave na vzhodni strani Črmošnjic. 

Anita Nose 

Spoznavni vikend za 1. k 

23 dijakov 1. k razreda je petek, 2. 9., in soboto, 3. 9. 2016 preživelo spoznavna dneva v CŠOD Lipa v 

Črmošnjicah. Program  spoznavnega vikenda smo pripravili Suzana Krvavica, Marko Kastelic in Nevenka 

Malnarič Brulc. Petek smo v sodelovanju z DRPD Novo mesto pričeli s socialnimi delavnicami na temo 

medsebojnega spoznavanja. Popoldne smo za dijake pripravili delavnice o šolstvi v antiki in danes, 

sledil pa je še pohod ob Divjem potoku. Večer smo preživeli ob večernih igrah. V soboto smo spoznavali 

zgodovino Kočevarjev in pravopis ter napisali predstavitev kraja. Popoldne smo si  ogledali Družinski 

film in ga analizirali. Dijaki so odšli domov polni novih spoznanj in vtisov.   

Nevenka Malnarič Brulc 

Šola v naravi – plavalno-potapljaški tečaj Baška 2016 

Šole v naravi se je na otoku Krk v Baški v času od 24. 8. 2016 do 30. 8. 2016 udeležilo 22 dijakov in 

dijakinj 1. letnika športnega oddelka. Tudi za letošnjo generacijo prvih letnikov športnega oddelka je 

potekala šola v naravi z vsebinami plavanja in potapljanja na vdih ter poukom fizike in kemije. Največ 

časa smo namenili vsebinam plavalnih tehnik, kjer so poskušali dijaki popraviti oziroma izboljšati svojo 

plavalno tehniko sloga prsno, prosto in hrbtno. Glede na izvedeno analizo stanja na začetku šole v 

naravi, med njo in ob koncu je bil cilj izpolnjen.  

Slovenski ekipi z mentorji, foto: A. Nose 
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Pri potapljanju na vdih so dijaki spoznali zakonitosti varnih potopov, se naučili ustreznih tehnik pri 

pripravi in izvedbi potopa. Ob teh vsebinah smo predstavili tudi osnove reševanja opreme in utopljenca 

oziroma reševanje pomoči potrebnega iz vode. 

Izveden je bil tudi pohod v zgodnjih jutranjih urah na vrh nad Baško, Bag, kjer smo pričakali vzhod sonca 

in se napolnili z dobro energijo. 

Ob vsebinah s športnega področja so imeli dijaki vsak dan tudi pouk fizike in kemije. 

V prostem času se je našlo nekaj časa za igro odbojke na mivki, za sprehod skozi mesto ali pa smo ga 

zapolnili z večerno animacijo, za kar je poskrbel razrednik Blaž Zabret. Vsi udeleženci šole v naravi so 

bili deležni tudi potapljaškega krsta, s katerim smo zaokrožili naše dejavnosti na morju. 

Preživet je bil lep in naporen teden z mladimi športniki, ki so med seboj že spletli prijateljske vezi. 

Primož Plazar 

Zimska šola v naravi za športne oddelke – Kranjska Gora 2017 

Zimska šola v naravi je potekala od 13. do 18. februarja 2017 v Kranjski Gori. Zajemala je učenje in 

izpopolnjevanje tehnike alpskega smučanja, učenje teka na smučeh ter pouk geografije s terenskim 

delom.  Alpsko smučanje in tek na smučeh sta izvajala profesorja športne vzgoje Jernej Cimperman in 

Primož Plazar, pouk geografije Marko Arnuš. Eno skupino alpskega smučanja je vodil Gregor Sikošek, 

učitelj smučanja. 

Dijaki in dijakinje so bili nastanjeni v hotelu Kompas, ki je od smučišča oddaljen približno 50 metrov. 

Zjutraj in dopoldne je potekalo učenje alpskega smučanja. Oblikovali smo 3 homogene skupine, v 

katerih so imeli dijaki in dijakinje možnost kar najbolje napredovati. Delo je potekalo odlično, dijaki in 

dijakinje so bili zelo motivirani in aktivni, za kar si zaslužijo veliko pohvalo. Po kosilu je sledil pouk 

geografije ter učenje teka na smučeh. Razmere za pouk so bile odlične, saj je bila v hotelu na razpolago 

kongresna dvorana, razmere za tek na smučeh pa komajda zadovoljive zaradi majhne količine snega in 

neurejenosti terenov. Kljub temu je bil tudi tekaški del izpeljan zelo dobro, saj so dijaki in dijakinje na 

smučeh obiskali Planico ali Zelence. Pomembna didaktična novost je bil tudi »tekaško-geografski 

teren«, ki je bil izpeljan po zamisli prof. Arnuša , pri katerem so dijaki združili tekaško aktivnost z 

raziskovanjem posebnosti alpskega sveta na področju Kranjske Gore in okolice. Po večerji je sledilo še 

nočno smučanje in obisk bazena.  

 

Priprava na akcijo, foto: Primož Plazar 
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Vtisi dijakinje Zale Kink, 3. š: 

13. februarja 2017 smo se dijaki 2. in 3. letnika športnega oddelka odpravili v Kranjsko Goro na šest-

dnevni smučarski tečaj. Že prvi dan smo bili razporejeni v 3 skupine glede na naše smučarsko predznanje 

in prihodnjih 5 dopoldnevov urili svoje veščine. Popoldneve smo preživljali na tekaških smučeh in pri 

pouku geografije, kjer smo spoznavali Kranjsko Goro in njeno okolico, zvečer pa smo uživali na nočni 

smuki, v bazenu ali druženju s sošolci. S tečaja smo se v soboto vrnili utrujeni, vendar zadovoljni, saj 

smo izpopolnili svoje smučarsko znanje, pri tem pa se tudi zelo zabavali. 

  

 Jernej Cimperman, Marko Arnuš 

Joga v šoli 

Joga in sprostitvene tehnike je bila izvedena v okviru OIV po prosti izbiri.  Dobivali smo se ob četrtkih 

od 14.00 do 15.00 v fitnesu. Dejavnost je obiskovalo od 8 do 12 dijakinj in dijakov. 

Spoznavali smo se s tehnikami sproščanja ter vplivom, ki ga ima na celoten organizem in počutje. Nato 

smo se spoznavali z bolj ali manj zahtevnimi vajami za telo, kjer smo poskušali poudarjati pomen 

vsakodnevnega izvajanja vaj za moč in raztezanje. Dotaknili smo se tudi dihalnih tehnik in jih nekaj  tudi 

preizkusili v praksi. Na koncu smo vedno končali s poglabljanjem vase  in kratko meditacijo ter 

pozitivnim razmišljanjem in odnosom do sebe, okolice, sveta . 

»Ta oblika vadbe je zanimiva in drugačna, ker si celo vadbo sam s seboj, s svojimi telesom, občutki in 

razmišljanjem,« je ob koncu vadbe rekla ena od udeleženk. » Delaš umirjeno, poglobljeno, gibi so 

Delo v vrsti ... no skoraj ..., foto: Jernej Cimperman Tek na smučeh je najboljši šport, foto: Jernej 
Cimperman 

Urban Kolenc v idili pod Poncami, foto: Marko Arnuš Zavzetost 2. š po terenskem delu, foto: Marko Arnuš 
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počasni in pomembno je, da delaš vaje pravilno. Na koncu vadbe se počutiš razgibano in si poln 

energije.« 

Saša Lavrič 

Pilates 

Pilates, ki je potekal ob torkih, je obiskovalo okrog 25 dijakinj in nekaj profesoric. Za dijakinje prvega 

letnika je bila to popolnoma nova dejavnost, dijakinje drugega in tretjega letnika pa so vaje  znale  

izvajati že intenzivnejše in bolj kontrolirano. 

 Pilates je celostna telesna vadba, ki poudarja krepitev težje dostopnih, manjših in šibkejših mišic, ki 

pripomorejo k pravilni in zdravi telesni drži, k splošni krepitvi mišic ter kardiovaskularnega sistema, k 

izboljšani telesni pripravljenosti in koordinaciji. Treningi so vključevali vaje za moč, raztezanje, in 

dihanje. Največ poudarka smo namenile telesnemu centru »powerhouse«, ki zajema mišice spodnjega 

dela trupa - medenično dno, trebušne in hrbtne mišice. Vaje smo izvajale počasi in tekoče, z 

upoštevanjem pravilnega dihanja. Občasno smo vaje popestrile z žogami za pilates, valji, elastikami ter 

velikimi žogami. 

Dijakinje so vadbo rade obiskovale in na njej uživale, čeprav je bilo včasih težje obvladati stabilnost 

telesa. Z vadbo pilatesa bomo nadaljevale tudi v naslednjem šolskem letu. 

        Breda Vovko 

Akrobatika za vsakogar 

Akrobatiko  je  redno obiskovalo 6 dijakov,  v glavnem dekleta. Bile  so zelo navdušene nad vadbo. 

Trenirali smo v šolski telovadnici  po dve šolski uri na teden, od novembra do maja. Vadba akrobatike 

na prožni akrobatski blazini in vadba skokov na mali prožni ponjavi je bila zanje rekreacija, ki smo jo  

zadnji mesec nadgradili z intenzivnimi treningi v pripravi za državno šolsko prvenstvo v športni 

gimnastiki. 

V sredo, 17. 5. 2017, so telovadke nastopile na državnem prvenstvu srednjih šol v športni gimnastiki v 

dvorani OŠ Dobrovo pri Ljubljani. V konkurenci osmih srednjih šol so osvojile odlično 2. mesto ekipno 

v mnogoboju. Med posameznicami pa je Pija Kapš iz 1. a v mnogoboju osvojila izvrstno 2. mesto. 

Zadovoljna ekipa Gimnazije Novo mesto, foto: Gim 
NM 

Pija Kapš na zmagovalnem odru, foto: Gim NM 



Šolska kronika 2016/17 OIV – po prosti izbiri 

 

Gimnazija Novo mesto 108 

Dekleta so telovadile odlično, skorajda brez napak, premagala težave s poškodbami med tekmo in na 

koncu presenetile z odličnim rezultatom. 

Ekipo so sestavljale: Petra Zupančič, 4. c, Hana Skube, 3. d, Anja Lukan, 4. c, in Pija Kapš, 1. a. 

Ivan Maričič 

Radi tečemo 

V šol. letu 2016/17 smo jeseni tekli na Ljubljanskem maratonu (Volkswagen 21. Ljubljanski maraton) in 

spomladi na Dobrodelnem Leo teku  v Novem mestu. S tem spodbujamo redno tekaško vadbo za zdrav 

slog življenja. 

Ljubljanski maraton 

Jesenske počitnice so tekači Gimnazije Novo mesto tradicionalno začeli z udeležbo na  21. Ljubljanskem 

maratonu. V soboto, 29. 10. 2016, se je 10 dijakov udeležilo šolskega maratona in tako hkrati teklo na 

državnem šolskem prvenstvu v cestnih tekih. V čudovitem vremenu so pogumno pretekli  3,5 km in 

ponosno prejeli spominske medalje za spodbudo, da bi se s tekom ukvarjali čez vse leto. V nedeljo, 30. 

10. 2016, je 14 dijakov ter profesor teklo na 10 in na 21 km. Vsi smo  prišli do cilja,  bili zadovoljni s 

svojim tekom in rezultati v tekmi s samim seboj. Spet smo dokazali, da zdrav duh živi v zdravem telesu. 

Vsem udeležencem 21. Ljubljanskega maratona čestitamo! 

Gimnazijska ekipa pred maratonom, foto: Tara 
Polovič 

Jakob Čop na štartu šolskega maratona, foto: Tara 
Polovič 

Državne podprvakinje, foto: Gim NM 
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Dobrodelni LEO tek 

V nedeljo, 14. 5. 2017, so gimnazijci tekli na 7. Dobrodelnem Leo teku na 5 km in 7 km v Portovalu v 

Novem mestu. Teka se je udeležilo osem dijakinj iz 4. b in profesor Ivan Maričič. Med dekleti je Evgenija 

Burger osvojila 2. mesto v teku na 5 km in se tako tretjič zapored uvrstila na zmagovalne stopničke. 

Udeleženci so tekli za zdravje in dober namen, saj so tako zbirali sredstva za Domna, ki bo tako lahko 

smučal s pomočjo posebnega invalidskega sedeža na smučeh. 

Ivan Maričič 

Košarka 

V šolskem letu 2016/2017 je na Gimnaziji Novo mesto potekal tudi OIV košarka s približno 10 dijaki iz  

1., 2., in 3. letnikov. Dejavnost je potekala vsak torek ob 14.00 v gimnazijski telovadnici. Košarke smo 

se udeležili, da bi izpopolnjevali naše veščine in ker je to dobra rekreacija ter sprostitev. Dijaki smo si 

na začetku postavili cilje in se pogovorili, kaj bi v naši igri želeli še izboljšati. Svoje znanje smo 

izpopolnjevali z različnimi vajami. Vadili smo vodenje žoge, podajanje ter met na koš. Igrali smo 1 na 1, 

2 na 2, največkrat pa 4 na 4. Dijak Filip Derganc je o dejavnosti povedal: »Bilo je zabavno, naučil sem 

se veliko novega,« Jan Predrag pa: »Všeč mi je bilo, saj je košarka hiter in eksploziven šport.« Tudi 

druga mnenja so bila pozitivna. 

Sandi Kostić 

Nogomet 

Dejavnost je potekala vsak ponedeljek po osmi šolski uri od oktobra do maja. V slabem vremenu je bila 

izpeljana v veliki telovadnici, v lepem pa na igrišču OŠ Center in na igrišču na Loki. Obiskovalo jo je 

okrog dvanajst dijakov. Nekateri med njimi so že trenirali nogomet, nekateri pa so utrjevali znanje 

preko igre. Večino časa sem namenil igri pet na pet. 

Dijaki so bili s ponujeno dejavnostjo zadovoljni.     

Sandi Kostić 

Dijakinje 4. b so množično tekle na Leo teku, foto: Leo 
klub NM 
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Šolsko glasilo Stezice 

V šol. letu 2016/17 smo na Gimnaziji Novo mesto izdali 1 dvojno številko šolskega glasila Stezice, in 

sicer marca 2017.  

Na začetku leta se je spremenila sestava uredniškega odbora.  Odgovorni urednici sta bili Ines Metelko 

in Erika Kum, obe iz 3. letnika, v odboru pa so aktivno sodelovali še Neža Cerinšek, Eva Marija 

Candellari, Brina Klobčaver, Ana Čuk in Leja Verbič. Sestajali smo se po dogovoru v knjižnici šole, veliko 

komunikacije pa je bilo opravljene tudi prek spleta v zaprti skupini na Facebooku.  

Na začetku šolskega leta so člani uredniškega odbora določili rubrike in vsebino glasila. Članke so 

večinoma ustvarjali sami. Na poziv k ustvarjanju ni bilo veliko odziva, kasneje so sami nagovorili dijake, 

za katere vedo, da pišejo, rišejo in fotografirajo ter jih povabili, naj prispevajo članke za Stezice. 

Sčasoma se je nabralo kar precej gradiva, tako da vsega nismo objavili, saj bi presegli obseg 90 strani. 

Ti prispevki bodo objavljeni naslednje leto. Razmišljali smo, da bi k sodelovanju povabili tudi profesorje.  

S članki in intervjuji  so ustvarjalci Stezic skušali zajeti utrip šole v letošnjem letu. Precej je literarnih 

prispevkov, dva tudi v angleškem jeziku. Letošnje Stezice izstopajo po vizualni plati, odlikujejo jih 

izjemne fotografije Nade Kosinac, Ines Metelko in Tare Polovič ter ilustracije Eme Ajster in Urške Kajtna.  

Natalija Petakovič 

Obrazi prihodnosti 

Časopisna hiša Dnevnik je letos že tretjič  povabila srednje šole k sodelovanju v projektu Obrazi 

prihodnosti. Namena projekta je  mlade spodbuditi k razmišljanju o družbi, katere sestavni del so.   205 

dijakov iz 25 šol je pripravljalo članke o aktualnih temah, ki so jih dvakrat tedensko objavili v prilogi 

časopisa Dnevnik. Žrebanje tem je bilo januarja. Gimnaziji Novo mesto je bila z žrebom določena tema 

»Plastično o plastiki«.  

Z Gimnazije Novo mesto so za Dnevnik o problematiki plastike in plastične embalaže razmišljali  Eva 

Marija Candellari, Sara Mirtek, Leja Verbič in Franci Štirn iz  2. d, Erika Kum, 3. a in Neža Cerinšek iz 2. c. 

Mentorica iz časopisne hiše Dnevnik je bila tudi letos Dnevnikova dopisnica iz Novega mesta novinarka 

Dragana Stanković.  

O veliki obremenjenosti okolja s plastiko je v intervjuju razmišljala Marinka Kovač, profesorica kemije, 

ki jo dijaki poznajo kot veliko zagovornico zdravega življenja »Bodočim intelektualcem, raziskovalcem, 

Naslovnica Stezic, foto: Ines 
Metelko 
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znanstvenikom polagam na srce, naj pri svojem delu nikoli ne gledajo zgolj na dobiček, temveč naj v 

ospredje postavljajo človeka in naravo,« je odgovorila na vprašanje, kaj svetuje mladim o uporabi 

plastike.  

Dijaki so se v procesu ustvarjanja različnih novinarskih žanrov večkrat dobili z obema mentoricama in  

si v časopisni hiši ogledali tudi postavljanje člankov ter nastajanje  časopisa.  Njihovi prispevki so bili v 

Dnevniku objavljeni v sredo, 8. marca.   

Projekt časopisne hiše Dnevnik Obrazi prihodnosti se je 25. aprila 2017 zaključil s  podelitvijo priznanj  

in prireditvijo v Lutkovnem gledališču, kjer je zbrane nagovorila ministrica za šolstvo in šport dr.  Maja 

Makovec Brenčič, ter nadaljeval s sprejemom uredniških ekip in njihovih mentorjev pri predsedniku 

države Borutu Pahorju v  predsedniški palači  v Ljubljani.   

Na srečanju s predsednikom republike Borutom Pahorjem so se mladi ustvarjalci pogovarjali o življenju 

danes in v prihodnosti.  

Projekt Obrazi prihodnosti je zelo zanimiv in pritegne mlade. Problem, ki ga sama kot mentorica iz šole 

opažam že tretje leto, je izredno kratek rok od žreba do oddaje člankov. Tudi če bo v prihodnje ekipa 

sodelujočih številčnejša in znana že oktobra, bo nekaj tednov premalo časa za ustvarjanje kakovostnih 

člankov, ki bi vsebovali tudi rezultate kakšnih raziskav, anket ipd. Svoje pomisleke sem posredovala 

novinarki Dragani Stanković in odgovornemu uredniku Dnevnika Miranu Lesjaku.  

Natalija Petakovič 

Evropa v šoli 

Zveza prijateljev mladine Slovenije je tudi letos organizirala natečaj Evropa v šoli. Tema letošnjega 

natečaja je bila SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI. Dijaki so lahko sodelovali na literarnem, likovnem, 

fotografskem in video natečaju. Iz naše šole so bili na regionalni ravni za nadaljnje tekmovanje na 

nacionalni ravni izbrani naslednji dijaki:  

 literarni natečaj: Cerinšek Neža, 

 likovni natečaj: Semec Nuša, 

 fotografski natečaj: Moretti Tinkara, 

 video natečaj: Kosinac Nadina; Damnjanovič Lea, Bučar Laura, Malnarič Kim. 

Na nacionalnem nivoju sta bili izjemno uspešni dve dijakinji. Na literarnem natečaju je tako 1. mesto  

dosegla Neža Cerinšek (2. C)  z delom Svet in jaz – moj obraz; na video natečaju pa je 2. mesto  dosegla 

Nadina Kosinac (3. C)  z delom Svet, v katerem želim živeti. 

Marinka Kovač v intervjuju za Obraze prihodnosti, foto: 
Dragana Stanković 

Mladi na sprejemu v predsedniški palači, foto: internet 
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V četrtek, 11. 5. 2017, je bila v Festivalni dvorani Pionirskega doma v Ljubljani zaključna prireditev. Gost 

na zaključni prireditvi je bil raper Nipke.  

Nina Arnuš 

Debatni klub 

Srečanj Debatnega kluba se je v šolskem letu 2016/17 udeleževalo 12 dijakov od 1. do 4. letnika. 

Srečanja so potekala enkrat tedensko po pouku, na njih pa smo se pripravljali na debatne turnirje. V 

tem šolskem letu so se dijaki udeležili dveh debatnih turnirjev, ki enkrat mesečno potekajo na različnih 

srednjih šolah po Sloveniji. 

19. novembra 2016 so se tri debatne ekipe z Gimnazije Novo mesto udeležile debatnega turnirja na 

Gimnaziji Litija. Dijaki so debatirali o pripravljeni trditvi »Poročanje medijev o terorističnih napadih 

naredi več škode kot koristi« ter na impromtu o trditvi »Otroška literatura bi morala imeti realistične 

konce namesto srečnih.« Naše ekipe so na turnirju dosegle osmo mesto (Anja Mitrović, Eva Brudar, 

Franci Štirn), deveto mesto (Evgenija Burger, Bianka Colarič, Eva Lindič) ter štirinajsto mesto (Karmen 

Zupančič, Ajda Blatnik, Aljaž Kolenc). 

V soboto, 4. februarja 2017, sta se dve ekipi Debatnega kluba Gimnazije Novo mesto v sestavi Evgenije 
Burger, Karmen Zupančič, Janka Stariča, Ane Može, Iman Hussein ter Jana Trputca, udeležili debatnega 
turnirja na Gimnaziji Kranj. Dijaki so debatirali o trditvi »Zasebnost je pomembnejša od varnosti« ter 
na impromptu o trditvi »Najpomembnejša naloga staršev v obdobju, ko so njihovi otroci najstniki, je 
postavljanje pravil.« Na turnirju so Ana Može, Iman Hussein in Jan Trputec dosegli tretje mesto med 
ekipami, ki so debatirale v slovenskem jeziku, Jan Trputec pa je prejel tudi priznanje za osmega 
najboljšega govorca na turnirju.  

 
Vasja Jakše 

Nagrajenki Neža in Nadina, foto: Nina Arnuš 

Vse tri ekipe na litijskem debatnem turnirju, foto: Vasja Jakše Obe ekipi po zaključenem turnirju v Kranju, foto: Vasja Jakše 
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Po razstavah 

Na OIV Po razstavah se je prijavilo 16 dijakov od 1. do 4. letnika, ki jih zanima likovna umetnost.  

18. 11. 2016 smo si ogledali stalno zbirko v Narodni galeriji v Ljubljani. Dijaki so spoznali 

najreprezentativnejše slovenske spomenike od srednjega veka do 20. stoletja.  

10. 12. 2017 smo si v Umetniškem paviljonu v Zagrebu ogledali razstavo svetovno znanega slikarja in 

kiparja Alberta Giacomettija. Po ogledu so imeli dijaki še dve uri prostega časa za sprehod po 

adventnem Zagrebu.  

11. 3. 2017 so si dijaki v Klovićevih dvorih v Zagrebu ogledali odmevno razstavo Dunaj- Zagreb okrog 

1900. Seznanili so se z umetnostjo secesije na Dunaju in v Zagrebu. Po razstavi so imeli še nekaj 

prostega časa za samostojne oglede Zagreba.  

Vse razstave so bile vodene. Dijaki so bili z izbiro razstav zadovoljni, vodenja so spremljali z 

zanimanjem. 

Barbara Maznik 

Likovni krožek 

Likovni krožek je letos obiskovalo 13 dijakov različnih letnikov, največ iz tretjih. Srečanja so potekala 

skozi vse leto 9. šolsko uro v četrtek ali sredo, bolj intenzivno pa v mesecih, ko smo se pripravljali na 

posamezne natečaje. 

Cilj dejavnosti je bil, da dijaki konkretno in ob predstavitvi različnih tehnik spoznavajo različne panoge 

likovne umetnosti. Spoznajo umetnike in njihove stvaritve ter tako krepijo estetsko senzibilnost in  

kulturno razgledanost.  

Zelo zabavni in  inovativni smo bili na 3d delavnici ter pri sodelovanju s šolsko gledališko skupino Goga 

pri oblikovanju scene za predstavo ALAMUT, pri oblikovanju  scene za predstavo ob 270-letnici 

Gimnazije ter za predstavo Kako ubiti protagonista. Pomeben delovni projekt je tudi okrasitev šole ob 

praznikih, posebej svečano pa ob koncu leta. Oblikovali smo tudi sceno ob podelitvi priznanj in nagrad. 

Sodelovali smo na več različnih natečajih: Stripburger - Živel strip! Živela anaimacija!, pod okriljem 

Forum Ljubljana, Sodelujem, svet oblikujem, Natečaj Evropa v šoli. Natečaj Ilustracija 2017, - 

Šentrupert z naslovom Gravžev dan.  

Scena za predstavo Alamut, foto: Jasmina Žagar Scena za predstavo Kako sem ubil protagonista, foto: 
Jasmina Žagar 
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Ogled različnih likovnih razstav doma je bil manjši projekt likovnega krožka v tem šolskem letu. Ogledali 

smo si razstave v Dolenskem muzeju, Sokolskem domu in galeriji Simulaker v Novem mestu. Nekaj 

dijakov se je priključilo ekskurziji v Toskano in si ogledalo razstave v palači Piti. 

Večkrat se srečujemo s težavami pri organizacij srečanj, kajti dijaki so iz različnih letnikov z različnimi 

urniki. Zelo si želimo atelje, kjer bi nemoteno ustvarjali in realizirali svoje ideje.  

Program dovoljuje veliko mero izražanja individualnosti, spodbuja k tolerantni kritičnosti in 

spoznavanje umetnikov ter njihovih del, predvsem pa skrbi za lep estetski in prijeten videz šole, saj 

vsako leto ob različnih priložnostih okrasimo šolo. 

 Jasmina Žagar 

Gledališka skupina GOGA 

Gledališka skupina GOGA je bila tudi v šolskem letu 2016/17 zelo ustvarjalna, kljub temu da smo se 

začeli sestajati šele v drugi polovici novembra, po slavnostni akademiji v počastitev 270-letnice 

novomeške gimnazije. V gledališki skupini je sodelovalo 40 dijakov in dijakinj. 

V decembru smo obeležili dan samostojnosti, v februarju pa kulturni praznik s krajšim programom  po 

šolskem  radiu. V mesecu aprilu smo se na željo Mestne občine Novo mesto povezali  s Centrom 

tehniških šol  in skupaj pripravili prireditev ob dnevu OF. Pripravili  smo recital Kajuhovih pesmi  v 

Študijski knjižnici  Mirana Jarca in navdušili občinstvo. V mesecu juniju so se naši dijaki  odzvali prošnji 

Mestne občine in ob državnem prazniku s programom popestrili  dogodek v Študijski knjižnici.  

Od januarja do aprila pa so se dijaki intenzivno pripravljali  na našo osrednjo predstavo Nasvidenje v 

peklu. Ker je bil roman Vladimirja Bartola letošnje maturitetno besedilo, smo se odločili, da ga 

dramatiziramo in uprizorimo za letošnje maturante. Scenarij  je po romanu napisala Vladimira Korošec, 

ki je predstavo tudi režirala, sceno je pripravila Jasmina Žagar, pri kostumografiji je sodelovala Breda 

Vovko, pri izbiri glasbe pa Vanja Popov. Nastopilo je 30 dijakov, profesorica Teja  Ribič ter naš nekdanji 

dijak Luka Bregar. Zaradi razkošne scene in kostumografije je bila ta predstava za nas kar velik izziv. 

Uprizoritev je bila 30. marca v KCJT, in sicer dvakrat dopoldne za gimnazijce in zvečer za javnost ter 

druge srednje šole. Predstavo so si tako ogledali dijaki gimnazijskega programa iz ekonomske, tehniške, 

kmetijske šole in Srednje šole Črnomelj. V dopoldanskem terminu si je predstavo ogledalo tudi nekaj 

osnovnošolcev (kolikor je bilo prostih mest). 

Palača Pitti, foto: Jasmina Žagar 
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Dijaki so pri pripravah in nastopu izjemno uživali in pokazali pri interpretaciji vlog veliko ustvarjalnosti. 

Odzivi so bili pozitivni, nastopajoči so ponovno navdušili občinstvo. 

Vladimira Korošec 

Gledališka predstava dijakov Gimnazije Novo mesto »Kako sem ubil 

protagonista« 

V torek, 25. 10. 2016, je gledališka skupina Goga na odru Kulturnega centra Janeza Trdine uprizorila 

predstavo Kako sem ubil protagonista. Gre za avtorski projekt dijakinj 4. letnika Alje Suljič in Katje 

Štefanič, ki sta napisali besedilo, izvedli avdicijo in zbrali igralsko ekipo, igro režirali in v njej nastopili v 

glavnih vlogah dramatika (Katja Štefanič) ter protagonista (Alja Suljič).  

Igro so uprizorili trikrat, in sicer dvakrat dopoldan za dijake gimnazije, večerna uprizoritev pa je bila 

namenjena širši javnosti.  

V igri Kako sem ubil protagonista so dijaki prikazali psihološke in družbene plati umetniškega 

ustvarjanja.  V igri so izvirno prepletli komično in tragično, v nenavadnih situacijah in nepričakovanih 

odločitvah (anti)junakov pa prikazali pasti, v katere se lahko ujame ustvarjalec katerega koli 

umetniškega dela.  Prestava ni ponudila odgovorov, saj sta se avtorici odločili za izrazito moderno igro 

s krožno dramsko zgradbo. Dramska tehnika in osnovni pojmi moderne drame so bili za lažje 

razumevanje uvodoma razloženi. Prestavo so dijaki sprejeli z naklonjenostjo, nastopajoči so vsakič 

poželi buren aplavz.  

Pri nastanku predstave so dijakom pomagali Pošta Slovenije, Malamačka, Srednja ekonomska šola 

Novo mesto – medijski tehnik in JSKD Novo mesto.  

S predstavo so dijaki 28. 1. 2017  gostovali v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju. 

Avtorici besedila sta se povezali z vodjo JSKD Novo mesto Klavdijo Kotar, ki ju je spodbudila, da bi 

predstavo še uprizorili in  se skušali uvrstiti na tekmovanje mladih talentov.   

To jima je uspelo, tako da so se uvrstili na festival Vizije.  

Nasvidenje v peklu, foto: Tara Polovič Nasvidenje v peklu, foto: Tara Polovič 
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Letošnje Vizije, festival mladinske ustvarjalnosti, so potekale od petka, 19. maja 2017, do nedelje, 21. 

maja 2017, v Kulturnem domu in Slovenskem narodnem gledališču v Novi Gorici, ki letos praznuje 70--

letnico, v okviru Tedna ljubiteljske kulture pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Boruta 

Pahorja.  

Festival Vizije je festival najkvalitetnejše mladinske kulture. Sprva je bil namenjen zgolj mladinskim 

gledališkim skupinam, v zadnjih letih pa so vanj vključeni tudi mladinski lutkovni, glasbeni in likovni 

ustvarjalci. Festival je ciljno usmerjen v mladinske ustvarjalce, stare med 15 in 26 let. Gre za 

razmišljujočo generacijo, ki še ni obremenjena s samocenzuro in kjer projekti praviloma nastajajo preko 

poglobljene raziskave materiala, sebe in sveta, v katerem živijo. Predstave, glasba in likovni izdelki v 

njihovi izvedbi so sveži, domišljeni in družbeno kritični. 

Uvrstitev na festival Vizije je za dijakinji 4. letnika Aljo Suljić iz 4. d in Katjo Štefanič iz 4. k zagotovo zelo 

velik uspeh.  

 Natalija Petakovič 

Pevski zbor 

Pevski zbor je deloval prvo polovico šolskega leta. Vaje so bile na Gimnaziji Novo mesto vsak teden dve 

do tri šolske ure. Pripravil je gimnazijsko himno za slavnostno akademijo ob 270. obletnici delovanja 

Gimnazije Novo mesto in kratek program za 1. koncert klasičnih gimnazij Slovenije.  Sodelovalo je okrog 

25 dijakov, ki so bili zadovoljni z delom. Bilo je vloženo veliko truda in odpovedovanja.  

Pevski zbor s pihalnim orkestrom Krka, foto: Simon Hočevar Na slavnostni akademiji ob 270. obletnici, foto: Simon 
Hočevar

Predstava Kako sem ubil protagonista, foto: Igor Vidmar Alja Suljić v vlogi protagonista in Katja Štefanič v vlogi 
dramatika, foto: Igor Vidmar 
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Nekaj težav je sicer nastajalo pri organizaciji, ker so imeli dijaki  več obveznosti hkrati in smo pogosto 

iskali alternativne termine za normalno delovanje. Težava je bila tudi z usklajevanjem prostih ur, ker 

so dijaki iz različnih letnikov. Vzdušje ob delu je bilo prijetno in sproščeno, tako da so bili dijaki na koncu  

zadovoljni s prikazanim. 

Vanja Popov 

Ubrani glasovi mladih na koncertu Fiat Lux 

V Evangelijski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu je v četrtek zvečer, 2. 2. 2017, izzvenel prvi 

koncert pevskih zborov in pevske skupine slovenskih gimnazij, ki izvajamo program klasične gimnazije 

(Gimnazija Poljane iz Ljubljane, Prva gimnazija Maribor, I. gimnazija Celje, Gimnazija Škofja Loka in 

Gimnazija Novo mesto). 

Ideja za koncert gospel glasbe Fiat Lux! se je porodila na tretjem vseslovenskem srečanju dijakov 

klasičnih gimnazij decembra 2016 v Novem mestu, želimo pa si, da bi se sodelovanje med šolami 

nadaljevalo in da bi koncert postal tradicionalen. S koncertom Fiat Lux – Bodi luč! smo želeli sporočiti, 

da smo dijaki in učitelji gimnazij, ki izvajajo klasične programe, zavezani humanim in etičnim vrednotam 

in da te uresničujemo v družinah, šoli in širši skupnosti. 

S koncertom v Evangelijski cerkvi Dobrega pastirja, ki je naš projekt podprla, smo obeležili tudi 500-

letnico reformacije. Vsak zbor je zapel dve pesmi. Predstavili so se trije zbori, ki imajo vrsto odmevnih 

nastopov v Sloveniji in tujini, njihovo kakovost pa potrjujejo številne nagrade in priznanja: Mešani 

mladinski pevski zbor Gimnazije Škofja Loka, Mešani mladinski pevski zbor I. gimnazije v Celju in 

Mladinski pevski zbor Prve gimnazije Maribor. 

Gimnazija Poljane se je predstavila z glasbenim triom, ki ga sestavljajo Bojan Cvijetićanin, Lenart de 

Bock in Andrej Omejc, dijaki klasične gimnazije. Zadnji je nastopil zbor šole gostiteljice, Gimnazije Novo 

mesto.  

Koncert je izzvenel kot izredno glasbeno doživetje, ki je povezalo pet šol in lepo pozdravilo obletnico 

reformacije in bližajoči se kulturni praznik. 

Suzana Krvavica 

Na koncertu klasičnih gimnazij Fiat Lux, foto: Igor Vidmar 
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Srečanje klasičnih gimnazij 

8. 12. 2016 je potekalo tretje srečanje slovenskih klasičnih gimnazij, tokrat na Gimnaziji Novo mesto. 

Že tradicionalno so se na šoli gostiteljici srečale vse državne gimnazije s klasičnim programom 

(Gimnazija Novo mesto, Prva gimnazija Maribor, Prva gimnazija v Celju, Gimnazija Škofja Loka in 

Gimnazija Poljane).  

Vsako srečanje ponudi dijakom spoznavanje mesta, v katerem srečanje poteka, kulturne dejavnosti 

tega mesta in slovesno prireditev, ki jo pripravijo vse gimnazije skupaj.  

V Novem mestu se je tako okoli 200 dijakov odpravilo v Dolenjski muzej in v Jakčev dom, na 

predstavitev Kapitlja in frančiškanske knjižnice ter na ogled Evangelijske cerkve. Ker so ogledi potekali 

v manjših skupinah, so se vsi dijaki ponovno združili na kosilu.  

Sledil je recital rimske in grške poezije, ki jo je prevedel Kajetan Gantar. Vsaka gimnazija je tako 

pripravila nekajminutne točke, posvečene različnim muzam oz. literarnim zvrstem, kot je, na primer, 

muza Erato, ki zastopa ljubezensko poezijo ali pa Klio, zavetnica zgodovinopisja. Prireditev sta 

povezovali Inja Janković iz 3. k in Katja Štefanič iz 4. k. 

Vzporedno s srečanjem dijakov je potekalo tudi srečanje ravnateljev zgoraj omenjenih gimnazij, ki so 

se dogovorili za prvo srečanja pevskih zborov klasičnih gimnazij, ki  je bilo izvedeno spomladi 2017. 

Marko Kastelic 

Gledališka popotovanja 

Predstave v programu Gledališka popotovanja si  je v povprečju ogledalo okoli 25 dijakov vseh 

letnikov. Nekaj dijakov program obiskuje vsa leta šolanja.  

V tem šol. letu smo si v večernih terminih ogledali tri dramske predstave – po eno v APT Novo meto, 

Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu in v SNG Drama v Ljubljani: 

 Plovemo (12. 1. 2017 v APT Novo mesto) 

 Merlin ali Pusta dežela (20. 1. 2017 v SNG Drama Ljubljana) 

 Večno mladi (15. 5. 2017 v KC Janeza Trdine Novo mesto) 

Načrtovali smo tudi ogled Iliade, ki pa je bila žal odpovedana. 

Poskušala sem izbrati raznovrstne in kakovostne predstave, ki vsebinsko in izvedbeno nagovorijo tudi 

mladega in kritičnega gledalca. Dijaki so bili na uprizoritve pripravljeni, po ogledu pa smo se v knjižnici 

pogovarjali o vtisih in predstavo analizirali (vsebino, igro, režijo, scenografijo, glasbo, sporočilnost, 

aktualnost …). Pogosto sem bila navdušena nad strokovnim spremljanjem in analiziranjem uprizoritev. 

Po predstavi Plovemo je bil v APT organiziran pogovor z ustvarjalci, v katerem so dijaki zelo poglobljeno 

sodelovali. 

Gledališka popotovanja dijakom omogočajo dodatne kulturne vsebine in jih usmerjajo v kritične 

ljubitelje gledališča in kulture nasploh, zato bomo v novem šol. letu s programom nadaljevali. 

Suzana Krvavica 

Okrogla miza ob dnevu materinščine 

26. septembra 2016, ob dnevu materinščine, so na šoli potekale dejavnosti za dijake 1. in 2. letnika. 

Prvošolci so v delavnicah spoznavali tuje jezike in tekmovali v poznavanju jezikov, drugošolci pa so se 
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udeležili pogovorne ure o Romih in organizacijah, ki spodbujajo aktivno delovanje romske skupnosti. 

Okroglo mizo je povezovala Suzana Krvavica, prof. slovenščine, v pogovoru pa so sodelovali: 

 Bogdan Miklič, predsednik Zveze Romov za Dolenjsko, 

 Zvonko Golobič, podpredsednik Zveze Romov za Dolenjsko,  

 Lilijana Tudija, romska aktivistka in voditeljica delavnic, 

 Andreja Luštek, strokovna vodja socialnovarstvenih programov na Društvu za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo mesto. 

V zanimivem pogovoru smo spoznavali življenje in organiziranost Romov na Dolenjskem in širše, njihov 

jezik, kulturo, običaje in načine integracije v večinsko kulturo. Andreja Luštek je predstavila delovanje 

dnevnega centra v romskih naseljih Brezje in Šmihel, kjer strokovnjaki in prostovoljci nudijo 

osnovnošolcem učno pomoč in različne dejavnosti, med prostovoljci pa so že vrsto let tudi naši dijaki. 

Gimnazija je namreč pred leti sodelovala v mednarodnem projektu Most do Romov in od takrat poteka 

aktivno sodelovanje med šolo in dnevnim centrom Brezje. Vsi sodelujoči na okrogli mizi so poudarjali 

pomen vzgoje in izobraževanja za izboljšanje položaja pripadnikov romske skupnosti na Dolenjskem in 

v širšem prostoru. 

Okroglo mizo je popestril nastop 14 učencev od 3. do 8. razreda iz dnevnega centra Brezje pod 

mentorstvom Mojce Turk. Predstavili so se z recitacijama v slovenščini in romščini ter plesno točko. 

 Suzana Krvavica 

Tretji gimnazijski večer v znamenju športa: »Pred seboj vedno imejte 

cilj« 

V četrtek, 20. oktobra, je v atriju Gimnazije Novo mesto potekal tretji gimnazijski večer, ki smo ga 

poimenovali Zdrav duh v zdravem telesu. Udeleženci okrogle mize, ki jo je povezovala Suzana Krvavica, 

so bili naši bivši dijaki, nekdaj vrhunski športniki: gimnastičarka Jasna Dokl Osolnik, badmintonistka 

Urška Silvester, slovenski rekorder v metu diska Igor Primc in plavalec ter vsestranski športnik Igor 

Vidmar.  

V skoraj dve uri trajajočem dogodku so gostje spregovorili o svoji bogati športni poti od zgodnjih 

začetkov do vrhunskih rezultatov na državni in mednarodni ravni ter o zaključku tekmovalne kariere, 

ki pa ni pomenila slovesa od športa. Igor Primc ostaja v športu kot športni delavec, Igor Vidmar  je 

novinar Dolenjskega lista in »pokriva« športno ter kulturno dogajanje v regiji, Urška Silvester je 

trenerka in terapevtka, Jasna Dokl je direktorica Dolenjskega muzeja, a šport ostaja njena ljubezen. 

Prijetno vzdušje na okrogli mizi o Romih, foto: Ema Koncilija 
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Pogovarjali so se tudi o gimnazijskih in študentskih dneh, hobijih, vrednotah, ljubezni do kulture, 

razporejanju časa itd. V zadnji tretjini večera so se jim za omizjem pridružili štirje dijaki, ki dokazujejo, 

da Gimnazija Novo mesto ostaja športna šola: gimnastičarki Sara Letič in Hana Skube, badmintonist 

Gašper Krivec in atlet Luka Kunej. Predstavili so delovni dan v življenju športnika, usklajevanje šolskih 

in športnih obveznosti, načrte. Gostje so jih spodbudili, naj sledijo svojim ciljem, in jim zaželeli uspešno 

športno pot. 

Gimnazijski večer so s kulturnima točkama popestrile dijakinje 3. letnika klasične gimnazije:  violinistki 

Julija Gorenc in Inja Jankovič ter igralki Urška Kajtna in Katja Žinger. 

S tretjim gimnazijskim večerom smo zaključili niz okroglih miz ob 270-letnici Gimnazije Novo mesto, 

katerih gostje so bili bivši dijaki, prepoznavni v širšem prostoru. 

Suzana Krvavica 

Filmski abonma 

Dijaški filmski abonma je zajel 8 filmskih predstav, ki nam jih je s svojega programa ponudil Cineplex. 

Na abonma se je prijavilo 68 dijakov. Filmi so bili na programu od oktobra 2016 do maja 2017, in sicer 

ob petkih ob 14.15. Izbrala sem en film domače produkcije (Nika), enega nemške (Toni Erdmann), 

enega hrvaške (Ustava Republike Hrvaške) in pet ameriških, po večini nagrajenih filmov (Kapitan 

fantastični, Dežela Lala, Manchester by the sea, Mesečina …). 

Dijaki so bili najbolj navdušeni nad filmoma Kapitan fantastični in Deželo Lala. Obisk predstav je bil 

dober, čeprav se je velikokrat zgodilo, da so dijaki zaradi prevoza predčasno odhajali iz dvorane.  

Renata Nose 

Podjetniške dejavnosti 

V šolskem letu 2016/2017 smo dejavnost Podjetnost in ustvarjalnost vodili po abecednem redu: 

 Janez Gorenc, 

 Simon Jeraj (zunanji), 

 Željka Kitić (zunanja). 

Z dijaki smo se dobivali praviloma ob torkih ob dveh v učilnici 124 ter delali tudi na daljavo preko Google 

aplikacij. Delali smo po metodi Doris Korda, in sicer smo reševali tri avtentične izzive ter razvijali svojo 

Tretji gimnazijski večer s športniki, foto: arhiv šole 
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idejo. Udeležili smo se štirih tekmovanj ter obiskali dve podjetji in konferenco Podim v Mariboru. 

Soorganizirali in izvedli smo dijaški startup vikend, na katerem smo tudi sodelovali. Ena ekipa je bila 

povabljena v trimesečni startup program v ABC pospeševalnik v Ljubljano. 

Izzive za metodo Doris Korda so nam dali Društvo za zaščito živali Novo mesto, Čajarna Stari most ter 

Simobil Novo mesto. Pri izzivih je sodelovalo do 21 dijakov. Pri četrtem izzivu, kjer so dijaki razvijali 

svojo idejo, je sodelovali sedem dijakov v treh ekipah. 

Z ekipami ByLow, TrailSketch ter Medeni Butik Č'Bela smo sodelovali na naslednjih tekmovanjih: 

 Spiritovo tekmovanje za najperspektivnejšo dijaško podjetniško idejo (ByLow), 

 Popri (ByLow, TrailSketch, Č'Bela), 

 Junior Achievement (TrailSketch, Č'Bela), 

 Genius Olympiad, Oswego, NY (Č'Bela). 

ByLow so bili na Spiritovem tekmovanju med zmagovalnimi ekipami, Č'Bela so zmagali na državnem 

podjetniškem tekmovanju Popri v Novi Gorici, se uvrstili na drugo mesto ter osvojili srebrno medaljo 

na podjetniškem delu mednarodnega tekmovanja Genius Olympiad in osvojili tretje mesto na 

slovenskem sejmu Junior Achievement v kategorijah Najboljši nastop ter Najboljša stojnica. Ekipa 

TrailSketch je osvojila na sejmu Junior Achievement prvo mesto v kategoriji Najboljša stojnica. 

S petnajstimi dijaki smo januarja 2017 obiskali podjetji IBM Slovenija ter Outfit 7, maja pa smo s štirimi 

dijaki obiskali startup konferenco Podim v Mariboru. 

Konec oktobra smo na Podjetniškem inkubatorju Podbreznik skupaj z Razvojnim centrom in Startup 

Novo mesto organizirali startup vikend, kamor so prišli poleg podjetnikov tudi dijaki štirih šol – 

Gimnazije Novo mesto, Ekonomske šole, Kmetijske šole Grm in SERŠ Maribor. Na startup vikendu so 

udeleženci 36 ur razvijali svojo poslovno idejo ter dodelali poslovni model in prototip za svojo idejo. 

Na dogodku so se dijaki izredno veliko naučili od odraslih podjetnikov. 

ByLow so bili zahvaljujoč svoji prizadevnosti povabljeni v startup mentorski program ABC startup 

pospeševalnika v Ljubljani, kjer bodo od začetka junija do konca avgusta razvijali svojo aplikacijo in 

poslovni model.  

Podjetnost in ustvarjalnost - wallet challenge, foto: Simon 
Jeraj 

Popri - ekipi Čbela in TrailSketch v Novi Gorici, foto: Maja 
Rajer Obid 
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Janez Gorenc 

Zbiranje knjig za slovenska društva v Bosni in Hercegovini ter Srbiji 

Na šoli smo 23. april, svetovni dan knjige, obeležili z dobrodelnostjo. Od 18. do 26. aprila je potekala 

zbiralna akcija knjig za člane slovenskih društev v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji. Zbiralna škatla se je 

nahajala pri dežurnem učencu.  

Zbrali smo 145 knjig in DVD-jev. Dijakinje 2. k so skupaj z razredničarko knjige preštele in pripravile štiri 

pakete za slovenska društva v Sarajevu, Zenici, Kaknju in Novem Sadu. Paketi za Bosno so preko DRPD 

Novo mesto prispeli v Sarajevo v soboto, 6. 5., sprejela pa jih je predsednica Slovenskega društva 

Cankar. Knjige za Slovence v Novem Sadu bomo izročili, ko bodo člani društva obiskali Novo mesto. 

Med zbranimi knjigami je bilo največ mladinskih in otroških (37), sledijo leposlovna proza (34), različni 

priročniki (27) in poezija (8). Dijaki so prinesli tudi 39 DVD-jev risank. 

Knjige so razveselile slovenske otroke in odrasle, ki si predvsem zaradi nedostopnosti ali socialnih 

razmer težje privoščijo slovensko pisano in govorjeno besedo. 

Suzana Krvavica 

Druženje z varovanci Varstveno delovnega centra Novo mesto -  »V 

jati z drugačnimi« 

Na povabilo Varstveno delovnega centra Novo mesto smo na Gimnaziji Novo mesto pristopili k 

sodelovanju v mednarodnem projektu »V jati z drugačnimi«. Namen tega projekta je druženje oseb z 

motnjo z osebami brez motnje.  

Na šoli smo v četrtek, 20. oktobra 2016, gostili varovance VDC Novo mesto iz enote Novo mesto in 

enote Trebnje.  Z njimi so se družile dijakinje Anja Bučić, Neja Katič, Ines Metelko, Maja Novak, Petra 

Pavlin, Patricija Rauh in Nina Starič iz 3. e razreda. Neja in Nina sta varovancem na začetku pripravili 

zanimivo predstavitev naše šole. Sledil je zabaven kviz, v katerem so se varovanci in gimnazijke 

preizkusili, kako se poznajo. Po malici so se preselili v biološki laboratorij, kjer so pod mentorstvom 

Marinke Kovač, profesorice kemije, izdelovali naravno mazilo za ustnice. V zadnjem delu druženja je 

sledil še obisk fitnes dvorane, kjer jih je pričakal  profesor športne vzgoje Ivan Maričič. Varovanci so se 

razgibavali na žogah in  se preizkusili na fitnes napravah.  

Spiritovo tekmovanje za najperspektivnejšo dijaško 
podjetniško idejo, foto: Janez Gorenc 
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Po nasmehih sodeč so se pri nas dobro počutili, preživeli so malo drugačen dan od običajnega. Poslovili 

smo se zadovoljni in nasmejani. 

Dijakinje, ki so sodelovale pri druženju z njimi, so se izkazale kot dobre gostiteljice.  Hvaležne so za 

izjemno izkušnjo druženja in skupnega ustvarjanja z osebami z motnjo. Varovancem in 

spremljevalcema se zahvaljujemo za obisk in upamo, da druženje ponovimo še kdaj. Vsem sodelujočim 

dijakinjam in učiteljema hvala za soustvarjanje prijetnega druženja z varovanci VDC. 

 Vtis dijakinje Ines Metelko, 3. e: 

Sama sem prepričana, da so za ljudi z motnjo v duševnem in/ali telesnem razvoju pomembne enake 

stvari kot za vse nas. Izobraževanje, kakovostno  preživljanje prostega časa, delo, uresničevanje lastnih 

idej, osebna higiena, zdravje, partnerstvo, sploh pa prijateljstvo in pristni medsebojni odnosi, kar smo 

na gimnaziji v četrtek, 20. 10. 2016 še posebej poudarili. Osebe, ki so nas obiskale, so že na prvi pogled 

dajale vtis srčnosti in iskrenosti, kar dandanes pogrešam pri ljudeh brez tovrstnih motenj. To, da so se 

bili pripravljeni s tako zagnanostjo spoznati z nami, je res neverjetno, in čeprav jih je bilo malce težje 

razumeti, se je navzven videlo, da si želijo sodelovati pri aktivnostih, ki smo jih zanje pripravili. Spomnim 

se, kako je na začetku eden izmed njih, ko smo sedeli na stolih v krogu, rekel: "Danes ne bom nič 

govoril." Na začetku je zgledalo, da bo pri tem tudi vztrajal, a ni dolgo trajalo, ko se je v sproščenem 

vzdušju omehčal in se na koncu v fitnesu čisto navdušen izkazal za odličnega telovadca. Nasploh sem 

bila fascinirana nad tem, koliko spretnosti imajo ti ljudje in kako jih razvijajo v VDC-ju. VDC ima obliko 

proizvodnega dela, ampak predvidevam, da se tega ne da enačiti z delom v neki tovarni. Osebe zaradi 

svojih težav pri delu potrebujejo vodenje, pomoč in podporo, vem pa, da se za enim lepim izdelkom 

skriva ogromno njihovega truda, ponavljanja in vložene energije. Všeč mi je bilo, ko smo si izmenjali 

simbolična darilca. Opazovala sem njihove navdušene obraze ob brskanju po vrečkah. Od veselja so se 

Varovancem smo se predstavili, foto: Petra Pavlin Navodila za delo v laboratoriju, foto: Petra Pavlin 

Preizkusili so vadbene naprave, foto: Petra Pavlin Vsi sodelujoči ob zaključku, foto: Petra Pavlin 
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želeli vsepovprek objemati, kar se je marsikomu sprva zdelo nenavadno, ampak na ta način so pokazali 

svojo hvaležnost, ne le za darila, ampak za celotno dopoldansko druženje. Tudi zame in za moje sošolke 

je bila to ena super izkušnja, ob kateri sem se naučila, kako pomembna je vztrajnost. Ti ljudje vztrajajo, 

da se znajo lažje spoprijemati z osnovnimi življenjskimi nalogami, mi, ki življenje živimo brez takšnih 

ovir, pa bi morali pokazati še toliko več volje in vztrajnosti, da dosežemo svoje zastavljene višje cilje. 

Anica Kastelec 

Prostovoljno socialno delo in humanitarne akcije 

Tudi v šolskem letu 2016/17 smo dijake usmerjali v področja, kjer so lahko pokazali solidarnost do 

drugih, se v svojem prostem času srečevali z ljudmi vseh starostnih obdobij. Na začetku šolskega leta 

se je za prostovoljno delo prijavilo 50 dijakov, od tega kar 20 iz prvega letnika. Do konca šolskega leta 

je ostalo aktivnih  35 prostovoljcev, saj je kar nekaj prvošolcev in četrtošolcev ugotovilo, da ne bodo 

mogli usklajevati šolskih obveznosti in prostovoljno delo. Dijaki so opravljali prostovoljno delo v Splošni 

bolnišnici Novo mesto, v Društvu za razvijanje prostovoljnega dela, v Domu starejših občanov Novo 

mesto, v vrtcu Škocjan in Šentjernej, v Posvetovalnici za učence in starše Novo mesto,  na Osnovni šoli 

Šmihel,  v Društvu Ozara in na OZ Rdečega križa Novo mesto. 

Največje zanimanje je bilo za prostovoljno delo v bolnišnici, obiskovali so bolne otroke na otroškem 

oddelku in letos prvič  bolnike na nevrološkem oddelku. Nekaj prostovoljcev je tudi letos nadaljevalo 

prostovoljno delo z romskimi otroki v naselju Brezje. Pomemben delež je prispevala pobudnica učne 

pomoči romskim otrokom upokojena profesorica Nuša Rustja.  

Dijaki 3. b, 3. c in 3. e razreda so v predbožičnem času  pripravili obisk Božička na pediatričnem oddelku 

Splošne bolnišnice Novo mesto. Bolne otroke so obdarili z ročno izdelanimi snežaki.  

V tem šolskem letu smo v okviru prostovoljskih akcij velikokrat sodelovali z OZ RK Novo mesto in skupaj 

uspešno izpeljali kar nekaj dobrodelnih akcij. Ena od teh je bil dogodek »Dan za spremembe«, ki ga 

organizira Slovenska filantropija. Na pobudo OZ RK smo 8. 4. 2017  pomagali pri urejanju Športno 

rekreacijskega centra Loka.  Z naše šole je sodelovalo 12 dijakinj in svetovalna delavka Anica Kastelec.  

Med akcijo je sodelujoče obiskal župan Gregor Macedoni in se zahvalil z besedami, da skupaj zmoremo 

več in da je prenovljena Loka lepo darilo občini ob njenem prazniku.  

Prostovoljci naše šole so sodelovali tudi pri dveh zbiralnih akcijah »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?«, 

ko so v organizaciji OZ RK v trgovini Mercator zbirali hrano za socialno ogrožene družine in 

posameznike. Prav tako smo pristopili k zbiralni akciji šolskih pripomočkov za otroke iz socialno šibkih 

družin.  

Solidarnost smo na šoli  pokazali tudi decembra 2016 v akciji »Gimnazijski Božiček za starejše«, ko so 

dijaki 3. e razreda skupaj  s Skladom za pomoč ljudem v stiski na OZRK Novo mesto izvedli dobrodelno 

akcijo obdarovanja starejših. Razredi in učitelji  smo za starostnike pripravili 37 daril, ki so jih kasneje 

razdelili izbranim starejšim na njihovem domu v okolici Novega mesta. Ti so se daril zelo razveselili in 

pohvalili gimnazijce za dobrodelno akcijo. V letošnjem šolskem letu so bili solidarni tudi dijaki 2. k 

razreda z razredničarko Suzano Krvavico ter upokojeno profesorico in prostovoljko Nušo Rustja, saj so 

kar dvakrat obiskali uporabnike storitev RK. Z njimi so se srečali prvič pred božičnimi prazniki in drugič 

pred velikonočnimi prazniki. Skupaj so pekli piškote, krasili prostore, peli in se prijetno družili. Dijaki so 

vse uporabnike tudi obdarili. Druženje so zaključili z dobrim občutkom, saj menijo, da si vsak človek 

zasluži občutek sprejetosti. 
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V letošnjem letu je na področju prostovoljstva in različnih oblik solidarnosti sodelovalo veliko dijakov 

in zaposlenih. Pri mladih želimo še naprej krepiti vrednote kot so dobrodelnost, solidarnost, 

povezanost, medgeneracijsko druženje,  pomoč izključenim skupinam in ustvarjanje boljših pogojev za 

bivanje v prijetnem okolju.   

Anica Kastelec 

Športna delavnica s Petro in Nino, foto: DRPD Pripravljena darila za starejše, foto: Arhiv šole 

Gimnazijki pomagali pri zbiranju hrane za RK, foto: arhiv OZ RK Novo 
mesto 

Urejanje tekaške steze, foto: arhiv OZ RK Novo 
mesto 
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Ekskurzije 

Ekskurzija v London  

Ekskurzije v Londonu, ki je potekala od 9. do 11. 6. 2017, se je udeležilo 26 dijakov 1. in 2. letnikov v 

spremstvu profesoric Mirjam Skube in Maje Hren. Petkove oglede mestnih znamenitosti smo začeli v 

londonskem Science & Natural History Museum in nadaljevali z nepogrešljivim obiskom znamenite 

veleblagovnice Harrods. Po obisku slovitega Covent Gardna smo si  z avtobusom ogledali številne 

londonske znamenitosti. Drugi dan smo se s podzemno železnico peljali do Westminstra, se sprehodili 

skozi park St. James do Buckinghamske palače in rezidence prestolonaslednika princa Charlesa, kjer so 

potekale priprave na praznovanje kraljičinega rojstnega dne. Posebno doživetje je bila vožnja s 

katamaranom po Temzi do Greenwicha, tam smo se sprehodili skozi mestece in si privoščili pozno 

kosilo v lokalni restavraciji. Dobro okrepčani smo imeli še dovolj energije za nakupovanje v največjem 

nakupovalnem središču v Londonu Westfield Stradfordu, blizu nekdanje olimpijske arene. Zadnji dan 

smo po obisku slavne trgovine Harryja Poterja v King Crossu obiskali atraktivne tržnice alternativnih 

trendov v  Camden Townu. 

Dijaki so bili nad velemestom navdušeni, profesorici pa zelo zadovoljni, da je vse potekalo brez 

zapletov.  

Maja Hren 

Ekskurzija v Toskano  

Ekskurzija je potekala od 24. do 26. aprila 2017. Sieno, Firence, Vinci, San Gimignano in Piso so si 
ogledali dijaki prvih in drugih letnikov. Vodja ekskurzije je bila Jasmina Žagar, spremljevalci pa Breda 
Vovko, Špela Debeljak, Matjaž Štih in Tanja Krivec. 

Zaspani obrazi dijakov so v četrtek ob štirih zjutraj gledali z višine dvonadstropnega avtobusa in s 
pričakovanjem poslušali uvodno motivacijo profesorice Brede Vovko. Med vožnjo proti Sieni, 
čudovitemu toskanskemu mestu, so se dijaki seznanili z zelo zanimivimi dejstvi o zgodovini Italije, 
kulturi, geografskih značilnostih in navadah njenih prebivalcev ter odlični italijanski kuhinji, zaradi 
katere so nekateri že iskali sendviče. Vodstvo po Sieni je prevzel vodnik Matjaž Štih. Avtobus se je 
ustavil pred mogočno trdnjavo, ki je bila v lasti zelo vplivne toskanske rodbine Medici. Od tam smo se 
sprehodili do Piazza del Duomo s čudovito katedralo, v kateri smo si ogledali nekaj slikarskih potez 

Udeleženci ekskurzije, foto: Mirjam Skube 
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Pinturicchia in Donatellov kip Janeza Krstnika. Noge so nas odnesle tudi na Piazza del Campo, sienski 
trg, z obliko, ki je močno spominjala na starogrško gledališče, kar so dijaki spretno izkoristili za 
nastavljanje fotografskim objektivom in soncu. Med odmorom smo si privoščili vsak svojo »margerito« 
in tako smo se siti in polni energije odpeljali proti majhnemu mestecu San Gimignano. Tam smo se 
nagledali velikega števila stolpov starih plemiških hiš, v enem od njih, v Hudičevem stolpu, pa z 
zgroženimi obrazi begali od ene mučilne naprave do druge. Zaradi vtisa iz muzeja in zaradi toplote 
prijetnega popoldanskega sonca nam je še kako prijal tamkajšnji sladoled, ki slovi kot najboljši na svetu. 
Zapeljali smo se še do srednjeveškega mesta Voltera in tam preučevali etruščanske izkopanine. Po 
napornih popoldanskih nakupih smo se razveselili vožnje proti hotelu. 

V petek smo si po zajtrku ogledali osrednje mesto Toskane, veličastne Firence. Najprej smo imeli kratek 
sprehod do cerkvice San Miniato al Monte. Malo nižje, pred monumentalnim kipom Michelangela,  
smo se  ustavili na razgledni točki  Piazzale Michelangelo, od koder se je raztezal čudovit pogled na 
celotne Firence, tudi na palačo Pitti, v kateri smo si takoj zatem napasli oči na vrtovih Boboli, s 
izjemnimi zbirkami porcelana ter ženskih in moških kostumov. V palači je  galerija Palatina, ki slovi po 
izvrstni zbirki slikarskih in kiparskih umetnin. Po prečkanju slavnega firenškega mosta Ponte Vecchio 
smo se razgledali po Piazzi della Signoria z reprodukcijo Davida, enega izmed najboljših 
Michelangelovih del. Po daljšem odmoru za kosilo smo naredili kar dva kroga v Duomu, katedrali s 
kupolo, ki velja za pomemben arhitekturni dosežek v tistem času. Polni vtisov vseh znamenitosti Firenc 
smo se resnično razveselili našega velikana, največjega avtobusa v Firencah. 

V soboto  smo vsi prišli na svoj račun s težko pričakovanim ogledom Pise. Na Campu dei  Miracoli smo 
poslušali razlago vodnika v krstilnici, stopali po »sveti zemlji«, šepetali drug drugemu v stolni cerkvi in 
poskušali naravnati poševni stolp v Pisi. Sledil je odmor za fotografiranje, ogled stojnic okoli obzidja ali 
sprehod po strmih stopnicah poševnega stolpa. Najboljše pa je šele sledilo. To je bila degustacija na 
kmetiji, kjer pridelujejo najboljša olja, vina in neverjetne toskanske dobrote. Vse smo poskusili in se 
težko odpravili naprej, saj smo prijetno napolnili trebuščke. 

Popoldne smo prispeli do idilične toskanske vasice Vinci in si ogledali muzej slovitega umetnika 
Leonarda da Vincija. Naše oglede smo zaključili, zato so dijaki preverili svoje znanje in spomin pri 

Piazza del Campo v Sieni, foto: Jasmina Žagar Razstava v Hudičevem stolpu San 
Giminiano, foto: Jasmina Žagar 
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izpolnjevanju delovnih zvezkov. Nazadnje smo izčrpani popadali v sedeže avtobusa, ki nas je mimo 
Bologne in Benetk popeljal domov v Novo mesto. 

Jasmina Žagar 

Ekskurzija »Rimljani in Etruščani«  

V sredo, 22. marca 2017, so se dijaki 1. in 2. K udeležili štiridnevne ekskurzije v Rim in Pompeje ter v 

etruščanski mesti Cerveteri in Tarquinii.  

Na pot smo se odpravili v večernih urah, tako smo noč prespali na avtobusu. V jutranjih urah smo 

prispeli do Koloseja, kjer smo si ogledali nekaj antičnih znamenitosti. Poleg že omenjenega amfiteatra 

so dijaki odkrivali še zanimive plati Panteona, največjega rimskega svetišča, Rimskega trga (forum 

Romanum) in Kapitola, enega od sedmih rimskih gričev, na katerem je v 8. stol pr. n. št. Romul ustanovil 

večno mesto. Na griču danes stoji najstarejši muzej na svetu, Musei Capitolini, kjer smo si ogledali 

umetnine Rimljanov, kot je Venera z Eskvilina, umirajoči Galec ipd. Popoldne smo se sprehodili po 

središču mesta mimo Fontane di Trevi in trga Navona, ogled mesta pa zaključili s sprehodom po 

Španskih stopnicah. Ker smo spali v manjšem letoviškem mestecu Fiuggi, nas je čakala še ura vožnje, 

večerja v hotelu in spanje.  

  

Razgled na Firence, foto: Jasmina Žagar Ogled turistične kmetije v Toskani, foto: Jasmina Žagar 

Ekskurzija v Rim, foto: Lučka Medle Trajanov steber, foto: Lučka Medle 
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Naslednji dan smo se odpravili na vulkan Vezuv, ki je l. 79. n. št. zasul mesta v Neapeljskem zalivu, med 

katerimi so tudi Pompeji. Ravno ruševine tega mesta, ki so še danes zelo dobro ohranjene, so bile naš 

naslednji cilj. Na poti v hotel smo se peljali mimo griča Cassino, kjer stoji prvi benediktinski samostan v 

zahodni Evropi.  

Zadnji dan ekskurzije smo se odpravili v Cervetere, kjer smo si v parku ogledali etruščanske tumuluse, 

in v Tarquinije, kjer so Etruščani v bogato poslikane grobnice pokopavali svoje prednike.  

Ekskurzija se je zaključila v zgodnjih nedeljskih urah. 

Marko Kastelic 

Strokovna ekskurzija IP zgodovina 

V ponedeljek, 12. 6. 2017, je bila za 18 dijakov IP ZGO izvedena strokovna ekskurzija. Zjutraj smo si 

ogledali nekdanja zaklonišča za slovensko vodstvo JLA v Škrilju, sledil je obisk sob pobega v Ljubljani. 

Dijaki so lahko izbirali med Alkimistovo sobano in sobo z imenom Okupirana Ljubljana. Na koncu se 

nam je pridružilo še 7 dijakov iz 1. k. Na gradu Struga naj je sprejela grofica Eleonora ter nam predstavila 

grad. Pomerili smo se v lokostrelstvu, metu podkev in sekiric. Naučili smo se nekaj slik srednjeveškega 

plesa in skovali kovanec. Dijakom je bila ekskurzija zelo všeč.  

Nevenka Malnarič Brulc 

Forum v Pompejih z Vezuvom na obzorju, foto: Lučka Medle 

V Alkimistovi sobi, foto: Mindmaze Ljubljana V sobi Okupirana Ljubljana, foto: Mindmaze Ljubljana 
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Ekskurzija s terenskim delom: Bela krajina 2016 

Letošnja, sicer že utečena ekskurzija s terenskim delom za dijake, vključene v izbirni maturitetni 
predmet geografija pri profesorju Arnušu, je potekala 24. 10. 2016. Obsegala je oglede/obiske v KC 
Semič, izvira Krupe, podjetja Kodranka (bivša Beti), romarskega središča Tri fare, belokranjskih 
steljnikov in vinogradniške kmetije Dolc v Drašičih. Terenski del je obsegal štiri terenske vaje v vasi 
Božakovo in na bližnji učni poti Zdenc – Vidovec. V času kosila smo se okrepčali v Hiši dobrega kruha, 
pri gospe Mojci v Rosalnicah. Polni belokranjskih vtisov in nepozabne energije naših gostiteljev smo se 
opremljeni z informacijami za pripravo poročil  in žlahtnimi hlapi vrnili nazaj na senčno stran Gorjancev. 

Marko Arnuš 

Ekskurzija po tretji razvojni osi 

Ekskurzija s strokovnim naslovom Po tretji razvojni osi je bila pilotna izvedba ekskurzije/terena v tretjih 

letnikih, ki je vključevala vsebine geografije Slovenije iz učnega načrta. Ekskurzije sem se lotil kot 

razrednik 3. š oddelka in učeči učitelj geografije, s čimer sem lahko zaokrožil razredno dinamiko in pouk 

geografije v zanimivo celoto. Organizacijsko je bila ekskurzija nekako dvojna. Dva dni, od katerih je bil 

en dan razrednikov dan in drugi geografski. Po drugi strani pa sem tudi samo organizacijo v določenem 

delu prepustil idejam in iznajdljivosti organizacije dijakov. Na začetku je bil postavljen zgolj okvirni 

načrt: trasa predvidene tretje razvojne osi severno od Novega mesta. Na tej osnovi so imeli dijaki za 

nalogo poiskati pokrajine in poti, skozi katere bi se peljali do Koroške in istočasno pripravili predloge 

strokovnih vsebin s poudarkom na realnem gospodarskem sektorju in vplivih nekdanjih ali sedanjih 

gospodarskih družb na razvoj lokalne pokrajine. Dijaki so po navodilih organizirali nočitev in dve kosili 

ob poti, ter vsebinsko dopolnjevali pot skozi pokrajine, preko katerih smo se vozili. Dijaki so celotno 

ekskurzijo »pokrivali« s fotografskimi in video posnetki, s pomočjo katerih je kot epilog ekskurzije 

nastal kratek film. 

Ekskurzija je potekala 25. in 26. aprila in se je je udeležilo 18 dijakov z dvema spremljevalcema. Prvi 

dan smo potovali proti severu mimo Krškega, kjer smo si ogledali HE Krško, nadaljevali skozi Zasavje, 

kjer smo pojasnili analogijo razvoja Zasavja na temelju rudarstva, a bili izjemno navdušeni, ko smo sredi 

(vsaj za nas manj znanih sivih) Trbovelj spoznali podjetji DeWeSoft in Katapult. Predvsem prvo 

omenjeno je sodobna gonilna sila in pospeševalec razvoja sodobne visoke tehnologije v regiji z izjemno 

močnim globalnim vplivom, ki sega vse do Nase. Kosilo smo si zaslužili na tradicionalni lokaciji – 

Trojanah. Po kosilu je sledil ogled središča Celja in Celjskega gradu. Pozno popoldne smo 

revolucionarne ideje iz Zasavja povezali s še eno zanimivo lokacijo Kulturnim središčem evropskih 

vesoljskih tehnologij v Vitanju. Na »letečem krožniku« so bili dijaki osupli nad vizionarstvom Hermana 

Celjski graščaki, foto: Maj Malenšek Kosilo v Mežici, foto: Jakob Judež 
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Potočnika Noordunga. Zvečer smo nadaljevali proti Koroški, kjer smo prenočili v hostlu v Radljah ob 

Dravi. 

Vrhunec ekskurzije je bilo težko pričakovan obisk rudnika Mežica, kjer smo si v športni maniri razreda 

ogledali nekdanji rudnik svinca in cinka s kolesi in na kajakih. Po obilnem kosilu v domačem gostišču so 

dijaki lahko primerjali koncept masovnega gostinstva s Trojan s ponudbo in storitvijo v Mežici. Na moje 

veselje v prid manjši lokalni ponudbi in družinski postrežbi ter kakovosti hrane v Mežici – za isto ceno. 

Popoldne smo se prevalili preko Slemena v Šaleško dolino, bili osupli nad TEš-em in jezeri, za zaključek 

ekskurzije pa smo si ogledali ekomuzej hmeljarstva v Žalcu in fontano piva. Po dveh dneh vandranja po 

hribovjih osrednje in severne Slovenije so dijaki v en glas zatrdili, da je tak način pouka tisti, od katerega 

na enostaven način odnesejo največ. Meni je ostalo le vprašanje, kako izkušnjo pilotne ekskurzije 

prenesti na celotno generacijo gimnazijcev tretjega letnika in s tem zaokrožiti ekskurzijsko terenski 

sklop pouka geografije na šoli. 

Marko Arnuš 

Terenske vaje iz geografije, Črmošnjice 2017 

V letošnjem šolskem letu so imeli vsi dijaki splošnih oddelkov 1. letnika gimnazije pri pouku geografije 

obvezne terenske vaje. V 1. d in e so jih pod vodstvom Polonce Centa izvedli 4. maja 2017, v 1. a, b in 

c pa pod vodstvom Marka Arnuša 30. maja 2017.  

Dijaki posameznih razredov so bili razdeljeni v skupine, terenskega raziskovanje pa so se lotili v različnih 

smereh, kot so jim to narekovala navodila za navigacijo. Z opazovanjem in iznajdljivostjo ter s 

predhodnim znanjem in pridobivanjem informacij iz okolja so opravili terensko delo v vaseh Črmošnjice 

in Srednja vas ter prehodili učno pot ob Divjem potoku. Dijaki so na idiličnem potoku, ki ga krasijo 

lehnjakovi pragovi, opravljali tudi osnovne hidrografske meritve. Obiskali so tudi lokacijo Novi Tabor, 

kjer se nahaja kočevarsko pokopališče, saj so bile te vasi nekoč del kočevarskega naselitvenega 

območja.  

Dijaki so na terenskem delu izpolnjevali terenske delovne liste, v katere so vnesli odgovore, do njih so 

prišli s pozornim opazovanjem okolice in meritvami. Delovni listi so bili osnova za pridobitev ocene iz 

terenskih vaj pri pouku geografije. 

Kolesarji v rudniku, foto: vodič po rudniku 
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Terensko delo poteka po razgibanem, a ne zahtevnem terenu. V obeh terminih nam je šlo na roke tudi 

vreme, zato smo bili tako dijaki kot mentorji zadovoljni z dnevom, ki smo ga preživeli v naravi. 

Marko Arnuš 

Terenske vaje: Kočevski Rog 2017 

Izvedba izbirnega predmeta geografija je v letošnjem letu potekala pristno geografsko – na terenu. Del 

ur izbirnega predmeta geografije smo z dijaki opravili na dvodnevnih terenskih vajah na Kočevskem 

Rogu 9. in 10. 6. 2017. Po predhodnih pripravah na terenske vaje pri pouku se je 23 dijakov udeležilo 

dvodnevne avanture prečenja nam bližnje, a slabo poznane planote, Kočevskega Roga. Dijake sva 

spremljala profesor geografije Marko Arnuš in profesorica biologije Tanja Gačnik, ki je v zadnjem hipu 

vskočila in izjemno strokovno obogatila terenske vaje, ki so s tem prerasle zgolj geografsko–

zgodovinske okvirje. 

Pohod na Kočevski Rog smo pričeli na Selih pri Dolenjskih Toplicah, kjer smo si za zajtrk privoščili 

pokušino medu iz Kočevskega Roga pri lokalnem čebelarju in spoznali proces točenja medu in pestrost 

medenih izdelkov. Iz Sel nas je pešpot vodila do vznožja Roga, do kraške jame Jazbine, kjer nas je 

pričakal gozdar in nam ob gozdni učni poti Rožek podal nekaj ključnih informacij ob sami poti in pojasnil 

način trajnostnega gospodarjenja z roškimi jelovo–bukovimi gozdovi. Sledil je najtežji del poti, vzpon 

na vrh Sedlate gorice (Pogorelca), 816 metrov visokega razgledišča/vzletišča jadralnih padalcev. Po 

spustu z vrha smo se ustavili še v vasi Pogorelec, središču raziskovanja življenja polhov in polharstva v 

Sloveniji. Po polharski poti smo prispeli do nekdaj največje kočevarske vasi v tem delu Roga, do 

Podstenic, kjer smo obnovili zgodovino druge svetovne vojne na Rogu. Dober kilometer za 

Podstenicam pa je sledila razlaga epiloga druge svetovne vojne v Sloveniji z ogledom enega od kraških 

brezen/grobišč izvensodnih pobojev. Naporen prvi dan smo zaključili s pristopom do Žage Rog, kjer 

smo se namestili v skavtskem domu in razdelili večerjo, ki so nam jo prijazno pripeljali iz CŠOD Lipa 

Črmošnjice. Po večerji smo šli na bazena – dva zbiralnika vode z razvalinami nekdanje parne žage grofov 

Auerspergov. Za nagrado se je 5 dijakov, ki je zbralo še zadnje moči, skupaj s spremljevalcema povzpelo 

na Veliki Rog (1099 m), kjer smo lahko občudovali prostranost gozdnega bogastva Slovenije in 

neponovljiv sončni zahod. Večerni program so dijaki popestrili s tabornim ognjem in petjem ob zvokih 

kitare. 

Vsak iz svoje smeri – srečanje na Divjem potoku, foto: Polonca Centa 
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Drugi dan pohoda smo po pripeljanem zajtrku odrinili po Roški pešpoti ob robu Rajhenavskega 

pragozda do dveh jelk velikank. Dijaki so z navdušenjem opazovali nedotaknjeno naravo ter oba 

naravna spomenika, Kraljico Roga in črmošnjiško jelko. Sledila je pot po slovenski gorsko-kolesarski 

transverzali mimo treh najlepših jas na Rogu: Res, Ribnika in Ponikev, kjer smo z dijaki na kratko osvetlili 

celotno zgodbo Kočevskih Nemcev in bili navdušeni nad lepoto ter biotsko pestrostjo travnikov. Sledil 

je še vzpon do planinske koče na Mirni gori, kjer smo si privoščili topel obrok in zaslužen počitek ter 

nato še zadnji spust v dolino, do Planine, kjer nas je na veselje dijakov čakal avtobus za povratek v Novo 

mesto. 

Celotna tura je bila za dijake in profesorja neprecenljiva izkušnja, polna dobre volje, novih spoznanj ter 

prijateljstev. Vsi dijaki so s svojimi vsebinskimi zadolžitvami bogatili sošolce, najbolj prizadevni pa sta 

bili Lana Jeglič in Tjaša Luzar iz 2. b, ki sta vso pot posneli in pripravili predstavitveni film. 

Marko Arnuš 

Naravoslovna ekskurzija 

V četrtek, 28. 10. 2016, se je 105 dijakov 2. letnikov, ki obiskujejo izbirni predmet kemije, biologije ali 

fizike, s šestimi spremljevalci udeležilo naravoslovne ekskurzije v Ljubljani. 

Dopoldanski del smo preživeli na Inštitutu Jožef Štefan ter v Hiši eksperimentov. Zaradi velikega števila 

so bili dijaki na Inštitutu razdeljeni na dve skupini, za Hišo eksperimentov pa na tri, kar je pomenilo 

precej časovnega usklajevanja. A ker smo bili dobro organizirani, je  vse potekalo gladko. Na Inštitutu 

Jožef Štefan smo tokrat poleg že znanih eksperimentov s plini gospoda Tomaža Ogrina doživeli še 

izredno zanimiv obisk steklopihaške delavnice. Tu so dijaki lahko videli, kaj vse lahko oblikujemo iz 

stekla, spoznavali so lastnosti različnih vrst stekla ter se učili, katerega lahko in katerega ne moremo 

oblikovati. Za konec nam je gospod v delavnici izdelal prečudovitega steklenega laboda. Pri plinih so 

dijaki na zabaven način, preko eksperimentov, spoznavali lastnosti tekočega dušika. Dijaki so pri 

dejavnostih na inštitutu aktivno sodelovali in pri tem zelo uživali. 

Poleg inštituta smo v dopoldanskem času obiskali še Hišo eksperimentov, kjer so dijaki v eni uri 

samostojno izvajali poskuse, ki jih imajo pripravljene. Bili so zelo aktivni, z zanimanjem so se pomikali 

od poskusa do poskusa ter jih hoteli tudi razumeti. Ura je prehitro minila. 

Ob 15 h smo se odpeljali do Botaničnega vrta. Ta del Ljubljane smo tokrat obiskali prvič in mislim, da 

nas je vse navdušil. Svoje je naredilo tudi lepo vreme in jesenska obarvanost drevja, ko smo hodili po 

stezicah v parku. Poleg vodenega ogleda zunanjih vrtov smo si ogledali tudi zaprt tropski del, kjer smo 

Kralji(ca) Roga, foto: Tanja Gačnik 
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izvedeli zelo veliko  o tropskih rastlinah. Navdušile so nas tako ogromne kot manjše, med njimi na 

primer mimoza, ki se odziva na dotik. Vodičke so bile prijetne ter pripravljene odgovarjati na vprašanja. 

Kljub temu da nas je bilo zelo veliko, je bila tokratna ekskurzija ena najboljših glede na odzive dijakov. 

Janja Pust 

Medpredmetna ekskurzija Krapina-Pišece 

Za dijake drugih letnikov smo 15. in 16. 6. 2017 organizirali medpredmetno ekskurzijo. V prvem delu 

so si ogledali rojstno hišo Maksa Pleteršnika v Pišecah. Domače kulturno in turistično društvo je uredilo 

muzej in skrbi za organizirano vodenje po Pleteršnikovi zapuščini. Predstavili so jim življenje in delo 

tega pomembnega jezikoslovca in slovaropisca.  V drugem delu ekskurzije so si dijaki v Krapini ogledali 

enega trenutno najmodernejših paleontološko antropoloških muzejev v Evropi. Predstavlja nastanek 

našega planeta, evolucijo  življenja na Zemlji in številne ostanke krapinskega neandertalca, ki so jih 

našli  na tem področju.  

Izven muzeja je nekaj skulptur neandertalske družine v njihovem bivalnem okolju ter živali, ki so v 

tistem obdobju sobivale z njimi. Dijaki so si s fotografijo ustvarili spomin na zanimivo ekskurzijo. 

2 dijaka 2. d na domačiji Maksa Pleteršnika, foto: T. Durmič Dijaki 2. d si ogledujejo zanimivosti iz slovarja Maksa 
Pleteršnika, foto T. Durmič 

V botaničnem vrtu, foto: Marija Kočar 
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Veliko dijakov in njihovih spremljevalcev je po obisku muzeja prepričanih, da se bodo še vrnili in 

pripeljali s seboj svoje prijatelje ali družinske člane. 

Tatjana Durmič 

  

Veselo razpoloženje po ogledu muzeja 
neandertalcev, foto: E. Starič 
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Izmenjave 

Izmenjava z Gimnazijo Škofja Loka 

Dolgoletno sodelovanje med Gimnazijo Novo mesto in Gimnazijo Škofja Loka se je letos še poglobilo, 

saj sta se po nekaj letih ponovno preko izmenjave povezala dva klasična oddelka, 1. K in 1. B. Prvič smo 

se srečali v Novem mestu 17. in 18. 2., ko smo na temo Obrazi Novega mesta spoznavali kulturne 

znamenitosti, znane Novomeščane in zgodovino regije. 

Obisk smo Novomeščani Ločanom vrnili 12. in 13. maja. Dijaki in profesorici gostujoče šole so nam 

pripravili program, ki je zajemal spoznavanje zgodovine mesta, ustvarjanje na temo Škofjeloškega 

pasijona in spoznavanje Ovidijevih Metamorfoz. 

V petek dopoldne smo obiskali škofjeloški grad, v tamkajšnjem okroglem stolpu pa kaligrafsko 
delavnico. Na poti proti kapucinski knjižnici, kjer je pater Romuald napisal pasijon, smo se sprehodili 
mimo Homanove hiše, ki se ponaša s srednjeveškimi poslikavami na pročelju hiše, in kapucinskega 
mostu, s katerega je padel sam naročnik, saj je želel privarčevati pri izdelavi ograje. 

Popoldne je bila osrednje tema Škofjeloški pasijon, razdelili smo se v igralsko, glasbeno, slikarsko in 
jezikoslovno delavnico. Nastala je kratka igra, plakat za to igro, glasbena spremljava in jezikovna analiza 
scenarija. 

Naslednje dopoldne smo izmenjavo zaključili s prebiranjem Ovidijevih Metamorfoz in občudovanjem 
kiparskih in slikarskih del, ki izhajajo iz pesnitve. 

Marko Kastelic 

Izmenjava s Šolo mladih izraelskih ambasadorjev 

S Šolo mladih izraelskih ambasadorjev smo prvič prišli v stik februarja leta 2016, takrat so nas počastili 

z obiskom naše šole in Novega mesta. Obisk smo jim vrnili 13. do 17. februarja 2017. V Izrael  so potovali 

dijaki drugih tretjih in četrtih letnikov: Maja Peterlin, Maja Gazvoda, Rem Grobelšek, Domen Mohorčič, 

Niha Helena Basarac, Barbara Jaklič in Lara Radkovič. Spremljevalca pa sva bila Mojca Lukšič in Janez 

Gorenc. 

V Izraelu smo obiskali najprej šolo Alians School v Ramat Ganu, iz katere prihaja večina dijakov, ki so 

včlanjeni tudi v Šolo mladih izraelskih ambasadorjev. S slednjo smo podpisali tudi sporazum o 

sodelovanju, ki je kasneje postal vzorec za podobno pogodbo, ki jo je omenjena šola podpisala z eno 

od srednjih šol na Kitajskem. Poleg šole Alians smo obiskali tudi osnovno šolo Adam VeSviva, ki se 

nahaja v kibucu Ga'ash, severno od Tel Aviva. S slednjo sodeluje tudi OŠ Drska. V Ga'ash smo prinesli 

pisma, ki jo jih napisali osnovnošolci OŠ Drska, nazaj pa smo odnesli pisma, ki so jih napisali izraelski 

otroci. 

Zadnji dan smo obiskali tudi izraelski Kneset ter njihovo zunanje ministrstvo, kjer smo spoznali 

nerezidenčnega ambasadorja v Sloveniji, g. Eyala Sela.  

Šola mladih izraelskih ambasadorjev nam je obisk vrnila 2. maja 2017. Z njimi smo na Rudolfovem 

splavu praznovali njihov dan neodvisnosti. 
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 Janez Gorenc 

 

  

Naš dijaki skupaj z izraelskimi v šoli Alians v Ramat Ganu, 
foto: Maja Gazvoda 

Podpisovanje sporazuma o sodelovanju s šolo mladih 
izraelskih ambasadorjev, na sliki Janez Gorenc (levo) in 

Yitzhak Eldan (desno), foto: Maja Gazvoda 

Gimnazijci z ravnateljico Mojco Lukšič na stopnicah v Jaffi, foto: Omer Meshel 
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Športna tekmovanja 

Tudi v tem šolskem letu so naši dijaki športniki dosegli odlične dosežke na šolskih športnih tekmovanjih. 

Na večino tekmovanj se lahko pripravljajo dijaki tudi v šoli, sicer trenirajo vsi v svojih matičnih klubih. 

Vsi trenerji si tako zaslužijo pohvalo za dobro opravljeno delo, brez katerega bi bili rezultati gotovo 

precej slabši. 

Badminton 

 

Košarka – dijakinje 

 

 

Tekmovanje  Ime in priimek dijaka  Dosežek  

Področno posamično 

tekmovanje,  

Črnomelj, 22. 12. 2016  

Nastja Simčič 13. mesto (nekategorizirani) 

Matevž Smuk 2. mesto (nekategorizirani) 

Maj Mišjak 3. mesto (nekategorizirani) 

Luka Redek 15. mesto (nekategorizirani) 

Žiga Kočevar  16. mesto (nekategorizirani) 
Ema Cizelj 2. mesto (kategorizirani) 

Nastja Stovanje 3. mesto (kategorizirani) 

Gašper Krivec 1. mesto (kategorizirani) 

Urban Kolenc 2. mesto (kategorizirani) 

Področno ekipno tekmovanje,  
Črnomelj, 22. 12. 2016 

Ema Cizelj, Nastja Stovanje, 
Urban Kolenc, Gašper Krivec 

1. mesto 

Državo posamično 
tekmovanje,  
Medvode, 24. 1. 2017 

Maj Mišjak 3. mesto (nelicencirani) 

Nastja Stovanje  3. mesto 

Državo ekipno tekmovanje,  
Medvode, 24. 1. 2017 

Nastja Stovanje, Ema Cizelj, 
Gašper Krivec, Urban Kolenc 

1. mesto 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko tekmovanje,  

Novo mesto, 6. 12. 2016  

Ajda Burgar, Ines Kastelic,  
Manca Pavec, Nika Koračin 
Ida Vrščaj, Maša Abunar,  
Anja Špoljar, Zala Lavrič  
 
Trener: Sašo Rebernik  
Vodja ekipe: Ivan Maričič  

1. mesto  
  

Področno ekipno tekmovanje,  
Novo mesto, 19. 12. 2016 

1. mesto 

Državo četrtfinalno 
tekmovanje,  
Ljubljana, 25. 1. 2017 

1. mesto 

Državo finalno tekmovanje,  
Maribor, 28. 3. 2017 

3. mesto 
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Košarka – dijaki 

Rokomet – dijakinje 

 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko tekmovanje, Novo 
mesto (Marof), 5. 10. 2016 

Anja Špoljar, Nina Šenk, 
Klavdija Prešeren, Živa Čopi, 
Pia Šneperger, Maja 
Mesojedec, Ines Kastelic, Leja 
Verbič, Ajda Burgar, Lucija Jarc, 
Maja Peterlin, Maja Hočevar, 
Eva Primc 

2. mesto 

Področno tekmovanje 
Novo mesto, 19. 10. 2016 

Nina Šenk, Klavdija Prešeren, 
Živa Čopi, Pia Šneperger, Leja 
Verbič, Lucija Jarc, Maja 
Peterlin, Nika Andrejčič 

2. mesto 

Četrtfinalno tekmovanje, 
Celje 

Nina Šenk, Klavdija Prešeren, 
Živa Čopi, Leja Verbič, Lucija 
Jarc, Maja Peterlin, Nika 
Andrejčič 

3.–4. mesto 

Rokomet – dijaki 

 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko tekmovanje,  
Novo mesto, 12. 10. 2015 

Lovro Višček, Andraž Brezovar, 
Leon Gorše, Mario Križman, 
Matevž Smuk, Peter Jakob 
Candellari, Žiga Kočevar, 
Andrej Kaferle, Hofferle Jakob 

4. mesto 

 

  

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Občinsko tekmovanje,  

Novo mesto, 30. 11. 2016 Mario Križman, Leon Gorše, Gal 
Bordelius, Anže Šobar, Jaka 
Mori, Tim Hvalec, Nejc Matoh, 
Rok Karlič, Andrej Pelko, Jan 
Predrag, Žan Colnar, Blaž Vovko 
Bučar   

2. mesto  
  

Področno tekmovanje,  
Novo mesto, 14. 12. 2016 

2. mesto 

Državno četrtfinalno 
tekmovanje, Domžale 

2. mesto 
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Nogomet – dijakinje  

 

Nogomet – dijaki 

 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko tekmovanje, 
Novo mesto, 4. 1. 2017 

Luka Redek, Sebastjan Bele, 
Dorian Josipović, Matevž 
Smuk, Jakob Judež, Jakob 
Hofferle, Timotej Rešetič, 
Andraž Fink, Andraž Gruden, 
Lovro Žnideršič in Patrik 
Horžen 

1. mesto 

Področno tekmovanje, 
Novo mesto, 18. 1. 2017 

2. mesto 

Četrtfinale državnega 
tekmovanja, Slovenske 
Konjice, 5. 4. 2017 

4. mesto 

Odbojka – dijakinje 

 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko tekmovanje,  
Novo mesto, 16. 11. 2016 

Živa Ćopi, Jana Medle, Zala 
Hudoklin, Brina Biličić, Mateja 
Petakovič, Veronika Gliha, Lara 
Lapanje, Tjaša Tomše, Živa 
Vidic, Maša Abunar, Ana Dular, 
Lara Vrhovec, Lea Štefanič  

2. mesto 

Področno tekmovanje,  
Brežice, 24. 11. 2016 

1. mesto 

Državno tekmovanje – 
četrtfinale,  
Ljubljana, 22. 12. 2016 

3. mesto 

Odbojka – dijaki 

 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko tekmovanje,  
Novo mesto, 8. 11. 2016 

Leon Gorše, Aljoša Kafol, Maj 
Mišjak, Žiga Kočevar, Jaka Bevc, 
Anže Murko, Larsen Cundrič, 
Tibor Kovačič, Andraž 
Ostroveršnik, Tadej Mohorčič, 
Fran Berkopec, Janez Žužek 

3. mesto 
Področno tekmovanje,  
Novo mesto, 22. 11. 2016 

1. mesto 
Državno prvenstvo – 
četrtfinale,  
Ljubljana, 20. 1. 2017 

1. mesto 

Državno prvenstvo – polfinale,  
Novo mesto, 2. 2. 2017 

3. mesto 

 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko tekmovanje,  
Novo mesto, 12. 1. 2017 

Eva Primc, Mia Jarc, Manca 
Troha, Iva Simčič, Nastja 
Simčič, Maša Abunar, Živa 
Čopi, Maja Hočevar, Marjetka 
Kralj, Nina Rman 

2. mesto 

Področno tekmovanje,  
Novo mesto, 25. 1. 2017 

3. mesto 
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Odbojka na mivki – dijakinje  

 

Odbojka na mivki – dijaki 

 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko tekmovanje,  
Novo mesto, 5. 6. 2017 

Tibor Kovačič, Fran Berkopec, 
Leon Gorše, Maj Mišjak in 
Aljoša Kafol 

1. mesto 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko tekmovanje,  
Novo mesto, 5. 6. 2017 

Lara Lapanje, Veronika Gliha, 
Maša Abunar, Lea Štefanič, 
Lara Verhovec 

1. mesto 

Občinsko prvenstvo v odbojki na mivki za dekleta, foto: Jernej Cimperman 

Občinsko prvenstvo v odbojki na mivki za fante, foto: Jernej Cimperman 
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Atletika – dijakinje ekipno 

 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Področno tekmovanje,  
Novo mesto, 20. 9. 2016 

Kristina Cvitko, Larisa Grubič, 
Sara Grubič, Maja Hočevar, 
Ines Kastelic, Zala Lavrič, Laura 
Medle, Laura Medved, Luana 
Ovnik, Nina Rman, Maruša 
Škufca Kalin, Špela Turk, Anja 
Količ, Manca Novak 

2. mesto 

Državno tekmovanje,  
Ljubljana, 6. 10. 2016 

6. mesto 

Atletika – dijakinje 

 

Tekmovanje Disciplina Ime in priimek dijaka Dosežek 

Državno tekmovanje, 
Maribor, 17. 5. 2017 

skok v višino Manca Novak  7. mesto 

skok v višino Anja Količ 10. mesto 

skok v višino Maruša Škufca Kalin 11. mesto 

skok v daljino Larisa Grubič 6. mesto 

tek 100 metrov Sara Grubič 14. mesto 

tek 400 metrov Kristina Cvitko 17. mesto 

suvanje krogle Nina Rman 13. mesto 

tek 1000 metrov Klara Lukan 2. mesto 

štafeta 4 x 100 metrov 
Sara Grubič, Larisa 
Grubič, Vita Gorenc, 
Ines Kastelic 

13. mesto 

Atletika – dijaki ekipno 

 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Področno tekmovanje,  
Novo mesto, 20. 9. 2016 

Jakob Judež, Gruden Andraž, 
Pureber Jan, Cvelbar Miro 
Patrik, Batagelj Mark, Žnidaršič 
Lovro, Čop Jakob, Josipovič 
Dorian, Brajčič Filip, Redek 
Luka, Cundrič Larsen, Luka, 
Kunej, Kolenc Urban, Križman 
Mario, Šobar Anžej, Tomše 
Matija 

4. mesto 

Državno tekmovanje,  
Ljubljana, 6. 10. 2016 

5. mesto 
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Atletika – dijaki 

 

Tekmovanje Disciplina Ime in priimek dijaka Dosežek 

Državno tekmovanje, 
Maribor, 17. 5. 2017 

tek 2000 metrov Jakob Čop 10. mesto 

tek 2000 metrov Andraž Seničar 13. mesto 

suvanje krogle Mario Križman 12. mesto 

skok v višino Luka Redek 14. mesto 

skok v višino Filip Brajčič 16. mesto 

skok v daljino Luka Kunej 10. mesto 

štafeta 4 x 100 metrov 
Luka Kunej, Mario 
Križman, Jakob Judež, 
Andraž Gruden 

9. mesto 

Kros  

 

Tekmovanje Ime in priimek dijaka Dosežek 

Občinsko tekmovanje,  
Novo mesto, 13. 4. 2017 

Klara Lukan 1. mesto 

Jakob Čop 1. mesto 

Andraž Seničar 3. mesto 

Matic Rajnar 7. mesto 

Državno tekmovanje,  
Maribor, 20. 4. 2017 

Klara Lukan 1. mesto 

Jakob Čop 3. mesto 

Ana Grobler 10. mesto 

Andraž Seničar 11. mesto 

Smučanje - veleslalom 

Tekmovanje Kategorija Ime in priimek dijaka Dosežek 

Področno 
tekmovanje, Kranjska 
Gora, 6. 2. 2017 

letnik 2000 in mlajši 

Nina Zupančič 1. mesto 

Filip Šobar 1. mesto 

Aljoša Kafol 3. mesto 

letnik 1998 in mlajši Gruden Andraž 3. mesto 

Patrik Cvelbar 6. mesto 

letnik 1998 in mlajši - 
kategorizirani 

Mark Jeršič 2. mesto 

Državno tekmovanje,  
Rogla, 16. 3. 2017 

mlajši dijaki - deskanje Vid Oštrbenk 5. mesto 

kategorizirani dijaki  Mark Jeršič 17. mesto 

mlajše dijakinje 
Ana Može 26. mesto 

Vita Gorenc 27. mesto 

mlajši dijaki  
Filip Šobar 4. mesto 

Aljoša Kafol 39. mesto 

starejše dijakinje 
Barbara Jaklič 15. mesto 

Nina Zupančič 23. mesto 
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Streljanje z zračnim orožjem – dijakinje  

Judo 

 

Športna gimnastika 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tekmovanje  Disciplina Ime in priimek dijaka Dosežek  

Področno tekmovanje,  
Leskovec, 26. 1. 2017 

serijska puška – 
ekipno 

Eva Primc, Manca 
Troha, Brezovar Nuša 
Gaja 

1. mesto 

zračna pištola Ula Gregorčič Zelnik 3. mesto 

Državno tekmovanje,  
Ljubljana 

serijska puška – 
ekipno 

Eva Primc, Manca 
Troha, Brezovar Nuša 
Gaja 

1. mesto 

zračna pištola Eva Primc 3. mesto 

Tekmovanje Ime in priimek dijaka Dosežek 

Državno tekmovanje,  
Koper, 15. 12. 2016 

Timotej Perko 9. mesto 

Eva Puhek 3. mesto 

Nastja Simčič 5. mesto 

Tekmovanje Ime in priimek dijaka Dosežek 

Državno tekmovanje - 
posamično,  
Dobrova, 17. 5. 2017 

Pija Kapš 2. mesto 

Državno tekmovanje - ekipno,  
Dobrova, 17. 5. 2017 

Pija Kapš, Anja Lukan, Hana 
Skube, Petra Zupančič 

2. mesto 
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Projektni teden 

V letošnjem šolskem letu smo profesorji Gimnazije Novo mesto ob pomoči zunanjih izvajalcev dijakom 

1., 2. in 3. letnika ponudili 37 delavnic. Kot krovno temo projektnega tedna smo izbrali vrednote 

UNESCA (mir in nenasilje, strpnost in sodelovanje, sprejemanje drugačnosti, poglobljena skrb za 

osebnostni razvoj, ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše -  skrb za planet). Pri pripravi in 

izvedbi je sodelovalo 50 profesorjev gimnazije in 9 zunanjih izvajalcev. 3. 5. 2016, smo organizirali 

sestanke prijavljenih dijakov z učitelji izvajalci posamezne delavnice. Učitelji so na sestankih dijakom 

predstavili bolj podroben načrt dela v delavnici, dijaki pa so dobili možnost, da se aktivno vključijo v 

načrtovanje dela v delavnici. 

Projektni teden je potekal v času med 23. 5. in 26. 5. 2017. Delavnice smo izvajali od torka do petka 

šest šolskih ur (od 8.00 do 14.00). Predstavitve delavnic so bile v ponedeljek, 29. 6. 2017, v dvoranah 

Cineplexxa v Tušu. Izvedenih je bilo 33 delavnic, 7 štiridnevnih in 26 dvodnevnih: 

 Moj dežnik je lahko balon (izvajalki: Andreja Mohorčič, Verena Potočnik), 

 Prosta volja je najbolja (izvajalki: Maja Hren, Nina Arnuš), 

 Afrikaans - afrikanščina (izvajalec: Robert Šupe),  

 Joga in ajurveda (izvajalca: Matjaž Duh, Barbara Maznik), 

 Golf (izvajalci: Breda Vovko, Renata Nose, Bernard Munič), 

 Spoznaj se v skupinskih igrah (izvajalka: Zlatka Butkovec Gačnik), 

 Men se rola (izvajalec: Sandi Kostić), 

 Mavrica (izvajalec: Primož Plazar), 

 Na obeh straneh reke Mure (izvajalki: Eva Starič, Nataša Sekula Zupančič), 

 Lego robotika (izvajalka: Barbara Strnad), 

 Živalsko kraljestvo (izvajalki: Suzana Krvavica, Saša Lavrič), 

 Memo faca v memo šoli (izvajalca: Branka Klemenčič, Blaž Zabret), 

 Medicina (izvajalka: Tatjana Durmič), 

 Brazilija (izvajalka: Polonca Centa), 

 Črpamo iz preteklosti za življenje - tukaj zdaj (izvajalki: Janja Pust, Katarina Sluga), 

 Spoznavanje poklicev (izvajalci: Petra Škof, Anica Kastelec, zunanji izvajalci), 

 Bela krajina (izvajalki: Suzana Malnar, Nevenka Malnarič Brulc), 

 (R)evolucija (izvajalca: Barbara Bajc Šerovič, Matjaž Štih), 

 Gorska koloturnica (Izvajalca: Marko Arnuš, Jernej Cimperman), 

 Lipicanci in športno jahanje (izvajalci:  Jana Hosta, Andrej Hosta, Tomaž Hosta), 

 Kako s pomočjo interneta sosedu ugasnemo luč? (izvajalca: Saša Saftić, Vanja Popov), 

 Hokej na rolerjih (izvajalca:  Ivan Maričič, Nejc Maričič), 

 Mala šola javnega nastopanja (izvajalka: Vasja Jakše), 

 Naravoslovna fotografija (izvajalec: Miha Hadl), 

 Krajinska fotografija (izvajalec: Miha Hadl), 

 Filmi, resničnejši od resničnosti (izvajalec: Uroš Lubej), 

 Podjetniško-dizajnerska delavnica (izvajalca: Janez Gorenc, Željka Kitić), 

 Seminar samoobrambe in predstavitev borilnih veščin (izvajalca: Mojca Rangus, Borut Kincl), 

 Ireland (izvajalec: Noel Fitzpatrick), 

 Priprave na World's Scholars Cup (izvajalka: Mirjam Skube), 

 Moj odnos do kruha je drugačen (izvajalki: Kovač Marinka, Kočar Marija), 

 Ujemi sonce (izvajalec: Vinko Sladoljev), 

 Salsa (izvajalka: Saška Horvat). 
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Tudi letos so se dijaki na delavnice projektnega tedna prijavljali preko prijavnega programa. Večina 
dijakov je izbrala dve delavnici (v prvi delavnici so bili aktivni v torek in sredo, v drugi pa v četrtek in 
petek) oziroma so se prijavili na eno štiridnevno delavnico. S ponavljanjem delavnic smo dijakom 
omogočili izbiro dveh različnih delavnic.  

Branka Klemenčič 

Moj dežnik je lahko balon 

Andreja Mohorčič 

Dvodnevne delavnice se je udeležilo deset dijakov, družili smo se v šolskih prostorih. Delavnico z 

okoljevarstveno vsebino sva pripravili in izvedli profesorici Verena Potočnik in Andreja Mohorčič.  

Najprej smo si ogledali film Prava cena (2015, dokumentarni film, režiser Andrew Morgan), ki govori o 

resnični ceni oblačil, ki jih za nekaj evrov lahko kupimo v številnih trgovskih centrih, in o krutih 

mehanizmih modne industrije, ki usodno vplivajo na milijone ljudi po celem svetu. Sledil je pogovor o 

filmu in zavrženih oblačilih ter drugih tkaninah, nato pa smo šli na obisk Reciklarne v središče Novega 

mesta. Seznanili smo se z načinom delovanja in težavami, pa tudi s smernicami za prihodnje. 

V osrednjem delu delavnice smo ustvarjali z blagom zavrženih dežnikov; uporabili smo ga pri izdelavi 

sedalnih blazin, namenjenih pouku v učilnicah ali na prostem. Člani delavnice so spoznali osnove 

ročnega in strojnega šivanja, priprave blaga in dokončanja izdelka. Delo je bilo zanimivo, vmes ni 

manjkalo dobre glasbe in klepetanja. Nastalo je petnajst lepih blazin, ki nas bodo opominjale na lepo 

ravnanje z okoljem in ljudmi. Mentorici sva še posebej ponosni na vseh pet sodelujočih fantov, ki so se 

izkazali in za dekleti niso prav nič zaostajali. 

   

Udeleženci delavnice, foto: Alen Vilić 
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Prosta volja je najbolja 

Maja Hren, Nina Arnuš 

Dvodnevna delavnica Prosta volja je najbolja je bila izvedena 25. In 26. maja 2017. Udeležilo se jo je 12 

dijakov. Delavnica je bila izvedena v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD) 

Novo mesto. 

Prvi dan smo začeli s socialnimi igrami na temo sprejemanja drugačnosti in strpnosti. Nato smo 

nadaljevali s temo sovražnega govora v izvedbi Mirovnega Inštituta iz Ljubljane. Po odmoru nam je 

Mojca iz DRPD-ja predstavila romsko kulturo, da smo se pripravili na obisk Dnevnega centra za otroke 

Brezje. Tam smo skupaj z romskimi otroki imeli ustvarjalno delavnico in uživali v prisrčnem nastopu, ki 

so nam ga pripravili njihovi varovanci. 

Drugi dan delavnice smo ravno tako začeli s socialnimi delavnicami, preko katerih so dijaki razvijali 

veščine potrebne za razumevanje položaja ranljivih skupin, kot so npr. romski in migrantski otroci. Na 

delavnicah je bil poudarek na medsebojni komunikaciji, sodelovanju in timskemu pristopu. 

Kristina iz DRPD-ja je predstavila tudi aktualno migrantsko vprašanje, da smo se pripravili na obisk 

Dnevnega centra za otroke na Rozmanovi ulici. 

Komentar dijakinje Tjaše Kos, 1. k: 

»Gimnazija Novo mesto aktivno sodeluje v različnih prostovoljnih dejavnostih, zato bi bilo čudno, če se 

ne bi za prostovoljstvo in širjenje dobre volje zavzeli tudi na projektnem tednu. Tako smo se pod 

vodstvom profesoric Maje Hren in Nine Arnuš povezali v delavnico Prosta volja je najbolja, njena glavna 

tema je bila drugačnost – na tisoč in en način. Prvi dan se je jutro začelo z izdelovanjem plakatov o 

drugačnosti – vse, kar smo imeli na voljo so bili stari časopisi, škarje in lepilo. To nam je prineslo 

sporočilo o tem, kako zna biti že en sam medij poln materiala, s katerim lahko ponazorimo nasprotja in 

različnost. Nato nas je s predavanjem o sovražnem govoru prišla obiskat Mojca Frelih iz Mirovnega 

inštituta. Izvedeli smo, kaj sploh je sovražni govor, kako ga prepoznati in kako ob njem ukrepati, vsak 

posameznik pa se je opredelil do primerov sovražnega govora iz resničnega življenja. Svoje moči smo 

povezali z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD) in odšli obiskat njihov dnevni 

center Brezje. Tam so nas pričakali romski otroci. Čeprav Romi veljajo za diskriminirano skupino 

Naši izdelki, foto: Andreja Mohorčič Naslovnica dokumentarnega filma, 
vir: splet 
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prebivalstva, vsaj za čas našega obiska, med nami in našimi novimi prijatelji, ni bilo nobenih razlik. Med 

klepetom in druženjem smo skupaj izdelali romsko zastavo in zaplesali čačača. Simpatični otroci so se 

predstavili s svojimi talenti – zelo radi plešejo in imajo odličen občutek za ritem. Da bi pobližje spoznali 

njihovo kulturo, nam je deklica Lorena, v slovenskem in romskem jeziku, predstavila pomen romske 

zastave, ki je tesno povezana z njihovo kulturo. Slovo je bilo težko in da spomin na nove prijatelje še 

dolgo ne bi zbledel, smo se za konec obvezno skupaj fotografirali. Drugi dan se je začel s socialnimi 

igrami ki sta jih vodili Mojca in Kristina iz DRPD-ja. Kasneje smo odšli v njihov dnevni center na 

Rozmanovi ulici. Po ogledu prostorov so nas pričakali otroci – migranti. Vsak  ima svojo zgodbo, skupne 

pa so jim jezikovne ovire, saj prihajajo iz tujih držav. Ponudili smo jim učno pomoč z delovnimi listi na 

temo jezika in računanja, ki smo jih dopoldne izdelali zanje. Nekateri od nas so tu imeli že kar nekaj 

izkušenj, saj so že nekaj časa v prostem času prostovoljci. Za učenjem je na vrsto prišla zabava – partija 

biljarda in kartanje. Med pisanjem poročila sem naletela na rek, ki lepo povzame kaj smo lahko spoznali 

v naši delavnici. »Ena od velikih skrivnosti življenja je, da je zares kaj vredno le tisto, kar naredimo za 

druge.« Ne šteje to, kdo si, od kod prihajaš ali koliko imaš, temveč odločitev, s katero se odločimo 

bližnjemu nameniti naš čas.  Veliko časa v teh dveh dneh smo preživeli z otroki, ki so se pristno razveselili 

naše družbe – verjamem, da je že nasmeh na njihovih obrazih marsikoga prepričal v to, da bo tudi v 

prihodnje prostovoljec – no, seveda ko zaključimo vse gimnazijske obveznosti, s katerimi nas pesti konec 

šolskega leta.«  

  

Izdelujemo romsko zastavo, foto: Tjaša Kos Kekčeva pesem, foto: Tjaša Kos 

Sodelujemo skupaj na ustvarjalni delavnici, foto: Tjaša Kos Ti in jaz, foto: Tjaša Kos 
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Afrikaans - afrikanščina 

Robert Šupe 

Dvodnevna delavnica, izvedena dvakrat (23.–26. 5. 2017) v učilnici 107; na delavnico se je prijavilo 40 

dijakov, udeležilo se jih je 38. Delavnico sem vodil Robert Šupe, prof. geografije in zgodovine. 

Potek delavnice: V učilnici smo se zbrali ob 8. uri zjutraj, se na kratko predstavili drug drugemu in si 

zaupali razloge za izbor te delavnice. Razložil sem namen delavnice, nato pa smo se dogovorili o načinu 

dela in vedenja v učilnici, med odmori in o času za malico.  

Delavnico se sestavljale naslednje lekcije: V pisarni, Naj se predstavim, Kako velika je tvoja družina?, 

Kako naj pridem do … ?, Poklici, Na vlaku, V hotelu, Koliko je ura?. Ogledali smo si več dokumentarnih 

filmov - o Nelsonu Mandeli, o rastlinah protei in žakarandi, intervju z Robbijem Klayem, o zlatih 

kovancih-Krugerrandu, o mestu »duhov« - Kolmanskoopu, o spomeniku afrikanščini, o lepotah 

Republike Južne Afrike, njeni rugbyjski reprezentanci, o športnikih Zoli Budd-Pieterse, Hestrie Cloete, 

Oscarju Pistoriusu in o zasebni srednji šoli Kingswood College v Grahamstownu. Poslušali smo in 

ogledali smo si več glasbenih spotov – Eden, NRG, Jaco Du Plessis, Nicholis Louw, Bok van Blerk, Elvis 

se seun, Brenda Fassie, Robin Auld, Brendan Peyper … Iskali smo spletne lekcije afrikanščine – Learn 

To Speak Afrikaans, Afrikaans in three minutes ter si ogledali portal Netwerk24. Delavnice smo zaključili 

z ogledi celovečernih filmov, ki so bili posneti po resničnih dogodkih: Cry Freedom (158 minut) in Black 

Butterflies (100 minut). Ob slovesu so vsi udeleženci delavnice prejeli vrečko čaja rooibos z navodili za 

pripravo. 

Veseli me, da zanimanje dijakov za učenje afrikanščine še vedno ne pojenja in upam, da bom lahko 

svoje znanje, izkušnje in veselje do afrikanščine približal tudi prihodnjim generacijam dijakov. 

Joga in ajurveda 

Barbara Maznik 

Delavnica Joga in ajurveda je bila izvedena dvakrat. Prva skupina je delala 23. 5. in 24. 5. 2017, druga 

pa 25. 5. in 26. 5. 2017. V vsaki delavnici je bilo 14 deklet iz 1. in 2. letnika. 

Delavnico je vodil inštruktor joge in refleksoterapevt Matjaž Duh, koordinirala sem jo Barbara Maznik. 

Udeleženci delavnice, foto: Tjaša Kos 
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V obeh delavnicah je delo potekalo enako. Prvi dan so dijakinje začele s pogovorom o tem, kaj je joga 

in o svojih izkušnjah s to starodavno vedo. V nadaljevanju so pod mentorstvom inštruktorja joge 

izvajale asane za zdravo hrbtenico, te krepijo  in raztezajo vse mišice in so potrebne za ohranitev 

oziroma vzpostavitev dobre telesne drže. Mentor jih je seznanil s sistemom čaker in njihovim 

delovanjem.  Naučile so se tudi nekaj osnovnih tehnik pranajama dihanja za sprostitev ter umirjanje in 

bistritev duha.  

Drugi dan so ponovile osnovne vaje za raztezanje in krepitev hrbtenice, se sproščale po sistemu joga 

nidra in izvedle nekaj bolj zahtevnih asan. Mentor jih je učil izvajati tehniko koncentracije na plamen, 

imenovano tratak. Delavnico so zaključile s spoznavanjem prvin ajurvede. Na podlagi vprašalnika so 

določile svojo došo in ugotovile, kakšna hrana je za njihovo došo najbolj ustrezna.  

Delo je potekalo v prijetnem vzdušju, dijakinje so imele za mentorja kar nekaj vprašanj v zvezi s 

pravilnim izvajanjem asan in učinkovitim sproščanjem ter osredotočanjem pred testi, tekmami. Na 

koncu so se mentorju zahvalile z aplavzom. 

Golf 

Breda Vovko, Renata Nose 

Naša delavnica je potekala 4 dni na golf igrišču na Otočcu. Udeležilo se je je 18 dijakov in dijakinj iz 2. 

letnika. Na igrišču nas je vsako jutro pričakal profesionalni učitelj golfa Bernard Munič in njegova 

pomočnica Anja. Najprej smo se odpravili na kratek ogled igrišča, kjer nam je Bernard predstavil 

zgodovino golfa in nekaj pravil igre. Nato smo odšli na vadbišče. Pri učenju sta nam pomagala dijaka 

Aljoša Kafol in Jan Zupančič, zadnja dva dni pa tudi Veronika Levak. Razdelili smo se  v tri  skupine – 

prvi dve skupini sta odšli na dolgo igro, tretja pa na kratko. Kasneje so se skupine zamenjale. Dijaki so 

spoznali pravilen prijem palice in zamah. Drugi dan smo spoznali različne udarce v golfu, kot so putting, 

chipping, pitching, udarce z železom in z lesom ... Odšli smo na pravo igrišče in uživali v igri pravega 

golfa. Spoznali smo pravila in točkovanje igre v parih. Tretji dan je bil izredno delaven. Pridno smo vadili 

na odbijališču. Četrti dan smo pripravili pravi turnir na luknje. Odšli smo na 17. in 18. luknjo. Tekmovali 

smo v skupinah po pet igralcev. Cilj igre je bil, da igralci s čim manj udarci pridejo na zelenico in 

zadenejo luknjo. Četrti dan je bil še posebno vesel, saj nas je Anja vozila z golf avtomobilom po 

celotnem golf terenu in tako so si dijaki ogledali vseh 18 lukenj. 

Dijaki so bili z delavnico izredno zadovoljni, saj so predlagali, da bi naslednje leto z igro nadaljevali. Za 

vse nas pa je bila to prijetna izkušnja, preživeta v naravi. 

Nagrada je vožnja z avtomobilčkom, foto: Rok Breznikar 
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 Spoznaj se v skupinskih igrah 

Zlatka Butkovec Gačnik 

Dvodnevno delavnico s tem naslovom sem izvedla že tretje leto zapored.  Namenjena je dijakom drugih 

letnikov. Izvajala sem jo v obeh terminih. Delavnice v prvem terminu se je udeležilo 17 dijakov, in sicer 

Ana Bezjak, Veronika Gliha, Eva Krajnc, Tadej Mohorčič, Eva Novak, Tjaž Pirnar, Maja Rems, Adam 

Šiško, Nina Urbančič, Katja Besal, Laura Bučar, Anamarija Gole, Ana Grobler, Nejka Guček Cvelbar, 

Martin Koncilija, Patricia Luštek in  Tinara Šuštarič. Druge izvedbe se je udeležilo 11 dijakov, in sicer 

Leja Bezek, Vanesa Cvelbar, Ana Govednik, Klara Kužnik, Ana Šenica, Aja Barbič, Lea Damnjanović, 

Nadja Gvadjava, Manca Juršak, Zala Kulovec in Vik Brozovič. 

Vadba na zelenici, foto: Breda Vovko Učenje udarca na odbijališču, foto: 
Breda Vovko 

Skupini pri delu, foto: Martin Koncilija 
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S pomočjo različnih skupinskih iger so udeleženci spoznali svoje lastnosti, vloge v skupini in delovanje 

skupin. Ugotovili so, da je za dobro delovanje skupine potrebno medsebojno poznavanje, zaupanje, 

prijetno vzdušje, komunikacija in  vodenje. Ravno to pa smo s pomočjo vaj spoznavali in utrjevali.  

Prvi dan je v začetku potekal bolj zadržano, saj se udeleženci še niso poznali. Zato smo začeli z igrami 

spoznavanja. Z njimi se je vsak predstavil in povedal nekaj o sebi. Nadaljevanje tega dne je potekalo v 

bolj sproščenem vzdušju s skupinskimi igrami. Tu so dijaki spoznali, kaj je potrebno za dobro delovanje 

skupine, da se doseže skupen cilj in kakšne vloge prevzemajo v skupini. Drugi dan je že od začetka 

potekal sproščeno, saj so se dijaki že bolj poznali. Pripravili so svoje igre, ki so bile pretežno tekmovalne.  

Rezultati kratkega vprašalnika so pokazali, da je dijakom  bilo najbolj všeč sproščeno vzdušje, zanimive 

in duhovite igre ter odkriti pogovori. Takih vaj pa si želijo tudi pri pouku psihologije.   

Men se rola 

Lara Bukovec 

Ja, men se še vedno rola, ko pomislim na ta dva dneva, ki sem ju preživela na osmih koleščkih. Prvi dan 
smo se ob dokaj usmiljeni uri počasi nakapljali do telovadnice, kjer smo se seznanili z osnovami varnega 
rolanja. Zadali smo si tudi cilje, ki jih želimo doseči do konca delavnice. Od pobožnih želja, kot recimo 
naučiti se zaustaviti, do drznih akrobacij, med katere spadata skok čez oviro in vožnja po dveh 
koleščkih. Ko so bile vse priprave končane, smo se končno lahko odrolali do igrišča, kjer smo si postavili 
poligon in vadili zaustavljanje, preskoke, vzvratno vožnjo ter obrat za 180°. Izredno zanimiva je bila tudi 
hoja po stopnicah, saj je prava umetnost povzpeti se po njih, ne da bi se pri tem pobližje srečal s tlemi. 
Ko smo se počutili dovolj pripravljene, smo se odpravili na vožnjo proti OŠ Šmihel, na poti smo uporabili 
vse pridobljeno znanje. Ob povratku na Gimnazijo smo se vsi z nasmeškom na obrazu poslovili in se s 
pričakovanjem naslednjega dne odpravili domov. 

Mavrica 

Primož Plazar 

Delavnica je bila izvedena v času od 23.–26. 5. 2017 na planinskem zavetišču Slatna v bližini Rateč. 

Delavnica je trajala štiri dni in se je izvedla enkrat. Delavnice se je udeležilo 30 dijakov 2. d razreda naše 

gimnazije ter 13 učencev OŠ Dragotina Ketteja. 

Pripravljeni na akcijo, foto: Sandi Kostić 
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Že dober teden pred samim začetkom projektnega tedna so se naši dijaki v dveh šolskih urah spoznali 

skozi igro z otroki iz OŠ Dragotina Ketteja. Srečanje je minilo v zelo prijetnem vzdušju in vsi so veselili 

ponovnega snidenja. Gimnazijci so poskrbeli za organizacijo prevoza in nakup vozovnic ter organizacijo 

prehrane (sestava jedilnika in nakup potrebne hrane) že pred samim začetkom delavnice. Prišel je 

torek, ko so zjutraj malo pred sedmo uro vsi udeleženci vstopili na vlak. No, ne čisto vsi, saj je dvema 

dekletoma vlak odpeljal pred nosom. Ti dve dekleti sta na vlak vstopili v Ljubljani. Vlak jih je odpeljal 

do Jesenic, od tam naprej veselo z avtobusnim prevozom do Rateč. Sledil je pohod do kraja bivanja, 

kjer so se vsi lepo nastanili in spoznali. Dejavnosti, ki so sledile, so bile orientacijsko tekmovanje, igre, 

s katerimi smo razvijali socialne veščine, planinski pohod na Slemenovo špico, nočni pohod z baklami, 

družabni večeri in popoldnevi, ustvarjalne delavnice, veliko glasbe in plesa, športnih in družabnih iger 

pa seveda kuhanje in pripravljanje obrokov ter vsakodnevno pospravljanje. Delavnica je bila pestra in 

bogata z medosebnimi odnosi ter kar prehitro je minila. Vsi so želeli ostati še kak dan. 

Vtisi učencev, dijakov in mentorja: 

»V šoli v naravi mi je bilo zelo lepo. Spoznala sem prijateljico Zalo, ki mi je uredila frizuro. Všeč mi je 
bilo, ker smo se lahko veliko igrali in hodili v hribe. Hoja v hribe mi ne gre preveč dobro, a so mi pomagali 
novi prijatelji in je šlo. Najbolj mi je bila všeč zgodba o ajdovski deklici, ki nam jo je povedala učiteljica 
Darinka. Res je bilo lepo. Mogoče bom lahko še kdaj šla v hribe.« 

Neža Jakše, 4. r 

»V šoli v naravi mi je bilo zelo všeč, ker smo se veliko igrali, bili zunaj, hodili in spoznali nove prijatelje. 
Najrajši sem igral nogomet z velikimi fanti. Staršev nisem nič pogrešal. V hribe bi rad šel še kdaj.«   

Enej Mirtič, 4. r 

»Najbolj všeč mi je bilo, ko smo kurili ogenj in plesali. Rad sem hodil po skalah in se nisem nič bal. Videl 
sem tudi sneg. Bilo je zelo lepo, ker sem se igral lahko tudi s fanti in učiteljem Primožem.  Bilo bi fino še 
kdaj iti v hribe.« 

Elson Belsami, 4. r 

»V hribih je bilo lepo. Rad sem pomagal v kuhinji kuhati kosilo. Veliko sem se igral. Rad bi še kdaj bil v 
hribih in se igral v naši skupini. Ime sem ji dal jaz. Bili smo Tigri.« 

Miha Tramte, 2. r 

»Te dni bomo vsi ohranili v zelo lepem spominu in kot eno posebno izkušnjo. Lepo je bilo večere preživeti 

ob ognju, ko smo skupaj prepevali pesmi ob spremljavi kitare in ni bilo nobenega stresa. Veseli smo, da 

smo dobili to priložnost, da vse to doživimo in se marsikaj novega naučimo. Posebne zahvale grejo naši 

kuhinji, ki nas je oskrbovala s hrano in nam polnila lačne želodčke. Vsa čast, da so kuhali za petdeset 

ljudi in prevzeli vso odgovornost nase.« 

Leja Verbič, 2. d 

Ena skupinska, foto: Tibor Kovačič Kdor poje, zlo ne misli, foto: Primož Plazar 
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»Posebna zahvala gre vodstvu OŠ Dragotina Ketteja ter vsem pedagoškim delavcem, ki so se odzvali 

povabilu in pomagali pri soustvarjanju te čudovite izkušnje. Besede pravzaprav ne morejo opisati tega, 

kar smo vsi skupaj izkusili. Lahko sem le ponosen na to, kako so dijaki pristopili k organizaciji in sami 

izvedbi delavnice. Pripravljenost pomagati, se igrati in sodelovati z vsemi udeleženci delavnice je tista 

izkušnja, ki je neprecenljiva in bo vsem dolgo ostala v srcu. Hvala dijaki, za to kar ste.« 

         Primož Plazar, razrednik 2. d 

Na obeh straneh reke Mure 

Nina Kraševec, Iman Hussein, Neža Janežič, Maja Jakše in Brina Recelj, 1. k 

V torek, 23. maja 2017, smo se dijaki prvega in drugega letnika Gimnazije Novo mesto, ki smo se prijavili 

na delavnico Na obeh straneh Mure, odpravili v Bad Radkersburg in Radence. Spremljale so nas 

profesorice nemščine Nataša Sekula Zupančič, Eva Starič in Elsa Louis.  

Z avtobusne postaje v Novem mestu smo se najprej odpeljali proti Gimnaziji Borg. Gimnazija se nahaja 

v mestu Bad Radkersburg, ki ima poleg omenjene gimnazije še pet drugih šol. Gimnazijo obiskujejo 

tako avstrijski kakor tudi slovenski dijaki. Pouk poteka v nemščini. Izvedeli smo veliko o njihovem 

šolskem sistemu. Tako kot mi tudi Avstrijci začnejo s šolanjem pri šestih letih. Po štiriletni osnovni šoli 

nadaljujejo s šolanjem na srednji stopnji, nato pa z gimnazijskim ali s poklicnim šolanjem. Dijaki so nam 

razkazali svojo šolo, nato smo se skupaj odpravili v mesto. Tu se je za ključarja izučil Janez Puch, 

proizvajalec koles in avtomobilov. Mesto je majhno, a zelo prijetno. Po kratkem odmoru smo se 

poslovili od dijakov Gimnazije Borg in se odpravili do naše naslednje destinacije - čokoladnice Zotter. 

Med ogledom kratkega filma smo se seznanili s pridelavo čokolade. Zotter je ena redkih čokoladnic, v 

kateri imajo pregled nad celotno proizvodnjo čokolade od kakavovih zrn do končnega produkta. 

Poskusili smo različne vrste čokolade; vse od začetne grenko-kisle kakavove mase do čokolade z 

Chef de Janko, foto: Primož Plazar Dobra priprava v kuhinji pove vse, foto: Primož Plazar 

Kako pridemo do cilja, foto: Primož Plazar Nočni pohod z baklami, foto: Primož Plazar 
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različnimi dodatki, kot so jagode ali ribje olje. Najbolj  so nam teknile čokolada s cimetom, jagodne in 

karamelne čokolade, za nas nov okus pa je imela čokolada s čilijem. Zvečer smo se nastanili v Youth 

hostlu v Radencih, kjer nas je čakala okusna večerja. 

V sredo smo si po zajtrku v spremstvu dijakinj Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci ogledali 

znamenitosti Radencev. Obiskali smo zdravilišče, kjer so nam predstavili prednosti termalne in 

mineralne vode ter storitve, ki jih nudijo. Sledil je ogled polnilnice Radenske v  Boračevi. Ogledali smo 

si proizvodnjo ter spoznali nekaj podatkov o današnjem trgu. Presenetilo nas je dejstvo, da slabo vreme 

neposredno vpliva na proizvodnjo njihovih pijač, zaradi česar proizvodnjo dnevno prilagajajo. Na koncu 

smo se osvežili z njihovimi pijačami. Po ogledu Radgone smo obiskali Dom penine, kjer smo si ogledali 

tri kleti. Izvedeli smo mnogo podatkov o izdelavi penine, med drugim tudi, da zlata penina zori pet let, 

medtem ko je za srebrno potrebnih le 16 mesecev. Steklenica najstarejše penine, ki jo imajo v kleteh, 

stane preko 300 evrov. Poleg penine proizvajajo tudi traminec, ki ga prepoznamo po tradicionalni črni 

etiketi. Sledil je povratek v Novo mesto.  

Zadnji dan delavnice smo pripravljali predstavitev, izdelovali plakate o obiskanih krajih ter strnili svoje 

vtise. Na delavnici smo se imeli zelo prijetno, saj smo izvedeli veliko novega, dobro spoznali Prlekijo in 

navezali stike z dijaki Gimnazije Borg ter tudi bolje spoznali dijake ostalih razredov naše šole. 

  

Spoznavanje mesta Bad Radkersburg, foto: Žana Gornik V čokoladnici Zotter, foto: Nataša Sekula Zupančič 

Udeleženci delavnice v Bad Radkersburgu, foto: Žana Gornik 
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Lego robotika 

Barbara Strnad 

Štiridnevna delavnica Lego robotika je potekala v računalniški učilnici. Udeležilo se je je 16 dijakov 1. 

in 2. letnikov: Andraž Pavlin iz 1. a, Manja Domjanič, Nika Draksler, Anej Umek in Nik Vidmar iz 1. b, 

Martin Zajc iz 1. c, Andraž Kostevc iz 1. d, Anise Škrabec iz 1. e, Tin Hvalec, Jaka Mori, Vid Oštrbenk, 

Timotej Perko, Vid Zabukovec iz 1. š, Matevž Turk iz 2. b, Jan Kržan in Alja Oblak iz 2. c. 

Cilj delavnice je bil seznaniti se z osnovami programiranja in sestavljanje lego robotov, opremljenih s 

servo motorji in senzorji za ultrazvok, svetlobo, dotik in nagib. Sprva smo načrtovali povezave z domom 

starejših, ostalimi šolami in vrtci, vendar dijaki za te aktivnosti niso pokazali preveč navdušenja, zato 

smo delo prilagodili. 

Dijaki so si delo na delavnici lahko izbirali sami: gradili so tako po načrtih, kot tudi prosto. Še vedno so 

najbolj aktualna bojna vozila z različnimi robotskimi rokami. Nekateri so se odločili za reševanje misij 

na FLL polju in poligonu za sledenje črti. Nastalo je kar nekaj zanimivih robotov in programskih rešitev. 

Delavnico sem vodila in izvajala Barbara Strnad. 

Živalsko kraljestvo 

Špela Gorenc, 2. k 

Med projektnim tednom je 44 dijakov 1. In 2. letnika v dveh skupinah obiskovalo delavnico z naslovom 

Živalsko kraljestvo. Potekala je pod budnim očesom profesoric Suzane Krvavice in Saše Lavrič. 

Prvi dan nas je najprej obiskala Tatjana Harlander, predsednica Društva za zaščito živali Novo mesto. 

Predstavila nam je delo in namen društva ter kako lahko pomagamo tudi mi. Nato sta prišli Cvetka 

Kočjaž in njena reševalna psička Flika. Govorili smo o šolanju reševalnih psov in o izobraževanju 

vodnikov, s Fliko pa imata tudi lepe uspehe na raznih tekmovanjih. Povedala nam je, kako poteka 

reševanje in iskanje pogrešanih oseb, izvedli smo tudi kratko vajo v šoli. Ko sta se Cvetka in Flika 

poslovili, smo se odpravili v Zavetišče  za živali Turk na Zajčjem Vrhu. Zavetišče za živali je prehodni 

dom za številne izgubljene in zapuščene pse in druge živali. Marjan Turk nam je na kratko predstavil 

Delavnica lego robotike, foto: Alja Oblak 
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ravnanje z najdenimi živalmi, ki jih je v zavetišču trenutno okoli 20. Nato smo vzeli povodce in peljali 

pasje prijatelje na sprehod.  

Drugi dan je delavnica za obe skupini potekala popoldne. Z avtobusom smo se odpeljali proti Policijski 

postaji vodnikov službenih psov Gmajnice pri Ljubljani. Policisti so nam prikazali iskanje droge s 

pomočjo za to izšolanega psa in nekaj drugih akcij šolanih psov. Praktično so nam predstavili potek 

šolanja psov. Videli smo, da je to zelo zahtevno, saj je treba imeti stik s psom vsak dan in se z njim 

ukvarjati. Šolanje poteka preko igre, za opravljeno nalogo pa pes vedno dobi nagrado. Po zanimivi 

izkušnji smo se poslovili od policistov in psov in se odpeljali proti živalskemu vrtu. Tam smo se razdelili 

v dve skupini. Ena si je najprej samostojno ogledovala živali, druga pa se je z vodičko sprehodila skozi 

živalski vrt in si ogledala nekaj zanimivih živali ter skladišča hrane. Nato smo se zamenjali. Iz Ljubljane 

smo se odpravili polni novih izkušenj, znanj in spoznanj. 

Delavnica je bila vsem udeležencem všeč, saj smo izvedeli veliko novega, npr. kako se lahko  vključimo 

v društva za pomoč živalim in kako poteka šolanje službenih psov. Večini pa bo v spominu najbolj ostal 

obisk zavetišča in policijske postaje na Gmajnicah.  

  

Memo faca v memo šoli 

Branka Klemenčič 

Ali ste vedeli, da so si nekateri ljudje sposobni  v 5 minutah zapomniti 501 številko, 132 naključnih 

datumov, 94 imen in priimkov ter v manj kot pol minute zaporedje 52 naključno pomešanih kart?  

Ne gre za čarovnijo ali za izredno nadarjenost, temveč za spretne posameznike, ki uporabljajo različne 

metode in mnemotehnike pri pomnjenju naključnih informacij. V dvodnevni delavnici Memo faca v 

memo šoli je 31 dijakov imelo priložnost spoznati nekaj tehnik urjenja spomina (PDR, povezovanje, 

asociacije, metoda poti, sistem TELO, Romani soba, LOCI sistem, sistem Major …). Delavnica je bila 

izvedena v dveh terminih. Vodila sva jo profesor fizike Blaž Zabret in profesorica kemije Branka 

Klemenčič.  

Dijaki so se naučili, da ne obstajata slab in dober spomin, temveč le izurjen ali neizurjen spomin.  

Šolanje policijskih psov, foto: Saša Lavrič Flika pri reševanju, foto: Saša Lavrič 
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Mentorja sva v sklopu vseh dejavnosti spodbujala miselne aktivnosti in krepila zavedanje pomembnosti 

»treniranja« možganov.  

Delavnica je potekala v sproščenem vzdušju. V odmorih smo udeleženci delavnice poskrbeli za zdravo 

malico bogato z beljakovinami, ogljikovimi hidrati, esencialnimi omega-3 maščobnimi kislinami, 

vitamini in minerali. Nekaj časa pa smo namenili tudi gibanju in zabavi.  

Medicina 

Tatjana Durmič 

Delavnice Medicina je bila izvedena v času projektnega tedna (od 23. 5. do 26. 5. 2017) v dveh terminih 

po dva dni. 31 dijakov tretjega letnika se je v Splošni bolnišnici Novo mesto seznanilo s specifičnim 

delom na nekaterih oddelkih, z vlogo Centra za transfuzijo Novo mesto in z delom Reševalne postaje, 

ki deluje pod okriljem Zdravstvenega doma Novo mesto in v povezavi z Urgentnim centrom Novo 

mesto. Dijaki so spoznali vlogo zdravnikov in ostalega medicinskega osebja ter si podrobno ogledali 

njihovo specifično delo na različnih oddelkih. Bili so na oddelku za citologijo in patologijo, na oddelku 

za dializo, spoznali so vlogo anesteziologov, opazovali so kirurge pri operacijah. Na pediatričnem 

oddelku so se spoznali z načinom dela z otroki do 18 let, predstavili so jim šolo za mlade starše ter 

možnosti prostovoljstva na otroškem oddelku. Prvič letos jim je o diabetesu, bolezni današnjega časa, 

predaval strokovni direktor SB Novo mesto, sicer internist diabetolog. V šolskem laboratoriju so 

udeleženci delavnice samostojno secirali živalsko srce, ledvice in oči ter dihala goveda.  

Udeleženci prve skupine pri pomnjenju kart, 
foto: Filip Brajčič 

Udeleženci druge skupine pri ustvarjanju Loci 
sistema, foto: Lan Zupanc 

Zala pri pripravi zdrave 
malice, foto: Lan Zupanc 

Organi na pladnju, foto: Lara 
Lapanje 

Na oddelku za citologijo in patologijo, foto: Lara Lapanje 
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Dijaki so bili zadovoljni s programom in navdušeni nad medicinskim osebjem, ki jim je prijazno 

predstavilo svoje delo. Nekateri dijaki so napisali članek o poteku delavnice. Najboljši bo objavljen v 

bolnišničnem glasilu Vizita. 

 Brazilija 

Polonca Centa 

V delavnici Spoznavajmo Brazilijo smo se o tej državi učili na malo drugačen način, kot se običajno 

učimo o državah. Delavnica je bila dvodnevna, vsake izvedbe pa se je udeležilo po 21 dijakov.  

Za začetek nas je obiskala Tjaša Bratož, naša bivša dijakinja, ki nam je prenesla svoje izkušnje iz štirih 

potovanj v Brazilijo. Tam si je pridobila številne prijatelje, nazadnje pa je bila tam kot prostovoljka na 

olimpijskih igrah  v Riu de Janeiru leta 2016. Spoznavali smo geografske značilnosti in bogato zgodovino 

Brazilije, seznanili pa smo se tudi s številnimi  posebnostmi te države. Spoznali smo, kako izgleda 

življenje v favelah, pa tudi o tem, kako prisoten je v tej državi kult lepote. Uživali smo ob poslušanju 

sodobne brazilske popularne glasbe ter se preizkusili v izdelovanju tradicionalne portugalske sladice 

brigadeiro. 

Na kirurškem oddelku, foto: Anja Kočman Na transfuzijskem oddelku, foto: Anja 
Špoljar 

Učilnica pod krošnjami, foto: Polonca Centa V brazilski restavraciji, foto: 
Polonca Centa 
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V petek smo se v Parku rastoče knjige za Bežigradom srečali s Tarciem Francom, mladim Brazilcem iz 

Salvadorja, ki že šest let živi v Sloveniji. Tukaj študira zgodovino in francoščino na filozofski fakulteti ter 

solo petje na konservatoriju za glasbo. V tej svojevrstni učilnici pod krošnjami nam je povedal, s 

kakšnimi presenečenji se je srečeval ob prihodu k nam ter nam predstavil svojo državo na prav poseben 

način.  

Za konec smo prihranili kulinarično popotovanje v to južnoameriško državo, zato smo obiskali tipično 

brazilsko restavracijo „Rodizio do Brazil“ v Ljubljani. Spoznali smo, da je njihova kuhinja nastala z zlitjem 

kuhinje indijanskih staroselcev, Portugalcev in črnskih sužnjev. Posebno bogastvo predstavljajo tropske 

sestavine in  evropski načini priprave hrane, zato so jedi intenzivnih okusov, a ne nujno pekoče.  

Uživali smo! 

Črpamo iz preteklosti za življenje - tukaj zdaj 

Janja Pust 

Dvodnevno delavnico o spoznavanju življenja in sebe sva organizirali Janja Pust in Katarina Sluga. Izvedli 

sva eno delavnico in sicer 23. in 24. maja, udeleženih je bilo 13 dijakov. Pri organizaciji smo sledili 

vrednotam UNESCA, s poudarkom na spoznavanju naravne in kulturne dediščine ter na osebnostnem 

razvoju.  

Prvi dan smo preživeli v obnovljenem gradu Rajhenburg v Brestanici ter si ogledali stalno razstavo 

Trapisti v Rajhenburgu. Trapisti so znani kot strog cerkveni red. Njihov rek je bil ORA ET LABORA, Moli 

in delaj. Čeprav so dnevno posvetili molitvi več kot šest ur,  je bilo poleg nje zelo pomembno tudi delo, 

saj so jim meniška pravila narekovala, da vse, kar potrebujejo za življenje, naredijo sami. Ukvarjali so 

se z obdelovanjem obsežnih posestev, vzrejo živali za prodajo, vinogradništvom in pridelavo vina, 

čebelarstvom, vrtnarstvom, cvetličarstvom, različnimi obrtmi. Bili so tudi zelo napredni in so v delo 

vpeljali številne novosti: strojni način obdelovanja zemlje, škropljenje trte proti peronospori, 

hidroelektrarno, telefonske povezave, lastno tiskarno. Najbolj so bili poznani po izdelavi čokolade, saj 

so z industrijsko proizvodnjo začeli že leta 1896. Za zelo kvalitetne izdelke jim je cesar Franc Jožef 

podelil naziv IMPERIAL, ki je postal blagovna znamka. Vsega tega smo se naučili skozi odlično vodenje 

in predvsem preko številnih, z razstavljenimi predmeti opremljenih prostorov gradu. V prvem 

dopoldnevu smo se udeležili še dveh delavnic, peke zeliščnih kruhkov in izdelave čokoladnih lizik. 

Delavnici sta povezali zgodovino s sedanjostjo, v kateri si tudi mi, podobno kot trapisti, lahko marsikaj 

izdelamo sami. In pri tem uživamo ter krepimo um, telo in duha.   

Trapist v molilnici, foto: Janja Pust Ovitek za čokolado Imperial, foto: Janja Pust 

Čokoladne lizike, foto: Janja Pust Zeliščni kruhki, foto: Janja Pust 
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Drugi dan delavnice smo preživeli v šoli, kjer je večji del dopoldneva potekalo spoznavanje samih sebe 

preko meditacije, dihalnih vaj za koncentracijo in sproščanje ter vaj za boljše sporazumevanje. 

Delavnico je vodila gospa Manja iz organizacije Tukaj zdaj. Verjetno najzanimivejši del je bilo izražanje 

čustev preko nepomenske govorice »gibberish/jibberish« ali blebetavščine. Dijaki so se seznanili s 

koristmi meditacije, se učili, kako se med sabo bolje razumeti, predvsem kako razumeti naša čustva, 

spoznavali so moč dihalnih tehnik ... Zanimiv dan smo zaključili še bolj zanimivo, ko so nas obiskale 

prostovoljke društva HOSPIC, njegovo poslanstvo je spremljanje umirajočih ter pomoč njihovim 

svojcem. Ker gre pri skoraj vsakem od nas za temo, ki bi jo najraje preskočili in se z njo sploh nikoli ne 

ukvarjali, se nas je večine zelo dotaknilo, ko so nam prostovoljke povedale  o svojih izkušnjah, predvsem 

pa to, da so se ob spremljanju umirajočih največ naučile o sebi. Dan je bil prav poseben, končali smo 

ga umirjeni, vsak s svojimi mislimi in spoznanji. Mislim, da smo bogatejši za marsikatero spoznanje in 

izkušnjo odšli domov.  

Spoznavanje poklicev 

Petra Škof 

Delavnica je potekala od 23.–26. 5. 2017 v številnih novomeških podjetjih in organizacijah, ki so jih 
obiskali dijaki. Namen obiskov v delovnih okoljih je bil, da so dijaki spoznali določeno delovno področje, 
se seznanili s posebnostmi poklica, spoznali dobre in slabe strani poklica, pridobili informacije o 
možnostih napredovanja in zaposlitve ter s samorefleksijo ugotovili, ali izbrani poklic ustreza njihovi 
prvotni predstavi o poklicu, njihovim interesom, željam in osebnostnim lastnostim. Delavnice se je 
udeležilo 20 dijakov, ki so se seznanili z naslednjimi poklici v izbranih podjetjih in organizacijah: 

 pravnik (Okrožno sodišče Novo mesto) 

 arhitekt (Arhabitat)  

 pediater, logoped in delovni terapevt (Zdravstveni dom Novo mesto, Razvojna ambulanta) 

 veterinar (JANG, Veterinarska klinika) 

 farmacevt (Dolenjske lekarne) 

 fizioterapevt (Fizioterapija Rudolfovo) 

 specialni pedagog (OŠ Dragotin Kette) 

 učitelj (OŠ Center) 
Dijaki in mentorji v izbranih podjetjih in organizacijah so bili z delavnico izredno zadovoljni. Po besedah 
vseh mentorjev so bili dijaki zanesljivi, vedoželjni in pripravljeni poprijeti za vsako delo. Odziv dijakov 
je bil izredno pozitiven, saj se jih je večina še bolj navdušila nad izbranim poklicem, nekateri pa so 
ugotovili, da izbrani poklic ni to, kar so si prvotno predstavljali in so bili za tovrstno izkušnjo zelo 
hvaležni.  

Dijakinje spoznavajo poklic specialnega pedagoga 
na OŠ Dragotin Kette, foto: Petra Škof 

Dijaka spoznavata poklic veterinarja v Veterinarski 
ambulanti Jang, foto: Petra Škof 
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Bela krajina 

Nevenka Malnarič Brulc, Suzana Malnar 

Delavnica Bela krajina se je izvajala v dveh terminih. Prva skupina 20 dijakov 2. in 3. letnika je odšla na 

ekskurzijo v Belo krajino v torek, 23. 5. 2017, druga skupina 18 dijakov pa v četrtek, 25. 5. 2017.  

Najprej smo se odpeljali v Občice kjer nas je sprejela Darja Zamida Pečavar, predstavnica Društva 

Kočevarjev staroselcev in nam predstavila njihovo zgodovino in način življenja. Ogledali smo si 

muzejsko zbirko, gospa Darja pa nas je pogostila tudi s kočevarsko potico. Potem nas je pot vodila v 

Adlešiče k družini Cvitkovič, kjer so nam predstavili predelavo in izdelke iz lanu ter izdelavo pisanic. Na 

poti v Metliko smo se ustavili v vasi Otok in si ogledali letalo DC-3. Sledilo je kosilo v Hiši kruha pri Mojci 

Kramarič v Rosalnicah. Gospa Mojca nam je predstavila tudi peko belokranjske pogače. Ogledali smo 

si še grkokatoliško cerkev sv. Cirila in Metoda in se seznanili s posebnostmi omenjene vere. Nazadnje 

smo obiskali Belokranjski muzej, si ogledali muzejske zbirke, kustosinja Alenka Misja pa nam je 

pripravila predavanje o Uskokih.  

Sreda in petek sta bila namenjena pripravi predstavitev.   

(R)evolucija 

Matjaž Štih, Barbara Bajc Šerovič 

Delavnice se je udeležilo 28 dijakov drugih in tretjih letnikov. Izvedli smo jo 25. maja 2017. Pot nas je 

najprej vodila v partizansko bolnico Franja v bližini Cerknega. Muzejski vodnik nam je temeljito 

predstavil delovanje bolnišnice v težkih razmerah sovražne okupacije. Ogledali smo si barake, v katerih 

je delovala bolnica, spoznali smo tudi način varovanja oziroma zaščite in način preskrbovanja bolnice. 

Bolnica ima, kot edina v Sloveniji znak evropske kulturne dediščine. 

Po odmoru v Cerknem smo odšli še v Arheološki park Divje babe. Pod strokovnim vodstvom smo si 

ogledali največje paleolitsko arheološko najdišče pri nas, ki je tudi edino v Evropi, ki je bilo nepretrgoma 

Tkanje lanu, foto: Suzana Malnar Izdelava pisanic, foto: Suzana Malnar 



Šolska kronika 2016/17 OIV – po prosti izbiri 

 

Gimnazija Novo mesto 163 

poseljeno. Dijaki so bili zelo presenečeni nad obilico več 10000 let starih okostij različnih ledenodobnih 

živali. V jami so odkrili tudi najstarejše glasbilo na svetu. Polni vtisov o človeški evoluciji in revoluciji 

smo se v poznih popoldanskih urah vrnili domov. 

Gorska koloturnica 

Marko Arnuš 

Letošnja delavnica je bila nadgradnja lanske Koloturnice. Tokrat je 8 pogumnih in vzdržljivih dijakov  iz 

3. in 2. š  pritiskalo na pedala po Kočevskem rogu in Gorjancih. Dvodnevna kolesarka tura je potekala 

pod vodstvom/spremstvom dveh kolesarsko prekaljenih profesorjev, Jerneja Cimpermana in Marka 

Arnuša. Začetne poti in kolovozi od Novega mesta proti Dolenjskim Toplicam so obetali izjemno 

izkušnjo, kar se je izkazalo prvi dan v Kočevskem rogu. Z dijaki smo odkrivali naravne kraške skrivnosti 

in zaraščeno zgodovino obsežnih kočevskih gozdov ter se povzpeli na vrh planote Veliki Rog (1099m), 

s katere je sledil adrenalinski spust. Prenočili smo v planinskem domu na Mirni gori. Drugi dan je sledilo 

kolesarsko prečenje po severnih obronkih Bele krajine od Mirne gore preko Smuka  do Vahte, od koder 

smo se povzpeli na Trdinov vrh (1178m). Sledil je vratolomni spust do Miklavža, Gospodične in Gabrja.  

Do Novega mesta smo sledili pešpoti E7 in po dobrih 120 kilometrih terenskega kolesarjenja in  3000 

»splezanih« višinskih metrih srečno zaključili nepozabno avanturo. 

Izjave kolesarjev po turi: 

»Po prvih 70 km makadama, kolovozov in poti se mi je zdel košček asvalta nad Semičem udoben, kot 

domači kavč. Na Mirni gori sem pogrešal kak kolesarski žur, dijaki so zaspali prej kot moji otroci doma. 

« 

Jernej Cimperman 

»Najboljša delavnica na projektnem tednu. Nikoli več se ne bi vpisal na njo.« 

Maj Malenšek 

»Edina tura, ki se lahko primerja s turo na Krk. » 

Gal Bordelius 

»Dokazali smo, da poleg padanja znamo tudi voziti kolo.« 

Mark Batagelj 

»Zelo dobra sprostitev v naravi in uživanje s prijatelji. Najboljša delavnica.« 

Luka Redek 

»Za vsako dolino je klanec, za vsakim klancem pa ni zmeraj dolina.« 

Patrik Cvelbar 

»Bilo je težko, vendar je bilo vredno vse bolečine. Družba top, narava top, hrana top… Ne moreš se 

pritoževati.« 

Andraž Gruden 

»Utrujajoče, vendar zabavno. Na živce mi je šlo, ker smo toliko vozili po travi.« 

Anžej Šobar 

»Na koloturnici sem užival bolj kot kdaj koli. Kljub vsemu potenju in "grizenju" se je vse izplačalo, saj je 
bila to res neverjetna in zabavna izkušnja.« 

Leon Gorše 
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Lipicanci in osnove jahanja 

Jana Hosta 

Delavnica je potekala na kmetiji Hosta, Sela 6 pri Šentjerneju. Zaradi varnosti in individualnega pristopa 

je bilo število udeležencev omejeno na 6 udeležencev. Delavnica je bila dvodnevna, udeležili sta se je 

dve skupini. Skupaj jo je obiskalo 12 dijakinj, ki so bile dovolj hitre s prijavo. Delavnico je vodil Tomaž 

Hosta, sodeloval je tudi Andrej Hosta, oba sta inštruktorja jahanja. Ves čas izvedbe sem bila prisotna 

na delavnici tudi Jana Hosta. 

Prvi dan so se udeleženke spoznale z osnovno opremo, z oskrbo konja in z vzpostavljanjem stika s 

konjem. Potem je sledil praktičen del: sed v sedlu ob mirnem hodu, vodenje konja z vajetmi in gibi nog, 

osnovno usmerjanje – levo, desno, v krogu. Celoten praktičen del so bile udeleženke vodene s 

spremljevalci konj na krajši ali daljši lonži. Sledila je kratka predstavitev video posnetkov, ki so jih 

dijakinje pripravile doma, vsebino smo dorekli na pripravljalnem sestanku, nato pa znova praktične 

osnove jahanja konja in prvi sprehod na konju v naravo. Drugi dan so udeleženke poskusile same 

osedlati konja, sledilo je praktično jahanje v maneži, nato kratek povzetek prebranih besedil o 

lipicancih in reji konj, delavnica pa se je zaključile z daljšim terenskim jahanjem. 

Ob evalvaciji so udeleženke delavnico odlično ocenile in podale pohvalne komentarje. 

Komentarji dijakinj: 

»Všeč mi je bilo, ker smo imeli res veliko stika s konji. Veliko jahanja, malo teorije.« 

»Zelo mi je bila všeč celotna organizacija in količina na novo pridobljenega znanja: od osnov jahanja, 

same oskrbe konja do terenskega jahanja.« 

»Zelo mi je bilo všeč. Čudoviti konji, čudovito vzdušje. Uživala sem. Želela bi si 4-dnevno delavnico.« 

Gasilska z Mirne gore, foto: NN Kraške skrivnosti Roga, foto: NN 

Udeleženke delavnice z inštruktorjem 
jahanja, foto: Maja Gazvoda 

Na delavnici, foto: Maja Gazvoda 



Šolska kronika 2016/17 OIV – po prosti izbiri 

 

Gimnazija Novo mesto 165 

Kako s pomočjo interneta sosedu ugasnemo luč? 

Vanja Popov 

Delavnica je bila dvodnevna in izvedena je bila dvakrat. V prvem terminu je bilo 9 udeležencev, v 

drugem terminu pa 6. Mentorja sta bila magistra računalništva Saša Saftić in Anže Mikec. Potek 

delavnice je potekal po naslednjih sklopih: 

 uvod  

 kaj je IoT (Internet of Things) 

 mikrokontrolerji 

 hardware 

 kontrolirajmo ledice 

 sprogramirajmo sekvenčno utripanje 

 dodajmo internet v IoT 

 kako lahko sosedu ugasnem luč 

 varnost v spletu in na kaj moramo biti pozorni 

Izvajalca sta bila s sodelovanjem dijakov zadovoljna. Prav tako sta bila zadovoljna s podporo, ki sta jo 

dobila iz šole. Izvajalca sta izvedla anonimno anketo na koncu vsake skupine. Vsi dijaki so na vprašanje: 

"A si vesel/a, da si izbral/a to delavnico v projektnem tednu?" odgovorili pozitivno. Dijaki so na 

vprašanje "Kako se tvoja pričakovanja pred delavnico razlikujejo od dejanske vsebine delavnice? " 

odgovorili večinoma, da presega njihov pričakovanja (9/11) oz. da se  pričakovanje ne razlikujejo (2/11). 

Uporabljen mikrokontroler ob prižigu luči, foto: Matjaž 
Bevc 

Med delavnico: foto: Saša Saftić 

Lučke smo prižigali tudi z debato in ne samo z 
elektriko, foto: Jure Janez Markovič 

Povezovanje na mikrokontroler, foto: Saša Saftić 
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Hokej na rolerjih 

Ivan Maričič 

V ŠC Košenice smo od 23. 5.–26. 5. 2017 že četrtič zapored izvedli štiridnevno delavnico HOKEJ na 

ROLERJIH. Udeležilo se jo je 18 dijakov, od tega 6 dijakinj, ki so se aktivno in enakovredno vključile v 

delo delavnice. Vodila sva jo Ivan Maričič, prof. ŠV na Gimnaziji in Nejc Maričič, študent PF in 

donedavnega aktivni igralec hokeja v državni ligi. 

Aktivno smo bili na rolerjih vsak dan po štiri ure. Vadbo smo dnevno razdelili na dva dela; zjutraj smo 

veliko časa posvetili izboljšanju tehnike rolanja, prilagojene za igro hokeja in tehniki igre.  Po odmoru 

smo se posvetili igri. Sestavili smo enakovredne ekipe, ki so se vsakodnevno pomerile med seboj. Za 

konec smo pripravili turnir s sladkimi nagradami. 

Dijaki so zelo motivirani za delo, z navdušenjem so sprejemali nova znanja in ustvarjali prijetno vzdušje. 

Kljub nekaterim hokejskim »praskam« so vztrajno nadaljevali z igro in dokazali, da so iz pravega 

hokejskega testa. Mentorja sva bila navdušena nad njimi.  

Komentarji dijakov: 

»Delavnica Hokej na rolerjih se mi je zdela odlično pripravljena, vaje so bile dobro razporejene in vsak 

dan in del delavnice je imel svoj namen. Bilo je naporno, a smo se imeli vseeno super, za kar gre zahvala 

organizatorjema, ki sta delavnico vodila brez napak. Hokej sem letos igral drugič, in ga nameravam 

tudi naslednje leto!« 

Mark van Elteren, 2. A 

»V sklopu projektnega tedna 2017 sem se udeležila štiridnevne delavnice Hokej na rolerjih, ki sta jo 

vodila profesor Ivan Maričič in Nejc Maričič. Naučila sta nas, kako rolati naprej, nazaj, kako zavijati, 

nato pa smo vsem elementom dodali še hokejsko palico in plošček. Vsak dan je po vajah sledila tudi 

igra. Kljub temu da smo se vsak dan pošteno utrudili, smo se imeli odlično. Oba trenerja sta z veliko 

dobre volje pripomogla k še boljšemu vzdušju, zato nam je še toliko bolj žal, da se je delavnica končala. 

Hokej na rolerjih bi zagotovo priporočila naslednjim generacijam, saj se v zelo kratkem času naučimo 

res veliko, predvsem pa se sprostimo in v hokeju uživamo.« 

 Eva Primc, 3. D 

Učimo se streljati na gol, foto: Eva Vrščaj Vadimo tehniko hokeja na rolerjih, foto: Eva Vrščaj 
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Mala šola javnega nastopanja 

Vasja Jakše 

Dvodnevna delavnica je bila zasnovana tako, da smo se prvi dan ukvarjali z nastopanjem pred publiko, 

drugi dan pa so se dijaki preizkusili v debatiranju. Delavnice se je v prvem terminu udeležilo 8 dijakinj, 

v drugem pa 12 dijakov prvega do tretjega letnika. 

Tematsko je bil prvi dan delavnice usmerjen v naše nastopanje pred publiko. Na začetku smo razmišljali 

o tem, kako se vsak izmed udeležencev delavnice pripravi na nastop, kako obvladuje tremo ter kako 

nanj vpliva občinstvo. Pogovarjali smo se o naših dobrih in slabih izkušnjah. Nato sem dijakom na kratko 

predstavila zgodovino retorike. Ob komunikacijskem modelu smo se naučili, kaj pomenijo izrazi etos, 

patos in logos. Pri javnem nastopanju ne gre samo za informacije, ki jih podajamo. Dober govorec mora 

biti kompetenten in dobro poznati temo, o kateri govori. Biti mora dobronameren in v integriteti s tem, 

o čemer govori. Tudi o vseh teh izrazih smo se pogovarjali in jih razložili. Povedali smo, da na 

razumevanje sporočila zelo vpliva tudi neverbalna govorica govorca. V povezavi s tem smo pogledali 

posnetek TED nastopa Amy Cuddy, ki poudari, da drža telesa ni pomembna informacija o našem 

čustvenem stanju zgolj naši publiki ampak tudi nam samim ter da lahko z bolj samozavestno držo 

dosežemo tudi suverenejši nastop. Nato so sledili nastopi, za katere smo se dogovorili pred delavnico. 

Vsak nastop smo opazovali in govorcu/govorki dali povratno informacijo o vsem tem, o čemer smo se 

prej pogovarjali.  

Pripravljeni na začetek tekme, foto: Eva Vrščaj 

Med debato, foto: Ana Može Med debato, foto: Tjaša Tomše 
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Drugi dan delavnice so dijaki spoznali debato in svetovni srednješolski debatni format. Nato so imeli 

nekaj časa, da so se v skupinah pripravili na debato. Debatirali so na temo, ki so si jo sami izbrali. Izpeljali 

smo eno oz. dve debati ter se nato pogovorili o njihovem nastopu in debatiranju. Dijaki so se na debato 

dobro pripravili in se debatiranja tudi odgovorno lotili. Izkušnjo so opisali kot zanimivo, a ne prav 

enostavno. Odziv na delavnico je bil zelo pozitiven. Dijaki so radi sodelovali pri dejavnostih in se tudi 

nekaj naučili.  

Naravoslovna fotografija 

Miha Hadl 

Delavnica je bila izvedena v šoli in okolici 23. in 24. maja. Delavnica je bila dvodnevna, izvedena je bila 

enkrat. Udeležilo se je je 12 dijakov in dijakinj, delavnico sem izvedel in vodil Miha Hadl. 

Pri delavnici smo za začetek spoznali teoretične osnove fotografije: čas, zaslonko in občutljivost tipala 

ter njihov vpliv na osvetlitev. Dijaki so dobili tudi nekaj praktičnih napotkov za delo. Po uvodu smo odšli 

na teren. Drugi dan smo zaradi vremenskih razmer najprej odšli na teren in preostanek dneva porabili 

za urejanje fotografij in pripravo poročila za predstavitev. 

Interes je bil dober, saj so bila zasedena vsa predvidena mesta. Dijaki so bili z delavnico zadovoljni. 

Krajinska fotografija 

Miha Hadl 

Delavnica je bila izvedena v šoli in okolici 25. in 26. maja. Delavnica je bila dvodnevna, izvedena je bila 

enkrat. Udeležilo se je je 12 dijakov in dijakinj, delavnico sem izvedel in vodil Miha Hadl. 

Pri delavnici smo za začetek spoznali teoretične osnove fotografije: čas, zaslonko in občutljivost tipala 

ter njihov vpliv na osvetlitev. Dijaki so dobili tudi nekaj praktičnih napotkov za delo. Po uvodu smo odšli 

V razredu, foto: Miha Hadl Na Marofu, foto: Miha Hadl Na terenu, foto: Miha Hadl 

V razredu, foto: Miha Hadl Na Šancah, foto: Miha Hadl 
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na obhod proti Kandiji in Grmu. Drugi dan smo odšli na teren proti Mestnim njivam, Bršljinu in Loki. 

Preostanek dneva smo porabili za urejanje fotografij in pripravo poročila za predstavitev. 

Interes je bil dober, saj so bila zasedena vsa predvidena mesta. Dijaki so bili z delavnico zadovoljni. 

Filmi, resničnejši od resničnosti 

Uroš Lubej 

Delavnica Filmi, resničnejši od resničnosti je bila dvodnevna delavnica, na katero se je skupaj prijavilo 

nekaj čez 60 dijakov, izvedena pa je bila dvakrat.  

Dijaki so v okviru delavnice spoznali osnove filmskega jezika. Nato smo si ogledali film Potovanje na 

luno in se pogovorili o prvih korakih v razvoju filma in o pomenu Potovanja za filmsko zgodovino. 

Analizirali smo tudi posamezne odlomke iz filmov Luči velemesta, Križarka Potemkin in Iztrebljevalec. 

Prvi dan smo zaključili s predstavitvijo Alfreda Hitchcocka in ogledom njegovega filma Psiho.  

Drugi dan smo začeli z analizo filma Psiho. Dijaki so imeli dve praktični nalogi. V obliki fotozgodbe so 

morali narediti poustvaritev filma Psiho. Naredili so tudi kratek posnetek, v kateri so pojasnili, zakaj 

imajo radi film. Delavnico smo zaključili z ogledom in pogovorom o filmu Trumanov š  ov.  

Podjetniško-dizajnerska delavnica 

Janez Gorenc 

Na delavnici smo se dotaknili celotnega procesa razvoja podjetniške ideje, od opazovanja in empatije 
na eni strani ter marketinga in obiska podjetij na drugi strani. Tako so se dijakinje urile v spoznavanju 
potreb uporabnikov, izdelavi prototipov, testiranju in eksperimentiranju, izdelavi mock-up dizajna in 
predstavljanju podjetniške ideje kupcem oziroma pitch. 
 
Delavnica se je zaključila z obiskom Adrie Mobil, kjer nam je dizajnerka in arhitektka, Katja Jenič, 
predstavila, kako izdelujejo notranjo opremo avtodomov in prikolic. 

Poustvaritev filma Psiho, foto: Tjaša Kovačič 
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Seminar samoobrambe in predstavitev borilnih veščin 

Mojca Rangus 

Delavnica Seminar samoobrambe in predstavitev borilnih veščin je bila dvodnevna. Izvedena je bila 

enkrat, in sicer 23. 5. 2017 in 24. 5. 2017, v telovadnici Gimnazije Novo mesto. Sodelovalo je 27 dijakinj 

in 4 dijaki. Delavnico je vodil mojster borilnih veščin Borut Kincl (Kempo Arnis zveza Slovenije), pri 

izvedbi pa sta sodelovala tudi njegov inštruktor Klemen Hrovat in profesorica Mojca Rangus. 

Dijaki so se naučili uporabljati elemente samoobrambe, bodyguard taktike, zaščite šibkejših in 

elemente preživetja v primeru izbruha. Predstavljeni so jim bili tradicionalni in moderni pristopi 

borilnih veščin in kulture povezane z njimi. Spoznali so reakcije svojega telesa pod stresom in načine, 

kako premagati stres v vsakdanjem življenju. 

Prototip, foto: Alja Fabjan Obisk Open Offica, Podjetniški 
inkubator Podbreznik, foto: 

Alja Fabjan 

Predstavitev prototipa, 
foto: Alja Fabjan 

Prototip denarnice, foto: Alja Fabjan Spremljanje podjetniškega 
eksperimenta, foto: Alja Fabjan 
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Dijaki so, kljub veliki fizični in psihični obremenitvi, ves čas sledili navodilom in pridno delali. Bili so zelo 

motivirani, veseli, zadovoljni in sproščeni. Vzdušje je bilo ves čas delavnice odlično in nabito s pozitivno 

energijo.  

 

Moj odnos do kruha je drugačen 

Marija Kočar 

Delavnica je potekala  23. in 24. maja 2017. Udeležilo se je je 10 dijakov 1. in 3. letnika. 

Letošnje leto je v EU posvečeno vrednotam, zato sva se s kolegico Marinko odločili pripraviti delavnico 

o kruhu. Želeli sva, da se dijaki srečajo z običaji, ki so povezani s setvijo, žetvijo ter pripravo kruha ob 

različnih dogodkih. Ker je bilo prijav premalo, sva delavnico skrajšali na dva dni in vključili samo 

pripravo kruha v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi pod vodstvom učiteljice kuhanja Betke Vrščaj in 

Društva podeželskih žena in deklet. 

Udarci z roko, foto: Mojca Rangus Udarci z nogo, foto: Mojca Rangus 

Skupni pozdrav udeležencev, foto: Mojca Rangus 
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V najstarejšem dolenjskem mlinu Košak v Družinski vasi smo nabavili različne moke(ajdovo, rženo, 

koruzno, polnozrnato, belo …). Prvi dan delavnice smo se naučili zamesiti kruh. Fantje so mesili bel 

kruh in ga spekli v krušni peči. Dekleta so se lotila mesiti različne kruhe, ki so jih spekle v konvektomatu. 

Gospa Betka nas je naučila pripraviti vinjevrško pogačo, ki je posebnost svo  je vrste. 

Ko se je kruh pekel, so nam razložili, kako se zakuri peč. Predstavili so nam tudi različne vrste kruha, ki 

se v Sloveniji pečejo ob različnih praznikih in dogodkih (božičnik, podprtnik, pogače, vezilo …). 

Predstavili so nam tudi državno tekmovanje  v peki kruha , ki ga organizira njihovo društvo. 

Naslednji dan sva s kolegico Vladko delavnico izvajali sami. Dijake sva naučili speči belokranjsko 

pogačo, ajdov kruh z orehi in potico z meto. Med peko kruha so si dijaki ogledali predstavitveni film o 

Beli Cerkvi, arheološko zbirko, glasbeno učilnico in se »srečali« s pomembnimi ljudmi iz preteklosti vasi. 

Vzdušje pri pripravi in peki kruha je bilo izredno. Dijaki so se zelo potrudili in izkazali. Gospa Betka, 

upokojena učiteljica kuhanja z Gostinske šole, je bila nad njimi navdušena. Vsak dijak je svoj kruh 

odnesel domov. Eden ga je naslednji dan spet spekel in prinesel na naslednjo delavnico. 

Ujemi sonce 

Kristina Zakrajšek 

Mentorja delavnice sva bila Vinko Sladoljev in Kristina Zakrajšek.  

Delavnica Ujemi sonce je dvodnevna delavnica, ki je bila izvedena dvakrat. V prvi izvedbi se je delavnice 

udeležilo 8 dijakov, v drugi pa 13. 

Prvi dan delavnice se je začel v tovarni Krka, kjer so si dijaki pod strokovnim vodstvom ogledali 

tamkajšnjo sončno elektrarno, spoznali proces pridobivanja sončne energije in obiskali nadzorni 

center. Delavnica se je nadaljevala s teoretičnim delom v šoli, kjer so dijaki spoznali lastnosti sonca, 

načine izkoriščanja sončne energije ter uporabo sončne energije. Opozorjeni so bili tudi na neekološki 

vidik sicer ekološkega pridobivanja sončne energije (onesnaževanje okolja pri izdelavi sončnih 

panelov). 

Drugi dan delavnice je bil namenjen praktičnemu delu. Najprej so dijaki izmerili fizikalne lastnosti 

sončnega modula. Nato so se lotili izdelave »solarnih pečic« - z aluminijasto folijo so oblepili škatle, 

dežnik in satelitski krožnik, nato pa so preverjali, do kakšne temperature se bo segrela voda v temni 

posodi, postavljeni v točko, kjer se zbira sončna toplota. Meritve so pokazale, da je voda dosegla 

Betka daje zadnja navodila za peko kruha, foto: Lan Zupanc Dijaki pripravljajo testo in kurijo peč, foto: Lan Zupanc 
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temperaturo 85°C. Med čakanjem na segrevanje vode so dijaki preskusili še, če drži, da lahko s pomočjo 

lupe in usmerjanjem sončne toplote zažgemo papir. Tudi ta trditev se je izkazala za pravilno.  

Na žalost je pri prvi izvedbi malce ponagajalo sonce, ki se ni prikazalo izza oblakov, tako da so bili dijaki 

malce prikrajšani za praktični del. 

Udeleženci delavnice so bili z delavnico zadovoljni, prav tako pa tudi mentorja. 

Salsa 

Saška Horvat 

Dvodnevna delavnica salse se je odvijala v Plesnem studiu Novo mesto, izvedena je bila dvakrat. Prve 

delavnice se je udeležilo 43 dijakov, druge  45. Učitelj Rado je dijake navdušil za salso v krogu, za prosto 

koreografijo salse ter s plesom bachata, Robi Grmek pa jih je spodbudil s koreografijo plesa hip hop.  

Mladi plesalci so z delavnice odhajali utrujeni, a zelo zadovoljni.  

  

 

 

 

 

Salsa, foto: Saška Horvat Salsa, foto: Saška Horvat 


