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Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto
2017/18
V šolskem letu 2017/18 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 septembra 2017.
Pouk je bil organiziran v 27 oddelkih, in sicer:





18 oddelkov gimnazije (467 dijakov),
4 športni oddelki v gimnaziji (81 dijakov),
4 oddelki klasične gimnazije (92 dijakov) in
1 oddelek maturitetnega tečaja (23 dijakov).

V začetku šolskega leta 2017/18 je bilo vpisanih 663 dijakov. Med šolskim letom so se prešolali oz.
izstopili 3 dijaki gimnazije, 2 dijaka klasične gimnazije, dva dijaka gimnazije/športni oddelek in 1 dijak
maturitetnega tečaja. Vpisala pa se je 1 dijakinja v program gimnazije/športni oddelek. Ob zaključku
pouka je bilo skupaj vpisanih 656 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

1. l.

97,0

96,0

97,3

96,3

/

94,2

96,5

96,1 %

2. l.

99,0

98,8

99,5

98,5

98,9

97,2

100

98,9 %

3. l.

96,6

95,2

96,9

96,3

/

95,2

98,2

96,3 %

4. l.

97,8

97,3

98,1

97,1

98,3

95,8

97,7

97,4 %

MT

/

/

/

/

/

/

/

95,6 %

Skupaj:

Skupaj

97,2 %

V povprečju smo realizirali 97,2 % načrtovanih ur po predmetniku.
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Do večjih odstopanj od načrtovanega dela ni prihajalo. Imeli smo 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 21. maja, torej 32
tednov. V ostalih letnikih pa smo z dejavnostmi zaključili 22. 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,
športne 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 22. 5. 2018 do 25. 5. 2018 smo za dijake 4. letnika na šoli
organizirali priprave na maturo.
Učitelji so stavkali 1 dan v februarju in 1 dan v marcu. To ni vplivalo na realizacijo pouka oziroma na
predelano snov po učnih načrtih.
Uspeh ob koncu šolskega leta

Letnik

Splošni
uspeh
(v %)

Odlični
(v %)

Prav dobri
(v %)

Dobri
(v %)

Zadostni
(v %)

Neuspešni
(v %)

1.

96,8

32,7

38,6

22,9

2,6

3,2

2.

98,2

27,2

33,7

33,7

3,6

1,8

3.

98,2

42,9

38,1

16,0

1,2

1,8

4.

99,4

32,9

38,2

25,0

3,3

0,6

Skupaj

98,2

33,9

37,2

24,4

2,7

1,8

MT

25,0

0,0

10,0

15,0

0,0

75,0

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, od septembra 2017 pa tudi pri fiziki, 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.
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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.
Že osmo šolsko leto smo na šoli uporabljali računalniško aplikacijo eAsistent za vodenje dnevnika in eredovalnice.
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 86 nadarjenih dijakov v prvem (56,2 %), 114 v drugem (68,7 %), 115 v tretjem (70,6 %)
in 130 v četrtem letniku (85,5 %). Za 38 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:

















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,
priprava izvedbenih načrtov za ITS v 2. letniku programa gimnazija,
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),
obeležitev 500-letnice reformacije (dijaki 1. in 2. letnika),
povezovanje s šolami doma in v tujini – izmenjave dijakov (Škofja Loka, Maribor, Beograd,
Banjaluka, Francija, Avstrija, Sarajevo, Španija, Budimpešta, Trst, Izrael, Karlovac),
ozaveščanje pomena zdrave prehrane in zdravega načina življenja.

Pouk je v vseh letnikih potekal po 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
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prioritetnih nalog posodobljenih učnih načrtov so aktivne oblike in metode dela ter učno ciljno in
procesno načrtovanje. V tem šolskem letu smo se intenzivno pripravljali na izvedbo ITS –jev
(interdisciplinarnih tematskih sklopov) v 2. letniku programa gimnazija v naslednjem šolskem letu.
Poleg pouka po izvedbenih predmetnikih smo izvedli:


















terenske vaje za predmet geografija za dijake 1. letnika,
za nekatere oddelke 2. in 3. letnika smo izvedli medpredmetno ekskurzijo (SLO, ZGO) na temo
Visoška kronika (2. b, 2. c, 2. e, 3. d, 3. 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 oziroma zgodovino na maturi,
dvodnevno izmenjavo dijakov 1. k z Gimnazijo v Škofji Loki,
šolo v naravi (spoznavni vikend) za dijake 1. c in 1. k,
ekskurzijo za dijake 2., 3. in 4. letnika IMP, ki se učijo francoščino, v Ljubljano na Francoski
inštitut,
medpredmetni klasični dan za dijake 1. k v Ljubljani,
medpredmetno ekskurzijo za dijake 3. k v Mitrej in na Ptuj,
medpredmetno ekskurzijo za dijake 3. k in dijake, ki so imeli kemijo na maturi, v Ljubljano na
Festival znanosti,
terensko ekskurzijo pri GEO za dijake 3. letnika, razen za 3. š,
športni tabor v Bohinju za 2. š in 3. š,
plavalni tečaj in šolo v naravi za bodoči 1. š,
strokovne in terenske ekskurzije 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 Razkošje novosti,
dijaki 3. letnika so med letom pripravljali medpredmetno ekskurzijo, ki so jo izvedli konec maja
2018,
v sodelovanju z dijaško organizacijo na šoli smo v 3. letniku obeležili svetovni dan proti nasilju
nad ženskami.

Timsko poučevanje in medpredmetno povezovanje sta postali že stalnica pouka in izbirnih vsebin.
Nadaljevali smo s povezovanjem z Gimnazijo Karlovac. Učitelji obeh gimnazij smo imeli dve delovni
srečanji, kjer smo se pogovarjali o možnostih sodelovanja in povezovanja med šolami. Na obeh
srečanjih so sodelovali tudi dijaki. Naši dijaki so v januarju odšli na izmenjavo na njihovo šolo. Tam so
tudi izvedli delavnice v okviru prireditve Noč muzejev.
Dijaki, ki so se pripravljali na izpit za Nemško jezikovno diplomo 1 in 2, so odšli na jezikovni tabor v
Celovec.
Za dijake športnih oddelkov smo izvedli šolo v naravi. Dijaki 1. letnika so v Baški opravili plavalnopotapljaški tečaj, ki smo ga ponovno izvedli v kombinaciji s poukom, in sicer s poukom geografije ter
kemije. Dijaki 2. in 3. letnika so junija skupaj odšli v šolo v naravi v Bohinj, kjer so imeli poleg športnih
dejavnosti tudi pouk likovne umetnosti. Fleksibilno smo ponovno izvedli pouk v 1. š (FIZ/INF). Za dijake
1. š smo organizirali antidopinško delavnico. Za zainteresirane dijake pa smo izvedli diagnostična
testiranja na Fakulteti za šport v Ljubljani.
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). 17. 11. 2017
smo imeli 4. srečanje klasičnih gimnazij, ki je potekalo na Gimnaziji Poljane. Dijaki 1. k so imeli
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izmenjavo z dijaki Gimnazije Škofja Loka. 12. 3. 2018 je Gimnazija Škofja Loka organizirala 2. koncert
pevskih zborov klasičnih gimnazij, 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,
 projekt »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti«, program Mladim se dogaja
(SPIRIT, partnerske šole),
 projekt »Startup vikend«, program Mladim se dogaja (SPIRIT, partnerske šole),
 UStart (MIZŠ),
 projekt Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja
kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK,
 razvojni projekt OBJEM (ZRSŠ in partnerske šole),
 projekt Stem4youth (Inštitut Jožef Stefan),
 Razvojni projekt Gleda(l)išče (Slovenski gledališki inštitut),
 Gimnazijka z rastočo knjigo,
 projekt Digitalna zgodba mojega mesta (Združenje zgodovinskih mest Slovenije),
 Mednarodni projekt Poučevanje evropske zgodovine s filmom (Zavod za uveljavljanje vizualne
kulture Vizo in partnerji iz Italije, Irske, Bolgarije in Romunije),
 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 svetovne dneve materinščine, knjige, voda ter pod okriljem dijaške organizacije
tudi svetovni dan boja proti AIDS-u in nasilju nad ženskami.
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. V prednovoletnem času
je dijaška organizacija pripravila akcijo dobrodelni Božiček. Izkupiček je šel v dobrodelne namene. Dijaki
3. b so v sodelovanju z RK Novo mesto zbirali sredstva za nakup novoletnih daril za starostnike. Za
dijake 4. letnika smo pripravili predavanje o krvodajalstvu ter darovanju organov in kostnega mozga,
nato pa so številni polnoletni dijaki ter nekateri učitelji sodelovali na krvodajalski akciji v novomeški
bolnišnici. 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. Vsi dijaki so si ogledali film Družina, del vstopnine
je Cineplexx namenil dejanski družini za ureditev njihovih življenjskih okoliščin. V marcu smo sodelovali
pri organizaciji in izvedbi dobrodelne prireditve za zbiranje sredstev za to družino.
14. 12. 2017 sem ravnateljica iz rok ministrice za delo, družino, socialne zadeve enake možnosti dr.
Anje Kopač Mrak prejela zahvalo Ljudje odprtih rok, ki jih vsako leto podeljujejo posameznikom ali
organizacijam, pri katerih prepoznajo velik dobrodelni in humanitarni prispevek.
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Ob koncu pouka smo zaprosili dijake, da izpolnijo vprašalnike o počutju na šoli ter o delu njihovih
učiteljev. Ponovno smo sodelovali v raziskavi PISA. Vključili smo se tudi v mednarodno raziskavo TALIS
in v raziskavo o nasilju nad strokovnimi delavci.
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 petič 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. Tokrat smo odšli v Ljubljano v Muzej iluzij in v sobe
pobega.
Na šoli smo v skladu s šolskim koledarjem obeležili državne praznike. Poleg tega je Gledališka skupina
Goga pripravila predstavo Zaprta vrata ter jo zaigrala za vse naše dijake in tudi za širšo javnost. V
oktobru 2017 smo v sodelovanju z Javno agencijo RS za raziskovanje pripravili predstavitve znanstvenih
raziskav na naši šoli pod naslovom Odlični v znanosti. Decembra smo za Mestno občino Novo mesto
ob obeležitvi državnega praznika pripravili kviz za osnovnošolce »Slovenskih 27 let«.
V novembru smo izvedli požarno vajo.
Realizacija programov OIV
V 1. letniku smo izvedli kulturne dejavnosti, 2 športna dneva, učenje za učenje, knjižničnoinformacijska znanja in zdravstveno vzgojo. Vsi dijaki so opravili zdravniški pregled v Zdravstvenem
domu Novo mesto. Izvedli smo predavanje in delavnice na temo preprečevanja uživanja drog, o
človekovih pravicah, o preprečevanju nasilja ter o uporabi defibrilatorja. 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 varna spolnost, Mind the Mind, o strpnosti, Od stiske
do duševne motnje, Uporaba defibrilatorja ter Motnje hranjenja. 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 delavnice Misli na srce. V okviru državljanske kulture so dijaki sodelovali v projektu Evrošola. Dijaki
3. b so odšli na nagradno ekskurzijo v Strasbourg. Ogledali so si film Strah ter se o tematiki pogovorili
z ustvarjalci filma. Obiskali so tudi Živo knjižnico. Za njih smo organizirali tudi gledališko predstavo Skozi
oči begunca ter delavnice o sovražnem govoru in delavnice o preprečevanju uživanja drog. Decembra
so se udeležili okrogle mize o judovstvu.
Del izbirnih vsebin so izvedli tudi s pripravo, organizacijo in izvedbo tridnevne ekskurzije po Sloveniji.
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 infodneva 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.
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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
2017. 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 geografije. V sodelovanju s Hišo eksperimentov
smo pripravili državno tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov. V športni dvorani Marof smo
organizirali četrtfinale v odbojki za dekleta ter četrtfinale v malem nogometu za dekleta. Pripravili in
izvedli smo tudi državni tekmovanji iz znanja filozofije in španščine.
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 147 naših gimnazijcev. Uspešnih je bilo 142
dijakov, kar je 96,60 %. V povprečju so dijaki dosegli 21,14 točk. V spomladanskem roku je bilo 9 zlatih
maturantov, ki so dosegli 30 točk in več. Zlati maturanti so na slovesni podelitvi v atriju šole prejeli
priložnostno darilo Gimnazije Novo mesto. Nato pa so razredniki dijakom podelili spričevala.
Na jesenskem roku so celotno maturo prvič opravljali 4 kandidati, 3 so bili uspešni. Popravne izpite je
opravljalo 10 kandidatov, 7 jih je bilo uspešnih.
Skupaj je letos maturo opravljalo 151 kandidatov, ki so uspešno zaključili 4. letnik v šolskem letu
2017/18, od tega je bilo 149 uspešnih, kar je 98,7 %.
Pomembnejši dosežki dijakov
Tudi v letošnjem šolskem letu so dijaki sodelovali na različnih tekmovanjih in natečajih ter dosegali
odlične rezultate. Podrobnejši opisi dejavnosti in rezultati so zajeti v nadaljevanju Kronike šole.
Slovenščina
Na šolskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje je sodelovalo 27 dijakov. Na regijskem tekmovanju je
6 dijakov prejelo srebrno priznanje. Na državno tekmovanje sta se uvrstili dve dijakinji, ki sta prejeli
zlato priznanje.
Matematika
Na šolskem tekmovanju v logiki je tekmovalo 82 dijakov, ki so prejeli 28 bronastih priznanj. Na državno
tekmovanje se je uvrstilo 10 dijakov, osvojili so pet srebrnih priznanj.
Šolskega tekmovanja v matematiki (Mednarodni matematični kenguru) se je udeležilo 95 dijakov.
Bronasto Vegovo priznanje je osvojilo 34 dijakov. V okviru tega tekmovanja je potekalo tudi
medrazredno tekmovanje S kengurujem na pico, kjer so prvo mesto dosegli dijaki 4. b. Isti dan je
potekalo tudi izbirno tekmovanje za državno tekmovanje v matematiki. Tekmovalo je 56 tekmovalcev,
na državno tekmovanje se jih je uvrstilo 9. Trije dijaki so prejeli zlato priznanje, od tega eno 1. mesto
in 1. nagrada, 6 pa srebrno.
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Na šolskem tekmovanju v razvedrilni matematiki je tekmovalo 47 dijakov, 21 dijakov je osvojilo
bronasto priznanje. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 13 dijakov. Prejeli so devet zlatih, od tega
eno 2. mesto in 2. nagrada, ter štiri srebrna priznanja.
Ena dijakinja se je udeležila tekmovanja LEFO – hitro in zanesljivo računanje in se uvrstila na
meddržavno tekmovanje, kjer je zasedla 10. mesto.
Angleščina
Na državnem tekmovanju za dijake 3. letnika so štirje dijaki prejeli srebrno, dva dijaka pa bronasto
priznanje.
Zaključnega tekmovanja World Scholar's Cup v ZDA se je udeležilo 12 dijakov, ki so v različnih
kategorijah prejeli 8 zlatih in 10 srebrnih priznanj. Dijaki so bili na regijskem tekmovanju v Ljubljani zelo
uspešni, 8 se jih je udeležilo globalnega tekmovanja v Maleziji. Osvojili so eno zlato in devet srebrnih
medalj.
Nemščina
Na državnem tekmovanju iz znanja nemškega jezika je ena dijakinja prejela zlato, dva dijaka srebrno in
štirje dijaki bronasto priznanje.
Na bralnem tekmovanju Epi Lesepreis je sodelovalo 12 dijakov. 6 dijakinj si je prislužilo zlato in 4 dijaki
srebrno priznanje.
Izpit za nemško jezikovno diplomo 2 je uspešno opravilo 9 kandidatov.
Izpit za nemško jezikovno diplomo 1 je opravljalo 59 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 4. mesto.
Pri bralnem tekmovanju Pfiffikus je 31 dijakov prejelo zlato priznanje.
Štirje dijaki so prejeli 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 13 dijakinj.
Španščina
Državno tekmovanje smo organizirali na naši šoli. Ena dijakinja je prejela srebrno priznanje.
Pri španski bralni znački Epi Lectura je šest dijakinj dosegli srebrno priznanje.
Filozofija
Na državnem tekmovanju, ki smo ga organizirali na naši šoli, je naš dijak dosegel 2. mesto.
Zgodovina
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 27 dijakov in osvojilo 11 bronastih priznanj. Najboljše tri dijakinje
so ekipno na državnem tekmovanju dosegle 14. mesto.
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.
V šahu je en dijak dosegel 1. mesto.
V judu sta dve dijakinji dosegli dve 3. mesti.
V deskanju na snegu je en dijak dosegel 3. mesto.
V badmintonu sta dva dijaka osvojila dve 3. mesti.
Na regijskem srečanju je ekipa badmintonistov dosegla 1. mesto.
V skoku v višino je ena dijakinja dosegla 2. mesto.
V streljanju z zračno puško je ena dijakinja dosegla 3. mesto.
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Na državnem tekmovanju je bila ekipa košarkaric 2. v državi. Prav tako so osvojile dijakinje 2. mesto v
košarki trojk.
Na državnem tekmovanju v gimnastiki so dijakinje ekipno dosegle 1. mesto, posamezno pa ena
dijakinja 2. in ena 3. mesto.
Geografija
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 30 dijakov in osvojilo 11 bronastih priznanj. Na območno
tekmovanje so je uvrstilo šest dijakov. Štirje dijaki so se uvrstili na državno tekmovanje, kjer so vsi
prejeli zlato priznanje.
Biologija
Šolskega tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni se je udeležilo 60 dijakov, 33 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 8 dijakov, tekmovali so v parih. En par se je uvrstil na
državno tekmovanje.
Šolskega tekmovanja iz znanja biologije se je udeležilo 55 dijakov, 19 dijakov je prejelo bronasta
priznanja. Na državnem tekmovanju je šolo zastopalo 5 dijakov, osvojili so dve zlati priznanji 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 149 dijakov, 56 jih je osvojilo bronasto
Preglovo priznanje. Na državno tekmovanje se jih je uvrstilo 43. Osvojili so 12 srebrnih in 7 zlatih
Preglovih priznanj.
Štirje dijaki so se intenzivno pripravljali in se udeleževali priprav na kemijsko olimpijado, ena dijakinja
je zasedla 3. mesto in se uvrstila v ekipo Slovenije.
Krkine nagrade
Na 47. simpoziju za Krkine nagrade in priznanja je 5 raziskovalnih nalog prejelo Krkino nagrado, 3 pa
priznanje.
Srečanje mladih raziskovalcev
Štiri raziskovalne naloge, s katerimi so se naši raziskovalci predstavili na regijskem srečanju mladih
raziskovalcev Dolenjske in Bele krajine, so se uvrstile na predstavitev na državnem srečanju. Prejeli so
eno zlato priznanje in prvo mesto ter tri srebrna priznanja.
Fizika
Regijskega tekmovanja se je udeležilo 27 naših dijakov, 12 jih je prejelo bronasto priznanje. Na državno
tekmovanje se jih je uvrstilo pet. En dijak je prejel zlato priznanje, 4. mesto in pohvalo, ostali so prejeli
srebrno priznanje.
Aktiv fizikov je za popularizacijo fizike že četrtič izvedel tekmovanje za dijake 1. letnika. Tekmovanja se
je udeležilo 23 dijakov, 8 jih je prejelo priznanje.
Državno tekmovanje v odpiranju fizikalnega sefa je potekalo na naši šoli. Slednjega se je udeležila tudi
ekipa šestih naših dijakov, ki so zasedli 4. mesto.
Astronomija
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 16 dijakov, pet jih je prejelo bronasto priznanje. Trije so se uvrstili
na državno tekmovanje, kjer so dosegli srebrno priznanje.
Naravoslovje in EUSO
Pet dijakov se je po šolskem tekmovanju uvrstilo na državno. En dijak je osvojil zlato, dva dijaka pa
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srebrno priznanje. 6 dijakov je prejelo bronasto priznanje. En dijak se je s 1. mestom uvrstil na evropsko
mednarodno naravoslovno olimpijado EUSO in osvojil zlato medaljo in 3. mesto.
Podjetništvo
Dve ekipi sta bili med zmagovalnimi ekipami na Spiritovem tekmovanju.
Memo šola
3 dijaki so se uvrstili na državno tekmovanje v hitrem branju, ena dijakinja je dosegla zlato in ena
bronasto priznanje. 3 dijakinje so se udeležile državnega tekmovanja v pomnjenju, od tega je ena
dijakinja s 1. in 2. mestom v dveh kategorijah skupaj dosegla zlato priznanje, ena dijakinja srebrno in
ena bronasto priznanje.
Natečaji
Na natečaju Evropa v šoli je ena dijakinja dosegla 1. mesto na literarnem natečaju in ena 1. mesto na
fotografskem natečaju.
Evrošola
Ekipa dijakov se je na državnem tekmovanju Evrošola uvrstila med najboljše. Za nagradni izlet so odšli
v Strasbourg.
Tekmovanje Bober
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 12 dijakov, 8 jih je doseglo bronasto priznanje. Dva dijaka sta se
uvrstila na državno tekmovanje, en je osvojil zlato priznanje.
Literarni natečaj Hodil po zemlji sem naši
V kategoriji srednješolci sta bili nagrajeni dve dijakinji.
Nacionalni izbor zgodovinskih video esejev
Ekipa treh dijakinj je dosegla 1. mesto, dve dijakinji 2. mesto.
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 tri redne seje sveta staršev. V začetku šolskega leta je bila za predsednico Sveta staršev
Gimnazije Novo mesto izvoljena ga. Alenka Šenk Erpič, za podpredsednico pa ga. Simona Zupančič. 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 oblikovanju mnenja za kandidatko ravnateljice. Tretja redna seja pa
je bila namenjena analizi šolske prehrane, analizi mature ter poročilu o delovanju šolskega sklada.
Člani sveta staršev so o problemih in stališčih staršev posameznega oddelka ravnateljico seznanjali tudi
osebno in po e-pošti.
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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 SPIRIT, OPK ter Youth Start.
V decembru smo organizirali predavanje dr. Borisa Dularja z naslovom Pogled gospodarstva na
izobraževalni sistem. Februarja smo izvedli usposabljanje za uporabo defibrilatorja. Šolskega festivala
dobre prakse nismo uspeli izvesti, ker smo se ukvarjali s spremembami zakonodaje za naše področje
(efektivni delovni čas učiteljev, priprava pravilnikov). Izvedli smo predavanje Pravna zaščita učitelja ter
usposabljanje in izpit iz varstva pri delu za vse zaposlene. Izpeljali smo strokovno ekskurzijo. 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, delo s tujim učiteljem
(naravnim govorcem), načini preverjanja in ocenjevanja znanja, vsebine, s katerimi so se učitelji
seznanili na seminarjih, ter analiza učnega uspeha in mature po posameznih predmetih in v
posameznih razredih.
Učiteljski zbor šole se je mesečno sestajal ter obravnaval aktualno problematiko, vezano na potek
pouka in ostalih dejavnosti. Sestajali so se tudi oddelčni zbori posameznih oddelkov, ki so obravnavali
delo v posameznih oddelkih ter delo posameznih dijakov. Redno mesečno so se sestajali tudi oddelčni
učiteljski zbori športnih oddelkov.
Svet šole
Svet šole ima mandat do jeseni 2020, vodi ga Vanja Popov. Imeli smo štiri redne seje ter tri dopisne.
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 2018 ter poročilo
pritožbene komisije. Imenovali so pritožbeno komisijo, odločali o nadstandardu (tuji učitelji pri pouku
angleščine) ter ocenjevali ravnateljico. Izpeljali so tudi celoten postopek za imenovanje nove
ravnateljice.
Šolski sklad
V marcu se je sestal upravni odbor sklada ter obravnaval in sprejel poročilo za leto 2017 ter načrt dela
za leto 2018. Iz sklada smo krili potne stroške dijakom na tekmovanja in priprave nanje ter
solidarnostno pomoč dijakom.
Opremljanje šole (izboljševanje materialnih pogojev dela)
V nekaterih pisarnah smo zamenjali računalnike, zamenjali smo tudi nekaj prenosnih računalnikov.
Med poletjem 2018 smo izvedli ureditev prostorov, kjer poteka pouk kemije. Na ta način smo dijakom
in predvsem našim profesoricam kemije zagotovili bolj zdravo učno in delovno okolje.
Naše dijake že vrsto let zelo uspešno pripravljamo na maturo in življenje. Poleg kakovostnega pouka
jim ponujamo različne dejavnosti, podpiramo pri razvijanju njihovih potencialov ter usmerjamo pri
iskanju njihove karierne poti. Učitelji se redno izobražujejo in skrbijo za profesionalno rast, da lahko pri
pouku sledijo novostim v stroki. Na šoli smo vedno odprti za konstruktivne predloge in novosti, s
katerimi lahko izboljšujemo kakovost našega dela in počutje vseh na šoli.
Mojca Lukšič,
ravnateljica
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Analiza splošne mature
K letošnjemu spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature se je na Gimnaziji Novo mesto prijavilo
152 dijakov splošne in klasične gimnazije ter 6 dijakov maturitetnega tečaja.
Maturo je popravljalo še 10 zunanjih kandidatov (to so nekdanji naši dijaki, ki so bili v preteklih letih na
splošni maturi neuspešni). Sedem kandidatov je zviševalo uspeh, ena kandidatka je za višji uspeh
opravljala maturo v celoti, pet kandidatov je opravljali maturo kot 21-letniki in 7 kandidatov je na naši
šoli opravljalo dodatni peti predmet poklicne mature. Ena kandidatka, ki je zviševala uspeh, je
opravljala maturo kot kandidatka s posebnimi potrebami.
Od mature se je odjavilo 5 kandidatov splošne in klasične gimnazije.
K opravljanju splošne mature je v spomladanskem roku 2018 pristopilo 147 kandidatov iz oddelkov a,
b, c, d, e, k in š ter pet kandidatov iz maturitetnega tečaja.
Skupno je na šoli v spomladanskem roku opravljalo izpite 182 kandidatov.
Opravljali
maturo
4. letniki: a, 147
b, c, d, e, k, š
Maturitetni 5
tečaj
Zunanji
10+8 (zv)*
kandidati
+5 (21-l)
Poklicna
7
matura
Skupaj
182
*zv – zviševanje

Uspešni

Neuspešni

Odjavljeni Zlati
Vse
maturanti točke
5
9
0

Povprečno
št. točk
21,14

142
96,60 %
2

5
3,40 %
3

1

0

0

16,50

11

12

1

0

0

/

2

5

0

0

0

/

157

25

7

11

0

/

Kandidati so opravljali splošno maturo iz 15 maturitetnih predmetov.
Od 147 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije v šolskem letu 2017/2018, jih je izpite
uspešno opravilo 142 ali 96,60 %. Neuspešnih kandidatov je bilo 5 ali 3,40 %, en kandidat je bil
neuspešen pri štirih predmetih, dva pri dveh in dva pri enem predmetu. Splošno maturo je opravljalo
23 zunanjih kandidatov, 11 jih je bilo pri tem uspešnih. 2 kandidata sta uspešno opravila tako
imenovani peti predmet poklicne mature.
Splošni uspeh kandidatov (po ugovorih), ki so prvič opravljali splošno maturo po končanem četrtem
letniku gimnazije in jo opravili, je v povprečju 21,14 točk. (slovensko povprečje je 20,09 točk.)
Maturitetno spričevalo s pohvalo je v spomladanskem roku prijelo 9 kandidatov, ki so bili ocenjeni z od
30 do 34 točkami. Ena dijak je na maturi iz kemije dosegel vse možne točke.
Seznam zlatih maturantov:

1.

Priimek

Ime

Št. točk

Höfferle

Jakob

33

18

2.

Kolenc

Lana

33

3.

Šenica

Ana

33

4.

Kunej

Luka

32

5.

Čuk

Ana

31

6.

Košmrlj

Lea

30

7.

Mohorčič

Domen

30

8.

Novljan

Eva

30

9

Topić

Tanja

30

Zlati maturantje z ravnateljico, foto: Miha Hadl

Na jesenskem roku splošne mature je maturitetne izpite opravljalo skupno 21 kandidatov, od tega je
bilo 11 uspešnih in je prijelo maturitetno spričevalo. Uspeha na maturi ni zviševal nihče.
Celotno maturo so prvič opravljali 4 kandidati, ki je uspešno zaključili četrti letnik gimnazije v šolskem
letu 2017/2018, trije so bili uspešni.
Celotno maturo je ponovno opravljal en kandidat in ni bil uspešen. Popravne izpite so opravljali 4
kandidati, ki so prvič pristopili k opravljanju mature v spomladanskem roku 2017, vsi so bili uspešni, in
7 kandidatov, ki so popravljali maturo iz preteklih let – štirje so bili uspešni. Dva kandidata sta opravljala
maturo v dveh delih, trije kandidati so opravljali 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 151 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik
gimnazije v šolskem letu 2017/2018, od tega je bilo 149 uspešnih, kar je 98,7 %.
Šolska maturitetna komisija je izrazila zadovoljstvo ob rezultatih, doseženih na splošni maturi v obeh
rokih.
Bernarda Tomažič
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Dosežki dijakov
Vidni rezultati na državnih in mednarodnih tekmovanjih ali natečajih
Naziv tekmovanja/natečaja

Ime in priimek dijaka

Razred

Dosežek

Ema Breščak

3. b

zlato priznanje

Alenka Červ

2. a

zlato priznanje

Neža Cerinšek

3. c

priznanje

Eva Puhek

3. š

priznanje

Domen Mohorčič

4. a

Sara Kotnik

2. e

Jakob Höfferle

4. b

7. mesto, zlato priznanje

Tadej Mohorčič

3. a

7. mesto, zlato priznanje

Miha Radež

3. d

10. mesto, zlato priznanje

Leja Verbič

3. d

5. mesto državno
10. mesto meddržavno

Eva Brudar
Nika Kirn
Anja Mitrović
Eva Kramarič
Lara Nemanič
Tjaša Remec

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

Marin Gazvoda de Reggi

1. a

zlato priznanje

Jan Van Eltern

3. a

srebrno priznanje

Nezmir Hodžić

3. b

srebrno priznanje

Angelika Kirar

3. d

srebrno priznanje

Maja Šketelj

3. d

srebrno priznanje

Franci Štirn
Rok Karlič
Tibor Kovačič
Rem Grobelšek
Maruša Gabrič
Žan Žvar
Zara Gradecki
Alja Štrbenc
Nadina Kosinac
Tara Polovič
Nezmir Hodžić

3. d
3. d
3. d
4. d
4. d
4. k
3. c
4. c
4. c
4. c
3. b

kvalifikacija na svetovno
prvenstvo

Cankarjevo tekmovanje

Hodil po zemlji sem naši
(SDBK)
Državno matematično
tekmovanje

Državno tekmovanje iz
razvedrilne matematike

LEFO - hitro in zanesljivo
računanje
Evropske statistične igre
kategorija A
Evropske statistične igre
kategorija B
Bober

Državno tekmovanje iz
znanja angleščine

World Scholar's Cup

1. mesto, zlato priznanje in 1.
nagrada
2. mesto, zlato priznanje in 1.
nagrada

2. mesto na nacional. nivoju in
uvrst. na evropsko raven
3. mesto na nacional. nivoju in
uvrst. na evropsko raven
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Naziv tekmovanja/natečaja

Državno tekmovanje iz
znanja nemščine

Debatno tekmovanje
JUGEND DEBATTIERT
INTERNATIONAL

Srednješolski natečaj
haikujev v nemščini

Literarni natečaj
Bodi pisatelj
Državno tekmovanje iz
znanja španščine DILO
Državno tekmovanje iz
filozofije
Nacionalni izbor
zgodovinskih videoesejev

Državno tekmovanje v
znanju geografije

Tekmovanje v znanju o
sladkorni bolezni

Ime in priimek dijaka

Razred

Dosežek

Nezmir Hodžić
Tjaš Žvar
Filip Derganc
Manca Novak
Tjaša Smolej
Lara Hvastija
Eva Novak
Maruša Penca Kocjan

3. b
3. š
3. b
2. b
2. b
2. b
3. a
2. c

kvalifikacija na globalni krog

Teja Šuštaršič

2. a

zlato priznanje

Katja Šuštaršič

3. a

srebrno priznanje

Janko Starič

3. d

srebrno priznanje

Teja Šuštaršič

2. a

Katja Šuštaršič

3. a

Ana Šenica

3. a

priznanje

Eva Novak

3. a

priznanje

Larsen Cundrič

4. e

priznanje

Taja Skube

4. e

priznanje

Erika Kum

4. a

priznanje

Lara Zidar

3. c

srebrno priznanje

Luka Umek

4. d

2. mesto

4. b

1. mesto

3. b

2. mesto

Jon Judež

3. d

zlato priznanje

Tina Lindič

4. b

zlato priznanje

Brina Klobčaver

3. b

zlato priznanje

Kim Malnarič

3. b

zlato priznanje

Alenka Červ

2. a

zlato priznanje

Jon Judež

3. d

zlato priznanje

Lana Kolenc

4. k

zlato priznanje

Tanja Topić
Tinkara Moretti
Eva Lukšič
Nejka Guček Cvelbar
Anamarija Gole

uvrstitev v polfinale
tekmovanja v Talinu
(september 2017)
4. mesto na državnem
tekmovanju (junij 2018)
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Naziv tekmovanja/natečaja

Tekmovanje iz znanja
biologije

Preglovo tekmovanje iz
znanja kemije

Krkine nagrade

Ime in priimek dijaka

Razred

Dosežek

Urh Šadl

1. a

zlato priznanje

Maruša Škufca Kalin

2. a

zlato priznanje

Matevž Turk

3. b

srebrno priznanje

Maja Šketelj

3. d

srebrno priznanje

Nastja Medle

4. d

srebrno priznanje

Luka Hadl

2. a

zlata medalja, 3. mesto

Domen Hočevar

1. c

zlato priznanje, 2. mesto

Jernej Birk

1. d

zlato priznanje

Luka Hadl

2. a

zlato priznanje

Pija Kapš

2. a

zlato priznanje

Matevž Turk

3. b

zlato priznanje

Nastja Medle

4. b

zlato priznanje, 2. mesto,
uvrstitev v olimpijsko ekipo

Jakob Höfferle

4. b

zlato priznanje, 3. mesto

Marin Gazvoda De Reggi

1. a

srebrno priznanje

Urban Malavašič

1. a

srebrno priznanje

Eva Malenšek

1. a

srebrno priznanje

Kristina Turk

1. b

srebrno priznanje

Enej Trampuš

1. b

srebrno priznanje

Nika Godec

3. a

srebrno priznanje

Katarina Breznik

3. b

srebrno priznanje

Tinara Šuštaršič

3. c

srebrno priznanje

Domen Mohorčič

4. a

srebrno priznanje

Ana Šenica

4. a

srebrno priznanje

Tanja Topić

4. b

srebrno priznanje

Žan Zakošek

4. b

srebrno priznanje

Nastja Medle
Laura Medved
Barbara Jaklič
Nika Brulc
Zala Kink
Nika Zupančič

4. b
4. b
4. b
4. š
4. š
4. š

Krkina nagrada

Krkina nagrada
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Naziv tekmovanja/natečaja

Državno tekmovanje iz
znanja fizike

Tekmovanje iz znanja
astronomije

Državno tekmovanje iz
znanja naravoslovja
Mednarodna naravoslovna
olimpijada EUSO (Ljubljana)

Državno srečanje mladih
raziskovalcev

Ime in priimek dijaka

Razred

Dosežek

Luka Kunej
Larisa Grubič
Tjaša Grabnar
Luka Petravić
Evgenija Burger
Lucija Marzel Djuranovič
Larsen Cundrič
Matic Rajnar
Taja Skube

4. a
4. c
4. e
4. d
4. b
4. d
4. e
4. e
4. e

Jon Judež

3. d

zlato priznanje, 4. mesto,
pohvala

Domen Hočevar

1. d

srebrno priznanje

Jernej Birk

1. d

srebrno priznanje

Jakob Höfferle

4. b

srebrno priznanje

Miha Radež

3. d

srebrno priznanje

Luka Hadl

2. a

srebrno priznanje

Jan Anžlovar

3. d

srebrno priznanje

Jon Judež

3. d

srebrno priznanje

Luka Hadl

2. a

zlato priznanje, 1. mesto,
uvrstitev v olimpijsko ekipo

Jan Trputec

2. a

srebrno priznanje

Jernej Birk

1. d

srebrno priznanje

Luka Hadl

2. a

zlato priznanje, 3. mesto

Nastja Medle
Laura Medved
Larsen Cundrič
Matic Rajnar
Taja Skube
Anja Mitrović
Eva Brudar
Franc Štirn

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

Petra Pavlin

4. e

srebrno priznanje

Eva Novak

3. a

zlato priznanje, 1. mesto

Ines Karažija

2. d

srebrno priznanje

Anja Mitrović

3. d

zlato priznanje, 1. mesto
zlato priznanje, 2. mesto

Eva Brudar

3. d

srebrno priznanje

Krkina nagrada

Krkina nagrada

Krkina nagrada

zlato priznanje, 1. mesto
srebrno priznanje

srebrno priznanje

HiBra

Memoriada
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Naziv tekmovanja/natečaja

Ime in priimek dijaka

Razred

Dosežek

Neža Cerinšek

3. c

1. mesto

Tinkara Moretti

4. b

1. mesto

Vid Dobrovoljc

3. a

1. mesto

Nastja Simčič

3. š

3. mesto

Pika Pustoslemšek Dulc

1. d

3. mesto

Vid Oštrbenk

2. š

3. mesto

Gašper Krivec

4. š

1. mesto (licencirani)

Maj Mišjak

3. š

1. mesto (nelicencirani)

Odbojka na mivki

Aljoša Kafol
Fran Berkopec
Tibor Kovačič
Benjamin Gašpar
Maj Mišjak

3. š
4. a
3. d
1. š
3. š

3. mesto

Atletika - skok v višino

Anja Količ

2. c

2. mesto

Streljanje z zračno puško

Nuša Brezovar

2. k

3. mesto

Eva Vrščaj
Nika Koračin
Maša Abunar
Ajda Burgar
Loti Gorjanec
Anja Špoljar
Ida Vrščaj
Ines Kastelic
Manca Pavec
Maša Petrina
Zala Rom
Mija Grobler
Nika Koračin
Ajda Burgar
Loti Gorjanec
Ines Kastelic
Zala Rom
Mija Grobler
Neva Kovač
Pia Kovač
Klara Udovč
Ana Gimpelj

3. š
4. c
4. b
2. š
1. š
4. š
4. c
2. š
1. b
1. d
1. a
1. a
4. c
2. š
1. š
2. š
1. a
1. a
1. k
2. a
1. b
1. š

Pija Kapš

2. a

2. mesto

Neva Kovač

1. k

3. mesto

Evropa v šoli
Šah
Judo
Deskanje na snegu
Badminton

Košarka

Košarka trojk

Gimnastika - ekipno

2. mesto

2. mesto

1. mesto

Gimnastika - posamezno
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Prejemniki priznanj in priznanj z nagrado
Gimnazija Novo mesto je ob zaključku šolskega leta in v slovo dijakom četrtega letnika podelila
priznanja in priznanja z nagradami. Slavnostna podelitev je bila v ponedeljek, 21. maja 2018, ob 11.30
v Športni dvorani Marof. Za program je poskrbelo več kot ducat dijakov prvega, drugega in tretjega
letnika. Režijo je prevzela Neža Cerinšek, dijakinja 3. letnika.
Dogodek je mogoče opisati kot preplet igre, glasbe in slovesnih nagovorov, kar je s podelitvijo priznanj
in priznanj z nagrado dijakom po posameznih letnikih omogočilo stopnjevanje vzdušja vse do podelitve
nagrade odličnosti.
Priznanja in priznanja z nagradami je prejelo več kot sto dijakov 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.

Prejemniki nagrad in nagrad z nagrado iz 1. letnika, foto: Jana Prijatelj

Prejemniki nagrad in nagrad z nagrado iz 3. letnika, foto: Jana Prijatelj
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Prejemniki nagrad in nagrad z nagrado iz 4. letnika, foto: Jana Prijatelj

Posebno stekleno skulpturo oz. nagrado odličnosti je letošnje šolsko leto prejela Nastja Medle,
dijakinja 4. b, saj se je izkazala za najuspešnejšo v svoji generaciji. O dodelitvi nagrade je odločal
učiteljski zbor Gimnazije Novo mesto.

Nastja Medle, prejemnica nagrade odličnosti, z ravnateljico Mojco Lukšič,
foto: Jana Prijatelj

Marko Kastelic, mag. Branka Klemenčič
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Seznam prejemnikov:
Zap. št.

Priimek

Ime

Razred

Priznanje

1.

Erpič

Matic

1. a

priznanje

2.

Gazvoda de Reggi

Marin

1. a

priznanje

3.

Grobler

Mija

1. a

priznanje z nagrado

4.

Kramarič

Eva

1. a

priznanje z nagrado

5.

Malavašič

Urban

1. a

priznanje

6.

Nemanič

Lara

1. a

priznanje z nagrado

7.

Radež

Matija

1. a

priznanje

8.

Rom

Zala

1. a

priznanje z nagrado

9.

Šadl

Urh

1. a

priznanje

10.

Kočman

Nives

1. b

priznanje

11.

Udovč

Klara

1. b

priznanje z nagrado

12.

Hočevar

Domen

1. c

priznanje z nagrado

13.

Pelko

Sergej

1. c

priznanje

14.

Potočar

Jasna

1. c

priznanje

15.

Pustoslemšek Dulc

Pika

1. c

priznanje z nagrado

16.

Remec

Tjaša

1. c

priznanje z nagrado

17.

Birk

Jernej

1. d

priznanje z nagrado

18.

Petrina

Maša

1. d

priznanje z nagrado

19.

Rezo

Ida

1. d

priznanje

20.

Kovač

Neva

1. k

priznanje z nagrado

21.

Kranjec

Elizabeta

1. k

priznanje

22.

Gašpar

Benjamin

1. š

priznanje z nagrado

23.

Gimpelj

Ana

1. š

priznanje z nagrado

24.

Gorjanec

Loti

1. š

priznanje z nagrado
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Zap. št.

Priimek

Ime

Razred

Priznanje

25.

Jordan

Maša

1. š

priznanje

26.

Kunej

Jaka

1. š

priznanje

27.

Novak

Erin

1. š

priznanje

28.

Červ

Alenka

2. a

priznanje z nagrado

29.

Hadl

Luka

2. a

priznanje z nagrado

30.

Kapš

Pija

2. a

priznanje z nagrado

31.

Koprivc

Anita

2. a

priznanje

32.

Povh

Blaž

2. a

priznanje

33.

Škufca Kalin

Maruša

2. a

priznanje

34.

Šuštaršič

Teja

2. a

priznanje

35.

Trputec

Jan

2. a

priznanje

36.

Žura

Ajda

2. a

priznanje

37.

Novak

Manca

2. b

priznanje

38.

Pavec

Manca

2. b

priznanje z nagrado

39.

Umek

Anej

2. b

priznanje

40.

Grubič

Sara

2. c

priznanje

41.

Količ

Anja

2. c

priznanje z nagrado

42.

Penca Kocjan

Maruša

2. c

priznanje

43.

Gašpar

Lara

2. e

priznanje

44.

Kotnik

Sara

2. e

priznanje

45.

Molan

Nika

2. e

priznanje

46.

Brezovar

Nuša Gaia

2. k

priznanje z nagrado

47.

Zelnik Gregorčič

Ula

2. k

priznanje

48.

Burgar

Ajda

2. š

priznanje z nagrado

49.

Cvitko

Kristina

2. š

priznanje
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Zap. št.

Priimek

Ime

Razred

Priznanje

50.

Kastelic

Ines

2. š

priznanje z nagrado

51.

Oštrbenk

Vid

2. š

priznanje z nagrado

52.

Rman

Nina

2. š

priznanje

53.

Avguštinčič

Nuša

3. a

priznanje

54.

Mohorčič

Tadej

3. a

priznanje

55.

Novak

Eva

3. a

priznanje z nagrado

56.

Van Elteren

Jan

3. a

priznanje

57.

Zupančič

Jakob Vid

3. a

priznanje

58.

Breščak

Ema

3. b

priznanje

59.

Bukovec

Lara

3. b

priznanje

60.

Dobrovoljc

Vid

3. b

priznanje z nagrado

61.

Hodžić

Nezmir

3. b

priznanje

62.

Klobčaver

Brina

3. b

priznanje

63.

Malnarič

Kim

3. b

priznanje

64.

Turk

Matevž

3. b

priznanje

65.

Brajčič

Filip

3. c

priznanje

66.

Cerinšek

Neža

3. c

priznanje z nagrado

67.

Drenovec

Aljaž

3. c

priznanje

68.

Gradecki

Zara

3. c

priznanje

69.

Kobe

Neža

3. c

priznanje

70.

Koncilija

Martin

3. c

priznanje

71.

Brudar

Eva

3. d

priznanje z nagrado

72.

Brvar

Beti

3. d

priznanje

73.

Judež

Jon

3. d

priznanje z nagrado

74.

Karlić

Rok

3. d

priznanje
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Zap. št.

Priimek

Ime

Razred

Priznanje

75.

Kirar

Angelika

3. d

priznanje

76.

Kovačič

Tibor

3. d

priznanje z nagrado

77.

Mitrović

Anja

3. d

priznanje z nagrado

78.

Radež

Miha

3. d

priznanje z nagrado

79.

Starič

Janko

3. d

priznanje

80.

Šketelj

Maja

3. d

priznanje

81.

Štirn

Franc

3. d

priznanje

82.

Verbič

Leja

3. d

priznanje z nagrado

83.

Brozovič

Vik

3. š

priznanje

84.

Kafol

Aljoša

3. š

priznanje z nagrado

85.

Kočevar

Žiga

3. š

priznanje

86.

Križman

Mario

3. š

priznanje

87.

Mišjak

Maj

3. š

priznanje z nagrado

88.

Puhek

Eva

3. š

priznanje z nagrado

89.

Redek

Luka

3. š

priznanje

90.

Simčič

Iva

3. š

priznanje

91.

Simčič

Nastja

3. š

priznanje z nagrado

92.

Tepavčević

Aleksandra

3. š

priznanje

93.

Vrščaj

Eva

3. š

priznanje z nagrado

94.

Bele

Laura

4. a

priznanje

95.

Brkopec

Fran

4. a

priznanje z nagrado

96.

Jakljič

Angela

4. a

priznanje

97.

Kirn

Nika

4. a

priznanje z nagrado

98.

Kočman

Anja

4. a

priznanje

99.

Košmerl

Tea

4. a

priznanje
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Zap. št.

Priimek

Ime

Razred

Priznanje

100.

Košmrlj

Lea

4. a

priznanje

101.

Kum

Erika

4. a

priznanje z nagrado

102.

Kunej

Luka

4. a

priznanje

103.

Mohorčič

Domen

4. a

priznanje z nagrado

104.

Oberč

Rok

4. a

priznanje

105.

Šenica

Ana

4. a

priznanje

106.

Uhan

Urša

4. a

priznanje

107.

Abunar

Maša

4. b

priznanje z nagrado

108.

Bevc

Matjaž

4. b

priznanje

109.

Čuk

Ana

4. b

priznanje z nagrado

110.

Höfferle

Jakob

4. b

priznanje z nagrado

111.

Kvartuh

Matej

4. b

priznanje

112.

Lindič

Tina

4. b

priznanje z nagrado

113.

Medle

Nastja

4. b

priznanje z nagrado

114.

Medved

Laura

4. b

priznanje z nagrado

115.

Moretti

Tinkara

4. b

priznanje z nagrado

116.

Topić

Tanja

4. b

priznanje z nagrado

117.

Zakošek

Žan

4. b

priznanje

118.

Grubič

Larisa

4. c

priznanje

119.

Koračin

Nika

4. c

priznanje z nagrado

120.

Kosinac

Nadina

4. c

priznanje

121.

Kramarič

Klemen

4. c

priznanje

122.

Polovič

Tara

4. c

priznanje

123.

Vrščaj

Ida

4. c

priznanje z nagrado

124.

Antončič

Ajda

4. d

priznanje
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Zap. št.

Priimek

Ime

Razred

Priznanje

125.

Blatnik

Ajda

4. d

priznanje

126.

Candellari

Peter Jakob

4. d

priznanje

127.

Gazvoda

Maja

4. d

priznanje

128.

Jarc

Mia

4. d

priznanje

129.

Kumer

Nina Marija

4. d

priznanje

130.

Matoh

Blaž

4. d

priznanje

131.

Medved

Žiga

4. d

priznanje

132.

Rabič

Maja

4. d

priznanje

133.

Štraus Duvnjak

Tara

4. d

priznanje z nagrado

134.

Troha

Manca

4. d

priznanje

135.

Umek

Luka

4. d

priznanje z nagrado

136.

Vencelj

Laura

4. d

priznanje

137.

Bijek

Klavdija

4. e

priznanje

138.

Bučić

Anja

4. e

priznanje

139.

Cundrič

Larsen

4. e

priznanje z nagrado

140.

Grabnar

Tjaša

4. e

priznanje

141.

Hasanović

Ed

4. e

priznanje

142.

Katič

Neja

4. e

priznanje

143.

Pavlin

Petra

4. e

priznanje z nagrado

144.

Rajnar

Matic

4. e

priznanje

145.

Rauh

Patricija

4. e

priznanje

146.

Skube

Taja

4. e

priznanje

147.

Starič

Nina

4. e

priznanje

148.

Florjančič

Karin

4. k

priznanje

149.

Kolenc

Lana

4. k

priznanje
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Zap. št.

Priimek

Ime

Razred

Priznanje

150.

Žvar

Žan

4. k

priznanje

151.

Brulc

Nika

4. š

priznanje

152.

Kink

Zala

4. š

priznanje

153.

Kolenc

Urban

4. š

priznanje

154.

Krivec

Gašper

4. š

priznanje z nagrado

155.

Špoljar

Anja

4. š

priznanje z nagrado

156.

Zupančič

Nika

4. š

priznanje
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Poročila strokovnih aktivov
Slovenščina
V šolskem letu 2017/2018 smo slovenščino poučevali:







Tina Furlan Turk,
Saška Horvat,
Suzana Krvavica,
Tomaž Koncilija,
Renata Nose,
Natalija Petakovič.

Izvedene dejavnosti po mesecih:
Avgust

Izobraževanje za učiteljski zbor o besedilnih vrstah in o pravopisu.

Oktober

Medpredmetna ekskurzija Po poteh Visoške kronike za 3. d in 3. š.

November

Filmski abonma (FA) – Iztrebljevalec, Umor na Orient Ekspresu.

December

FA – Ivan, okrogla miza o romanu Ivanke Mestnik Beli čeveljčki, gledališki
abonma Beli božič s tremi tenorji, okrogla miza o judovstvu.

Januar

FA – Največji šovmen, glasbeno-gledališka predstava Ne bodi kot drugi, film
Družina, pogovor z Rokom Bičkom.

Februar

Obeležitev dneva materinščine, priloga Obrazi prihodnosti, FA – Obupana,
Kliči me po svojem imenu, projekt Lepljenka v Banjaluki.

Marec

Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje, srečanje na SAZU Slovenski
jezik v gibanju.

April

Noč knjige, zaključna prireditev Obrazi prihodnosti, FA – Trije plakati pred
mestom, Oblika vode.

Maj

Izid šolskega glasila Stezice, FA – komedija Totalno katastrofalna večerja.

Matematika in informatika
V šolskem letu 2017/2018 smo matematiko poučevali:








Jernej Ban,
Karmen Čarman,
Lojzka Hržica,
mag. Andreja Mohorčič,
Vanja Popov,
Mojca Rangus,
Kristina Zakrajšek.
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V šolskem letu 2017/2018 sem informatiko poučevala:


Barbara Strnad.

Izvedene dejavnosti po mesecih:
September

Preizkus predznanja za dijake 1. letnika, šolsko tekmovanje v logiki.

Oktober

Šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki, posvet s svetovalko ZRSŠ.

November

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

Januar

Državno tekmovanje Bober.

Marec

Šolsko tekmovanje Kenguru in izbirno matematično tekmovanje.

April

Državno tekmovanje v matematiki.

Maj

Predmaturitetni preizkus.

Oktober-marec: državno tekmovanje Evropske statistične igre.
April-maj: mednarodno tekmovanje Evropske statistične igre.

Angleščina
V šolskem letu 2017/2018 smo angleščino poučevali:









mag. Janez Gorenc,
Maja Hren,
mag. Vasja Jakše,
Barbara Maznik,
Verena Potočnik,
Mirjam Skube,
Daniel Canavan Kelbl, tujejezični učitelj angleščine,
Andrea Jardzyk, tujejezična učiteljica angleščine.

Izvedene dejavnosti po mesecih:
September

Preizkus predznanja za dijake 1. letnika.

November

World Scholar’s Cup Yale.

December

Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine.

Februar

Regijsko tekmovanje iz znanja angleščine, regijsko tekmovanje World
Scholar’s Cup.

Marec

Državno tekmovanje iz znanja angleščine.
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Junij

Globalno tekmovanje World Scholar’s Cup – Kuala Lumpur.

Nemščina
V šolskem letu 2017/2018 smo nemščino poučevale:






Anja Hozner Vovko,
mag. Vasja Jakše,
Elsa Louis,
Nataša Sekula Zupančič,
Eva Starič.

Izvedene dejavnosti po mesecih:
September

Delavnice za 1. letnike ob Evropskem dnevu jezikov, podelitev diplom DSD I,
delo v razredu s prostovoljcem iz Nemčije.

Oktober

DSD jezikovni tabor v Celovcu, sestanek s svetovalko za nemščino z ZRSŠ,
delo v razredu s prostovoljcem iz Nemčije, srečanje z gosti iz Avstrije
(Heimstätte Birkenhoff) v okviru projekta V jati z drugačnimi (VDC Nm).

November

Ure DSD za dijake 1. letnika (1. sklop), pisni izpit DSD II, predtekmovanje iz
znanja nemščine, priprave na tekmovanje iz znanja jezika, sodelovanje na
natečaju haikujev, delo v razredu s prostovoljcem iz Nemčije.

December

Ustni izpiti DSD II, priprave na tekmovanje iz znanja jezika, delo v razredu s
prostovoljcem iz Nemčije.

Januar

Šolsko tekmovanje iz znanja nemškega jezika, delo v razredu s prostovoljcem
iz Nemčije, priprave na izpit DSD I.

Februar

Državno tekmovanje iz znanja nemščine, ure DSD za dijake 1. letnika (2.
sklop), poskusni ustni izpit DSD I, delo v razredu s prostovoljcem iz Nemčije,
priprave na izpit DSD I, izvedba bralnega tekmovanja Pfiffikus.

Marec

Pisni in ustni izpiti DSD I, izvedba bralnega tekmovanja EPI-Lesepreis,
predmaturitetni preizkus, priprave na izpit DSD I.

April

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

Maj

Dodatne ure za pripravo na maturo VR, podelitev jezikovnih diplom DSD II.

Junij

Državno tekmovanje JDI.

Španščina, francoščina in latinščina
V šolskem letu 2017/2018 smo poučevali:





Marko Kastelic (latinščina),
Elsa Louis (francoščina),
Verena Potočnik (francoščina),
Tea Ribič (španščina in francoščina).
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Izvedene dejavnosti po mesecih:
September

Spoznavni vikend dijakov 1. k oddelka, klasični dan za 2. in 3. letnik: obisk
Slovenskega znanstvenega festivala.

Oktober

»Francoski dan« v Ljubljani (strokovna ekskurzija) – ogled francoskega
inštituta in voden ogled Ljubljane v francoščini, klasični dan za 1. letnik: obisk
Emone in razstave Prisluhni mi.

November

Srečanje klasičnih gimnaziji na Gimnaziji Poljane.

December

Akademija znanja (španska delavnica).

Februar

Šolsko tekmovanje iz latinščine za dijake 3. letnika, prvi del izmenjave s
Škofjo Loko za dijake 1. k.

Marec

Akademija znanja (španska delavnica), šolsko tekmovanje iz znanja španščine
DILO, španska bralna značka Epi Lectura, delavnica – priprava na DELF,
francoska bralna značka Le rat de bibliothèque za 1. letnik, Macaron d'or –
tekmovanje iz peke francoskih slaščic, državno tekmovanje iz latinščine v Celju
za dijake 3. k.

April

Državno tekmovanje iz znanja španščine DILO, pisni in ustni izpit DELF (A1,
A2, B1, B2).

Maj

Drugi del izmenjave z gimnazijo Škofja Loka za 1. k.

Zgodovina in geografija
V šolskem letu 2017/2018 smo poučevali:







Marko Arnuš (geografija),
Polonca Centa (geografija),
Suzana Malnar (zgodovina),
Nevenka Malnarič Brulc (zgodovina),
Matjaž Štih (zgodovina),
Robert Šupe (zgodovina in geografija).

Izvedene dejavnosti po mesecih:
September

Ekskurzije po Sloveniji za 4. letnik, planinska tura in terenske vaje Bohinj (2.
a, b, c, d, š), razpis za Akademijo znanja, spoznavni vikend 1. k, sodelovanje v
projektu Digitalna zgodba mojega mesta.

Oktober

Planinska tura in terenske vaje Bohinj (2. e, k), sestanek aktiva z dr. Antonom
Poljšakom iz ZRSŠ OE Novo mesto, sestanek aktiva z dr. Vilmo Brodnik iz
ZRSŠ OE Ljubljana, strokovna ekskurzija s terenskim delom IMP GEO 3 – Bela
krajina, strokovna ekskurzija IMP ZGO, priprava programa ITS Kako temačen
je bil v resnici srednji vek, priprava programa ITS Turizem smo mi.

November

Strokovna ekskurzija s terenskim delom IMP GEO 1 in 2 – Postojnska jama,
zbiranje prijav za 1. Akademijo znanja, srečanje klasičnih gimnazij, obisk na
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Gimnaziji Karlovac, interni del maturitetnega izpita iz IMP ZGO, udeležba na
shodu SVIZ-a v Krškem.
December

Akademija znanja (delavnica Afrikaans, delavnica Japonska), timska ura geofra (obča geografija Francije), priprava programov ITS Kako temačen je bil v
resnici srednji vek in ITS Turizem smo mi, priprava kviza za OŠ ob dnevu
samostojnosti in enotnosti, sodelovanje ob obisku z Gimnazije Karlovac,
vodenje dijakov Gimnazije Karlovac po Ljubljani.

Januar

Šolsko tekmovanje iz znanja geografije, šolsko tekmovanje iz znanja
zgodovine, ogled in analiza filma Savlov sin.

Februar

Ogled in analiza filma Oliver Twist, sodelovanje na informativnem dnevu,
akademija znanja (delavnica Afrikaans, delavnica Japonska).

Marec

Regijsko tekmovanje iz znanja geografije, priprave na ekskurzije z dijaki 3.
letnika, strokovna ekskurzija v Brežice in okolico (MT), prijava projekta
Erasmus+ Marija Terezija, ogled in analiza filma Dva dneva, ena noč, priprava
programov ITS Kako temačen je bil v resnici srednji vek in ITS Turizem smo
mi, interni del maturitetnega izpita iz IMP ZGO.

April

Državno tekmovanje iz znanja geografije, državno tekmovanje iz znanja
zgodovine, priprave na ekskurzije z dijaki 3. letnika, Regijsko srečanje mladih
raziskovalcev, geografska strokovna ekskurzija Po Savi in Savinji (3. a in 3. b),
snemanje videoesejev v okviru projekta Poučevanje zgodovine s filmom,
raziskovanje življenja Ernesta Bocka, ogled in analiza filma Na svoji zemlji,
priprava in prijava programa za 28. dneve evropske kulturne dediščine,
medpredmetna ekskurzija Po poteh Visoške kronike (2. b), priprava
programov ITS Kako temačen je bil v resnici srednji vek in ITS Turizem smo
mi.

Maj

Geografska strokovna ekskurzija Po Savi in Savinji (3. c), terenske vaje 1. d in
š (Črmošnjice), priprave na ekskurzije z dijaki 3. letnika, ekskurzije po
Sloveniji za 3. letnik, ogled filma Kraljevska afera za 2. letnik, medpredmetna
ekskurzija Po poteh Visoške kronike (2. c in 2. e).

Junij

Tekmovanje v orientaciji za 2. letnik, terenske vaje IP GEO – Kočevski Rog,
strokovna ekskurzija v Zagreb (3. d, k), ekskurzija IP ZGO – Ljubljanski grad in
grad Struga, razstava o Katarini Veliki v Zagrebu.

Športna vzgoja
V šolskem letu 2017/2018 smo športno vzgojo poučevali:








Jernej Cimperman,
Sandi Kostić,
Saša Lavrič,
Ivan Maričič,
Primož Plazar,
Marko Potočar,
Breda Vovko.
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Izvedene dejavnosti po mesecih:
September

Plavalno-potapljaški tečaj Baška za 1. š, športni dan Jurčičeva pot, planinska
tura, področno prvenstvo v odbojki na mivki.

Oktober

Planinska tura, jesenski kros, državno prvenstvo v odbojki na mivki za dijake,
Ljubljanski maraton, področno prvenstvo v rokometu za dijakinje, občinsko
prvenstvo v rokometu za dijake.

November

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

December

Občinsko in področno prvenstvo v košarki za dijakinje, področno posamično
in ekipno prvenstvo v badmintonu.

Januar

Občinsko prvenstvo v nogometu za dijake, četrtfinale državnega prvenstva
(DP) v rokometu za dijakinje, občinsko v nogometu za dijakinje, državno
prvenstvo v šahu, zimski športni dan za 1. in 4. letnik, državno prvenstvo v
športnem plezanju za nelicencirane tekmovalce, četrtfinale DP v košarki za
dijakinje.

Februar

Četrtfinale DP v odbojki za dekleta, diagnostične meritve za športnike na
Fakulteti za šport, polfinale DP v košarki za dekleta, državno prvenstvo v
alpskem smučanju.

Marec

Področno prvenstvo v košarki trojk za dijake in dijakinje, delavnica antidoping
za 1. š.

April

Ekipno DP v badmintonu, občinsko prvenstvo v krosu, četrtfinale DP v malem
nogometu za dijakinje, državni ekipni kros, odprto prvenstvo gimnazije v
šahu.

Maj

Področno posamično tekmovanje v atletiki, DP v košarki trojk za dijake in
dijakinje, posamično DP v atletiki, DP v športni gimnastiki, občinsko
prvenstvo v odbojki na mivki.

Junij

Leo tek, športni dan za 3. letnik (Bohinj, Mirna gora), šola v naravi za 2. š in 3.
š v Bohinju.

Biologija
V šolskem letu 2017/2018 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, načrtovanje ITS.

November

Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni, šolsko tekmovanje iz
naravoslovja, načrtovanje ITS.
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December

Akademija znanja, sodelovanje pri projektu Stem4youth, delo z mladimi
raziskovalci.

Januar

Šolsko tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, državno
tekmovanje iz naravoslovja, delo z mladimi raziskovalci.

Februar

Informativni dan, Akademija znanja, načrtovanje ITS.

Marec

Državno tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, načrtovanje
ITS, delo z mladimi raziskovalci.

Maj

Evropsko tekmovanje iz naravoslovja - EUSO, državno tekmovanje iz
poznavanja flore v Sloveniji, načrtovanje ITS, sodelovanje pri projektu
Stem4youth.

Junij

Ekskurzija v Krapino.

Kemija
V šolskem letu 2017/2018 smo kemijo poučevale:





mag. Branka Klemenčič,
Marinka Kovač,
Janja Pust,
Katarina Sluga, laborantka.

Izvedene dejavnosti po mesecih:
September

Predstavitev in podelitev Krkinih nagrad – pet nagrad in tri priznanja za
Gimnazijo Novo mesto. Priprave za nove raziskovalne naloge. Organizacija
obiska festivala znanosti v Ljubljani, kjer se je 22 dijakov udeležilo strokovnih
predavanj na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Usmerjanje ekipe študentov, ki
so se uvrstili na EUCYS 2018.

Oktober

Organizacija predstavitev dosežkov s področja naravoslovja Odlični v
znanosti (v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS v
okviru projekta promocije znanosti). Priprava in izvedba naravoslovne
ekskurzije za dijake naravoslovnih izbirnih predmetov v 2. letniku. Priprave
na šolsko tekmovanje EUSO. Raziskovalno delo – delo s timi mladih
raziskovalcev. Vključitev v projekt STEM4Youth (sodelovanje z IJS).
Sodelovanje v timih za pripravo ITS.

November

Šolsko tekmovanje EUSO. Raziskovalno delo – delo s timi mladih
raziskovalcev. Delavnice - hitro branje. Sodelovanje v timih za pripravo ITS.

December

Priprava prispevka o naravoslovju za Nove medije. Testiranje programov v
okviru projekta STEM4Youth (1. faza testiranja). 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. Sodelovanje na Akademiji znanja (dve
delavnici). Sodelovanje v timih za pripravo ITS. Sodelovanje z arhitektom za
izris predloga adaptacije kabineta in pripravljalnice kemikalij.

Januar

Evalvacija prve faze testiranja programov v okviru projekta STEM4Youth.
Izvedba programov za delo z nadarjenimi v okviru projekta RaST (priprave na
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državno tekmovanje EUSO, raziskovalno delo – delo s timi mladih
raziskovalcev, priprave na 1. izbirni test za kemijsko olimpijado, Rad imam
kemijo). Delavnice - hitro branje in pomnjenje. Državno tekmovanje HiBra.
Sodelovanje v timih za pripravo ITS. Sodelovanje z arhitektom za izris
predloga adaptacije kabineta in pripravljalnice kemikalij.
Februar

Sodelovanje v radijski oddaji Naš vsakdanjik. Sodelovanje na Akademiji
znanja (dve delavnici). Prijava programov za delo z nadarjenimi v okviru
razpisa RaST. Izvedba programov za delo z nadarjenimi v okviru projekta
RaST (priprave na EUSO 2018, raziskovalno delo – delo s timi mladih
raziskovalcev, priprave na 2. izbirni test za kemijsko olimpijado, Rad imam
kemijo). Sodelovanje pri informativnem dnevu. Delavnice - pomnjenje.
Organizacija in izvedba šolskega tekmovanja v pomnjenju - Memoriada.
Sodelovanje v timih za pripravo ITS.

Marec

Testiranje programov v okviru projekta STEM4Youth (2. faza testiranja).
Priprava in izvedba šolskega Preglovega tekmovanja iz znanja kemije.
Izvedba programov za delo z nadarjenimi v okviru projekta RaST (priprave na
EUSO 2018, raziskovalno delo – delo s timi mladih raziskovalcev, priprave na
2. in 3. izbirni test za kemijsko olimpijado, Rad imam kemijo). Delavnice pomnjenje. Državno tekmovanje v pomnjenju – Memoriada. Obeležitev
dneva voda za dijake 2. in 3. letnika (v sodelovanju s Fakulteto za
gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za okoljsko gradbeništvo). Sodelovanje v
timih za pripravo ITS.

April

Testiranje programov v okviru projekta STEM4Youth (2. faza testiranja).
Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi regijskega srečanja mladih
raziskovalcev Dolenjske in Bele krajine ter ocenjevanje nalog. Izvedba
programov za delo z nadarjenimi v okviru projekta RaST (priprave na EUSO
2018, raziskovalno delo – delo s timi mladih raziskovalcev, priprave na 3.
izbirni test za kemijsko olimpijado, Rad imam kemijo). Sodelovanje z
arhitektom za izris predloga adaptacije kabineta in pripravljalnice kemikalij.

Maj

Testiranje programov v okviru projekta STEM4Youth (2. faza testiranja).
Izvedba programov za delo z nadarjenimi v okviru projekta RaST
(raziskovalno delo – delo s timi mladih raziskovalcev, priprave na kemijsko
olimpijado, Rad imam kemijo). Državno Preglovo tekmovanje. Državno
srečanje mladih raziskovalcev. Sodelovanje z arhitektom za izris predloga
adaptacije kabineta in pripravljalnice kemikalij.

Junij

Evalvacija druge faze testiranja programov v okviru projekta STEM4Youth.
Izvedba programov za delo z nadarjenimi v okviru razpisa RaST. Pomoč pri
pripravi prostora za adaptacijo kabineta in pripravljalnice kemikalij.

Fizika
V šolskem letu 2017/2018 smo fiziko poučevali:






Miha Hadl,
Anita Nose,
Vinko Sladoljev,
Blaž Zabret,
Ivan Potočar, laborant.
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Izvedene dejavnosti po mesecih:
September

Preizkus predznanja za dijake 1. letnika

Oktober

Tekmovanje iz fizike za prvošolce – Čmrlj.

December

Šolsko tekmovanje iz znanja astronomije.

Januar

Državno tekmovanje iz astronomije, državno tekmovanje v odpiranju
fizikalnih sefov.

Marec

Šolsko tekmovanje iz fizike, regijsko tekmovanje iz fizike.

April

Državno tekmovanje iz fizike, izbirno tekmovanje iz znanja fizike za člane
olimpijske ekipe.

Družboslovje
V šolskem letu 2017/2018 smo poučevali:










Nina Arnuš (sociologija),
Zlatka Butkovec Gačnik (psihologija),
Špela Debeljak (psihologija),
Klavdija Giodani (psihologija),
Jana Hosta (psihologija),
Uroš Lubej (filozofija),
Alenka Novak (glasba),
Jakob Saje (psihologija),
Jasmina Žagar (likovna umetnost).

Izvedene dejavnosti po mesecih:
September

Gledališka predstava Skozi oči begunca (3. a in 3. c; N. Arnuš), delavnice
Sovražni govor (MI; 3. b, 3. d, 3. k in 3. š; N. Arnuš), mentorstvo podagoške
prakse študentke psihologije (Z. Butkovec Gačnik), predavanje za starše:
Značilnosti mladostnikov na prehodu v srednjo šolo (J. Hosta).

Oktober

Ekskurzija Sarajevo – Mostar (N. Arnuš, S. Krvavica), organizacija dogodka
Odlični v znanosti (Z. Butkovec Gačnik).

November

Državno tekmovanje Evrošola 2017/18 (3. b, 3. k; Nina Arnuš).

December

Organizacija kviza Slovenskih 27 let (Z. Butkovec Gačnik).

Januar

Okrogla miza o migracijah (N. Arnuš, S. Krvavica), projekt Prva zaposlitev (Z.
Butkovec Gačnik), organizacija kariernega dne (Z. Butkovec Gačnik),
organizacija državnega tekmovanja Odpiranje sefov (Z. Butkovec Gačnik),
izvedba delavnice na kariernem dnevu (Z. Butkovec Gačnik).

Februar

Strasbourg (3. b): simulacija v Evropskem parlamentu (N. Arnuš), Evropa v
šoli (N. Arnuš, J. Žagar), organizacija in predstavitev na informativnem dnevu
(Z. Butkovec Gačnik), predstavitev na informativnem dnevu (N. Arnuš).
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Marec

Organizacija šolskega tekmovanja iz filozofije (U. Lubej), organizacija
državnega tekmovanja iz znanja filozofije (U. Lubej, Z. Butkovec Gačnik),
Evropa v šoli (N. Arnuš, J. Žagar), Unesco Živa knjižnica (N. Arnuš, M. Hren),
predavanje za starše Od hotela mama do podpore k samostojnosti (J. Hosta).

April

Evropa v šoli (N. Arnuš, J. Žagar), ocenjevanje raziskovalnih nalog za Gibanje
znanost mladini (Z. Butkovec Gačnik), organizacija dogodka Gibanje znanost
mladini (Z. Butkovec Gačnik), ekskurzija na Nizozemsko (J. Žagar), tabor
UNESCO (J. Žagar).

Maj

Evropa v šoli (N. Arnuš, J. Žagar), ogled filma Strah ter pogovor z režiserjem
in aktivistom (3. letnik; N. Arnuš, S. Krvavica), soorganizacija zaključne
proslave (Z. Butkovec Gačnik).

Junij

Živa knjižnica (3. a, d, š; N. Arnuš), mentorstvo pedagoške prakse študentke
psihologije (Z. Butkovec Gačnik), ekskurzija v Budimpešto (J. Žagar).

September – junij: sodelovanje pri organizaciji protokolarnih in drugih promocijskih dejavnostih na šoli
(Z. Butkovec Gačnik), koordinacija študentov na praksi (Z. Butkovec Gačnik), vodenje projekta OBJEM,
likovni krožek (Jasmina Žagar).
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Poročilo dijaške organizacije
V šolskem letu 2017/18 smo Dijaško organizacijo Gimnazije Novo mesto vodili predsednica Eva Puhek
in podpredsednica Anja Mitrović ter podpredsednik Adam Šiško. Tajnica je bila Maša Jordan, delo
blagajnika je opravljal Mark Batagelj. Delovali smo pod mentorstvom profesorja Blaža Zabreta. Mandat
za šolsko leto se je začel 15. 9. 2017. Zastavljen program za tekoče šol. leto je smo skoraj v celoti
realizirali, med letom smo dodatno izvedli še nekaj manjših projektov.
Izpeljani projekti DOG v šolskem letu 2017 / 2018:
Oktober

Podano mnenje za kandidatko ravnateljice, redna seja DOS.

November

Povečana udeležba navijačev na športnih tekmovanjih oz. spodbujanje
športnikov, predavanje iz kineziologije (Darjan Spudić, Matic Sašek), majice
za športnike, ki zastopajo šolo, dan boja proti nasilju nad ženskami
(organizirane delavnice samoobrambe za vse dijake 3. letnika v sodelovanju
s KEMPO Arnis NM), povezovanje s Srednjo šolo Črnomelj.

December

Humanitarne akcije (zbiranje igrač, daril za starejše – sodelovanje z Rdečim
križem NM), svetovni dan boja proti AIDS-u (sodelovanje z Dijasom),
božičkova pošta, dan gimnazijskega puloverja oz. dan trenirke, dramski igrici
za otroke delavcev gimnazije in pediatričnega oddelka SBNM, sestanek in
povezovanje z Gimnazijo Karlovac, božično–novoletna voščilnica (Neža
Kobe).

Januar

Razstava umetnikov, izmenjava z Gimnazijo Karlovac ter izpeljani delavnici
hiphopa in borilnih veščin na »Noči muzejev« v Karlovcu.

Februar

Pustovanje, valentinčkova pošta.

Marec

Obeležitev dneva žena, obeležitev dneva Downovega sindroma in
svetovnega dneva proti rasni diskriminaciji.

April

Zbiralna akcija literature v slovenščini (podarjene Slovenskemu društvu
Triglav v Banjaluki).

Maj

Obeležitev dneva brisače (Douglas Adams), predstavitev DOS-a (Lucija
Karnelutti).

Junij

Zaključena dobrodelna zbiralna akcija zamaškov.

Delovanje organizacije je predstavljeno v poročilih rednih sestankov, ki so bili sklicani enkrat mesečno.
V šolskem letu 2017/18 smo izvedli naslednje dejavnosti in projekte:
Oktobra je predsedstvo podprlo kandidaturo ravnateljice Mojce Lukšič v novemu mandatu in se v
parlamentu v Ljubljani udeležilo redne seje DOS-a.
Novembra je DOG na pobudo dijakov skušal povečati udeležbo navijačev na športnih tekmovanjih
(rokomet, košarka, nogomet, odbojka), ki so potekala v sosednji dvorani Marof. Z obvestili, ki smo jih
pustili v zbornici, in z obveščanjem dijakov na rednih sestankih smo zagotovili boljšo podporo našim
dijakom na tekmovanjih in morebiti pripomogli tudi k boljšim rezultatom naših športnikov.
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V novembru smo za dijake iz športnih oddelkov in ostale zainteresirane izvedli predavanje o
kineziologiji, študiju in delu kineziologa. Mag. Darjan Spudić in dipl. kineziolog Matic Sašek sta izvedla
zanimivo prezentacijo, ki je vsebovala tudi praktičen del predstavitve.

Predstavitev kineziologije, foto: Eva Puhek

V sodelovanju s šolo smo športnikom, ki zastopajo šolo na tekmovanjih in tako pripomorejo k ugledu
šole, podarili šolske majice.
Pomembnejši projekt so zagotovo delavnice samoobrambe za 3. letnik v sodelovanju s KEMPO Arnis
Federation, s katerimi smo obeležili mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, ki je 25. 11. Na
delavnicah smo sodelovali s svetovno priznanim shihanom Borutom Kinclom, bivšim dijakom naše
gimnazije. Izvedli smo pogovor o samoobrambi in nasilju in se naučili osnov samoobrambe ter na
zanimiv, a hkrati naporen način pridobili novo znanje. Zahvaliti se moramo tudi profesorici Bredi Vovko
za pomoč pri organizaciji delavnic, ki se bodo ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami
najverjetneje prirejale vsako leto za dijake 3. letnika. Dijake so pri izvajanju delavnic posneli tudi s POP
TV. Videoprispevek si lahko ogledate na povezavi od 1:11 naprej.
Decembra je DOG v sodelovanju z dijaki in Rdečim križem Novo mesto pomagal pri organizaciji
humanitarnih akcij. Zbirali smo igrače in jih skupaj z Rdečim križem podarili otrokom, ki so se jih v
prazničnih dnevih še kako razveselili. Da smo dijaki humanitarni in dobrosrčni, dokažemo vsako leto s
humanitarno akcijo »Božiček za starejše«, v kateri sodeluje večina razredov. Vsak razred prispeva denar
ali materialne dobrine za darila, ki jih sestavi ekipa dijakov (tokrat dijaki 3. b). Darilne škatle oblikujejo
dijaki likovnega krožka pod mentorstvom profesorice Žagar, nato pa se darila odnesejo na Rdeči križ,
kjer jih naši dijaki skupaj s predstavniki z RK Novo mesto dostavijo starejšim. Tako dijaki vsako leto z
darili in druženjem polepšajo praznične dneve starostnikom z območja Dolenjske. Zahvala gre
profesorici Krvavici in ge. Nuši Rustji, ki sta bili glavni koordinatorici projekta.
Ob dnevu boja proti AIDS-u 1. 12. se je DOG povezal z Dijasom in ozaveščal dijake o tej bolezni. V atriju
smo imeli stojnico, dijakom pa razdelili gradivo o bolezni, o društvih, ki delujejo na tem področju, ter
rdeče pentlje kot simbol dneva boja proti AIDS-u in opozarjanja na zaščito pri spolnih odnosih. Tako
skrbimo za ozaveščenost dijakov o AIDS-u in spolno prenosljivih boleznih.
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Stojnica s promocijskim materialom in zaščitnimi sredstvi, foto: Aljaž Drenovec

Izvedli smo božičkovo pošto, letos v prenovljeni obliki, saj smo dodali nove paketke, posvečene
določenim pripadnikom skupin s skupnim interesom (športni paket, dekliški paket, čajni paket,
profesorski paket …) Pošta poteka tako, da se pobirajo prijave. Kupec pove artikel, količino in
naslovnika ter že vnaprej opravi plačilo. Nato DOG poskrbi, da so paketki kupljeni, zaviti in dostavljeni
naslovniku. Tako se dijaki povezujemo, družimo ter nekomu polepšamo dan. Morebiti nekoga
presenetimo ali se mu zahvalimo in si tako z malimi pozornostmi polepšamo praznične dni.

Priprava na Božičkovo pošto in zavijanje daril, foto: Eva Puhek

Letos smo na pobudo profesorice Centa izvedli tako imenovan »dan gimnazijskega puloverja«, za
ostale, ki ga nimajo, pa »dan trenirke«. Izvedli smo tudi skupinsko fotografiranje sodelujočih. Tako smo
pokazali enotnost, ponos na gimnazijo in počastili naš »hoodie«.
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Skupna fotografija ob dnevu šolskega puloverja, foto: Maja Gazvoda

Pod mentorstvom profesorja Kastelica in profesorice Klemenčič so naši dijaki uprizorili dve priložnostni
dramski igrici, in sicer ob novoletni obdaritvi otrok delavcev gimnazije ter ob obisku in obdaritvi bolnih
otrok na Pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto. S tem so dijaki pokazali, da si kot
dejaven člen lokalnega okolja prizadevajo za pozitivne odnose v skupnosti.
Povezovati smo se pričeli z ostalimi dijaškimi organizacijami. Predsednica se je udeležila sestanka s
predsednikom DOG Srednje šole Črnomelj in z ravnateljico go. Elizabeto Prus na Gimnaziji Črnomelj.
Dogovarjali smo se za sodelovanje in morebitno izvedbo večjega humanitarnega projekta, ki pa ga nam
letos na žalost ni uspelo izvesti. Povezava je vzpostavljena in upamo, da bo projekt realiziran naslednje
leto v mandatu novega predsedstva.
Prav tako se je DOG povezal z drugimi dijaškimi organizacijami na mednarodni ravni. Decembra se je
predsedstvo skupaj s profesorji sestalo s predstavniki Gimnazije Karlovac, ki jo je prav tako kot našo
ustanovila Marija Terezija. Pomenili smo se o skupnih projektih, predvsem izmenjavah, ogledali smo si
Karlovac, predstavili pa so nam tudi svojo gimnazijo.

Ogled enega večjih akvarijev sladkovodnih rib,
foto: Eva Puhek

Predsedstvo DOG Novo mesto in DOG Karlovac,
foto: Polonca Centa

V decembru smo izvedli in posneli božično-novoletno voščilnico. Pripravila in vodila jo je Neža Kobe, v
dvorani Marof pa je zaplesala skoraj celotna gimnazija. Tako je Neža poskrbela za inovativno in
drugačno video voščilnico, v katero je poleg plesa vpletla utrinke iz gimnazijskega vsakdana. Predstavili
pa so se lahko tudi plesalci in mažorete, ki imajo pomembno vlogo pri prepoznavnosti gimnazije.
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Letos smo pričeli s projektom razstave umetnikov gimnazije. Vsak drugi mesec pobiramo prijave
njihovih stvaritev. Te oceni komisija, nato pa priredimo razstavo enega izbranega umetnika na steni
poleg zbornice. Prva je bila fotografska razstava Žana Žvara. Za okvirje in vse ostale dele razstave se
zahvaljujemo profesorici Žagar. Tako se lahko najbolje predstavijo naši umetniki, hkrati pa poskrbimo
za popestritev sten in spodbudimo dijake k sodelovanju.

Razstava Žana Žvarja, foto: Eva Puhek

Januarja smo izvedli izmenjavo z vrstniki z Gimnazije Karlovac. Sodelovali smo na 13. noči muzejev v
Karlovcu, kjer smo kot predstavniki naše gimnazije izvedli delavnici samoobrambe in plesa. Na noči
muzejev smo si lahko ogledali tudi ostale delavnice, ki so se letos navezovale na tematiko športa. Tako
smo utrdili sodelovanje s pobrateno gimnazijo, navezali stike in stkali nove prijateljske vezi, spoznali
Karlovac in kar je najpomembneje – se imeli lepo. Na izmenjavi sta sodelovali dve profesorici in 22
dijakov. Koordinatorica projekta je bila profesorica Lavrič, ki ji gre zahvala za pomoč pri izpeljanem
projektu.

Delavnica hiphopa, foto: Antonela Zvonković

Delavnica borilnih veščin, foto: Eva Puhek

Največji projekt v februarju je bil zagotovo pustovanje. Večina razredov je pripravila razredno masko
in nastop ter se predstavila pred ocenjevalno komisijo. Letos je bilo zaradi drugih dejavnosti na pustni
torek izvedeno v ponedeljek, 12. 2. 2018. Vsako leto pa smo priča vse boljšim maskah, pustovanja se
udeleži vse več dijakov. Letos so nas zabavale maske, kot so arbitraža, olimpijske igre, protesti proti
odvzetim rogljičkom, bombončki, človeške karte, prikaz mode in glasbe skozi desetletja … V ostri
konkurenci so zmagali dijaki 3. d. z masko glasbenih legend, s katero so poskrbeli za sproščeno in
zabavno vzdušje.
Februarski projekt je bila tudi valentinčkova pošta, ki je letos prinesla 50 € dobička. Potekala je
podobno kot božičkova. S sporočilci smo polepšali dan mnogim zaljubljenim, kljub temu da smo jo
izvedli dan kasneje, saj je bila na valentinovo letos stavka učiteljev.
48

Dijaki letos sodelujemo v zbiralni akciji plastičnih zamaškov. Izkupiček bomo namenili Luki, ki ga je
doletela možganska krvavitev. Vsi, ki želite prispevati denar, lahko to storite na tri načine: na Lukov
TRR (NLB): SI56-0297-9256-7057-776 ali preko poštne nakaznice na naslov: Luka Cugelj, Cerov Log 5 B,
8310 Šentjernej ali pa na račun Humanitarnega društva Moja pot. Natančnejša navodila so na njegovi
spletni strani http://Za-Luka.si.
8. marca smo s sredstvi iz proračuna DOG, ki smo jih pridobili med letom, z božičkovo in valentinčkovo
pošto kupili šopke za profesorice in ostale delavke šole ter jim tako z rožami polepšali dan žena.
S plakatom, ki ga je izdelala dijakinja Beti Brvar, smo obeležili dan proti rasni diskriminaciji. Na plakatu
smo želeli prikazati vse borce za črnske pravice in njihove slavne citate. Odziv pri dijakih je bil
presenetljivo pozitiven.
Aprila smo obeležili mesec knjige. Skupaj s profesorji (vodja projekta je bila profesorica Krvavica) in
ostalimi delavci šole smo zbirali knjige v slovenskem jeziku in jih podarili Društvu Slovencev Triglav v
Banjaluki ter banjaluški splošni knjižnici.

Plakat na oglasni deski, foto: Eva Puhek

Zbiralna akcija literature , foto: Eva Puhek

Pridružili smo se obeležitvi dneva brisače, ki ga je vodil profesor Miha Hadl. 25. maja smo v čast
Douglasa Adamsa (Štoparski vodnik po galaksiji) in za popularizacijo naravoslovnih znanosti prinesli v
šolo brisače. 21. marca smo obeležili dan Downovega sindroma in obuli različne nogavice, kar
simbolizira drugačen kromosom.

Obeležitev dneva brisač, foto: Antonela Zvonković

Obeležitev dneva Downovega sindroma v 1. d ,
foto: Ekaterina Petrovič

Obiskala nas je Lucija Karnelutti iz odbora DOS, nam predstavila delovanje organizacije in bodoče
projekte za dijake po Sloveniji. Naredila je zanimivo predstavitev in dijake spodbudila k podajanju
mnenj in predlogov.
Udeležili smo se 3. redne seje DOS-a. Potrdili smo Zbornik predlogov slovenskih dijakov za boljši položaj
mladih, podali predloge ter spregovorili o aktualnih političnih dogajanjih.
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Skupaj smo to šolsko leto izpeljali 25 projektov. Žal nam ni uspelo izvesti 7 projektov, in sicer:
novoletnega koncerta (zaradi premajhne udeležbe na razpisu za program in pomanjkljive ekipe),
kulinaričnih dnevov, natečaja za ekorazred, vrtca na gimnaziji, natečaja za najboljši MEME, yearbooka,
in humanitarnega projekta s Srednjo šolo Črnomelj. Ideje predajamo naslednjemu predsedstvu v
upanju, da jih bodo uresničili. Kljub temu smo storili veliko dobrega, pripomogli k ugledu šole, poskušali
dijake spodbuditi k delovanju na različnih področjih, ki so bila mogoče v prejšnjih letih nekoliko
zapostavljena oz. se jim ni posvečalo toliko pozornosti. Hoteli smo izobraziti oz. informirati dijake o
različnih stvareh, jim dati neko širino in jim podati nova znanja na področjih, ki se bodisi tičejo šolske
snovi bodisi ne, vsekakor pa so koristna. Povezali smo se z različnimi inštitucijami, klubi in
organizacijami. Izvedli smo veliko humanitarnega dela in poskrbeli za pestro dogajanje na šoli. Kljub
temu da nismo izpeljali vseh zastavljenih projektov, smo dosegli cilje, ki jih v današnjem hitrem
življenjskem tempu mogoče pozabljamo (sklepanje novih prijateljstev, delovanje v timu,
medgeneracijsko sodelovanje, samoobramba, humanitarno delo, spodbujanje …) Glavni cilj dijaške
organizacije, da z malimi dejanji polepšamo dneve različnim skupinam ljudi na gimnaziji, je vsekakor
uspel. Seveda pa nam to ne bi uspelo brez pomoči. Rada bi se zahvalila ravnateljici, pomočnici
ravnateljice in mentorju, ki so nam bili vselej v oporo, nas bili pripravljeni poslušati in izvesti naše ideje,
kolikor se je le dalo, tajnici, ki nam je posojala material in kopirala promocijski material, profesorici
Lavrič za organizacijo izmenjave s Karlovcem, profesorici Vovko, ker nam je bila v veliko pomoč in
izpeljala projekt, za katerega smo podali idejo – samoobrambo in delavnice, profesorici Krvavici in
gospe Nuši Rustji ter Rdečemu križu Novo mesto za pomoč in izvedbo humanitarnih projektov,
profesorju Hadlu, ki je podal idejo in izpeljal svetovni dan brisače, hišniku in profesorju Banu za pomoč
pri ozvočenju na pustovanju, celotni komisiji na pustovanju, Darjanu Spudiću in Maticu Sašku za
izpeljano predavanje o kineziologiji, Borutu Kinclu in ostali ekipi KEMPO ARNIS za uspešno sodelovanje
in izpeljane delavnice samoobrambe, knjižničarki, ki je vedno pripravila razstave knjig in poezije, nam
odstopila prostor za sestanke in nam bila v moralno oporo, profesorici Kočar, ki je zasnovala idejo za
zbiralno akcijo zamaškov, profesorici Žagar za pomoč pri izvedbi razstav in profesorici Centi, ki mi je
vedno nudila oporo in nasvete glede organizacije. Zahvalila bi se tudi bivši predsednici Tanji Topić in
podpredsednici Tari Štravs za nasvete in oporo. Hvala tudi dijakom in profesorjem z Gimnazije Karlovac
za izmenjavo, Mihi Babiču (predsedniku DOG Črnomelj) in Srednji šoli Črnomelj za ponujeno pomoč pri
humanitarnem projektu, Luciji Karnelutti za predavanje o DOS, Beti Brvar za vse izdelane plakate in
promocijski material, Mateji Lozar, Maji Špiler, Maji Hočevar, Aljažu Drenavcu, Martinu Konciliji in Žanu
Žvaru za pomoč pri vseh manjših projektih, kot je božičkova pošta. In hvala vsem, ki ste kakorkoli
drugače pripomogli, da nam je s skupnimi močmi uspelo izvesti še tiste najzahtevnejše projekte. Skupaj
smo prehodili dolgo pot, ki ni bila vedno lahka, a je uspela. In kot je zapisal že Tone Pavček: »Ko hodiš,
pojdi zmeraj do konca.«
S septembrom 2018 predajamo mandat novi generaciji dijakov in jim želimo veliko uspeha, zabave in
medsebojnega povezovanja pri vodenju Dijaške organizacije Gimnazije Novo mesto.
Eva Puhek, predsednica Dijaške organizacije Gimnazije Novo mesto
Blaž Zabret, mentor Dijaške organizacije Gimnazije Novo mesto
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Poročilo svetovalne službe
V šolskem letu 2017/18 sva svetovalno delo opravljali svetovalni delavki Anica Kastelec in Petra Škof.
Na razpolago sva bili predvsem dijakom in njihovim staršem, velik delež sva namenili tudi sodelovanju
z učitelji, razredniki, vodstvom šole in zunanjimi sodelavci.
Petra Škof je koordinirala delo z nadarjenimi dijaki, pripravljala individualizirane programe za dijake, ki
so se pripravljali na tekmovanja ali so pripravljali raziskovalne naloge. V letošnjem šolskem letu je bila
Petra Škof koordinatorica projekta Rast za delo z nadarjenimi dijaki.
Svetovalni delavki sva na področju dela z novinci izvedli prijavno-vpisni postopek v 1. letnik in oblikovali
oddelke prvih letnikov. Anica Kastelec je za dijake 1. letnika izvedla obvezno dejavnost Učenje učenja
v obsegu 5 ur v vsakem razredu. Nudili sva pomoč dijakom z učnimi, socialnimi, vedenjskimi in drugimi
težavami. Z dijaki z zdravstvenimi težavami sva usklajevali njihovo šolsko delo in dogovarjanje s
posameznimi učitelji za preverjanje in ocenjevanje znanja in sodelovali z zunanjimi strokovnjaki. Z učno
manj uspešnimi dijaki sva načrtovali in koordinirali popravljanje negativnih ocen ob zaključku 1.
ocenjevalnega obdobja in po potrebi organizirali vrstniško učno pomoč ali medsebojno pomoč v
razredu.
Ob preusmerjanju v drug program ali drugo šolo sva bili dijakom in staršem na voljo za razgovor, nudili
sva pomoč pri iskanju informacij in spodbujali k premisleku pred odločitvijo.
Za dijake s posebnimi potrebami sva spremljali individualizirane programe strokovne pomoči in izvajali
svetovalno storitev za premostitev njihovih primanjkljajev. Nudili sva pomoč učiteljem in razrednikom
pri razreševanju težav z dijaki oz. njihovimi starši.
V okviru karierne orientacije sva dijake 3. in 4. letniku informirali o sistemu izobraževanja v visokem
šolstvu, o prijavno-vpisnem in izbirnem postopku. Dijakom 4. letnika sva bili na voljo za individualno
svetovanje, za pomoč pri izpolnjevanju prijave in za pridobitev posebnega statusa v prijavnosprejemnem postopku. Za dijake 3. in 4. letnika smo tudi letos v januarju organizirali karierni dan, na
katerem so študijske programe predstavile številne fakultete, svojo poklicno pot so predstavili tudi
številni strokovnjaki iz prakse. Dijakom smo omogočili tudi obisk fakultet na informativnem dnevu.
Svetovalni delavki sva koordinirali tudi prostovoljno delo dijakov in vrstniško učno pomoč.
Prostovoljno delo je koordinirala Anica Kastelec v sodelovanju s Suzano Krvavico.
Med šolskim letom sva svetovalni delavki z dijaki izvedli tudi večino promocijskih predstavitev in
obiskov na osnovnih šolah za učence 9. razreda in njihove starše ter sodelovali na informativnem
dnevu.
Anica Kastelec
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Poročilo šolske knjižnice
Število učencev, ki jim je knjižnica namenjena, je 656, število strokovnih delavcev pa 66. Skupaj je v
knjižnici včlanjenih 722 članov, od tega je aktivnih članov 710.
Zbirka knjižnega gradiva obsega 32079 knjig, brošur in serijskih publikacij. V šolskem letu 2017/18 je
bil prirast knjižnega gradiva 1546 enot. Na dan 30. 6. 2018 je bilo v sistemu COBISS 20422 računalniških
kataložnih zapisov. V letošnjem šolskem letu je bilo izposojenih 12829 inventarnih enot.
Izvedla sem 8 ur KIZ (knjižnično informacijsko znanje), ki se ga je udeležilo 146 dijakov. Druge dejavnosti
so bile prehod na program COBISS 3, učbeniški sklad, medpredmetno sodelovanje, priprava razstav,
zbiranje knjig za begunce in starostnike ter svetovanje pri raziskovalnih in maturitetnih nalogah.
Albina Simonič
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Zahvala Gimnaziji Novo mesto v akciji Ljudje odprtih rok
V Narodni galeriji v Ljubljani je v četrtek, 14. 12. 2017, potekala zaključna prireditev štiriindvajsete
akcije Ljudje odprtih rok, v kateri so komisija in bralci revije Ženska izbrali dobrotnika/-co leta,
darovalca oz. darovalko leta in izjemno osebnost in dobrega človeka leta 2017.
Med nominiranci akcije Ljudje odprtih rok v kategoriji darovalci za leto 2017 je bila tudi Gimnazija Novo
mesto, ki je prejela zahvalno listino za dobroto, plemenitost in človekoljubna dela. Zahvalno listino je
prevzela ravnateljica Gimnazije Novo mesto gospa Mojca Lukšič.
V obrazložitvi je bilo poudarjeno »humanitarno delo in prostovoljstvo, ki imata na novomeški gimnaziji
tridesetletno tradicijo in jo vsaka generacija še nadgradi. Pri tem so vedno zelo inovativni in iznajdljivi
in v vsak projekt, ki se ga lotijo, vnašajo skrb za ljudi z roba. Zbirajo denar za različne namene, sodelujejo
kot prostovoljci, se vključujejo v razne humanitarne akcije, zbirajo šolske potrebščine, za starejše pa
darila, s katerimi jih razveselijo ob različnih praznikih. Na šoli je že leta utečena učna pomoč med dijaki,
ki jo nudijo tudi otrokom tujcev in romskim otrokom. Zgledno skrbijo za okolje, obiskujejo bolne v
novomeški bolnišnici, so prostovoljci v Domu starejših občanov, veliko razredov se odloči za botrstvo v
sklopu Zveze mladine Slovenije in skupaj zbirajo denar za družine v stiski. Pravzaprav vse, kar delajo na
Gimnaziji Novo mesto, delajo z mislijo na ljudi, ki so potrebni pomoči. Človekoljubna in druga koristna
dejanja pa jim prinašajo izkušnje in zadovoljstvo, ki se ga ne da kupiti z nobenim denarjem.«
Dogodek je povezovala Ida Baš, s pesmijo in glasbo pa so ga popestrili dijaki in dijakinje Vokalnoinstrumentalne skupine SŠGT Celje.
Zahvale in nagrade sta podelili Marta Krpič, odgovorna urednica revija Ženska, in dr. Anja Kopač Mrak,
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na prireditvi Ljudje odprtih rok: dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, in Mojca Lukšič, ravnateljica Gimnazije Novo mesto,
foto: NN

Natalija Petakovič
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Projekti
Vrstniška učna pomoč – tutorstvo
Vrstniško učno pomoč smo kot eno od utečenih oblik medsebojne pomoči med dijaki Gimnazije Novo
mesto organizirali tudi v šolskem letu 2017/18. Tutorstvo je oblika prostovoljnega dela, ko se družijo
dijaki različnih letnikov in se preko vrstniške učne pomoči povezujejo med seboj.
Za to obliko učne pomoči se je odločilo deset dijakinj, in sicer Iman Hussein, Anita Koprivc, Nuša
Avguštinčič, Katja Šuštaršič, Zala Kulovec, Laura Bele, Lea Košmrlj, Nastja Medle, Ajda Terlep in Tanja
Topić. Učno pomoč so nudili pri predmetih angleščina, matematika in fizika.
Nekateri dijaki so se za tutorstvo odločili sami, druge smo na podlagi priporočil profesorjev nagovorili
za to obliko druženja in učne pomoči. Pri pridobivanju dijakov za nudenje učne pomoči so bili v veliko
pomoč razredniki in nekateri profesorji, predvsem Zlatka Butkovec Gačnik. Dijaki tutorji in dijaki z
učnimi težavami so se srečali na uvodnem intervjuju v svetovalni službi, kjer so se spoznali, uskladili
termine srečanj in podpisali dogovor o sodelovanju. Ure učne pomoči so potekale po predhodnem
dogovoru v času prostih ur pred ali po pouku v prostorih šole. Srečevali so se enkrat tedensko eno do
dve šolski uri, po potrebi tudi večkrat.
Uspešnost učne pomoči je bila odvisna od predznanja dijakov z učnimi težavami, njihovega sprotnega
dela, vloženega truda in motivacije. Za dijake zaključnih letnikov je izkušnja biti tutor dijaku nižjega
letnika dobra priložnost za ponovitev in utrditev znanja za maturo. Tutorji so se dobro izkazali, opravili
so veliko prostovoljnih učnih ur, učno snov približali na preprost in razumljiv način. Med mnogimi so
se spletla prijateljstva, učno manj uspešni dijaki so pridobili na samozavesti, zaupanju vase in v svoje
sposobnosti. Učni uspeh se je pri večini izboljšal, pri nekaterih celo za dve oceni. Dijaki tutorji, ki
zaključujejo šolanje in odhajajo na fakultete, bodo stike s svojimi »varovanci« ohranjali še naprej in jim
po potrebi še kdaj priskočili na pomoč.
Dijaki, ki so prejemali učno pomoč, so to obliko pomoči ocenili kot zelo dobrodošlo. Najbolj so cenili
potrpežljivost in pozitivno energijo dijaka tutorja, pohvalili so dober način razlage. Po njihovem mnenju
je velika prednost vrstniške učne pomoči v tem, da so tutorji enake starosti in poznajo zahteve
posameznih učiteljev.
Dijaki tutorji so to obliko učne pomoči ocenili kot enkratno priložnost za treniranje potrpežljivosti,
skupnega veselja ob dobrih rezultatih in nesebično pomoč brez plačila. Mnogi tutorji so preko vrstniške
učne pomoči urili svoje spretnosti v komunikaciji, kar bodo koristno uporabili pri izbiri svoje študijske
poti in poklica.
Tutorji cenijo trud učno manj uspešnih dijakov, njihovo pripravljenost za spremembe na bolje, željo po
znanju in discipliniranost. V bodoče si želijo stalen prostor na šoli, ki bi bil na voljo samo za vrstniško
učno pomoč.
V večini razredov je neformalna oblika medsebojne pomoči potekala tudi med sošolci. Za to obliko
pomoči so poskrbeli razredniki. V prihodnjem šolskem letu bomo bolj sistematično spremljali tudi
medsebojno pomoč v razredih.
Vrstniška učna pomoč pomembno prispeva k povezovanju dijakov različnih razredov, k pripadnosti šoli
in medsebojni solidarnosti, zato bomo to obliko dela z dijaki ohranjali tudi v prihodnje.
Anica Kastelec
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7. srečanje mladih raziskovalcev
V torek, 3. 4. 2018, je na Gimnaziji Novo mesto že sedmo leto zapored potekalo regijsko srečanje
mladih raziskovalcev Dolenjske in Bele krajine. Strokovne komisije posameznih področij so določile
sedem raziskovalnih nalog, ki so se uvrstile v drugi krog državnega srečanja.
V 1. krog državnega tekmovanja mladih raziskovalcev Slovenije se je uvrstilo 8 raziskovalnih nalog, ki
so jih izdelali dijakinje in dijaki Gimnazije Novo mesto na področjih biologije, ekologije, kemije,
matematike, na interdisciplinarnem področju in drugih. Strokovne komisije so z vsakega področja
izbrale najboljše naloge, ki so se nato uvrstile v 2. krog srečanja. Med uvrščenimi v 2. krog so bile tudi
4 raziskovalne naloge iz Gimnazije Novo mesto. Avtorji so se potegovali za zlata priznanja z zagovori na
52. državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, ki je bilo 14. 5. 2018 v Murski Soboti.
Dve dijakinji Gimnazije Novo mesto sta si s svojo raziskovalno nalogo prislužili zlato priznanje in prvo
mesto v kategoriji. Avtorji treh raziskovalnih nalog so prejeli srebrno priznanje. Bronasto priznanje je
doseglo 12 gimnazijskih raziskovalcev, ki sicer niso zagovarjali naloge na državnem srečanju, so pa se
uvrstili v 1. krog.
V šolskem letu 2017/18 so dijaki naše šole izdelali naslednje raziskovalne naloge:












Uporaba CalB pri kiralni ločbi R/S-1-(1-naftil)etanola (področje kemija ali kemijska tehnologija),
avtorici Nastja Medle in Laura Medved, mentorja mag. Branka Klemenčič in dr. Aleš Gasparič,
1. mesto in zlato priznanje;
Aproksimacija števila pi (področje matematika ali logika), avtorji Anja Mitrović, Eva Brudar in
Franc Štirn, mentor Jernej Ban, srebrno priznanje;
Matični mleček in trans-10-hidroksi-2-decenojska kislina (interdisciplinarno področje), avtorji
Larsen Cundrič, Taja Skube in Matic Rajnar, mentorica Janja Pust, srebrno priznanje;
Vpliv krme na kravje mleko (druga področja), avtorica Petra Pavlin, mentorja Janja Pust in dr.
Primož Treven, srebrno priznanje;
Akumulacija in izločanje mineralov, zaužitih s prehranskim dopolnilom – analiza krvi, urina in
las (področje biologija), avtorji Jan van Elteren, Nuša Avguštinčič in Jakob Vid Zupančič,
mentorji dr. Vid Simon Šelih, dr. Ingrid Falnoga in Janja Pust, bronasto priznanje;
Hipertiroidizem pri mačkah (druga področja), avtorice Neja Katič, Nina Starič in Klavdija Bijek,
mentorici Janja Pust in Katarina Sluga, bronasto priznanje;
Preučevanje nastajanja biofilma v vodovodni vodi Gimnazije Novo mesto v odvisnosti od časa,
hrane in materialov (področje ekologija z varstvom okolja), avtorji Luka Kunej, Larisa Grubič in
Tjaša Grabnar, mentorici dr. Maja Florjanič in Janja Pust, bronasto priznanje;
Možnost čiščenja in ponovne uporabe odpadne vode pri procesu lakiranja v avtomobilski
industriji (področje ekologija z varstvom okolja), avtorji Anja Bučić, Ed Hasanović in Patricija
Rauh, mentorici Janja Pust in Dragica Bučić.
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Laura Medved in Nastja Medle,
foto: mag. Branka Klemenčič

Udeleženci državnega srečanja mladih raziskovalcev ,
foto: Tanja Gačnik

mag. Branka Klemenčič, Tanja Gačnik

Šolski razvojni tim – ŠRT
Šolski razvojni tim je že od leta 2008 krovni spremljevalec in koordinator vpeljevanja sprememb in
posodobitev na šoli.
Člani ŠRT:









mag. Branka Klemenčič, vodja ŠRT
Marko Kastelic
Saša Lavrič
Natalija Petakovič
Nataša Sekula Zupančič
Anita Nose (do maja 2018)
mag. Vasja Jakše (od februarja 2018)
Mojca Lukšič

Sestajali smo se ob torkih, 4. šolsko uro v pisarni vodstva šole.
V tem šolskem letu smo:













Pripravili načrt dela za šolsko leto 2017/2018,
koordinirali delo projektne skupine za pripravo izvedbenih načrtov interdisciplinarnih
tematskih sklopov za 2. letnik,
izvedli evalvacijo (analiza dela pri pouku – delo učitelja, analiza vzdušja na šoli),
rezultate evalvacij predstavili na konferencah učiteljskega zbora,
podpirali dejavnosti projektnih timov (delo z nadarjenimi učenci, OBJEM, STEM4Youth),
podpirali načrtovanje in izvedbo ekskurzije za dijake 3. letnika,
koordinirali pripravo tematske oddaje na Vašem kanalu (robotika),
sodelovali pri promociji šole (Novi mediji, Radio Sraka, sporočila medijem),
podpirali profesionalni razvoj članov UZ in organizirali strokovna izobraževanja,
spremljali aktualne razpise in pripravili prijave (RaST, Podjetnost v gimnazijah),
koordinirali pripravo spoznavnih dni za 1. letnike za šolsko leto 2018/2019,
načrtovali delo in določili prioritetne naloge za šolsko leto 2018/19.
mag. Branka Klemenčič
56

UNESCO združene šole
V letošnjem letu smo na Gimnaziji Novo mesto uspešno izvajali projekt Unesco združene šole. V
projekt, ki ga izvajamo na ravni celotne šole, so bili tudi v letošnjem šolskem letu vključeni tako dijaki
kot učitelji. Razredniki, predvsem prvih letnikov, so projekt predstavili pri razrednih urah. Po aktivih
smo na najrazličnejše načine izvedli številne obeležitve Unesco in drugih svetovnih dni. Najbolj
odmevnega je pripravil aktiv kemije, kjer so v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo,
Oddelkom za okoljsko gradbeništvo, obeležili dan voda. Dijaki 3. letnika so se udeležili tematskih
predavanj asist. Katarine Zabret: »Kaj lahko storimo za zeleno prihodnost?« in doc. dr. Primož Banovca
»Poplavna varnost Novega mesta«. Po predavanjih so si ogledali modela podtalnice in premeščanja
sedimentov.
S številnimi delavnicami, predavanji, okroglimi mizami in prostovoljnimi akcijami kot tudi s
povezovanjem tako v lokalnem okolju kot tudi širše 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 drugič 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 vodil nacionalni koordinator Žive
knjižnice Mitja Blažič v sodelovanju s strokovnimi sodelavci in prostovoljci iz Društva informacijski
center Legebitra in Društva DIH. Po splošnem uvodu o tem, kaj so človekove pravice in zakaj si je
potrebno prizadevati za njihovo udejanjanje, je bila že priložnost za naslavljanje stereotipov in
postavljanje vprašanj, na katere so odgovarjali sodelujoči iz Društva informacijski center Legebitra.
Predstavili so tudi projekt Čas (in prostor) za STIK mladih LGBT in oseb, ki se identificirajo izven
normativnih identifikacij.
35 dijakov in dijakinj iz različnih koncev Slovenije je z zanimanjem »prebiralo« 13 knjig. Svoje zgodbe,
izkušnje in znanja so delili: aktivist za človekove pravice LGBT oseb, študent iz centralne Azije,
biseksualna oseba, nadomestna mama/rejnica, koristnik psihiatričnih storitev, gej par, muslimanka,
Rominja, dva begunca iz Sirije, upokojenka, veganska borka za pravice živali.
V okoli 130 izposojah so mladi aktivno sodelovali v pogovorih, 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:








Izvedel sem veliko novih informacij o temah, o katerih sem menil, da sem vedel veliko.
Kirgizistan je v centralni Aziji.
Ne sodi knjige po platnicah.
Zanimivo mi je bilo, da muslimani ne jejo svinjine, če tako želijo, da imajo vegani zelo veliko
menijev za pripravo jedi in prvič sem slišala za besedo rejnik.
Spoznala sem nove poglede na določene teme in izkušnje iz prve roke.
Da, nisem vedela, da gledajo nekatere osebe na predsodke čisto normalno.
Centralna Azija - zanimivo, da se 18-letni fant odloči za študij v Sloveniji sam in da smo do
njegove države tako stereotipni. Prav tako nisem poznala razmer v njej. Zelo mi je bilo všeč
spoznati nove poglede in razbijati stereotipe. S tem znanjem bom lahko te tudi preprečevala
in sem vesela, da sem se udeležila tega.
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Da moramo stati za tem, kdo smo, in biti na to ponosni.
Mislim, da bi se morali zgledovati po teh ljudeh, so inspiracija in »role models«.
Da se dajo živčne bolezni ozdraviti.
Kdaj najpogosteje zbolijo bolniki za živčnimi boleznimi.

Vtis dijakinje o Živi knjižnici:
"Vsak izmed nas ima stereotipe, vendar se moramo potruditi, da jih zatremo v čim večji meri. Živa
knjižnica mi je dala priložnost preživeti nekaj časa z ljudmi, ki se vsakodnevno soočajo s predsodki in
stereotipi, ter stopiti v njihove čevlje vsaj za nekaj minut. V zgodbah sem odkrila kruto realnost in
probleme sodobnega sveta, vendar je pomembno, da nas o takih stvareh pravilno ozaveščajo in živa
knjižnica je za to idealna priložnost." Leja Verbič, 3. d

Udeleženci Žive knjižnice, foto: Maja Hren

Pogovor s člani društva Legebitra na projektu Živa knjižnica, foto: Maja Hren

Maja Hren

Akademija znanja 2017/18
V šolskem letu 2017/18 smo na Gimnaziji Novo mesto že šestič izvedli projekt AKADEMIJA ZNANJA,
zato zdaj lahko že trdimo, da je postala tradicionalna. Delavnice so bile namenjene nadarjenim in
vedoželjnim učencem 8. in 9. razredov s področja Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki so želeli razširiti
svoja obzorja, nadgraditi svoje znanje in začutiti utrip med gimnazijskimi zidovi.
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Sobotne delavnice na Akademiji znanja so tudi letos izvajali profesorji novomeške gimnazije, v pomoč
pa so jim bili tudi dijaki, ki so bili asistenti pri izvajanju delavnic. Prenos znanja s pomočjo dijakov je
tista dodana vrednost, ki našo šolo še bolj približa osnovnošolcem. V letošnjem šolskem letu je
Akademija znanja potekala prvo soboto v decembru (2. 12. 2017) in prvo soboto v februarju (3. 2.
2018).
Na obeh izvedbah akademije so imeli udeleženci možnost izbirati med devetimi predmetnimi področji.
Nekatere delavnice so kljub staremu naslovu imele prenovljene vsebine.
Predmetno
področje

Naslov delavnice

Izvajalci

AFR

Afrikaans – afrikanščina

Robert Šupe

BIO

Od celice do organa

Tanja Gačnik, Marija Kočar

KEM

Detektivi na delu

Marinka Kovač, Janja Pust

KEM-FIZ

Tekoči kristali

mag. Branka Klemenčič, Blaž Zabret

FIZ

Fizika za radovedne

Miha Hadl

FIZ

Eksperimenti s starimi inštrumenti

Vinko Sladoljev

ŠPA

iHola!, que tal…

Tea Ribič

GEO

Japonska – dežela vzhajajočega sonca

Polonca Centa

LAT-ANG

Spoznaj svoje ime

Marko Kastelic, Barbara Maznik

SLO-ŠVZ

Skriti zaklad

Suzana Krvavica, Saša Lavrič

Pri biologiji so se učenci učili seciranja in priprave preparatov, pri fiziki so izvajali različne zabavne
poskuse ter spoznavali stara fizikalna učila ter pripomočke, kemija pa jih je navdušila s sodobno
uporabo tekočih kristalov in s preprostimi forenzičnimi poskusi. Pri španščini so se naučili osnov jezika
in spoznali, kaj je tipično za Špance, pri latinščini z angleščino pa so spoznavali, od kod izvirajo njihova
imena in kaj pomenijo. Udeleženci so se seznanili tudi z afrikanščino, ki je posebnost naše Akademije
znanja. Pri geografiji so se učili o deželi vzhajajočega sonca ter pripravljali tradicionalne japonske jedi,
lahko pa so se odpravili tudi na lov za izgubljenim zakladom in odkrivali znamenitosti Novega mesta.
Prepričani smo, da se je za vsakega od učencev našlo kaj zanimivega.

Tudi letos brez delavnice sušija ni šlo, foto: Ana Kravcar
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Tudi letos smo izpeljali dve ponovitvi Akademije znanja, bistvenega odstopanja od zadnjih dveh, treh
let ni opaziti, razen uvedbe nove delavnice KEM-FIZ in opustitev delavnice ROBOTIKA. Izjemno velik
obisk smo imeli na prvi izvedbi delavnic, zato so bile vse delavnice polne in izvedene trikrat.
December
(ponovitve)

Februar
(ponovitve)

Skupaj
udeležencev
DEC

Skupaj
udeležencev
FEB

Skupaj
udeležencev

AFR

3

2

50

17

67

BIO

3

3

45

44

89

KEM

3

3

46

48

94

KEM-FIZ

3

2

52

28

80

FIZ

3

3

28

19

47

FIZ

3

2

27

14

41

ŠPA

3

3

85

52

137

GEO

3

3

60

46

106

LAT-ANG

3

3

56

46

100

SLO-ŠVZ

3

3

72

52

124

Skupaj

30

27

524*

366*

Skupaj
udeležencev

-

-

174**

122**

205**

*Seštevek pomeni število udeležencev v posamezni delavnici v posameznem roku Akademije znanja.
**Vsak udeleženec je sodeloval v treh delavnicah, zato spodnja vrstica ni seštevek udeležencev po
delavnicah, ampak 1/3 seštevka.
Izvedli smo 57 delavnic (lani 48) iz desetih predmetnih področij. Med najbolj obiskanimi so bile
delavnice ŠPA, SLO-ŠVZ, GEO in LAT-ANG.
Na naš poziv se je v šolskem letu 2017/18 odzvalo 27 osnovnih šol z Dolenjske, Bele krajine in iz Posavja,
kar je 3 šole več kot predhodno leto:













OŠ Belokranjskega odreda Semič
OŠ Boštanj
OŠ Bršljin
OŠ Brusnice
OŠ Center
OŠ Dolenjske Toplice
OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
OŠ Drska
OŠ Frana Metelka Škocjan
OŠ Grm
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica
OŠ Krmelj
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OŠ Metlika
OŠ Mirana Jarca Črnomelj
OŠ Mirna
OŠ Mokronog
OŠ Otočec
OŠ Prevole
OŠ Sava Kladnika Sevnica
OŠ Šentjernej
OŠ Šmarjeta
OŠ Šmihel
OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč
OŠ Trebnje
OŠ Vavta Vas
OŠ Veliki Gaber
OŠ Žužemberk

V primerjavi s preteklim letom so se na razpis ponovno odzvale OŠ Boštanj, OŠ Mirna in OŠ Prevole.
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. Pri izvedbi
prijavnega postopka so nam pomagali svetovalni delavci na osnovnih šolah, ki so poskrbeli za zbiranje
prijav.
Polonca Centa

Koordinacija pedagoške in opazovalne prakse
Pedagoško prakso je opravljalo šest študentk. Pet študentk je opravilo pedagoško, ena pa opazovalno
in pedagoško prakso. Vse študentke so bile naše dijakinje. Za vsako študentko sem pripravila načrt
glede na smernice 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 tudi v njih vključevala študentke.
Za vsako študentko 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 koordinatorica sem sodelovala s fakultetami,
študenti, mentorji, svetovalno službo in vodstvom šole.
Študentke so bile, kot kažejo rezultati evalvacijskega vprašalnika, z opravljeno prakso zelo zadovoljne.
Posebno jih zanima uporaba učne tehnologije, saj jo na fakultetah v večini primerov ne uporabljajo v
tolikšni meri kot pri nas. Vse so poudarile, da so se na šoli počutile prijetno in sprejeto v kolektiv.
Pohvalile so pripravljenost vseh učiteljev, ne le mentorjev, sprejeti jih k pouku. Na tak način so spoznale
različne oddelke in različne pristope.
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Pedagoška in opazovalna praksa v šolskem letu 2017/2018:
zap. št.

študent

smer študija

mentor, vrsta prakse

1.

Vovko Maja

Psihologija

Zlatka Butkovec Gačnik
(pedagoška)

2.

Fabjan Nuša

Slovenistika

Suzana Krvavica (pedagoška)

3.

Božič Metka

Slovenistika

4.

Rolih Eva

Anglistika

5.

Žibert Urška

Geografija in pedagogika
andragogika

Polonca Centa (pedagoška)

6.

Slana Zala

Psihologija

Zlatka Butkovec Gačnik
(pedagoška)

Saška Horvat (opazovalna in
pedagoška)
mag. Janez Gorenc
(pedagoška)

Zlatka Butkovec Gačnik

Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM
Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu
in h kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov. V projektu so
razvojne šole, ki bodo razvijale in preizkušale didaktične pristope, in implementacijske šole, ki bodo te
preizkušene pristope uvajale v svojem pedagoškem delu. Naša šola je v vlogi implementacijske šole.
Projekt obsega štiri področja: dvig ravni bralne pismenosti in razvoj slovenščine, slovenščina kot drugi
jezik, diagnostični instrumenti za ugotavljanje ravni bralne pismenosti in posodobljena vloga šolske
knjižnice.
Projekt bo trajal pet let. V preteklem letu so razvojne šole pripravile instrument za ugotavljanje
trenutnega stanja. V tem šolskem letu smo implementacijske šole z instrumentom posnele stanje na
več področjih, in sicer: sodelovanje v projektih, obstoječa praksa na vsebini projekta, slovenščina kot
učni jezik in jezik okolja, knjižnica, močna in šibka področja ter analiza rezultatov mature za zadnjih 5
let. Na osnovi podrobne analize nam bo določeno področje dela za naslednja tri leta.
Člani projektne skupine smo Zlatka Butkovec Gačnik (vodja), Renata Nose, Nataša Sekula Zupančič,
Saša Lavrič, Nevenka Malnarič Brulc, Marko Kastelic, Tea Ribič, Janja Pust, Mojca Lukšič, Anita Nose in
mag. Vasja Jakše.
Zlatka Butkovec Gačnik

Delo s tujim učiteljem pri angleščini
V šolskem letu 2017/18 smo pri angleščini delali z dvema tujima učiteljema, Danielom Kelblom
Canavanom ter Andreo Jadrzyk. Angleščino sta učila v vseh oddelkih prvega, drugega in tretjega letnika.
Oba skupaj sta v vsakem posamičnem oddelku poučevala med 14 do 18 ur. Andrea se je v aktivnosti
vključila aprila 2018. Rezidenčni učitelji angleščine smo vse ure s tujima učiteljema naredili timsko.
Oba tuja učitelja sta se v glavnem osredotočala na veščino govorjenja in pogovarjanja ter na veščino
pisnega sporočanja. Dijaki so pri urah, ki sta jih vodila, delali v skupinah. Andrea in Daniel sta
uporabljala aktivnosti, s katerimi sta animirala dijake, da so vložili veliko svojega dela in truda.
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Večinoma sta si izbirala teme, ki so bile sorodne ali enake temam, ki smo jih v tistem času obravnavali
rezidenčni učitelji. Učitelji smo potem pridobljeno znanje preverili in ocenili v rednih šolskih nalogah.
Ker nobeden od obeh tujih učiteljev ni bil ves čas prisoten na naši šoli, smo za komuniciranje z njima in
usklajevanje dela uporabljali digitalna orodja, kot so Google Docs, Google Sheets in elektronsko pošto.
mag. Janez Gorenc

Delo z maternim govorcem pri pouku nemščine
V šolskem letu 2017/18 je naša šola prvič sodelovala kot šola gostiteljica v programu kulturweit.
Kulturweit je prostovoljski program v Nemčiji, ki mladim med 18 in 22 letom omogoča, da preživijo 6
ali 12 mesecev kot prostovoljci v tujini in pomagajo na DSD-šolah, Goethe inštitutih in drugih
organizacijah, katerih dejavnost je usmerjena v promocijo in širjenje nemškega jezika in kulture.
V okviru programa je bil k nam napoten devetnajstleten Daniel Badowski, ki je bil z nami 6 mesecev in
v tem času sodeloval pri pouku nemškega jezika v vseh oddelkih in z vsemi učitelji. Pomagal je pri
pripravi dijakov na izpit za nemško jezikovno diplomo II, sodeloval na jezikovnem taboru in pri pripravi
dijakinje na mednarodno debatno tekmovanje Jugend debattiert international. Daniel se je z veseljem
vključeval v naše aktivnosti in je za dijake pripravil več tematskih ur, kjer so spoznali navade in običaje
značilne za kraj in zvezno deželo, kjer živi, nemški izobraževalni sistem in še kaj.
Dijakom smo tako lahko po več letih, odkar na šoli nimamo več programskega učitelja za nemško
jezikovno diplomo, ponudili možnost komunikacije in učenja z maternim govorcem. Dijaki so Daniela
zelo lepo sprejeli in z veseljem sodelovali z njim pri pouku in izven.

Daniel z učiteljicami nemščine, foto: mag. Vasja Jakše

mag. Vasja Jakše

Raziskava PISA 2018
Mednarodna raziskava PISA 2018 (Program mednarodne primerjave dosežkov učencev) je največja
mednarodna raziskava na svetu o področju izobraževanju in meri dosežke dijakov in učencev v branju,
naravoslovju in matematiki. V letošnjem letu je bil poudarek na bralni pismenosti. Na naši šoli je
potekala 23. 3. 2018. V raziskavo je bilo vključenih 30 naključno izbranih dijakov naše šole, starih
približno 15 let. Raziskava je potekala pod nadzorom dveh zunanjih izvajalk in koordinatorice Mojce
Rangus.
Mojca Rangus
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Sodelovanje v raziskavi TALIS ter v raziskavi o nasilju nad
zaposlenimi
Naša država se je odločila za sodelovanje v mednarodni raziskavi učenja in poučevanja TALIS 2018
(Teaching and Learning International Survey), ki jo izvaja Mednarodna organizacija za ekonomsko
sodelovanje in razvoj OECD. Raziskavo je na nacionalni ravni izvedel Pedagoški inštitut. Iz naše šole je
v raziskavi sodelovalo 20 naključno izbranih učiteljev ter ravnateljica.
Raziskovali so učno okolje, delovne pogoje in izzive poučevanja učiteljev na šolah na 10 tematskih
področjih (vodenje šole, poučevalne prakse, zadovoljstvo z delom in podobno).
Raziskava bo na mednarodni ravni omogočila raziskovanje skupnih problemov učiteljev, na nacionalni
pa še posebej tistih, ki so prisotni pri nas.
Pri vsebinski pripravi raziskave so v sodelovanju s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije (SVIZ) zasnovali dodatni nacionalni vprašalnik o problematiki nasilja na naših šolah.
Osredotoča se na pojavnost nasilja nad učitelji, pomanjkljivosti v sistemskih rešitvah za njegovo
odpravljanje in prepoznavanje idej in dobrih praks s šol. Naši učitelji so sodelovali tudi pri izpolnjevanju
tega vprašalnika.
O rezultatih obeh raziskav nas bodo obvestili, ko bo raziskava dokončana.
Mojca Lukšič

STEM4Youth
Institut Jožef Stefan kot partner sodeluje v evropskem projektu STEM4Youth (*STEM = Science,
Technology, Engineering and Mathematics oz. Znanost, tehnologija, inženiring in matematika),
katerega cilj je navdušiti mlade za študij naravoslovnih in tehniških ved. V okviru projekta so s partnerji
razvili inovativne šolske programe na sedmih naravoslovno-tehniških področjih, ki so javnosti na voljo
s pomočjo spletne platforme (https://olcms.stem4youth.pl/content_item/search). Naša šola je
sodelovala v programu 1. in 2. faze testiranja programov. V okviru projekta smo v 1. fazi testiranja
dijakom tretjega letnika ponudili izvedbo devetih interdisciplinarno naravnanih programov, ki jih je
pripravil IJS. Programe smo izvedli v obliki izbirnega naravoslovnega dneva. Pri izvajanju programov
smo sodelovali učitelji: Marinka Kovač, Janja Pust, mag. Branka Klemenčič, Blaž Zabret, Tanja Gačnik,
Katarina Sluga in Tatjana Bartolj. V 2. fazi testiranja pa so sodelovali dijaki 2. a in 2. c.

Dijaki pri izvajanju programov, foto: Katarina Sluga

Dijaki pri izvajanju programov, foto: Katarina Sluga

mag. Branka Klemenčič
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Delo z nadarjenimi (Rast)
Razvojno središče talentov (RaST) je projekt, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
novembra 2017 izbralo kot središče kohezijske regije Vzhodna Slovenija na razpisu “Spodbujanje
prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene” ter mu zagotovilo
financiranje do septembra 2020.
Projekt je namenjen dijakom, ki so »preverjeno nadarjeni«. To pomeni, da imajo vidne dosežke na
tekmovanjih, pri raziskovalnih in umetniških nalogah in na natečajih, kažejo izjemen interes in dosežke
(za določene teme) pri pouku in izven njega, kar se kaže tudi z obiskovanjem ali izvajanjem dodatnih
aktivnosti (tabori, poletne/zimske šole, izdelki, projekti) na področjih njihove nadarjenosti.
Šole, ki zaradi dosedanjih sistemskih rešitev na področju dela z nadarjenimi dijaki svojim evidentirano
nadarjenim dijakom niso uspele omogočiti aktivnosti, ki bi razvijale in potrjevale njihovo nadarjenost,
lahko v projekt v prvi fazi vključijo evidentirano nadarjene dijake brez zgoraj navedenih dosežkov.
V vsakem primeru je cilj projekta vključiti predvsem tiste dijake, ki kažejo (in so po možnosti dokazali)
največje potenciale na vsebinskih področjih projekta (naravoslovje, družboslovje, tehnika in
umetnost).
Cilji projekta:




vzpostaviti središče, ki bo skrbelo za delo z nadarjenimi dijaki v kohezijski regiji Vzhodna
Slovenija
zagotoviti podporno okolje za delo z nadarjenimi dijaki in pripravo ter uresničevanje njihovih
individualnih načrtov dela (IND)
razvijati področje nadarjenosti dijakov z organizacijo strokovnih posvetov

Na Gimnaziji Novo mesto smo se letos prijavili na Projekt Rast s tremi aktivnostmi s področja
naravoslovja:
1.
RAZISKOVALNE NALOGE IZ KEMIJE (mentorji Janja Pust, mag. Branka Klemenčič in Katarina
Sluga)
Namen dejavnosti je usposobiti dijaka za identifikacijo lastnih potencialov v procesu prepoznavanja in
reševanja izzivov v projektih ali raziskavah, kar vključuje načrtovanje, izpeljavo in kritično vrednotenje
lastnih dosežkov. Je izrazito usmerjeno v pridobivanje in razvijanje izkustvenih projektnih znanj in
spretnosti, ki dijaku omogočajo aktivno delovanje v različnih skupnostih. Naučijo se timskega dela, si
utrdijo zaupanje vase in razvijajo kritično mišljenje.
Dijake usmerimo v raziskovalno delo, da dopolnijo in nadgradijo v šoli pridobljeno znanje, mu dodajo
praktično vrednost, se naučijo kritičnega, inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja ter vzpostavijo
sodelovanje med mladimi raziskovalci, izobraževalnimi ustanovami in podjetji. Hkrati jim omogočimo,
da predstavijo svoje delo na tekmovanjih ali srečanjih na šolski, področni, državni ali mednarodni ravni.
Za raziskovalno naloge dijaki opravijo v povprečju 60 ur samostojnega laboratorijskega dela, lahko v
partnerski organizaciji ali v šolskem laboratoriju.
2.
PRIPRAVE ZA IZBOR ZA NARAVOSLOVNO OLIMPIJADO (DRŽAVNO TEKMOVANJE) IN
NARAVOSLOVNA OLIMPIJADA (mentorji mag. Branka Klemenčič, Blaž Zabret, Tatjana Durmič in Anita
Nose)
Od septembra do konca aprila so na šoli potekale vsebinske priprave iz področja biologije, fizike, kemije
in matematike. Dejavnosti, ki smo jih prijavili v projekt Rast, so časovno umeščene od januarja do
65

aprila. Z uporabo različnih aktivnih metod in oblik dela so dijaki osvojili znanja in veščine, potrebne za
delo v timu, kot je to značilno za mednarodno naravoslovno olimpijado (EUSO). Skozi različne
dejavnosti so se urili v skupinskem sodelovalnem delu pri reševanju različnih avtentičnih izzivov,
predvsem s preteklih olimpijad.
Vsebinske priprave so zajemale predvsem pregledno, z razumevanjem podprto znanje fizike, kemije,
biologije in matematike 1. in 2. letnika.
Dijaki so imeli priložnost razvijati eksperimentalne veščine pri uporabi različnih laboratorijskih metod,
značilnih za naravoslovje.
Naš dijak Luka Hadl je na olimpijadi sodeloval v ekipi z dijakoma Gašperjem Koširjem in Tevžem
Lotričem iz Gimnazije Kranj. Kot ekipa so se odlično odrezali in osvojili 3. mesto in zlato medaljo za
Slovenijo.
3.

RAD IMAM KEMIJO (mentorji mag. Branka Klemenčič, Janja Pust in Marinka Kovač)

Od septembra do konca junija na šoli potekajo vsebinske priprave iz kemije. Dejavnosti, ki smo jih
prijavili v projekt RaST, so časovno umeščene od januarja do julija in so ločene po letnikih.
Vsebinske priprave so zajemale predvsem dodatne vsebine iz kemije, ki so potrebne za uspešno
udeležbo na različnih državnih in mednarodnih tekmovanjih, dodatne vsebine iz kemije, ki so potrebne
za uspešno nadaljnjo študijsko pot naravoslovnih študijev, ter dodatne vsebine iz učnega načrta za
kemijo, ki jih šola ne ponuja kot izbirne predmete v drugem in tretjem letniku.
Organizirali smo različna izbirna tematska predavanja in delavnice.
Najuspešnejšim dijakom smo omogočili priprave na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v
Ljubljani.
Dijakinja, ki se je uvrstila na Mednarodno kemijsko olimpijado (IChO), je imela priložnost sodelovati z
ostalimi člani olimpijske ekipe. Poleg priprav na FKKT smo na šoli izvedli dvodnevno delavnico za člane
olimpijske ekipe.
Petra Škof

Razumevanje filma
Gimnazija Novo mesto je vključena v projekt Razumem film – doživljam svet, ki poteka v okviru
Slovenske kinoteke. Projekt se je začel 11. novembra 2016 in bo trajal do 7. novembra 2021.
Zasnovan je v obliki tesnega povezovanja strokovnih delavcev slovenskih vzgojno-izobraževalnih
zavodov, ustvarjalcev iz kulturnih ustanov na filmskem področju, mladih ustvarjalcev na področju filma
in visokošolskih zavodov (s študijskimi programi s področja filma in avdiovizualne dejavnosti), z
namenom priprave in razvijanja inovativnih učnih okolij in prilagodljivih oblik učenja.
Ključne dejavnosti projekta zajemajo vzpostavitev strategije inovativnih učnih procesov izobraževanja
s filmom in skozi film, razvijanje problemskih, projektnih, raziskovalnih in partnerskih pristopov k filmu
ter sistem skupnega strokovnega izobraževanja za vse udeležence projekta. V izhodišču projekta bo
vzpostavljen privlačen interaktivni spletni portal z bazo učnih gradiv in filmskih del, ki bodo na voljo za
predvajanje v izobraževalne namene.
V projekt je vključeno 25 slovenskih srednjih šol, 10 kulturnih ustanov (s filmskega področja) in 5
visokošolskih zavodov.
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Projekt Slovenske kinoteke je bil izbran na javnem razpisu Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih
oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture. Sofinanciran je s strani Evropske unije iz
Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije.
V prvem letu projekta je poudarek predvsem na izobraževanju strokovnih delavcev. Člani projektne
skupine se tako enkrat mesečno udeležujejo predavanj, povezanih s cilji projekta. V letošnjem letu je
bilo organiziranih 9 predavalnih popoldnevov, skupaj 36 ur predavanj.
Člani projektne skupine so Nina Arnuš, Tina Furlan Turk. Marko Kastelic, Uroš Lubej (vodja). Poleg
članov sta se predavanj udeleževala tudi Jasmina Žagar in Robert Šupe.
Uroš Lubej

Projekt Gleda(l)išče
V petletni projekt smo pristopili v šolskem letu 2016/17, intenzivneje pa smo ga začeli izvajati letos.
Nosilec tega nacionalnega projekta kulturno-umetnostne vzgoje je Slovenski gledališki inštitut (SLOGI).
Projektno skupino sestavljamo naslednji člani:





Suzana Krvavica, vodja, učiteljica slovenščine
Marko Kastelic, učitelj latinščine
Barbara Maznik, učiteljica angleščine
Natalija Petakovič, učiteljica slovenščine

Glavni cilji projekta so:





tesnejše povezovanje in sodelovanje profesionalnih ustanov in ustvarjalcev na gledališkem
področju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi;
sistematično spoznavanje kakovostne profesionalne gledališke produkcije za otroke in
mladino;
ustvarjalni pristopi in inovativne metode podajanja znanja o gledališču, uprizoritvenem
procesu, dramatiki in dediščini gledališča;
večja gledališka pismenost in ustvarjalnost otrok, mladih in strokovnih delavcev kot korak v
smeri oblikovanja aktivnega, kritičnega gledalca.

Da bi znali dijake kakovostno pripraviti na gledališko predstavo in jo analizirati, smo se člani projektne
skupine udeležili strokovnih izobraževanj v obliki predavanj in delavnic, na katerih smo izmenjali
izkušnje za pridobitev novih kompetenc na področju uprizoritvenih umetnostih ter gledališke in
splošne pedagogike. V začetku oktobra smo se udeležili seminarjev Predstava pod drobnogledom in
Medpredmetno poučevanje dramatike, aprila pa delavnice Ustvarjalno poučevanje dramatike.
V tem šolskem letu so bili v projekt vključeni dijaki 1. k in 2. k. Na platformi Zlata paličica smo zanje
izbrali predstavo Romeo in Julija v produkciji Zavoda Margareta Schwarzwald. V sklopu programske
enote Predstava pod drobnogledom smo razvijali vodeni ogled gledališke predstave. Pri tem smo
sodelovali člani projekta na Gimnaziji Novo mesto, SLOGI z mag. Sandro Jenko ter Cankarjev dom.
Vodeni ogled predstave je zajemal individualno pripravo v okviru pouka, ogled predstave ter refleksijo
po obisku gledališča. Dijaki so se na predstavo pripravili v zanimivi delavnici 5. marca 2018, ogledali pa
so si jo 13. marca v Cankarjevem domu. Dva dni po ogledu je bila izpeljana refleksija. Dijaki so zelo
dobro sprejeli celoten proces ogleda gledališke predstave in bili navdušeni nad uprizoritvijo.
Suzana Krvavica
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Digitalna zgodba mojega mesta
Projekt Digitalna zgodba mojega mesta smo izvedli na pobudo Združenja zgodovinskih mest Slovenije.
Združenje skrbi za turistično promocijo zgodovinskih mest, med katerimi sta tudi Novo mesto in
Kostanjevica na Krki. Združenje promocijo izvaja predvsem preko interneta in socialnih omrežij. Cilj
projekta je predstavitev zgodovinskih mest skozi oči mladih, kaj je mladim zanimivo, kako bi mladi
predstavili svoje mesto. Cilj je tudi razvijanje sposobnosti digitalnega snemanja, oblikovanja in
montiranja posnetega gradiva. Posnete filme si lahko ogledate na spletni strani naše šole.
Vodja projektne skupine je bil Matjaž Štih, članica pa Nevenka Malnarič Brulc. Sodelovali so dijaki 3.
b, 2. k in Eva Kranjc iz 3. a.
Matjaž Štih

Poučevanje evropske zgodovine s filmom
V letošnjem šolskem letu je Gimnazija Novo mesto pod okriljem filmsko-vzgojnega Zavoda za
uveljavljanje vizualne kulture Vizo (www.vizo.si) in v partnerstvu še s petimi strokovnimi partnerji iz
Italije, Irske, Bolgarije in Romunije sodelovala v mednarodnem projektu POUČEVANJE EVROPSKE
ZGODOVINE S FILMOM.
Nosilec mednarodnega projekta Poučevanje evropske zgodovine s filmom (Teaching European History
through Cinema) je AGIS iz Italije s partnerji iz Irske, Bolgarije, Italije, Romunije in Slovenije. Projekt je
podprt s strani podprograma MEDIA Ustvarjalne Evrope (Evropska komisija, poziv EACEA 25/2016).
V projekt smo bili vključeni profesorja zgodovine Nevenka Malnarič Brulc in Matjaž štih ter profesorica
sociologije Nina Arnuš.
Projekt je dijakom in profesorjem omogočal:








brezplačno vključevanje srednješolcev in dijakov po vsej Sloveniji,
brezplačno izobraževanje oz. usposabljanje za profesorje zgodovine in sociologije za nadaljnje
filmsko-vzgojno mentorstvo svojim dijakom in redno celoletno mentorsko pomoč vključenim
profesorjem s strani Zavoda Vizo,
transkurikuralno povezovanje učnih vsebin iz predmeta zgodovina in sociologija s filmom kot
umetnostjo in kot medijem,
brezplačna seminarja za vključene učitelje v novembru 2017 (Seminar o filmskih izraznih
sredstvih in rabi filma pri pouku) in marcu 2018 (priprava videoesejev),
pedagoška gradiva za filme in stalno filmsko-vzgojno mentorsko pomoč,
spletno stran, ki bo mednarodno stičišče vseh deležnikov v projektu in prostor izmenjevanja
znanj in informacij.

Dijaki Gimnazije Novo mesto so si v KC Janeza Trdine ogledali naslednje filme:





26. 1. 2018: Savlov sin (4. a, 4. b, 4. c, 4. d, 4. k, 4. š, 3. b in 3. k)
23. 2. 2018: Oliver Twist (2. a, 2. b, 2. c, 2. d, 2. e, 2. k in 3. b)
21. 3. 2018: Dva dneva, ena noč (3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. k in 3. š)
4. 4. 2018: Na svoji zemlji (4. a, 4. b, 4. c, 4. d, 4. k, 4. š, 3. b)

Pri pouku zgodovine in sociologije smo učitelji z dijaki opravili analizo ogledanih filmov. V mesecu aprilu
so dijaki samostojno izdelali 10 videoesejev, ki smo jih poslali na nacionalni izbor.
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1. mesto je zasedel naš videoesej z naslovom One new follover, ki so ga izdelale dijakinje Tanja Topić,
Tinkara Moretti in Eva Lukšič iz 4. b (mentorica Nevenka Malnarič Brulc). Dijakinje so si prislužile
strokovno ekskurzijo v Milano.
2. mesto je zasedel videoesej z naslovom Your name, ki sta ga posneli Nejka Guček Cvelbar in Anamarija
Gole iz 3. b (mentor Matjaž Štih). Dijakinje se bodo udeležile filmskega tabora v Beli krajini.
Oba prvouvrščena videoeseja sta se uvrstila v mednarodni izbor.
Žirija je izpostavila še videoesej Hope was the one, ki so ga izdelale dijakinje Lana Jeglič, Tjaša Luzar in
Ana Kastrevc (mentor Matjaž Štih). Zasedle so 5. mesto.
Nevenka Malnarič Brulc

Dijaški startup vikend
Projekt Dijaški startup vikend smo izvedli pod okriljem Javne agencije Spirit v okviru programa za
spodbujanje podjetnosti mladih Mladim se dogaja. Namen konzorcijev je večgeneracijsko druženje in
sodelovanje mladih pri reševanju izzivov, saj mladostniki pri vsaki starosti razmišljajo drugače. Cilj
projekta je bil spodbujanje podjetnega razmišljanja in delovanja ter spoznavanje metod poslovnega
modeliranja, prototipiranja ter dizajnerskega pristopa.
Podjetniški vikend smo izvajali dva dni, in sicer v petek od enih popoldne do desetih zvečer, v soboto
pa od jutra do desetih zvečer. Startup vikend ni bil namenjen le dijakom, pač pa tudi pravim
podjetnikom, ki so prišli razvijat svoje podjetniške projekte.
Startup vikend se je začel z minutnimi predstavitvami idej. Vsi udeleženci so izbrali najboljše ideje ter
oblikovali ekipe.
Šola je za dijake organizirala avtobusni prevoz v Podbreznik in nazaj na začetku in zaključku dneva kot
tudi transport v mesto oziroma v Qlandijo, kjer so dijaki izvajali intervjuje s kupci. Šola je poskrbela tudi
za prenočišče vsem dijakom, ki niso iz Novega mesta in so potrebovali prenočišče.
Sodelujoče šole:







Gimnazija Novo mesto
Srednja ekonomska šola Novo mesto
Srednja kmetijska šola Novo mesto
Šolski center Novo mesto
Ekonomska šola Roška, Ljubljana
SERŠ Maribor

Sodelujoče organizacije:



Razvojni center Novo mesto
Klub Startup Novo mesto

Kraj izvajanja:


Podjetniški inkubator Podbreznik
mag. Janez Gorenc
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Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti
Projekt Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti smo v šolskem letu 2017/2018 izvajali mag.
Janez Gorenc (vodja projekta), mag. Vasja Jakše, Željka Kitić (zunanja) in Mojca Rangus.
Projekt smo izpeljali v konzorciju Gimnazije Novo mesto, Kmetijske šole Grm, OŠ Center, OŠ Grm in OŠ
Frana Metelka Škocjan.
Delo dijakov in učencev je potekalo v prostorih Kmetijske šole Grm in v njeni okolici ter v Kulturnem
centru Primoža Trubarja v Šentjerneju, in sicer 29. in 30. septembra ter 6. in 7. oktobra 2017.
Udeleženci so v večinoma mešanih ekipah raziskovali in razvijali rešitev na izziv 'razvoj turizma v
Šentjerneju', ki nam ga je dala občina Šentjernej.
Na srečanjih so se pod vodstvom šolskih mentorjev in zunanje mentorice Željke Kitić učili raziskati
okoliščine, problem, uporabnike turističnih storitev Šentjerneja, oblikovati rešitev, oblikovati poslovno
stran rešitve, preveriti določene hipoteze, našteti največja tveganja, narediti prototip in ga preveriti
ter svojo rešitev predstaviti komisiji.
Najboljše ekipe so bile nagrajene s simboličnim darilom.
mag. Janez Gorenc

YouthStart
V šolskem letu 2017/2018 sva projekt YouthStart izvajala mag. Janez Gorenc, vodja projektne skupine,
in Mojca Rangus.
Program YouthStart je mednarodni projekt, ki je namenjen spodbujanju in razvijanju kompetence
podjetnosti (Sense of initiative and entrepreneurship). Na naši šoli ga izvajamo dve leti.
Program je prvo leto vseboval sedem izzivov, ki smo jih izvajali v okviru pouka, ne kot obšolsko
dejavnost. Izzive smo delali znotraj različnih predmetov ali v povezavi z njimi. V izzivih so sodelovali vsi
dijaki letošnje 3. c in 3. š.
V drugem letu projekta smo si sami izbirali izzive glede na priložnosti, ki so se pojavile, kot na primer
organizacija potovanj ali trgovanje s kripto valutami.
Oblikovali smo naslednje izzive:





varčevanje denarja ali jemanje kredita (obrestno-obrestni račun),
dajanje darila (zlati rez),
organizacija potovanja,
reševanje problema s pomočjo tehnologije.

Izzive smo delali v okviru pouka matematike in angleščine v 1., 2., 3. in 4. letniku.
mag. Janez Gorenc
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Program OPK - Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in
izobraževanja
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.
V tem šolskem letu se je projektna skupina udeležila petih strokovnih srečanj ter svoje delo usklajevala
z Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, ki je znotraj projekta šola partnerica. Delo šolske projektne
skupine pa je bilo osredotočeno predvsem na preizkušanje dveh kazalnikov dveh področij ugotavljanja
in zagotavljanja kakovosti; to sta napredek pri prečnih veščinah dijakov in skrb zavoda za kulturo
kakovostnega komuniciranja in dobre medsebojne odnose.
Marko Kastelic

Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednjih šolah
Gimnazija Novo mesto se je v letošnjem letu vključila v vseslovenski triletni projekt Dijaki dijakom za
varno mobilnost v srednjih šolah. V projektu sodeluje preko 50 srednjih šol in 11 organizacij, zavodov
in javnih institucij, ki se ukvarjajo s problematiko prometa in varne mobilnosti. Na šoli se je v začetku
projekta v januarju 8 dijakov vključilo v »skupino mobiliozatorjev«, ki so se do junija udeležili dveh
delavnic, pripravili lastne e-listovnike in pričeli z raziskovalno dejavnostjo na temo trajnostne varne
mobilnosti.

5 krat stop je kul, foto: Marko Arnuš

S pijanimi očali, foto: Marko Arnuš
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Delavnica v Krškem, foto: Marko Arnuš

Kaja Rangus iz 1. d je po delavnici Zavoda varna pot strnila vtise:
»Delavnica se mi je zdela zelo poučna in zanimiva. Še posebej se me je dotaknila zgodba udeleženca v
nesreči, zanimivo pa je bilo tudi računanje zaviralne poti pri določeni hitrosti. Pri delavnici so nam na
poučen, a zabaven (z veliko zanimivimi igrami) podali znanje, ki smo ga z veseljem sprejeli.«
Projekt se nadaljuje z novimi izzivi, delavnicami in raziskovanji ter mreženjem varne mobilnosti med
dijaki prihodnji dve leti.
Marko Arnuš
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Ostali dogodki na gimnaziji
Večer lirike upora
Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto je 22. februarja 2018, ob obletnici smrti pesnika Karla
Destovnika Kajuha, v atriju Knjižnice Mirana Jarca organiziralo večer lirike upora, že drugi zapored.
Prireditev je bila namenjena tudi počastitvi mednarodnega dneva maternega jezika.
Organizatorji so k sodelovanju povabili gledališko skupino Goga, ki deluje v okviru Gimnazije Novo
mesto. Dijaki Neža Cerinšek, Melisa Maznik, Maja Hočevar, Jaka Kunej in Tara Štravs Duvnjak so pod
vodstvom profesorice Natalije Petakovič pripravili recital, na katerem so interpretirali pesmi Otona
Župančiča, Mateja Bora, Karla Destovnika Kajuha, Ceneta Vipotnika in Lojzeta Žabkarja.
Izbor je zajemal tako pesmi upora kot pesmi, ki so nastale kot odziv nanj, taboriščno liriko ter nekaj
pesmi manj znanih avtorjev, ki so v verze zlili bolečino internacije, pregnanstva in vero v boljši jutri.
Z dvema glasbenima točkama na čelu je nastopila še dijakinja Anja Mitrović.
Prireditve je bila kljub izjemno slabemu vremenu dobro obiskana. Organizatorji želijo, da postane večer
lirike upora tradicionalna kulturna prireditev, ki bi ohranjala spomin poezijo, ki je nastajala v obdobju
najtežjih narodovih preizkušenj.

Recitator Jaka Kunej, foto: D. Jakovac

Recitatorji skupine Goga, foto: D. Jakovac

Natalija Petakovič

Večer knjige
Gimnazija Novo mesto se je na pobudo učiteljev slovenščine in knjižničarke vključila v obeležitev
svetovnega dneva knjige. V ponedeljek, 23. 4., prav na dan knjige, je v lepo pripravljenem okolju
knjižnice potekal VEČER KNJIGE. Maloštevilni dijaki in profesorji so preživeli lep večer, ki je bil posvečen
branju lastnih literarnih besedil in odlomkov iz najljubših knjig ter prijetnemu kramljanju o knjigah.
Dopoldne so tudi vsi dijaki in profesorji prejeli zvitek z mislijo o knjigah in branju. Misli so prispevali
dijaki 1. k, 2. k, 3. b in 3. d.
Ob tednu knjige je v šolski knjižnici potekala še ena akcija – zbirale so se knjige za bibliobus knjižnice iz
Banjaluke in slovenska društva v Bosni in Hercegovini ter Srbiji.
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Gimnazijski večer knjige, foto: Suzana Krvavica

Suzana Krvavica

Slovenski kulturni praznik
Ob letošnjem kulturnem prazniku so dijaki na lastno pobudo pripravili polurni program, ki je njihovim
vrstnikom predstavil zven in pomen verzov Franceta Prešerna. Preplet pesnikovih verzov, interpretacija
le-teh in igranje z zvenom in rimami pesniškega jezika je pripravila dijakinja Neža Cerinšek. Ob skupni
razpravi dijakov, veščih nastopanja, in interpretaciji različnih besedil se je izoblikovala dinamična
odrska postavitev. Izvedba je namreč izkoristila celoten prostor šolskega atrija, le-to pa so še poudarili
šaljivi igrani deli vsebine določenih pesmi, predvsem pa glasba šolskega kvarteta in vokal Ajde Terlep.
Preprosto in učinkovito prireditev je sodelavka komentirala s temi besedami: »Česa tako ganljivega že
dolgo nisem videla! Hvala vsem sodelujočim!«
Marko Kastelic

Delavnice za dijake 1. letnikov ob evropskem dnevu jezikov
Tudi letos smo s kratkimi 15-minutnimi predstavitvami jezikov, ki jih poučujemo na naši šoli, obeležili
evropski dan jezikov. Predstavitve, ki so potekale v obliki delavnic in kvizov, so bile namenjene dijakom
1. letnikov, ki so tako v sredo, 27. septembra 2017, 7. in 8. uro sodelovali na 6 različnih delavnicah, kjer
so peli v angleščini, preverili svoje znanje slovenščine ter se pogovarjali ali reševali naloge o
zanimivostih in kulturnih značilnostih špansko, francosko in nemško govorečih dežel. Na eni izmed
delavnic pa so se dijaki pogovarjali o jezikovni raznolikosti Evropske unije ter skupaj ustvarili plakat z
besedami iz različnih jezikov, ki jih govorimo v EU.

EDJ nemščina, foto: Tara Polovič

EDJ slovenščina, foto: Tara Polovič

mag. Vasja Jakše
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Nagradni natečaj za film MOJA GIMNAZIJA
Decembra 2017 smo na šoli pripravili nagradni natečaj za film Moja gimnazija. Sodelovali so lahko vsi
oddelki od 1. do 4. letnika z največ dvema filmoma na oddelek. Njihova naloga je bila, da posnamejo
film, s katerim naj pokažejo gimnazijo, kot jo vidijo oni. Dolžino filma smo omejili na 90 sekund.
Dijaki 1. k in 3. b so oddali po dva filma, dijaki 3. d in 2. d pa en film, skupaj torej 6 filmov. Strokovna
komisija je izbrala tri najboljše. Na prvo in tretje mesto sta se uvrstila filma 3. b, na drugo mesto pa
eden od filmov 1. k.
Vse tri filme smo objavili na šolskem facebook profilu ter jih uporabili za promocijo šole. Z natečajem
smo poskušali izzvati dijaško ustvarjalnost, kreativnost, timsko delo in sodelovanje pri promociji šole,
kar nam je v sodelujočih oddelkih tudi uspelo.
Mojca Lukšič

Okrogla miza o judovstvu
V petek, 1. 12. 2017, so se dijaki 3. letnika udeležili okrogle mize o judovstvu. Srečanje sta pripravila in
vodila mag. Janez Gorenc in Suzana Krvavica, gosta pa sta bila Robert Waltl in Boris Hajdinjak.
Robert Waltl je igralec, režiser, dramaturg, ustanovitelj in direktor Mini teatra v Ljubljani, kjer ima
prostor tudi Judovski kulturni center z muzejem in knjižnico, in velik poznavalec judovske kulture. S
seboj je prinesel nekaj zanimivih muzejskih eksponatov iz JKC in zanimivo predstavil judovske običaje,
kulturo, religijo, sodobni Izrael, delovanje JKC in organiziranost Judov na Slovenskem. Boris Hajdinjak
je zgodovinar in direktor zavoda Sinagoga Maribor. Predstavil je zgodovinski lok Judov in Izraela,
zgodovino in usodo Judov na Slovenskem ter delovanje Sinagoge v Mariboru. Dotaknili smo se tudi
holokavsta in si ogledali kratek film o tragični usodi Judov na Madžarskem med 2. svetovno vojno.
Dogodek je popestril video klic v Tel Aviv, od koder nas je pozdravil Yitzhak Eldan, ravnatelj naše
partnerske šole iz Tel Aviva. Poudaril je bogastvo spoznavanja različnih kultur in pomen strpnosti za
spoštljivo in humano življenje.
V zadnji del srečanja so se s svojimi vprašanji vključili dijaki, ganljiv pa je bil tudi nastop Julije Gorenc,
Inje Jankovič, Ane Čuk, Anje Mitrovič in Janka Stariča, ki so na godala zaigrali tradicionalno izraelsko
pesem Hava nagila.
Suzana Krvavica

Okrogla miza o romanu Beli čeveljčki
V torek, 19. 12. 2017, je zadnji dve šolski uri v atriju potekala zanimiva okrogla miza o romanu Ivanke
Mestnik Beli čeveljčki. Srečanje so z mentoricama izbirnega predmeta retorika Suzano Krvavico in mag.
Vasjo Jakše pripravili dijaki 3. k, udeležili pa so se ga dijaki 1., 2. in 3. k ter 3. b.
V okrogli mizi so sodelovali pisateljica Ivanka Mestnik, Sonja Babič, junakinja romana Beli čeveljčki,
pedagoginja Mateja Petric in poznavalec zgodovine tržaških Slovencev ter Sonjin sin Iztok Pečar.
Pogovor je povezovala Suzana Krvavica, s svojimi nastopi – branjem odlomkov, novinarskim
vprašanjem, predstavitvijo avtorice in knjige – pa so se vključevali dijaki 3. k, ki obiskujejo retoriko in
so roman Beli čeveljčki tudi prebrali.
Pisateljica Ivanka Mestnik je predstavila svojo bibliografijo in genezo romana Beli čeveljčki, gospa Sonja
Babič je spregovorila o svojem otroštvu in mladosti, ki sta predstavljena v romanu, pedagoginja Mateja

75

Petric je strokovno osvetlila problematiko otrok, ki odraščajo brez enega od staršev, Iztok Babič pa je
predstavil situacijo tržaških Slovencev pred in med drugo svetovno vojno ter po njej.
V zadnjem delu srečanja so dijaki postavljali vprašanja sodelujočim. Dogodek je potekal v sproščenem,
mirnem predbožičnem vzdušju, dijaki pa so opazili iskrenost, odprtost in čustvenost tako romana kot
gostov. Vsi sodelujoči gostje so bili navdušeni nad pozitivnim odzivom dijakov.
Suzana Krvavica

Intervju s pisateljico Eriko Kum v knjižnici Osnovne šole Trebnje
12. januarja 2018 sta knjižničarki Mojca Bahun in Maja Ule na Osnovni šoli Trebnje organizirali dogodek
z naslovom Noč s knjigo. Na dogodek sta povabili gimnazijko in obetavno pisateljico Eriko Kum ter
profesorico nemščine Evo Starič.
Dogodek je bil namenjen učencem višje stopnje osnovne šole, ki radi in veliko berejo ter vsako leto
sodelujejo na bralni znački. Med njimi je bila tudi Manca Rajnar, devetošolka, ki je napisala svoj prvenec
z naslovom Kakšne barve je tišina.
O Erikini pisateljski poti, o njenih izdanih knjigah ter o vsebini knjige Ranjena ptica, ki jo je izdala na
začetku letošnjega šolskega leta, smo izvedeli iz odgovorov na vprašanja, ki jih je Eriki v intervjuju
postavljala Eva Starič. Erika je na koncu intervjuja svetovala učencem, naj ne opustijo branja knjig, kar
se rado dogaja predvsem ob vstopu v srednjo šolo. Branje je po njenem okno v svet lastne duše, širi
naše obzorje, nas vodi k razumevanju in sprejemanju drugačnosti ter nam nudi radost in sprostitev.
Knjižni prvenec Kakšne barve je tišina sta predstavila avtorica Manca Rajnar in njen mentor Zvonko
Simeunić, profesor zgodovine.
Dogodek je potekal v sproščenem vzdušju, knjižničarki sta nas na koncu pogostili s čajem in sladkimi
dobrotami. Sledila sta še literarni sprehod po Trebnjem in ogled filma Kradljivka knjig.

Noč s knjigo: Erika Kum, druga z leve, sledi Manca Rajnar, profesorica Eva Starič in
knjižničarka Mojca Bahun, foto: Zvonko Simeunić

Eva Starič
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Srečanje z varovanci centra Heimstätte Birkenhof iz Avstrije
Na povabilo VDC Novo mesto smo na Gimnaziji Novo mesto že drugo leto sodelovali na mednarodnem
srečanju oseb z motnjo in brez motnje v duševnem in telesnem razvoju s sloganom »V jati z
drugačnimi«. Namen tega projekta je druženje oseb z motnjo z osebami brez motnje, cilji pa
spoznavanje, druženje, vzpostavljanje novih prijateljstev in pokazati svoje talente.
Na naši šoli smo tako v četrtek, 19. oktobra 2017, gostili 15 varovancev iz centra za usposabljanje in
delo oseb z motnjo v duševnem ali telesnem razvoju Heimstätte Birkenhof iz Avstrije, s katerimi smo
preživeli zelo prijetni dve uri v šoli ter na sprehodu na Marof. Z avstrijskimi gosti se je družilo 15 dijakov
3. letnika, ki so goste pozdravili in jim s kratkim kvizom predstavili našo šolo, mesto in državo. Nato so
se predstavili gostje, ki so nam na kratko povedali, s čim vse se ukvarjajo v centru, kjer živijo, ter
zaplesali nekaj plesov ob spremljavi harmonike, na katero je igral eden od spremljevalcev. K plesu so
povabili tudi dijake in vsi skupaj so poskrbeli za zelo prijetno in sproščeno vzdušje. Z varovanci centra
Heimstätte Birkenhof so šolo obiskali tudi gospod Anton Fritzer, direktor centra Heimstätte Birkenhof,
Dieter Klammer, organizator srečanja Inclusia iz Celovca, ter organizatorica srečanja iz VDC Novo mesto
gospa Andreja Klobučar.

Na Marofu, foto: mag. Vasja Jakše

mag. Vasja Jakše

Četrto srečanje klasičnih gimnazij
17. novembra 2017 je na Gimnaziji Poljane v Ljubljani potekalo srečanje klasičnih gimnazij. Gre za
četrto vseslovensko srečanje dijakov, simpatizerjev, profesorjev in učiteljev, ki jim je skupno
navdušenje nad antično kulturo, zgodovino in jeziki.
Udeleženci petih gimnazij smo si po uvodnem pozdravu Bojana Bogatca Končana, ravnatelja Gimnazije
Poljane, in Davida Movrina, docenta na Oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete v Ljubljani,
ogledali različne razstave, ki prikazujejo življenje v antiki, ter se odpravili semeniško knjižnico, eno
najbolje ohranjenih baročnih knjižnic na svetu.
Po vrnitvi nas je v prostorih šole čakala rimska pojedina, na koncu pa smo si v šolski gledališki dvorani
ogledali uprizoritev Sofoklejevega Kralja Ojdipa, ki so jo dijaki vseh petih gimnazij pripravili skupaj.
Nekaj o srečanju si lahko preberete tudi na spodnji povezavi na članek, ki je ob srečanju izšel v
Dnevniku.
Marko Kastelic
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Rogljiček pri ravnateljici
Ravnateljica je tudi to šolsko leto povabila na sprejem vse dijake, ki so na tekmovanjih v znanju in
športu na državnem in mednarodnem nivoju dosegli vrhunske rezultate, ter se jim s simboličnim
darilom in pogostitvijo zahvalila, da s svojim znanjem, talentom in uspehom širijo dober glas o Gimnaziji
Novo mesto. Na sprejem so bili vedno vabljeni tudi mentorji tekmovalcev, z vabilom na rogljiček pa se
je ravnateljica zahvalila tudi dijakom, ki so pomagali in nastopali na šolskih prireditvah, informativnem
dnevu in drugih dogodkih.
Dijaki in mentorji se z veseljem odzovejo vabilu na »rogljiček pri ravnateljici«. Sprejem pri ravnateljici
je priložnost, s katero ravnateljica dijakom, tekmovalcem in njihovim mentorjem pokaže, da njihov
trud, delo in uspeh niso ostali neopaženi.

Zlati na naravoslovni olimpijadi, pri fiziki in geografiji z
mentorji pri ravnateljici, foto: NN

Državne podprvakinje v košarki na rogljičku pri ravnateljici,
foto: NN

Zlati pri razvedrilni matematiki pri ravnateljici, foto: NN

mag. Vasja Jakše

Karierni dan 2018
Na Gimnaziji Novo mesto se že vrsto let trudimo dijakom ponuditi kvalitetno in učinkovito karierno
orientacijo, ki zajema številne aktivnosti. Poleg individualnega, osebnega svetovanja, ki je na voljo
dijakom od prvega do četrtega letnika, smo v zadnjih letih dijakom tretjih in četrtih letnikov ponudili
dodatne dejavnosti, ki so dijakom v pomoč pri iskanju prave poti na njihovem prvem velikem
življenjskem razpotju.
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Ena od teh aktivnosti je tudi karierni dan, v okviru katerega se meseca januarja vrata Gimnazije Novo
mesto odprejo številnim fakultetam po Sloveniji. Dijaki tretjih in četrtih letnikov se imajo takrat
priložnost seznaniti z različnimi smermi študija. Vsak dijak se lahko udeleži treh predstavitev fakultet
oziroma katere izmed delavnic, ki dijake seznanjajo z možnostmi študija v tujini in pripravljajo dijake
na zaposlitveni razgovor in nadaljnjo karierno pot. Posebnost kariernega dne na Gimnaziji Novo mesto
je v tem, da se predstavnikom fakultet na vsaki predstavitvi pridružijo tudi predstavniki iz prakse, ki so
bivši dijaki Gimnazije Novo mesto in so zaključili študij na posamezni fakulteti. Dijakom spregovorijo o
tem, kako in zakaj so se odločili za študij na izbrani fakulteti, kaj jim je pomagalo pri odločitvi, kako so
oni doživljali študij, kako je potekala njihova dosedanja karierna pot in kakšne so zaposlitvene možnosti
po zaključku študija na izbrani fakulteti. Na letošnjem kariernem dnevu se je predstavilo kar 30 fakultet
štirih slovenskih univerz, ki so se jim pridružili naši bivši dijaki ter predstavili svojo študijsko in poklicno
pot.

Predstavitev Medicinske fakultete UL, foto: Petra Škof

Predstavitev fakultet na stojnicah, foto: Petra Škof

Petra Škof

Prostovoljno socialno delo in humanitarne akcije
V šolskem letu 2017/18 sva za dijake prostovoljce skrbeli mentorici Anica Kastelec in Suzana Krvavica.
Uvodno predstavitev ustanov in organizacijo prostovoljnega dela sva za zainteresirane dijake izvedli 9.
10. 2018. Za prostovoljno delo in vrstniško učno pomoč se je odločilo 53 dijakov, večina je deklet, fant
je bil le eden. Med prostovoljci je bilo 12 dijakov prvega letnika, 8 dijakov drugega, 25 dijakov tretjega
in 8 dijakov četrtega. Nekateri dijaki v tej plemeniti dejavnosti vztrajajo že tretje oziroma četrto leto.
Število ustanov, s katerimi sodelujemo v okviru prostovoljstva, se vsako leto povečuje. Letos smo
sodelovali s 15 različnimi ustanovami in društvi.
Prostovoljci so se razporedili po naslednjih ustanovah: Splošna bolnišnica Novo mesto, dom starejših
občanov (Novo mesto, Metlika), Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, Osnovna šola Dragotin
Kette, Posvetovalnica za učence in starše in osnovne šole, Vrtec Jana in vrtci pri OŠ (Mirna Peč,
Šentjernej, Kočevje), Društvo Sonček, Varstveno delovni center NM, Območno združenje RK Novo
mesto, Gimnazija Novo mesto.
Nekateri dijaki so opravljali prostovoljno delo na več področjih in sodelovali v humanitarnih akcijah
DRPD in OZ RK Novo mesto.
Prostovoljci so izbrane ustanove obiskovali enkrat tedensko eno do dve uri oz. po dogovoru.
Večji del ur prostovoljnega dela so opravili v popoldanskem času, nekateri so prostovoljno delo
opravljali med počitnicami, tudi do 8 ur na dan. Tudi letos je bil rahel osip med dijaki prostovoljci. Kar
nekaj dijakov prvega letnika je po začetni zagnanosti opustilo to dejavnost, saj niso uspeli uskladiti
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šolskih in izvenšolskih aktivnosti. Kljub temu je bilo med dijakinjami prvega letnika kar nekaj izjemnih
prostovoljk, ki so trdno odločene, da bodo nadaljevale tudi naslednje leto.
Že vrsto let se prostovoljci zadnji teden junija udeležujejo humanitarnega tabora mladih “Moč
humanosti”, ki ga organizira Območno združenje Rdečega križa Novo mesto. Namen tabora je koristno
preživljanje prostega časa, vzgoja za strpnost, toleranco in solidarnost. Na taboru spoznavajo gibanje
RK, osnove prve pomoči, zdravo življenje, nenasilno komunikacijo in prostovoljstvo. Poudarek tabora
je na prostovoljnem delu in pomoči starejšim ljudem, ki živijo sami in potrebujejo pomoč pri hišnih
(pospravljanje, čiščenje, beljenje hiše ipd.) in manjših kmečkih opravilih (sekanje drv, spravilo sena ipd).
Letos se je tabor odvijal v Dolenjskih Toplicah, udeležile so se ga tri dijakinje naše šole. Osnovni namen
je pomoč družini Rajk pri selitvi v prenovljeno hišo.
14. junija 2018 sva organizirali zaključno srečanje aktivnih prostovoljcev. Pregledali smo opravljeno
delo, dijaki so podelili svoje izkušnje, naredili smo načrt dela za naslednje šolsko leto.

Zaključno srečanje prostovoljcev,
foto: Nejka Guček Cvelbar

Prostovoljci in mentorici,
foto: Nejka Guček Cvelbar

V naslednjem letu bomo v septembru ponovno organizirali tržnico in predstavitev vseh ustanov, s
katerimi v okviru prostovoljstva sodelujemo. Prav tako bova organizirali mesečna srečanja za dijake
prostovoljce.
Tudi letos smo štirim dijakinjam četrtega letnika ob koncu šolanja podelili priznanje oz. priznanje z
nagrado za večletno prostovoljno delo. Priznanje šole za štiriletno prostovoljno delo sta prejeli Petra
Pavlin in Neja Katič, za triletno prostovoljno delo Lea Košmrlj in Erika Kum.
Mentorici sva bili z delom prostovoljcev zadovoljni. Nekaj dijakov se je izkazalo z izredno solidarnostjo
in predanostjo, saj so bili aktivni na več področjih, sodelovali so v več humanitarnih akcijah in tako
opravili veliko število prostovoljnih ur.
Anica Kastelec
Dijaki prostovoljci se vključujejo tudi v humanitarne akcije Območnega združenja Rdečega križa in
Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Sodelovali smo v štirih akcijah OZRK (Gimnazijski
Božiček za starejše, predbožično praznovanje z uporabniki RK in v akciji Pomagajmo družini Rajk) in v
eni DRPD (akcija Dan za spremembe).
Akcijo Gimnazijski Božiček za starejše je na šoli usklajeval 3. b-razred skupaj s profesoricami Karmen
Čarman, Suzano Krvavico, Jasmino Žagar in socialno delavko Anico Kastelec. Pri zbiranju denarja so
sodelovali skoraj vsi razredi in učitelji in zbrali 804 evre. S tem denarjem so nakupili različne izdelke za
35 daril, ki so jih zložili v lično okrašene škatle. Ker je ostalo še skoraj 100 evrov, so na željo RK kupili
čokolade za otroke, saj se v prehranskih paketih ne znajde noben priboljšek za najmlajše. Od 20. do 22.
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decembra so dijaki skupaj s predstavniki RK obiskali starostnike v mestnih in primestnih krajevnih
organizacijah RK. »Srečanje s starejšimi je neopisljiv dogodek. Obdariti nekoga in videti njegovo veselje
je nekaj, kar bi morali deliti cel december,« sta dejali Aja Barbič in Zala Kulovec iz 3. b, ko sta se vrnili z
obiska pri starejših.
Gimnazija se je vključila tudi v akcijo Pomagajmo družini Rajk. Vsi gimnazijci so si 5. 1. 2018 ogledali
film Roka Bička Družina, po projekciji je sledil pogovor z režiserjem. Akcija je dosegla vrhunec z
dobrodelnim koncertom, ki ga je 10. marca 2018 zvečer v Kulturnem centru Janeza Trdine organiziral
OZRK Novo mesto v sodelovanju z Gimnazijo Novo mesto in TV Vaš kanal. Prireditev je vodil Klemen
Bunderla, nastopilo je 29 glasbenikov in 7 plesalcev. Med nastopajočimi so bili tudi gimnazijci: trobilec
Jošt Rudman, plesalke Jasna Potočar, Špela Šturm, Maša Tabor, Klara Jordan in profesor Tomaž
Koncilija. Pri organizaciji koncerta je pomagala profesorica Suzana Krvavica in prostovoljke Lara
Bukovec, Tjaša Luzar, Lana Jeglič in Kim Malnarič.

Režiser Rok Biček z gimnazijci o Družini, foto: Suzana Krvavica

V tednu RK, 8. 5. 2018, so se prostovoljci iz 3. b ter dijaki 3. k udeležili okrogle mize za mlade Brez ta
star'ga mlad ne zraste. O svoji uspešni poklicni poti in karieri je spregovorilo šest občanov. Iz njihovih
osebnih zgodb so mladi izvedeli, kako lahko gradijo svojo osebno rast in kariero, da bodo poklicno
uspešni in osebno zadovoljni. Prostovoljca Tjaša Luzar in Nezmir Hodžić iz 3. b sta istega dne sodelovala
tudi na zaključni prireditvi, na kateri so razglasili naj prostovoljsko skupino med srednješolci za leto
2017/18.
Gimnazijski prostovoljci so se vključili tudi v tradicionalno akcijo RKS Zbiramo hrano, in sicer v soboto,
19. 5. 2018.
Pet prostovoljk iz 3. b in profesorici Jasmina Žagar ter Suzana Krvavica so se pod okriljem DRPD vključile
tudi v 9. akcijo Dan za spremembe. V romskem naselju Jedinščica so prebarvale zabojnik Dnevnega
centra DRPD, v katerem se vsak dan odvija program za približno 15 romskih otrok. Predlogo risbe za
zabojnik je izdelala profesorica Jasmina Žagar, na »zidove« pa sta jo narisali Kristina Kulovec in Manca
Berkopec iz 3. b. Risbo so skupaj s skoraj 30 prostovoljci DRPD Novo mesto, Osnovne šole Grm ter
otrok, ki obiskujejo Dnevna centra za otroke Brezje in Jedinščica, barvale dijakinje Lara Bukovec, Laura
Bučar, Kim Malnarič in profesorica Suzana Krvavica.
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Dan za spremembe v romskem naselju, foto: Suzana Krvavica

Prostovoljke barvajo dnevni center za
otroke, foto: Suzana Krvavica

Suzana Krvavica, Nuša Rustja
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OIV – obvezni del
Kulturne dejavnosti
V šol. letu 2017/18 smo izpeljali vse načrtovane obvezne kulturne dejavnosti. Dijaki vsakega letnika so
si ogledali po tri predstave, in sicer dve v Novem mestu in eno v okviru kulturnega dneva v Ljubljani.
Spoznavali so različne žanre in kulturne ustanove. Nekatere uprizoritve so bile povezane z učnim
načrtom, ogledali pa smo si tudi didaktične in vsebinsko aktualne predstave. Pri urah slovenščine smo
dijake pripravili na kulturni dogodek, vsako predstavo smo po ogledu tudi analizirali. O nekaterih
uprizoritvah smo se pogovarjali tudi z ustvarjalci takoj po uprizoritvi.
1. letnik
Vsebina

Izvajalec

Kraj ogleda

Datum ogleda

Tom Lycos, Stefo Nantsou:
KAMNI

Lutkovno gledališče
Ljubljana

Kulturni center
Janeza Trdine

5. 12. 2017 ob
10.30

Peter Quilter: GLORIOUS!

Drama ter Opera in
balet SNG Maribor

Kulturni center
Janeza Trdine

14. 11. 2017 ob
12.00

Kulturni dan v Lj.: Sofokles:
Antigona, ogled Ljubljane,
Lutkovnega gledališča in
Slovenskega gledališkega
inštituta

SNG Drama
Ljubljana

SNG Drama
Ljubljana

16. 10. 2017 ob
18.00

Vsebina

Izvajalec

Kraj ogleda

Datum ogleda

F. M. Dostojevski: ZLOČIN IN
KAZEN

Slovensko
mladinsko
gledališče

Kulturni center
Janeza Trdine

12. 3. 2018 ob
12.00

Anton T. Linhart: ŽUPANOVA
MICKA

SNG Drama
Ljubljana

Kulturni center
Janeza Trdine

13. 2. 2018 ob
12.30

Kulturni dan v Ljubljani: Ulrich
Hub: Natanovi otroci, ogled
Mini teatra in Judovskega
kulturnega centra ter ogled
Ljubljane

Mini teater
Ljubljana

Mini teater
Ljubljana

6. april 2018 ob
15.30 in 17.00

2. letnik
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3. letnik
Vsebina

Izvajalec

Kraj ogleda

Datum ogleda

Gerhart Hauptmann:

SLG Celje

Kulturni center
Janeza Trdine

16. 1. 2018 ob
12.00

Predstava LJUDJE, KOT SMO MI

APT Novo mesto

APT Novo mesto

13. 2. 2018 ob 9.30
in 12.00

Kulturni dan v Lj.: I. Cankar:
HLAPCI (pred uprizoritvijo
priprava na ogled s
pedagoginjo SNG Drama) in
ogled razstave impresionistov v
Narodni galeriji ali razstave o
Almi Karlin v Cankarjevem
domu

SNG Drama
Ljubljana

SNG Drama
Ljubljana

10. 11. 2017 ob
19.30

Vsebina

Izvajalec

Kraj ogleda

Datum ogleda

Ivan Cankar: POHUJŠANJE V
DOLINI ŠENTFLORJANSKI

Slovensko
mladinsko
gledališče

Kulturni center
Janeza Trdine

19. 2. 2018 ob
11.00

Predstava v APT

APT Novo mesto

APT Novo mesto

23. in 25. 1. 2018
ob 11.45

SNG Drama
Ljubljana

SNG Drama
Ljubljana

14. 12. 2017 OB
19.30

ROSE BERND

4. letnik

SEN PLESNE NOČI
Kulturni dan v Ljubljani:
Goethe: FAUST

Dijaki, ki si kakšne predstave niso mogli ogledati, so manjkajočo vsebino lahko nadomestili 11. 6. 2018
z ogledom vsaj enega filma na festivalu migrantskega filma, ki je potekal v okviru Tedna kultur na
Muzejskih vrtovih Dolenjskega muzeja. Za nadomestno vsebino so si lahko 13. 6. 2018 izbrali tudi ogled
razstave nakita v Dolenskem muzeju in grafik Janka Orača v Jakčevem domu.

Dijaki 2. a na kulturnem dnevu v Ljubljani,
foto: Suzana Krvavica

Drugošolci v Judovskem kulturnem centru,
foto: Suzana Krvavica

Suzana Krvavica
84

Športni dnevi
Športni dan za 1. letnik – Jurčičeva pot
Dijaki prvega letnika so izvedli svoj prvi športni dan ob prehodu iz osnovnošolskega v srednješolsko
izobraževanje. V lepem, zgodnje jesenskem dnevu so prehodili Jurčičevo pot, ki začenja v Višnji Gori in
konča na Muljavi ob domačiji našega književnika. Športnega dne se je udeležilo 148 dijakov. Pot je
minila brez zapletov in v sproščenem vzdušju. Dijaki so imeli priložnost spoznati pokrajino, kjer je
navdih za svoja dela dobival tudi Josip Jurčič. Ob prihodu na domačijo so si ogledali še predstavitveni
film o življenju, delu ter ljudeh tedanjega časa in kraja. Z vodičem so opravili tudi voden ogled domačije
in spoznali nje posebnosti. Vsak razred je prejel in izpolnil delovne učne liste. Le-te bodo uporabili pri
pouku slovenščine, ko bodo obravnavali dela našega pisatelja Josipa Jurčiča.

Dijaki na poti, foto: Primož Plazar

Profesor je vedno spredaj, foto: Primož Plazar

Primož Plazar

Zimski športni dan za 1. letnik
Zimski športni dan za 1. letnik je bil konec meseca januarja. Dijaki so izbirali med štirimi aktivnostmi:
smučanje v Kranjski gori, plavanje in vodne aktivnosti v Termah Čatež, pohod na Trško goro in ples v
Plesnem centru Novo mesto.

Uživanje v toplicah, foto: Saša Lavrič

Na Trški gori, foto: Sandi Kostić
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Na smučanju v Kranjski gori so dijaki smučali v skupinah s profesorji. Nekateri so tudi deskali. Športni
dan je potekal v lepem vremenu in dobrem vzdušju. V Termah Čatež so dijaki plavali in se vključevali v
različne ponujene vodne aktivnosti. Na pohod na Trško goro je odšla skupina dijakov in uživala v lepem
zimskem vremenu. V Plesnem centru so dijaki plesali hiphop in se naučili dveh koreografij.
Saša Lavrič

Planinska tura za 2. letnik
Konec septembra in v prvi polovici oktobra smo v treh izvedbah dijake 2. letnika v okviru obveznega
OIV peljali na tridnevno planinsko turo na Komno, na katerih smo izvedli tudi terenske vaje. Udeležili
so se je vsi dijaki razen nekaterih, ki so bili zdravstveno opravičeni. Letos nas je presenetil deževni
september, zato smo premikali termine in na koncu dočakali lepo poznojesensko vreme, ki je
prispevalo k dobremu vzdušju na turah kljub velikim naporom med hojo.
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) ali do Ledvičke (največjega triglavskega jezera).

Dom na Komni, foto: Ivan Maričič

Ledvička pod Tičarico, foto: Ivan Maričič

Meglice pod Podrto goro, foto: Ivan Maričič
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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.
Večinoma smo imeli lepo vreme, tako da smo izvedli začrtan program. Dijaki pa so kljub naporom in
nekaj žuljem spoznali vso lepoto visokogorja in planinarjenja v njem. Letos so v zadnji skupini reševali
poškodovani sošolki, kjer so se vsi skupaj izkazali s solidarnostjo, saj so ju več ur v improviziranih nosilih
nosili od Triglavskih jezer do Doma na Komni.
Ivan Maričič

Medpredmetni športni dan v orientaciji za 2. letnik
Medpredmetni športni dan v orientaciji poteka v juniju mesecu že kar nekaj let. V tem času so se
organizacijsko spreminjale naloge in sama trasa poti.
Dijaki 2. letnika so razdeljeni v skupine in štartajo po vnaprej pripravljenem urniku. Naredijo pot, dolgo
približno 16 kilometrov. Vmes na postajah, kjer so profesorji, rešujejo naloge iz kemije, fizike in
geografije. Sproti odgovarjajo tudi na vprašaja v delovnem zvezku, ki so vezana na samo pot. Med potjo
tudi slikajo. Pri orientaciji jim je v pomoč zemljevid in spletne aplikacije, s katerimi si pomagajo na sami
poti. Skupine med seboj tekmujejo in zmagovalna skupina dneva dobi družinsko pico. Športni dan
zaradi organizacije poteka v dveh dneh. Letošnji orientacijski športni dan je zelo uspel. Nekateri dijaki
so na cilju izrazili željo, da bi imeli takšnih dni še več, ker pogrešajo aktivnosti v naravi, kjer morajo med
seboj sodelovati. Zanimivo se jim je zdelo tudi učenje na terenu. Tudi profesorji smo bili nad delom in
zagnanostjo skupin zelo navdušeni.

Na Marofu, foto: Luka Kramarič

Na poti, foto: Luka Kramarič

Saša Lavrič

Športni dan za 3. letnik
Za zaključek šolskega leta smo tradicionalno s pomočjo PAC SPORT-a iz Bohinja organizirali športni dan
za dijake tretjega letnika. Plezali smo v steni pod Skalco, veslali v kanujih po jezeru in kolesarili v bližnji
okolici po bohinjskih vaseh. Spremenljivo in čez teden sveže poletno vreme je bilo več kot primerno za
naše dejavnosti.
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Dijaki v kanujih, foto: Ivan Maričič

Plezanje v Bohinju, foto: Ivan Maričič

Priprave pred kolesarjenjem, foto: Ivan Maričič

Dijaki in učitelji spremljevalci smo pod vodstvom inštruktorjev PAC SPORT-a z velikim navdušenjem
izvedli vse dejavnosti, nekateri pa so tudi okopali v jezeru, ki pa je imelo svežih 17 stopinj.
Ostali so v Beli krajini opravili pohod na Mirno goro in po roških gozdovih do smučišča na Gačah ter
ravno tako preživeli lep dan.
Ivan Maričič

Zimski športni dan za 4. letnik
V sredo, 24. 1. 2018, je potekal zimski športni dan za 4. letnik.
Največ dijakov in dijakinj (88) si je izbralo drsanje na Bledu. Pred drsanjem so si skupaj s spremljevalci
ogledali Bled, naš turistični biser. Sledilo je učenje drsanja v Ledeni dvorani, po drsanju pa je bil za
najbolj vešče in vzdržljive organiziran še hokej na ledu.
Za ljubitelje alpskega sveta je bil zimski pohod prava stvar. Potekal je od Planice do Tamarja, nazaj pa
celo do Rateč. Pohoda se je udeležilo 15 dijakov in dijakinj, ki so spoznali zimsko idilo v osrčju naših
Alp, kjer se odvijajo športne prireditve na najvišji ravni.
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Zima v Tamarju, foto: Sandi Kostić

Tekači na smučeh, bilo jih je 9, so pričeli s svojo dejavnostjo v Ratečah. Na voljo jim je bila šolska
oprema za tek na smučeh, s katero so se kmalu spoprijateljili. Najprej so se učili na poligonu v Ratečah,
nato pa nadaljevali svoje smučanje na progah pod Planico.

Učenje teka na smučeh, foto: Breda Vovko

Veselje pod velikanko, foto: Breda Vovko

Smučanja v Kranjski Gori se je udeležilo 31 dijakov in dijakinj, v idealnih razmerah so se naužili
dinamičnega gibanja ter alpske pokrajine. Dan so izkoristili za aktivnost pa tudi za druženje, saj je to
njihov zadnji športni dan na naši šoli.
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 2017/2018 so bile izvedene naslednje dejavnosti:





Ogled in sodelovanje v gledališki predstavi Skozi oči begunca (3. a in 3. c)
Evrošola (3. b, 3. k)
Sovražni govor, delavnice v izvedbi Mirovnega inštituta (3. b, 3. d, 3. k in 3. š)
»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. k, 3. š)
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Ogled filma Strah in pogovor z režiserjem Dejanom Baboskom in družbenim aktivistom
Primožem Siterjem (3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. k, 3. š)
Živa knjižnica (3. a, 3. d, 3. š)

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

Ogled in sodelovanje v gledališki predstavi Skozi oči begunca
V četrtek, 28. septembra 2017, smo si dijaki 3. a in 3. c ogledali izkustveno gledališko igro z naslovom
Skozi oči begunca. Najprej smo v prostorih JSKD-ja dobili svoje ˝identifikacijske izkaznice˝, na katerih
je bilo napisano ime in zgodba osebe, v katero smo se morali vživeti. Vsak je prevzel vlogo državljana
ene izmed petih držav: Iran, Irak, Afganistan, Sirija in Turčija. Po ogledu kratkih filmov, ki so prikazovali
nedavne razmere v teh državah, smo se sami prelevili v begunce in se odpravili na pot proti Evropi. Bili
smo oropani lastnine in človeškosti. Čutili smo, kako prestrašene in preganjane se počutijo ti ljudje in
tudi kako nečloveško se pogosto z njimi ravna. Po koncu predstave je sledil še pogovor s štirimi begunci
iz zgoraj navedenih držav. Izvedeli smo, da se beg iz države dogaja tudi zaradi zaostrenih političnih
razmer in verskih nesoglasij, ne samo zaradi vojn. Dobili smo veliko informacij z druge strani zgodb, ki
jih iz medijev velikokrat ne dobimo.
Predstavo zelo toplo priporočam vsem, ki so s to tematiko že seznanjeni, in tudi tistim, ki se begunske
krize še ne zavedajo dobro. Veliko lažje je verjeti in razumeti njihove zgodbe in predvsem iskati rešitve
za težave, s katerimi se soočajo.
Eva Novak, 3. a
Všeč mi je bil koncept predstave, kako je bila organizirana (brez napovedi) ter da so tudi igralci, ki so
nastopali, doživeli takšno (seveda hujšo) izkušnjo. Zdi se mi praktično, da celoten utrip begunske krize
doživimo na lastni koži (čeprav zgolj kot simulacijo). Doživimo drugačno perspektivo, kot jo
predstavljajo mediji.
Adam Šiško, 3. a
Predstava mi je bila prikazana na zelo dober način. Všeč mi je bil način, saj sem si tako veliko lažje
predstavljala, kako se begunci počutijo. Predstava je v meni vzbudila tudi nekaj strahu, čeprav sem
vedela, da je to le igra. Skozi igro sem tudi izvedela nekaj novega, kako se obnašajo mediji, kako policaji
do beguncev, do prostovoljcev. Tudi na koncu, ko si že mislil, da boš rešen, pa v resnici to sploh ni
nujno, če imaš smolo, te lahko pošljejo nazaj.
Živa Pušnik, 3. a
Komentarji udeležencev iz 3. c:





Zdaj gledam drugače na begunstvo, kot so mi ga predstavili mediji. Gojim veliko spoštovanje
do beguncev, saj sta za takšna dejanja potrebna velik pogum in žrtvovanje.
Jih občudujem in spoštujem, da so to preživeli, in jim želim vse najboljše. Zame so res junaki!
Hvala, ker ste mi odprli oči, da zdaj bolje vidim realno sliko.
Celotna predstava je bila super. A najbolj mi je ostal v spominu pogovor z begunci na koncu.
Takrat smo se šele zavedali, da je vse, kar smo videli, resnično.
Že na začetku so se mi kratki posnetki iz držav zasidrali v spomin, potem pa tisto čakanje na
meji, ko smo bili vsi zaprti na kupu, ko so nas obletavali novinarji, ko prostovoljcem niso pustili
pomagati.
Nina Arnuš
90

Evrošola
11. 11. 2017 so se dijaki 3. b in 3. k udeležili državnega tekmovanja EVROŠOLA 2017/18 v organizaciji
Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Krovna tema letošnje Evrošole je bila enotni
digitalni trg. Dijaki 3. b (Zala Kulovec, Manca Juršak, Anamarija Gole, Nejka Guček Cvelbar, Senija Tirić,
Kim Malnarič, Tjaša Luzar, Lana Jeglič) in 3. k (Jakob Kovačič Petrovič, David Ljube, Tamara Podolski,
Lorella Rozman, Laura Šinkovec, Špela Gorenc, Maja Brezovar) so se pomerili v znanju o Evropski uniji
in Evropskem parlamentu s sovrstniki iz drugih srednjih šol. Na tekmovanju je sodelovalo 38 ekip iz 30
slovenskih srednjih šol. Najboljših 7 ekip si je prislužilo vabilo v Evropski parlament v Strasbourg, kjer
so sodelovale na mednarodni simulaciji delovanja Evropskega parlamenta skupaj z mladimi iz drugih
držav članic Evropske unije. Dijaki 3. b so se uvrstili med najboljših sedem ekip. K izjemni uvrstitvi je
pripomoglo tudi to, da so posneli odličen film z naslovom Enotni digitalni trg. Poleg tega, da so morali
dijaki posneti film na temo Evropske unije oziroma enotnega digitalnega trga, so se pomerili še v
ekipnem kvizu o poznavanju Evropske unije, najpomembnejši del tekmovanja pa je predstavljal test iz
znanja o Evropski uniji.
Nina Arnuš

Sovražni govor, delavnice v izvedbi Mirovnega inštituta
V petek, 29. 9. 2017, so na gimnaziji 2 šolski uri potekale delavnice z naslovom Sovražni govor v izvedbi
Mirovnega inštituta iz Ljubljane. Delavnice so potekale v okviru vsebin Državljanska kultura in so bile
namenjene dijakom iz 3. b, 3. d, 3. k in 3. š. V prvem delu so se dijaki spoznali s temo sovražnega govora
in njegovimi širšimi družbenimi konteksti, z vlogo in odgovorno rabo medijev v sodobnih družbah ter
razumevanjem migracij. Analizirali so resnične primere sovražnega govora ter premišljevali o njegovih
učinkih in možnih odzivih nanj. Pri tem so se seznanili z delovanjem medijev in pomenom kritičnega
sprejemanja in oddajanja informacij. V drugem delu je bila organizirana diskusija z gosti, ki imajo
migrantsko ozadje. Dijaki so skozi pogovor spoznali migrantsko pot dveh Sirijcev in enega Afganistanca,
njihovo življenje v Sloveniji, vzroke in posledice selitve, medkulturne razlike, razbijali stereotipe ter
razmišljali o pomenu medkulturnega dialoga pri gradnji strpne in solidarne družbe.
Nina Arnuš

»Naj iz oči izgine strah …« Okrogla miza o migracijah z dr. Marino Lukšič Hacin
(SAZU) in zakoncema Hanuna
Dijaki 3. letnika in 2. k so se v sredo, 10. januarja 2018, udeležili okrogle mize o migracijah. Gostje dr.
Marina Lukšič Hacin ter zakonca Vael in Nataša Hanuna so strokovno in prek osebne izkušnje predstavili
migracije in begunsko krizo. Pogovor je moderirala Suzana Krvavica. Vsi trije gostje so že v lanskem
šolskem letu skupaj sodelovali na okrogli mizi o beguncih, dr. Marina Lukšič Hacin pa nas je obiskala že
večkrat.
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 predstavila migracije in aktualno begunsko problematiko in opozorila na pogosto
napačno in nehumano odzivanje na človeške stiske.
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Pogovor z gosti, foto: Nuša Plankar

V zadnji del pogovora so se s svojimi vprašanji vključili tudi dijaki, okroglo mizo pa je popestril ogled
videa pesmi Aleppo Omarja Naberja in Bojana Cvjetićanina, ki prikazuje posledice vojne v Siriji. Iz pesmi
so tudi citirane besede v naslovu.
Dijaki so migracije in begunsko problematiko spoznali s strokovne plati in osebne izkušnje, kar je dobra
alternativa medijskemu prikazu dogodkov.
Suzana Krvavica, Nina Arnuš

Ogled filma Strah in pogovor z režiserjem Dejanom Baboskom in družbenim
aktivistom Primožem Siterjem
V petek, 4. 5. 2018, so si dijaki 3. letnika ogledali kratek, 30-minutni slovenski film Strah, po projekciji
pa je sledil pogovor z režiserjem Dejanom Baboskom in družbenim aktivistom Primožem Siterjem.
Ker je Strah družbeno angažirani film o rasizmu, strahu in nestrpnosti, ki so se zaradi begunskega vala
okrepili tudi pri nas, sta se gosta v pogovoru s Suzano Krvavico dotaknila predvsem teh tem, s svojimi
vprašanji pa so na dogodku sodelovali tudi dijaki. Pogovarjali so se o okoliščinah nastanka filma,
delovanju neonacističnih skupin v Sloveniji in Evropi, vzrokih, ki mlade pripeljejo v tovrstne skupine in
nasilje, odnosih v družini, manipulaciji s posameznikom, vplivu medijev na oblikovanje predsodkov,
sovražnem govoru na spletu, kazni itn.
Gosta sta poudarila, da nevednost o problemih povzroča strah, ta pa postaja orodje manipulacije.
Menita, da predsodki, sovražni govor in nasilje povedo več o tistih, ki se tega poslužujejo, kot pa o
ljudeh, proti katerim je sovražnost usmerjena. Poudarila sta pomen posameznika v prizadevanju za
strpnost sicer nestrpne Evrope in pozvala k strpnosti in sprejemanju drugačnosti in različnih kultur.
Primož Siter je izpostavil sovražen politični diskurz današnjega časa in pozval, naj »gremo pri tem
rikverc, dokler se še da.«
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Pogovor z gosti po ogledu filma Strah, foto: Lara Zidar

Dijakinji 3. k sta mnenje o filmu in dogodku strnili takole:




Film je zelo kakovosten. Za moj okus je sicer preveč pretresljiv, ker je tako nazorno
predstavljeno nasilje na filmskem platnu zelo težko gledati. Šola se je odločila pravilno, da smo
si film ogledali, saj nam ta dobro prikaže, kako delujejo neonacistične skupine, hkrati pa poziva
k obsodbi sovražnih dejanj.
Film mi je bil izredno všeč. Izpostavlja problematiko, ki ji po mojem mnenju v našem prostoru
posvečamo premalo pozornosti. Ozavešča nas o pomenu dobrih odnosov v družini, o
negativnem vplivu medijev in naivnosti najstnikov.
Suzana Krvavica

Živa knjižnica
V četrtek, 14. junija 2018, so se dijaki 3. a, 3. d in 3. š udeležili Žive knjižnice. Živa knjižnica je potekala
v okviru Tedna kultur, ki ga organizira Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. V
tridesetminutnih osebnih pogovorih je enajst živih knjig pripovedovalo svoje življenjske zgodbe, delilo
svoje izkušnje, znanja in doživetja ter odgovarjalo na radovedna, včasih tudi provokativna 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.

Pogovor z živimi knjigami, foto: Željka Rajak
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Bralke in bralci so lahko govorili z več zanimivimi knjigami: prosilec za azil iz Afganistana, dva begunca
iz Sirije, aktivist za človekove pravice lgbt oseb, spolno nebinarna oseba, Kočevarica, ekonomska
migrantka v Evropi (iz Bosne v Slovenijo), vegetarijanka/veganka in prostovoljka – spremljevalka
umirajočih in žalujočih oseb, koristnik psihiatričnih storitev, nadomestna mati/rejnica, Albanka,
muslimanka iz Makedonije.
Dijaki 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.
Nina Arnuš

Knjižnično informacijsko znanje
V 1. b, 1. k in 1. š so bile opravljene uvodne ure. S 1. b razredom smo bili tudi na ogledu Kapiteljske
knjižnice. V projektu je sodelovalo 75 dijakov.
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
knjižnice, vsak dijak prejme knjižno darilo. Letos smo Knjižnico Mirana Jarca obiskali šele v marcu. Obisk
je trajal 2 šolski uri, ki štejeta k obveznemu delu OIV.
Tudi letošnje leto so bili dijaki navdušeni nad vsebino projekta, sodelovali so v pogovoru o knjigah in
tudi pohvalili izbor letošnjega knjižnega darila: Lučka Kajfež Bogataj: Planet, ki ne raste, z ilustracijami
Izarja Lunačka. CZ, 2016.
Albina Simonič

Zdravstvena vzgoja
Zdravstvena vzgoja je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja in vseživljenjskega učenja. Tudi
v šolskem letu 2017/18 je bilo izvedenih veliko delavnic in predavanj, kjer so dijake ozaveščali o
zdravem načinu življenja, o pomembnosti skrbi za fizično in duševno zdravje posameznika.
Veliko smo sodelovali z zunanjimi inštitucijami: Zdravstveni dom Novo mesto, Društvo Ozara Novo
mesto, s študenti medicine iz Medicinske fakultete Ljubljana in Maribor in posameznimi predavatelji,
ki so s predstavitvijo različnih življenjskih izkušenj predajali svoje znanje dijakom.
V 1. letniku so študentje Medicinske fakultete Ljubljana, ki delujejo v okviru društva V odsevu, izpeljali
predavanje z naslovom Mentalno zdravje mladostnika. Na delavnici so se dijaki in študentje odkrito
pogovarjali o mentalnem zdravju in posledicah, če le tega izgubimo. Predvsem so podrobno spoznali
bolezni odvisnosti, motnje hranjenja, pred katerimi si velikokrat zatiskamo oči in o njih težko in odkrito
spregovorimo.
Predavanje na temo Zasvojenost pri mladih, ki ga je izvedel višji kriminalistični inšpektor Aleš Bartol iz
PU Ljubljana, je pri dijakih spodbudilo razmišljanje o tem, na kaj moraš paziti, ko se ponoči giblješ v
različnih lokalih. Govoril je o drogah »modernega časa« in o njihovih učinkih in posledicah, ki znajo biti
zelo krute. Svoje predavanje je podkrepil s primeri, s katerimi se pri svojem delu srečuje vsakodnevno.
Dijaki vseh 1. letnikov so se seznanili s temeljnimi postopki oživljanja in uporabo defibrilatorja. Vsak je
moral to tudi praktično preizkusiti na lutki. Delavnico so izvedle predavateljice iz Zdravstvenega doma
Novo mesto.
94

V juniju so imeli vsi dijaki dveurno delavnico z naslovom Varno na spletu. Vodila jo je Zala Bricelj iz
organizacije Safe.si. Dijakinja Tia je zapisala: »Glede na to, da smo o varnosti na internetu prej že veliko
vedeli, je bilo predavanje res dobro, saj so bili na zanimiv način predstavljeni že znani podatki in dodane
so bile tudi nove informacije. Internet je nekaj vsakdanjega, saj se redko zgodi, da se ne srečamo z njim
vsak dan. Zato se nam zdi pomembno, da se seznanjamo tudi z nevarnostmi, ki nam jih splet prinaša,
saj vsi uporabljamo socialna omrežja.«
V 2. letniku so predavateljice iz Zdravstvenega doma izvedle delavnico z naslovom Motnje hranjenja.
Ravno tako so tudi za dijake 2. letnikov izvedle delavnico z naslovom Uporaba AED s temeljnimi
postopki oživljanja.
V februarju so bile za vse dijake 2. letnika izvedene delavnice Od stiske do duševne motnje, ki jih je
organiziralo društvo Ozara iz Novega mesta. Delavnice je izvajala Danica Ćućić. 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 prispevala k boljšemu razumevanju in sprejemanju ljudi s
takšnimi težavami.
Predavanje oz. igro z naslovom Varna spolnost je izvedel Erik Vidmar. Na duhovit način se le lotil teme,
v kateri je predstavil spolno dozorevanje, razlike med spoloma in vse, kar naj bi mladi vedeli, preden
vstopijo v svet spolnosti.
Študentje Medicinske fakultete iz Ljubljane so izvedli tudi delavnico za naslovom Pulmo. Seznanili so
se z vlogo pljuč in s pljučnimi boleznimi. Nato so delali po skupinah in obravnavali različne situacije,
povezane s kajenjem, prek katerih so spoznavali posledice te slabe razvade. Na koncu so tekmovali v
znanju o pljučih.
V dveh razredih 2. letnika in enem razredu 3. letnika je bila izvedena delavnica z naslovom A Veš?.
Izvajal jo je Jernej Picelj iz Zavoda Mavrični bojevniki, ki deluje z namenom, da pomaga mladim z
motnjami ADHD. Delavnica je bila zelo zanimiva, saj so bili kreatorji delavnice dijaki. Na začetku ure so
morali na listek anonimno napisati vprašanje, na katerega je potem vodja delavnice odgovoril.
Vprašanja so bila svobodna in niso bila vezana na nobeno temo. Ena od dijakinj je delavnico
pokomentirala: »Delavnica dobi vse pohvale, saj je bila primerna za naša leta in je bila izvedena v našem
razredu pravi čas. Vsak je od nje veliko odnesel in dobil iskrene nasvete. Prek nje smo se bolje spoznali
in upam, da bomo po njej sposobni več empatije do drugih.«
Za dijake 3. letnika je bilo izvedeno predavanje z naslovom Vozim, vendar ne hodim, ki ga je izvedel
invalid paraplegik. Povedal je, da je bil motorist in je zaradi nepazljivosti voznika avtomobila padel.
Nesreča je spremenila njegovo življenje in življenje bližnjih. Dijakinja je zapisala: »Predavanje se mi je
zdelo primerno za 3. letnik, saj vsi počasi postajamo vozniki. Bilo je poučno in nas opozorilo na
posledice nepremišljenih dejanj na cesti.«
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S predavanja paraplegika, foto: Saša Lavrič

Januarja so imeli dijaki 3. letnika delavnice z naslovom Misli na srce, ki so jih vodili študentje Medicinske
fakultete v Ljubljani. 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 4. letniku sta bili izvedeni predavanji, ki jih je organizirala Anica Kastelec. Predavanje o krvodajalstvu
je izvedel predavatelj iz OZ RK Novo mesto in vse dijake povabil k sodelovanju na krvodajalskih akcijah,
ki so se jih nekateri dijaki tudi udeležili.
O presajanju kostnega mozga in darovanju organov pa so govorile študentke Medicinske fakultete
Maribor.
Saša Lavrič

Vzgoja za družino, mir in nenasilje
Dejavnosti smo za dijake 1. in 2. letnika izvedli na Gimnaziji Novo mesto in v Knjižnici Mirana Jarca.
Od 18. 9. do 20. 9. 2017 so iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto predstavili
prostovoljstvo dijakom 1. letnika. Predstavili so svoje dejavnosti, pomen prostovoljstva in možnosti
dijakov za vključitev.
29. 9. 2017 je bila preventivna delavnica za dijake 2. letnika o trgovanju z ljudmi, ki so jo vodili 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.
Komentar dijakinje 2. letnika: »Ta ideja o delavnici mi je bila res všeč. Pomembno se mi zdi, da smo
izvedeli nekaj več o takšnih stvareh, o katerih se ne pogovarjamo pogosto. Izvedeli smo veliko novih
stvari, kako paziti, da se ne zapletemo v kaj takšnega, kako odreagirati v takšnem primeru, pomagati,
na koga se obrniti in podobno. Res dobro, da se pogovarjamo o tem.«
28. 9. 2017 so v okviru Društva za razvijanje prostovoljnega dela za dijake 2. letnika pripravili pogovor
z beguncem iz Iraka. Pogovor je potekal v atriju Knjižnice Mirana Jarca.
Komentar dijakinje 2. letnika: »Menim, da je bil pogovor zanimiv, izvedela sem kar nekaj novih stvari
in spoznala, da je veliko stvari drugačnih oz. prikritih, kot pa vidimo na televiziji. Všeč mi je bilo, ko je
Ahmed odgovarjal na begunske stereotipe.«
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5. 10. 2017 so iz Centra za socialno delo Krško pripravili delavnico o nasilju, za dijake 1. letnika.
Komentarji dijakov 1. a: »Delavnica mi je bila všeč. Zvedela sem veliko o otrocih, ki nimajo vsega, kar
želijo, in so žrtve nasilja.«; »Zelo zanimiva delavnica, zelo poučna. Naučil sem se veliko novega, izvedel
sem veliko o vrstah nasilja. Presenetila me je količina verbalnega nasilja pri mladih.«
Od 7. 11. do 23. 11. 2017 je za dijake 1. letnika potekala delavnica o človekovih pravicah. Delavnico so
vodili iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.
Komentar dijakinje 1. a: »Všeč mi je bil eksperiment. Izvedela sem veliko novega o pravicah, snov je
bila predstavljena na zanimiv način. Zanimive zgodbe, v katerih so bile kršene človekove pravice.«
Od 26. 1. do 23. 2. 2018 so iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela pripravili delavnico o strpnosti,
za dijake 2. letnika.
Komentarji dijakov 2. letnika:




»Delavnica mi je bila všeč, mislim, da ena izmed najboljših do zdaj. Super je bilo, da smo bili
vključeni v pogovor in da smo sodelovali. Zabavne so bile tudi igre in dejavnosti.«
»Delavnica mi je bila zelo všeč. To je bila zagotovo ena izmed najzanimivejših do sedaj. Všeč
mi je bilo, da smo skozi aktivnosti ponovili in se naučili nekaj novega.«
»Delavnica mi je bila zelo všeč, ker smo lahko v celoti izrazili svoje mnenje ter sodelovali in si
tako lažje razlagali stvari, jih bolje razumeli. Všeč so mi bile tudi dejavnosti, preko katerih smo
lahko spoznavali ljudi, ki se od nas razlikujejo.«
Suzana Malnar

Učenje učenja
Izbirno vsebino Učenje učenja izvajamo že vrsto let kot obvezno ponudbo šole za vse dijake 1. letnika
v obsegu petih šolskih ur. Program sem izvedla v obliki predavanj in delavnic. Uvodne ure so bile
realizirane v septembru in oktobru 2018, ostale med šolskim letom v času razrednih ur in nadomeščanj.
Upoštevala sem zastavljene cilje programa, da so lahko dijaki spoznali svoje lastne kognitivne
značilnosti, močna in šibka področja, stile učenja, razvijali in osvajali strategije učenja, razvijali
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 težavah v veliko pomoč pri spopadanju z vrzelmi v predznanju. Nekateri dijaki so pomoč tutorja
sprejeli in uspešno nadoknadili svoje primanjkljaje, kar se je pokazalo tudi v boljšem učnem uspehu ob
koncu pouka.
Dijaki prvega letnika so pri urah dejavnosti učenje učenja preko vaj in vprašalnikov spoznavali sebe,
katera področja učenja lahko še izboljšajo, urili so se v postavljanju ciljev in samooceni napredka.
S sodelovanjem dijakov sem bila zadovoljna, saj so pokazali zanimanje za to temo. Odzivi dijakov so bili
dobri, za bolj poglobljeno delo bi potrebovali več časa. Kot dopolnitev tej obvezni ponudbi šole bi lahko
delavnico učinkovitega učenja ponudili zainteresiranim dijakom kot dejavnost po prosti izbiri.
Anica Kastelec
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Ekskurzije, tabori in izmenjave
Ekskurzija v Edinburg
Ekskurzija v Edinburg je potekala od 27. do 29. 4. 2018. Udeležilo se je je 27 dijakov od 1. do 3. letnika.
27. 4. 2018 smo si po prihodu v Edinburg in nastanitvi v hostlu ogledali glavne znamenitosti v centru
mesta. Sprehodili smo se od palače Holyroodhouse po Kraljevi milji do edinburškega gradu na ugaslem
vulkanu. Sledil je ogled Narodnega muzeja, kjer so dijaki raziskovali in spoznavali škotsko zgodovino in
se preizkušali v raznih interaktivnih dejavnostih, ki jih ponuja muzej. Po večernem sprehodu po mestu
smo se vrnili v hostel.
28. 4. 2018 smo si ogledali kraljevsko jahto Britannio ter Muzej otroštva. Dijaki so imeli v pozno
popoldanskem času nekaj prostega časa za samostojno ogledovanje znamenitosti in uživanje v utripu
mesta. Po skupni večerji v mestu smo se vrnili v hostel.
29. 4. 2018 smo se sprehodili po vrtovih pod gradom do Škotske narodne galerije, kjer smo si ogledali
bogato zbirko slikarskih in kiparskih mojstrovin škotskih in evropskih avtorjev. Oglede smo zaključili na
Calton Hillu, kjer so potekale priprave na Beltane festival, keltski festival ognja. Sledil je povratek v
Novo mesto.
Dijaki so aktivno sodelovali, reševali delovni zvezek in se držali dogovorov. Povedali so, da so bili z
ekskurzijo in z vzdušjem na ekskurziji zadovoljni. Edinburg je nanje naredil lep vtis.

Dijaki in spremljevalci v Edinburgu, foto: NN

Barbara Maznik

Ekskurzija v Prago
Ekskurzija v Prago je potekala od 27. do 29. 10. 2017. Udeležilo se je je 68 dijakov od 1. do 3. letnika.
28. 10. 2017 smo si po prihodu v Prago najprej ogledali glavne znamenitosti Hradčanov. Dijake smo še
posebej opozorili na stvaritve Jožeta Plečnika, ki je tu delal kot glavni arhitekt in je palačo preuredil v
reprezentativno privatno rezidenco predsednika republike. Dijaki so si ogledali znamenito gotsko
cerkev sv. Vida in romansko cerkev sv. Jurija ter Zlato uličico. Sledil je sprehod do Karlovega mostu.
Dijaki so imeli nekaj prostega časa za samostojno raziskovanje mesta. V zgodnjih večernih urah smo se
nastanili v hotelu.

98

29. 10. 2017 smo si najprej ogledali Plečnikovo cerkev sv. Srca Jezusovega in se sprehodili do judovske
četrti, kjer smo si ogledali muzej s pokopališčem. Sledilo je raziskovanje živopisnega staromestnega
trga z astronomsko uro in cerkvami iz različnih obdobij. Oglede smo zaključili pri Karlovi univerzi. Po
samostojnem ogledovanju mesta je sledil povratek v Novo mesto.
Dijaki so aktivno sodelovali, reševali delovni zvezek in se držali dogovorov. Povedali so, da so bili z
ekskurzijo in z vzdušjem na ekskurziji zadovoljni. Praga je nanje naredila lep vtis.
Barbara Maznik

Ekskurzija Budimpešta
Ekskurzija je potekala 15. in 16. junija 2018.
Sodelovala je 30 dijakov, predvsem iz prvega letnika in 2 dijakinji likovnega krožka.
Pomemben cilj ekskurzije je omogočiti dijakom pregled razvoja umetnostnozgodovinskih slogov in
razlogov za njihov nastanek, ob tem pa predstaviti zgodovinski razvoj Avstro-Ogrske monarhije in
opisati njen pomen skozi čas.
30 raziskovalcev ogrske dežele se je že ob štirih zjutraj odpravilo na dvodnevno ekskurzijo v
Budimpešto. Prvi daljši postanek je bil ob obali blatnega jezera v PUSZTI, kjer smo spremljali program
s konji. Popoldan smo se odpravili do prestolnice ob Donavi in uživali v Štefanovi cerkvi, pred
Parlamentom in ob nakupovanju na secesijski tržnici in v Vaci ulici. Večer smo preživeli v značilni
madžarski restavraciji Čardi.
Sobotna ogrska tura se je začela na Budimskem griču, kjer smo se sprehodili po Ribiški trdnjavi in
natančno preučili Matjaževo cerkev. Preverili smo, če še vse deluje v bolnišnici, zgrajeni v naravnih
jamah pod Budimskim gričem, in ugotavljali, ali je lahko primeren bunker tudi v primeru atomske
nevarnosti.
Popoldne smo se povzpeli še na Citadelo in se poslovili od Budimpešte pred Kipom svobode.

Pred Parlamentom, foto: Jasmina Žagar

Na Citadeli – panorama Budimpešte, foto: Jasmina Žagar

Pot nas je vodila mimo Blatnega jezera, kjer pa zaradi slabega vremena nismo preverjali, kako mrzlo ali
sladko je.
Poudarek je bil na uvajanju dijakov v samostojno vrednotenje in podoživljanje likovnih stvaritev, ki pa
izostri tudi občutljivost do stvaritev preteklosti in s tem za njihovo vrednotenje ter skrb in varovanje.
Jasmina Žagar
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Ekskurzija Nizozemska
Ekskurzija je potekala od 26. aprila do 30. aprila 2018. Den Haag, Delft, Amstrdam, Volendam si je
ogledali 63 dijakov prvega, drugega in tretjega letnika.
Nizozemska – dežela, ki je morju ukradla zemljo – nas je očarala prvi hip, ko smo premagali še zadnjega
od 1400 kilometrov, kolikor smo jih našteli od doma do našega prvega cilja. Obiskali smo Delft, cvetoče
trgovsko središče, ki je nastalo že v 11. stoletju, in občudovali čudovito modro pobarvano delftsko
keramiko, povzpeli smo se celo na stolp Stare cerkve in občudovali pokrajino, tako drugačno od naše.
Kje je kakšen griček, kje hribček?
Nič, le prostrana ravnica, veter v laseh in tam nekje, blizu, morje. A spet drugačno. Neskončne peščene
plaže, školjke in mrzla voda Severnega morja. Ampak najbolj pogumni smo si upali do kolen v vodo, da
pa smo bili mokri še malo bolj, je poskrbel veter … In smo morali oditi. Čakal nas je še ogled Haaga,
administrativnega središča dežele, ki smo jo raziskovali tri dni.

Na obali, foto: Jasmina Žagar

Naslednje jutro smo morali biti že zgodaj na borzi cvetja, ogledat smo si šli mline na veter, spoznali
izdelavo cokel in sirov, zvečer pa smo obiskali še Hišo Ane Frank, ki ni nikogar od nas pustila
ravnodušnega.
Tudi tretji dan smo raziskovali skrivnosti Amsterdama, glavnega mesta Nizozemske, znanega po
številnih mostovih in po visoki družbeni strpnosti, ki se kaže na vsakem koraku mesta. Amsterdam je
mesto, nastalo na globoko v tla zabitih lesenih stebrih, ki nas je vsakega na svoj način pozdravilo. Mesto
varuje skrivnosti, v njem vse vre, se premika, giblje. Kolesarji švigajo in cingljajo ob tebi, tramvaj kar
naenkrat zahrumi, množica te odpelje … A vendar najdeš mir in spokojnost v objemu zelenja in vode …
Kaj je že najboljši ženski prijatelj? En karat, dva? Premalo? Kaj pa barva? Ne sme je biti?! Na vprašanja
so nam skušali odgovoriti v brusilnici diamantov, a nas v tako prijateljstvo niso prepričali …
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Polja tulipanov, foto: Jasmina Žagar

Brusilnica diamantov, foto: Jasmina Žagar

Ne obiskati največjega muzeja, bi bil greh, bi kdo rekel. Rijksmuseum skriva zgodovino dežele, posebno
mesto ima Rembrandtova Nočna straža. Žal nismo imeli časa, da bi v muzeju ostali dlje, ker smo obiskali
še Van Goghov muzej.
Imeli smo še čas za kavo z Georgom Clooneyem, vesoljčka smo peljali s kolesom, pa z nogometnimi
zvezdniki in pevci smo se fotografirali. Zlezli smo v posteljo k Robbiju Williamsu, Jennifer Lopez smo
pobožali po … No, saj veste. Imamo dokaze. Fotografije. Tam se voska ne otipa, ne vidi se ga … In
prevara deluje …
Vsaka pravljica ima svoj konec. In naša pravljica se je končala. Sledila je doooolga vožnja domov, na
kateri so nam profesorji spremljevalci podelili nagrade, ki smo si jih prislužili ob reševanju nalog v
delovnem zvezku in obljubo, da naslednje leto zopet potujemo. Če bomo tako pridni, kot smo bili na
Nizozemskem. Mi pa dodajamo, če bodo tudi oni tako carski, kot so bili!
Jasmina Žagar

Ekskurzija v Bosno in Hercegovino
V petek, 20. 10. 2017, ob enih zjutraj se je avtobus z nekaj več kot tridesetimi gimnazijci odpeljal proti
Sarajevu. Spremljali sta nas profesorici Suzana Krvavica in Nina Arnuš ter vodička iz Turistične agencije
Kompas.
Po dolgi vožnji in kratki noči smo prispeli v Sarajevo. Najprej smo obiskali 1. Gimnazijo Sarajevo.
Pozdravili sta nas predsednica društva Cankar, ki združuje Slovence v Sarajevu, in ravnateljica
gimnazije. Profesorica zgodovine nam je predstavila zgodovino gimnazije. Skupaj s šolskim bendom
smo zapeli nekaj pesmi, nato pa smo se poslovili. Po nastanitvi v hotelu smo se odpravili na Baščaršijo,
kjer smo poskusili sarajevske čevapčiče. Sledil je voden ogled mesta. Ogledali smo si stari in novi del,
obiskali džamijo, sinagogo, katoliško in pravoslavno cerkev ter izvedeli, kaj se je z mestom dogajalo
skozi zgodovino. Naslednje jutro smo se povzpeli še na stolpnico Avaz, od koder se nam je razprostrl
čudovit razgled na mesto. Pot smo nadaljevali do muzeja Tunel. Seznanili smo se z razmerami v času
obleganja Sarajeva. Sprehodili smo se tudi po delu podzemnega tunela, ki so ga takrat zgradili za
oskrbovanje mesta s hrano in orožjem, iz mesta pa so lahko skozenj prihajali ljudje.
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Gimnazija v Sarajevu, foto: Anita Koprivc

Počitek v Baščaršiji, foto: Tjaša Kovačič

Med vožnjo proti Mostarju smo se ustavili v Jablanici in izvedeli, kako je potekala bitka na Neretvi. Ob
prihodu v Mostar smo najprej potešili lakoto, zatem pa nam je lokalni vodič razkazal mesto. Potem smo
mesto dodobra raziskali še sami.
V nedeljo, tretji dan, smo se napotili proti domu. Vmes smo se ustavili v Medžugorju in v bližnji etno
vasi, kasneje pa smo se sprehodili tudi po jedru Splita. S počivališča, kjer smo med potjo naredili
postanek, smo imeli pogled na reko Krko in srednjeveško mesto Skradin.
V poznih večernih urah smo se vrnili v deževno Novo mesto. Na ekskurziji smo se veliko naučili in lepih
krajev se bomo še dolgo spominjali.
Pija Kapš in Alenka Červ, 2. a

Strokovna ekskurzija v Strasbourg in simulacija v Evropskem
parlamentu
Od 21. 2. do 23. 2. 2018 smo dijaki 3. b in dva dijaka 3. k v okviru projekta Euroscola 3 dni preživeli v
glavnem mestu francoske Alzacije – Strasbourgu.
Na pot smo se odpravili v zgodnjih jutranjih urah v sredo, 21. 2. 2018. Po dolgi vožnji skozi Avstrijo,
Nemčijo in del Francije smo končno prispeli na naš cilj v Strasbourg. Po krajšem počitku smo se
sprehodili skozi staro mestno jedro in prisluhnili zanimivi razlagi našega vodiča.
Naslednji dan je napočil glavni dogodek naše ekskurzije, obisk Evropskega parlamenta v Strasbourgu.
Najprej smo se vsi udeleženci zbrali v veliki dvorani parlamenta, kjer zasedajo poslanci Evropskega
parlamenta. Predstavniki vseh držav so na kratko predstavili svojo državo in kraj, iz katerega prihajajo.
Po predstavitvah sta sledila pogovor z evropskim poslancem Igorjem Šoltesom in kosilo. Med kosilom
je potekala igra »Eurogame«, pri kateri smo morali, skupaj z vrstniki iz drugih držav članic, rešiti kviz o
EU.
Nato smo se vsi udeleženci razdelili po različnih tematskih skupinah (zaposlovanje mladih, migracije,
kulturna dediščina, okolje, varnost in človekove pravice, prihodnost Evrope) in razpravljali o izbranih
temah ter pripravili končno predstavitev za zaključno zasedanje. Sama sem sodelovala v skupini
migracije. Delo v skupinah je bilo dobra priložnost za tkanje novih prijateljstev s sovrstniki iz cele EU.
Po skupinskih debatah smo se spet vrnili v veliko dvorano, kjer so potekale predstavitve in glasovanje
o predstavljenih temah. Imeli smo tudi možnost postaviti nekaj vprašanj slovenskemu evropskemu
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poslancu Igorju Šoltesu. Na koncu je potekal še finale igre »Eurogame«, v katerem je sodelovala tudi
naša sošolka Kristina, ki je s svojo skupino zasedla drugo mesto.
Po dvigu zastav smo se polni novi izkušenj odpravili na večerjo, kjer smo poskusili številne francoske
specialitete.
Naslednji dan smo se po obisku muzeja Mercedes v Stuttgardu odpravili nazaj v Slovenijo.
Domov smo se vrnili polni novih izkušenj in ponosni, da smo svojo državo lahko zastopali v tako
pomembni instituciji, kot je Evropski parlament.
Zala Kulovec, 3. b
Vtisi dijakinj in dijakov
»Izlet v Strasbourg je bil enkraten. Zares nepozabno doživetje, ki bo vsem ostalo v lepem spominu. Le
malo kdo ima namreč priložnost cel dan aktivno preživeti v evropskem parlamentu in se družiti z
vrstniki iz cele Evrope.«
»Strasbourg me je s svojo čudovito arhitekturo, odlično kulinariko, bogato zgodovino in obilico skritih
posebnosti popolnoma očaral. Čudovito je bilo tudi spoznati vrstnike iz vseh delov EU, poslušati zgodbe
iz njihovih življenj in dežel ter slišati njihov pogled na dogajanje v Evropi.«
»V Strasbourgu mi je bil še posebej zanimiv medkulturni stik Nemčije in Francije, saj mesto leži skoraj
čisto na njuni meji. Občutiti ga je tako v utripu mesta kot tudi v arhitekturi, ki je resnično nekaj
posebnega. Presenetilo me je, da Strasbourg kot dom Evropskega parlamenta ne slovi po svoji velikosti
in številu prebivalcev. V samem parlamentu pa je bilo resnično občutiti enakopravnost, še posebej ko
vidiš, da hrvaška poslanka povezuje velik del programa in da po Skypu na vprašanja odgovarja sam (g.)
Igor Šoltes.«

Mlade poslanke, foto: Lana Jeglič

Nina Arnuš
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Ekskurzije po Sloveniji in zamejstvu za dijake 4. letnika
V šolskem letu 2017/18 so v jesenskem času na ekskurzije po Sloveniji in zamejstvu najprej odšli dijaki
4. letnika. Njihove ekskurzije so bile rezultat priprav in usklajevanj, ki so jih dijaki opravili že v drugi
polovici tretjega letnika, torej v šolskem letu 2016/17. Dijaki so poskrbeli za izbiro poti ekskurzije in si
med seboj razdelili vsa potrebna opravila, da so ekskurzije nemoteno potekale. Glede na svoje interese,
izkušnje in sposobnosti so si 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 20. do 22. septembra 2017 so bili na ekskurziji 4. a, c, d in š,
od 27. do 29. septembra 2017 pa 4. b, e in k.
Dijaki so si izbrali različne smeri potovanja:
4. A

1. dan: Krško (Raceland), Rogaška Slatina (obisk Steklarne Rogaška), Ptuj (voden ogled),
Veržej (lončarska delavnica)
2. dan: Krog, Ižakovci (spust po Muri), Grad (ogled Vulkanije, ogled gradu Grad), Murska
Sobota
3. dan: Murska Sobota (ogled), Dobrovnik (Adrenalinski park Bukovniško jezero), Šempeter
(jama Pekel), Celje (ogled)

4. B

1. dan: Tovarna čokolade Lesce (ogled tovarne), ogled Rupnikove linije, Škofja Loka,
Partizanska bolnišnica Franja, Nova Gorica
2. dan: Nova Gorica, Adrenalinski park Snežatno, Goriška brda (Kulinarična doživetja),
Kojsko (delavnica Sivka), Solkan/Nova Gorica
3. dan: Lokev (pršutarna), Pivka (Vojaški muzej), Žerovnica, Križna jama

4. C

1. dan: Blejski vintgar, Pustolovski park Bled, Bled (kosilo), Planiški muzej, Zelenci, Bovec
2. dan: Bolnica Franja, Postojna, Škocjanske jame, Koper (ogled mesta)
3. dan: ogled Pirana in akvarija, Pršutarna Lokev

4. D

1. dan: Bled (blejski grad, adrenalinski park), Zelenci, Belopeška jezera, Kobarid (pohod po
Poti miru v Posočju), slap Kozjak
2. dan: Tolminska korita, Gorica, Goriška brda (razgledni stolp, Medana), Štanjel in
Pršutarna Ščuka
3. dan: grad Miramare, pohod od Miramara do Barkovelj, voden ogled Trsta

4. E

1. dan: Letališče Brnik, Radovljica (Mestni muzej, Lectar), Gosposvetsko polje (vojvodski
prestol in Gospa Sveta), Celovec, Minimundus
2. dan: Zelenci, Belopeška jezera, Rafting Bovec, Štanjel in Pršutarna Ščuka
3. dan: Sečoveljske soline, grad Miramare, pohod po Napoleonski poti, Trst
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4. K

1. dan: Ljubljana (Narodna galerija, Escape Room), Kobilarna Lipica, Štanjel
2. dan: Soča Funpark, Piran (akvarij, voden ogled mesta)
3. dan: Miramare, Sistiana (po Rilkejevi poti do Devinskega gradu), Trst

4.Š

1. dan: Bled, Blejski vintgar, Jesenice, Ruska kapelica, Vršič, Bovec, Kobarid, Kolovrat (Pot
miru)
2. dan: Mlekarna Planika, kostnica Kobarid, rafting na Soči, Nova Gorica
3. dan: Nova Gorica, Štanjel, Lipica, Koper, Strunjan, Pivka (vojaški muzej)

Dijaki 4. e so si ogledali, kako deluje letališče Brnik,
foto: Polonca Centa

Dijaki 4. e so se spomnili ustanoviteljice naše šole,
foto: Polonca Centa

Dijaki 4. d so si ogledali grad Miramare, foto: Polonca Centa

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
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Ekskurzije po Sloveniji in zamejstvu za dijake 3. letnika
V tem šolskem letu so na ekskurzije po Sloveniji in zamejstvu prvič odšli tudi dijaki 3. letnika. Po
povratku z zimskih počitnic so pod vodstvom razrednikov ter učiteljev geografije in zgodovine pričeli s
pripravami na ekskurzijo.
Dijaki so sami izbirali pot ekskurzije ter določili postanke za oglede znamenitosti in izvajanje športnih
aktivnosti. Da bi pridobili nova znanja in veščine, so si glede na svoje interese, izkušnje in sposobnosti
razdelili obveznosti s področja logistike, kot so naročilo prevoza, rezervacije prenočišč, organizacija
prehrane in rezervacije ogledov. Prav tako so dijaki poskrbeli za vsebinsko vodenje na ekskurziji. Pred
odhodom na pot so dijaki, zadolženi za vodenje, iz vsebine svojih predstavitev pripravili tudi vprašanja
za delovni zvezek, ki so ga skupaj s sošolci reševali na poti.
Vsi dijaki 3. letnika so na pot odšli med 29. in 31. majem 2018.
3. A

1. dan: Rajhenburg, Rudnik Velenje, Maribor, Ižakovci, prenočišče dvorec Rakičan
2. dan: Pokrajinski park Goričko, grad Grad, Turistična kmetija Tremel, Tropski vrt
Dobrovnik, Bogojina, paint ball, prenočišče dvorec Rakičan
3. dan: Čebelarstvo Tigeli Veržej, Kozmetika Afrodita Rogaška Slatina, Terme Olimija,
Raceland Krško

3. B

1. dan: Bled (grad, jezero, otok), pustolovski park Bled
2. dan: grobnica Burbonov v Novi Gorici, Rilkejeva pot in grad Miramare, Trst (ogled mesta)
3. dan: palača Koper, soline, Izola (ogled mesta in kopanje), Pršutarna Ščuka

3. C

1. dan: ogled Kamniške Bistrice, Center Solčava (voden ogled), Logarska dolina, Mozirski gaj
(voden ogled)
2. dan: Šempeter v Savinjski dolini (Rimska nekropola, jama Pekel), Celje (voden ogled),
Terme Olimje
3. dan: Rogaška Slatina (voden ogled), Jelenov greben, Samostan Olimje

3. D

1. dan: Blejski vintgar, Pustolovski park Bled (Straža), Planinski muzej Mojstrana, Zelenci
2. dan: Gorica, Nova Gorica, Vipavski Križ, Štanjel (Pršutarna Ščuka)
3. dan: Delta Soče, Doberdob, Devinski grad, Trst (ogled mesta)

3. K

1. dan: Ogled ProPlus, obisk pri predsedniku RS, Escape room, Celje (ogled celjskega gradu)
2. dan: Vitanje KSEVT, Čokoladnica Lucifer Velenje, Pustolovski park Celjska koča
3. dan: tropski vrt, Lendava (ogled razstave M. Chagall, ogled sinagoge), Vinarium

3.Š

1. dan: Radovljica (ogled, Mestni muzej, obisk lectarske delavnice), Gorenjka Lesce,
Gosposvetsko polje (vojvodski prestol, Gospa Sveta), Celovec (ogled)
2. dan: Bovec (rafting), slap Kozjek, Kobarid (pohod po Poti miru v Posočju, obisk muzeja),
Od planine do Planike
3. dan: Akvarij Piran, Miramare (pohod), Barkovlje, Trst (voden ogled)
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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. Ekskurzija je bila dobrodošla popestritev ob zaključku
šolskega leta, so se pa nekateri ušteli pri načrtovanju ostalih šolskih obveznosti, zato so se jim te pred
koncem pouka precej zgostile.

Dijaki 3. k so obiskali medijsko hišo ProPlus, foto: Nuša Plankar

Dijaki 3. š so se podali na Sočo,
foto: Soča Rafting

Dijaki 3. d v ornitološkem rezervatu v delti Soče,
foto: Primož Plazar

Polonca Centa

Medpredmetna ekskurzija Krapina-Zagreb
14. in 15. junija 2018 smo za dijake drugih letnikov izvedli biološko-zgodovinsko ekskurzijo. V Krapini
so si ogledali Muzej neandertalcev, kjer so v najmodernejši predstavitvi spoznali delo paleontologov,
nastanek vesolja, našega osončja in Zemlje ter kronološki prikaz evolucije od prvih celic do današnjega,
modernega človeka.
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V galeriji Klovićevi dvori v Zagrebu so si ogledali razstavo Katarina Velika.

Dijakinje na mestu odkritja neandertalskih kosti,
foto: Tanja Gačnik

Ogled razstave z vodičem, foto: Tanja Gačnik

Tatjana Durmič

Ekskurzija pri izbirnem predmetu zgodovina
11. 6. 2018 smo za dijake izbirnega predmeta zgodovina iz 2. c, d in e organizirali ekskurzijo, 13. 6. 2018
pa so se na pot podali še dijaki izbirnega predmeta zgodovina iz 2 a in b. Na Ljubljanskem gradu so se
dijaki pomerili v igri Grajski pobeg. Igra se je začel in končala v Info centru na gradu. Tam so se ekipe s
po štirimi dijaki seznanile z navodili igre dobi igralni načrt in medaljo. Ekipe so morale najpozneje v eni
uri v različnih prostorih znotraj grajskega obzidja rešiti pet ugankarskih srednjeveških preizkušenj in se
prebiti do končne rešitve. Sledil je doživljajski voden ogledu »Izza grajskih rešetk«, kjer so se dijaki v
družbi vodnika in kostumiranih likov podali v preteklost. Kratki igrani prizori so predstavili vse tegobe
tistih, ki so kazen nekoč prestajali na Ljubljanskem gradu, s tem pa tudi raznolikost in razvoj kaznovanja
od srednjega veka naprej. Popoldne smo preživeli v živem muzeju na gradu Struga – živi muzej, kjer sta
nas v življenje na srednjeveškem gradu popeljala graščakinja Eleonora in vitez Barbo. Dijaki so se
pomerili v lokostrelstvu in metu sekirice, naučili so se srednjeveškega plesa, prisluhnili srednjeveški
glasbi in zgodbam domačega gradu, manjkala pa ni tudi malica. Dijaki, ki so se najbolje izkazali v
različnih preizkušnjah, so se potegovali za nagrade.

Dijaki in profesorica z graščakinjo in vitezom, foto: Nevenka Malnarič Brulc

Nevenka Malnarič Brulc
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Geografska strokovna ekskurzija Po Savi in Savinji
Temelj ekskurzije za dijake tretjega letnika so bile učne vsebine iz učnega načrta geografije, povezane
z gospodarstvom Slovenije. Namesto frontalnega podajanja učnih vsebin v razredu so dijaki 3. a, b in c
pod vodstvom profesorja geografije Marka Arnuša opravili enodnevno strokovno ekskurzijo Po Savi in
Savinji. Vsak posamezen razred je konec aprila ali v začetku maja opravil pot skozi Posavje, Zasavje in
Spodnjo Savinjsko dolino.
Dijaki so obiskali najnovejšo hidroelektrarno v Brežicah, doživeli tesnobne občutke rudarstva in težke
industrije Zasavja z obiskom Steklarne Hrastnik ali virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl v Trbovljah. Po
pristni rudarski mal'ci so spoznali zametke Silicijeve doline v Trbovljah z obiskom najprodornejšega
visoko tehnološkega podjetja v tem območju DeWeSoft, letalskih zanesenjakov Aereform in/ali
podjetniškega inkubatorja Katapult. Dijaki so bili navdušeni nad inovativno energijo in pogumom, ki jih
je lahko motivirala za sodobne pristope v bodoči karieri. Zadnji ogled je bil del sklopa vožnje skozi
Spodnjo Savinsko dolino, dolino zelenega zlata. V Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu so dijaki
spoznali specializirano kmetijsko tradicijo z dodano pivsko vrednostjo.
»Z ekskurzije smo se vrnili zadovoljni, saj je bil za nami zanimiv dan, ki smo ga končali s koščkom znanja
več in pa doživetji, ki se bodo vtisnila v knjigo spominov naših gimnazijskih dni.« Neža Cerinšek, 3. c.

Silicijev revir - Dewesoft, foto: Aljaž Drenovec

VR svet rudnika, foto: Alja Oblak

3. c pred 4. izmeno, foto: 4. dritl

Marko Arnuš
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Terenske vaje iz geografije – Črmošnjice 2018
V letošnjem šolskem letu so imeli dijaki splošnih oddelkov 1. d in š pri pouku geografije obvezne
terenske vaje, ki so jih opravili 4. maja 2018 pod vodstvom Polonce Centa.
Dijaki 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, 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. Na idiličnem potoku, ki ga krasijo lehnjakovi pragovi, so dijaki
opravljali osnovne hidrografske meritve. Dijaki so spoznali tudi etnološke posebnosti teh vasi, ki so bile
nekoč del nemškega jezikovnega otoka, saj so obiskali tudi Novi Tabor, kjer se nahaja kočevarsko
pokopališče.
Dijaki so na terenskem delu izpolnjevali terenske delovne zvezke, v katere so vnesli odgovore, do
katerih so prišli s pozornim opazovanjem okolice in meritvami na terenu. Delovni listi so bili osnova za
pridobitev ocene iz terenskih vaj pri pouku geografije.
Terensko delo poteka po razgibanem, a ne zahtevnem terenu. Na roke nam je šlo tudi vreme, zato smo
bili tako dijaki kot mentorji zadovoljni z dnevom, ki smo ga preživeli v naravi.

Dijaki 1. š ob Divjem potoku, foto: Polonca Centa

Polonca Centa

Terenske vaje IP GEO: Kočevski Rog 2018
Letošnja izvedba izbirnega predmeta geografija je potekala po lani uhojeni poti. Del ur izbirnega
predmeta smo z dijaki opravili na dvodnevnih terenskih vajah na Kočevskem Rogu 8. in 9. 6. 2018. Po
predhodnih pripravah na terenske vaje pri pouku se je 28 dijakov udeležilo dvodnevne avanture
prečenja nam bližnje, a slabo poznane, planote Kočevskega Roga. Vsebinske predstavitve in vodenje
so v večji meri prevzeli dijaki. Dijake sva spremljala profesor geografije Marko Arnuš in profesorica
biologije Tanja Gačnik, ki je geografsko-zgodovinskemu okviru dodala biološke vsebine.
Pohod na Kočevski Rog smo pričeli na Selih pri Dolenjskih Toplicah. Iz Sel nas je pešpot vodila do vznožja
Roga, do kraške jame Jazbine, kjer nas je pričakal Gregor Colarič iz Zavoda za gozdove in nam ob gozdni
učni poti Rožek podal nekaj ključnih informacij o sami poti in pojasnil način trajnostnega gospodarjenja
z roškimi jelkovo-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
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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 tik pred nevihto zaključili s pristopom do Žage Rog. Namestili smo se v Skavtskem okoljskem centru
in razdelili večerjo, ki so nam jo prijazno pripeljali iz CŠOD Lipa Črmošnjice. Po večerji smo šli do
bazenov – dveh zbiralnikov vode z razvalinami nekdanje parne žage grofov Auerspergov. Za nagrado
se je 7 dijakov, ki so zbrali še zadnje moči, skupaj s spremljevalcema povzpelo na Veliki Rog (1099 m),
kjer smo lahko pod nevihtnim nebom občudovali prostranost gozdnega bogastva Slovenije. Sledil je še
vratolomni tek med nevihto nazaj v dom. Večerni program so dijaki popestrili z raznimi socialnimi
igrami in petjem ob zvokih kitare.
Drugi dan pohoda smo po pripeljanem zajtrku pospravili skavtski dom in 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 skozi ploho 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. Sledil je še zadnji spust v dolino do Planine, kjer nas je na veselje dijakov
čakal avtobus za povratek v Novo mesto.

Roški terenci, foto: Lovro Bukovec in Lovro Hočevar

Pogorelski razgled, foto: Lovro Bukovec in Lovro Hočevar

Mirna gora - zmaga,
foto: Lovro Bukovec in Lovro Hočevar

Marko Arnuš, Tanja Gačnik
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Šola v naravi – plavalno-potapljaški tečaj Baška 2017
Eden od pomembnejših dogodkov za dijake športnega oddelka Gimnazije Novo mesto je športni tabor
v Baški na otoku Krku, ki je letos potekal od 25. do 31. avgusta. Tabor je zajemal šolo plavanja,
potapljanja in pouk geografije ter slovenščine.
Pri plavanju so se dijaki učili različnih tehnik, kot so prsno, prosto in hrbtno. Največ pozornosti je bilo
namenjene ustrezni koordinaciji pri posamezni plavalni tehniki in pravilnemu dihanju med plavanjem.
Učitelja plavanja sva sproti izvajala tudi analizo, ki je pripomogla k prepoznavanju napak in tako k
hitrejšemu napredovanju. Vsi smo bili zadovoljni z naučenim, najbolj pa dijaki, ki so bili presenečeni
nad tem, kako velika je razlika med prvim in zadnjim dnem učenja plavanja.
Druga veščina, ki je bila za marsikoga še uganka, je bilo potapljanje na vdih. Učitelja sta dijakom
predstavila zakonitosti varnih potopov ter jih naučila ustreznih tehnik za pripravo in izvedbo potopa.
Dijaki so spoznali tudi različne tehnike prijemov reševanja iz vode in dobili vse potrebne informacije za
nudenje pomoči reševancu.
Bivanje smo dopolnili s športnimi dejavnostmi, kot so kolesarjenje, vožnja s skiroji, uporaba SUP-desk
in veslanje s kajaki. Četrtkovo jutro smo popestrili z jutranjim pohodom na vrh Bag nad Baško, kjer smo
pričakali sončni vzhod. Prosti čas so dijaki porabili za igranje odbojke na mivki.
Ob športnih vsebinah so imeli dijaki vsak dan tudi pouk slovenščine in geografije. Profesorji smo izvedli
različne medpredmetne povezave. Ena izmed teh je bil orientacijski tek, na katerem so dijaki iskali
glagolske črke, kar je zahtevalo nemalo telesnega in umskega napora.
Zadnji večer so vsi dijaki prestali potapljaški krst in tako na zanimiv način potrdili svoje novo znanje. Na
dan odhoda pa so opravili še plavalni maraton in tabor uspešno zaključili.
Teden, preživet na morju, je bil za dijake izredno zanimiv, a hkrati naporen. Dijaki športniki so navezali
prijateljske vezi še pred prvim šolskim dnem in tako bolj pogumno od svojih vrstnikov stopili čez šolski
prag Gimnazije Novo mesto.

Pouk slovenščine, foto: Blaž Zabret, Polonca Centa

Profesorji izvajajo »krst« za bodoče potapljače,
foto: Polonca Centa
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Priprave na potop, foto: Blaž Zabret, Polonca Centa

Breda Vovko

Šola v naravi za 2. š in 3. š
V čudovitem objemu bohinjske narave smo za generacijo drugega in tretjega letnika športnega oddelka
izvedli šolo v naravi. Potekala je od 18. 6. 2018 do 21. 6. 2018.
Dijaki so spoznali veslanje in vodenje čolna na reki, doživeli so gorsko-kolesarsko turo z vzponom na
Pokljuko ter drznim spustom, povzpeli so se na Vogel, ki jim je postregel s čudovitimi razgledi, zadnji
dan so preizkusili svoje ravnotežje na SUP-deskah ter preplezali smer v plezališču »Pod skalco«.
Prvi dan je bil namenjen kajaku. Vsi so dobili ustrezno opremo (neopren, obutev, čelado in rešilni jopič
ter seveda vesla in kajake dvosede). Uvajanje in spoznavanje zakonitosti na vodi so izvedli na jezeru,
sledil je spust po reki Savi, kjer ni manjkalo dogodivščin. Prav gotovo jim bo v spominu ostala salta nazaj
profesorja Zabreta ter njihovi skoki v vodo z višine petih metrov v čudovitem kanjonu zgornjega toka
reke Save. Obilico veselja je povzročalo vrtenje kajakov, ki niso ubogali svojih veslačev, ter številna
prevračanja v vodo, ki so dijake nadvse zabavala. Po zaključeni dejavnosti so nas odpeljali nazaj v
hostel, kjer so nekateri izkoristili prosti čas za vragolije in skoke v jezero. Sledil je pouk umetnosti, pri
katerem so se dijaki zelo umirili in pridno ustvarjali vse do večerje. Po večerji le še plan za naslednji
dan, malo druženja in počitek.
Drugi dan nas je čakala namreč gorska kolesarska tura preko Uskovnice, Rudnega polja, Goreljka,
Zajamnikov, do Podjelja, Jereke in nazaj do hostla ob Bohinjskem jezeru. Prekolesarili smo približno 40
km, zato ni manjkalo stokanja zaradi bolečin v nogah ter zadnji plati. Kljub vsem tegobam smo skupaj
prekolesarili turo, za katero so mnogi priznali, da je sami ne bi zmogli. Spoznali so, da v skupini je moč,
ki te vleče naprej in pomaga, da prideš do konca. Za dijake je bilo to zelo pomembno spoznanje. Po
kosilu je ponovno sledil pouk umetnosti in čofotanje v ohlajenem jezeru.
Tretji dan smo izvedli vzpon na Vogel. Povzpeli smo se po Žagarjevem grabnu, en del skupine do Orlovih
glav, manjša skupina na Šijo. Sledilo je kosilo v gostišču Viharnik ter sestop v dolino. Tu je prijala
osvežitev v vodi, ki je iz dneva v dan postajala toplejša. Dijaki so po večerji pripravili prostor za piknik,
spekli so hrenovke in čevapčiče, malo zapeli ter zaigrali. Profesorji smo odkrili, da so kar precej
sramežljivi. Pri petju namreč niso tako glasni kot sicer. A druženje je bilo prijetno.
V zadnjem dnevu so sledile dogodivščine na SUP-deskah in plezanje v skali. Pri teh dveh dejavnostih so
resnično sproščeno uživali in se razigrali, kar je po dveh dneh napornih dejavnosti povsem razumljivo.
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Vse načrtovane dejavnosti v šoli v naravi so bile izvedene, na roko nam je šlo tudi vreme.
Preživet je bil lep in naporen teden z mladimi športniki, ki so stkali prijateljstva, pogrešali so le dijake
in prijatelje, ki se šole v naravi niso udeležili.

Pouk umetnosti, foto: Primož Plazar

Vsi na kolo za zdravo telo, foto: Primož Plazar

Gremo v vodo, foto: Primož Plazar

Primož Plazar

Spoznavni vikend za 1. k in 1. c
Po prvem tednu pouka na gimnaziji sta se v petek, 8. 9. 2018, 1. k in 1. c odpravila za dva dni na
spoznavni vikend v Črmošnjice. Na spoznavnih vikendih prvih letnikov so pred nekaj leti začeli
»spoznavati« klasiki. Letos smo se odločili, da jih bomo povezali s splošnim oddelkom. Preživljanje
petka in sobote ob spoznavanju Črmošnjic in zgodovine Kočevarjev, gibanju in druženju s sovrstniki se
je izkazalo za zelo koristno, saj so bivši osnovnošolci ugotovili, da so nove sošolke in sošolci zanimivi,
prijetni in zabavni. Program je potekal preko različnih spoznavnih, športnih in učnih delavnic, pri čemer
so dijaki preizkusili tudi sodobnejše oblike in metode dela, razvijali pripadnost razredu in gimnaziji ter
bili vedoželjni in ustvarjalni. Pri spoznavnih delavnicah in pohodu ob Divjem potoku ter bližnji okolici
sta sodelovala mentorja iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.
Marko Kastelic
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Razredni vikend ob Kolpi (razred 2. e)
V času od 9. do 11. marca smo z dijaki 2. e-razreda preživeli vikend v Centru za šolske in obšolske
dejavnosti Radenci ob Kolpi. Udeležba je bila ob soglasju staršev prostovoljna, a močno zaželjena, zato
smo bili skoraj vsi. Denarni prispevek skupaj z vožnjo in vso hrano je znašal okoli 45 €. Spremljevalki
dijakov sva bili jaz in profesorica športne vzgoje Saša Lavrič.
V skupnem druženju in medsebojnem spoznavanju ob številnih aktivnostih, ki smo jih pripravili dijaki
in učiteljici spremljevalki, smo zelo uživali. Preizkusili smo se v teku na smučeh, lokostrelstvu,
samoobrambi in jogi. V delavnici smo spoznali razliko med fiksno in prožno miselnostjo in se pogovarjali
o reševanju težav, različnih strategijah. Obiskali smo starejšo občanko v vasi, ki nam je povedala mnogo
zanimivega o sebi in nas prijazno spustila v svoj dom. Mnogo je bilo prepevanja ob kitari, družabnih
iger, poslušanja glasbe, pogovarjanja, reševanja kvizov … Krasno pa smo se počutili tudi ob skupnih
obrokih in dobri hrani.
Namen vikenda je bil v celoti dosežen; dijaki so se med seboj močno povezali in stkali prav posebne
vezi. K temu je pripomogla tudi skupna odločitev, da telefoni ostanejo izključeni. Vsekakor bomo
podobna druženja izvedli tudi v bodoče.

Tek na smučeh, foto: mag. Andreja Mohorčič

Druženje ob kitari, foto: mag. Andreja Mohorčič

mag. Andreja Mohorčič

Izmenjava z Gimnazijo Karlovac
V petek, 26. januarja 2018, smo se 23 dijakov in dijakinj ter dve profesorici odpravili na obisk k
vrstnikom z Gimnazije Karlovac na Hrvaškem. Gimnazija Novo mesto je navezala stike z Gimnazijo
Karlovac že pred nekaj meseci. Gre namreč za sorodno splošnoizobraževalno ustanovo s častitljivo
tradicijo, ki jo je tako kot nas ustanovila cesarica Marija Terezija pred 251 leti. Na karlovški gimnaziji je
med drugimi znanimi osebami svoje znanje nabiral tudi izumitelj Nikola Tesla.
Gimnazija Karlovac se je letos že drugič zapored dejavno vključila v nacionalno prireditev Noč muzejev,
ki poteka po celotni Hrvaški in je namenjena promociji muzejev in drugih kulturnih ustanov. Na
predhodnih delovnih srečanjih so se predstavniki obeh dijaških organizacij dogovorili za sodelovanje
novomeške gimnazije na tej prireditvi. To je preraslo v izmenjavo z dijaki z Gimnazije Karlovac, katere
se je udeležilo 23 gimnazijcev.
Po prihodu v Karlovac smo se najprej spoznali z gostitelji, nato pa odšli v akvarij sladkovodnih rib
Aquatico. Tu smo si z zanimanjem ogledali pestrost sladkovodnega življenja, sam muzej oz. akvarij nas
je navdušil s svojo modernostjo in urejenostjo.
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Po ogledu akvarija smo se vrnili v gimnazijo, saj se je ob 18. uri že začela Noč muzejev.
Dijaki in njihovi mentorji z Gimnazije Karlovac so za javnost pripravili 21 različnih dejavnosti, od
nastopov, kvizov, delavnic, razstav in demonstracij športnih veščin pod skupnim naslovom »Brže, više,
jače« (hitreje, višje, močneje), vse pa so bile namenjene promociji športa. Muzeji in šport je bila namreč
krovna tema letošnje noči muzejev.
Dijaki Gimnazije Novo mesto so se v Noči muzejev na Gimnaziji Karlovac predstavili z dvema
delavnicama, in sicer s HIPHOP-om in SAMOOBRAMBO. V petih predstavitvah, ki so potekale od 18.00
do 23.00, so jim z zanimanjem prisluhnili in se aktivno učili osnov samoobrambe in hiphopa številni
dijaki šole in zunanji obiskovalci.
Dijaki so prespali pri vrstnikih iz Karlovca, naslednji dan pa skupaj odšli še do trdnjave Dubovac nad
Karlovcem, kjer smo imeli možnost prisluhniti zanimivemu vodenju po razstavi in predstavitvi
zgodovine Karlovca z okolico.
V Novo mesto smo se v čudoviti sončni soboti vrnili ob 14. uri, nekoliko zaspani, a polni lepih vtisov.

Udeleženci izmenjave z vrstniki iz Karlovca, foto: Natalija Petakovič

Saša Lavrič, Natalija Petakovič
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OIV – po prosti izbiri
Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje
Letošnja tema na Cankarjevem tekmovanju je imela naslov Čud(ež)ne besede. Dijaki 1. in 2. letnika so
prebrali roman Balerina, balerina Marka Sosiča in zbirko novel Temna snov Mojce Kumerdej. Dijaki 3.
in 4. letnika pa so prebrali romana Vampir z Gorjancev Mateja Dolenca in Mojster in Margareta M. A.
Bulgakova. Na tekmovanje se je prijavilo 27 dijakov. Za šolsko tekmovanje je bilo treba prebrati knjigi
Balerina, balerina in Vampir z Gorjancev. Romana obravnavata zelo nenavadno tematiko in dijaki so ju
z veseljem prebrali in razpravljali o njiju. Šolsko tekmovanje je bilo 12. decembra 2017, na območno
tekmovanje se je uvrstilo 11 dijakov.
Območno tekmovanje je potekalo v sredo, 24. 1. 2018, na Šolskem centru Novo mesto. Tekmovalci
prvega in drugega letnika so pisali esej na podlagi prebranih novel Mojce Kumerdej Temna snov, tretji
in četrti letniki pa so razmišljali ter razpravljali o romanu Mihaila Bulgakova Mojster in Margareta. Naši
dijaki so se odlično odrezali. Alenka Červ je osvojila prvo mesto v skupini 1. in 2. letnik ter se uvrstila
na državno tekmovanje, prejela je tudi srebrno priznanje. Srebrna priznanja so prejeli še Miša Modic,
Urban Avsec in Manica Pečarič. V skupini 3. in 4. letnik si je Ema Breščak delila prvo mesto še z dvema
dijakoma, prejela srebrno priznanja in se uvrstila naprej na državno tekmovanje. Kar tri četrta mesta
pa so si delile dijakinje Gimnazije Novo mesto, in sicer Eva Novak, Brina Klobčaver ter Erika Kum. Vse
so prejemnice srebrnega priznanja.
10. 3. 2018 je na OŠ Spodnja Šiška potekalo državno tekmovanje, ki sta se ga udeležili dve dijakinji,
Alenka Červ iz 2. a in Ema Breščak iz 3. b. Na tekmovanju so pisali eseja z naslovom Ko te temna snov
dvigne na prste in Povampirjena stvarnost smeha in groze. Obe dijakinji sta prejeli zlato priznanje.

Prejemnici zlatih priznanj Ema Breščak in Alenka Červ, foto: Tina Furlan Turk

Tina Furlan Turk

Literarni natečaj Hodil po zemlji sem naši
Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine je 140-letnico rojstva velikega pesnika, dramatika, esejista
in prevajalca Otona Župančiča obeležilo z literarnim natečajem domoljubne in domovinske poezije in
kratke proze. Zaključno prireditev, ki je bila 4. junija 2018, so pripravili v Parku Rastoče knjige pri
Knjižnici Mirana Jarca, kjer so odkrili nov list novomeške Rastoče knjige.
Po besedah predsednice društva dr. Jožica Jožef Beg je bil odziv na že tretji natečaj društva, ki je tokrat
potekal pod naslovom Hodil po zemlji sem naši, zelo dober. Na pisanje o domoljubni tematiki se je
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odzvalo 74 avtorjev iz vse Slovenije, 122 prispevkov pa sta morali ocenjevati kar dve strokovni komisiji:
ena za osnovnošolce in srednješolce in druga za odrasle pisce.
Med letošnjimi nagrajenci sta bili v kategoriji srednješolci dijakinji z Gimnazije Novo mesto Eva Puhek
iz 3. š in Neža Cerinšek iz 3. d.
Na zaključni prireditvi je bil slavnostni govornik predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz
Kovšca. Nagrajencem so podelili priznanja in nagrade, sicer pa so vsi prispevki udeležencev natečaja
tudi letos objavljeni v zborniku pokrajinskega slavističnega društva, v katerem je predstavljena
dejavnost društva v minulem letu ter prispevek o Župančiču, ki so mu posvetili letošnji natečaj.

Zaključna prireditev v Parku rastoče knjige, foto: L. Markelj

Natalija Petakovič

Šolsko glasilo Stezice
V šol. letu 2017/18 smo na Gimnaziji Novo mesto izdali 1 dvojno številko šolskega glasila Stezice, in
sicer maja 2018. Uredništvo je prevzela Neža Cerinšek, dijakinja 3. letnika, v odboru pa so aktivno
sodelovale še Lara Bukovec, Leja Verbič, Lea Damjanović, Brina Klobčaver, Erika Kum in Kim Malnarič.
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
ustvarjale same, k sodelovanju pa so povabile dijake, za katere vedo, da pišejo, rišejo in fotografirajo,
dva članka pa sta tudi iz profesorskih vrst. S članki in intervjuji so ustvarjalci Stezic skušali zajeti utrip
šole v letošnjem letu. Precej je literarnih prispevkov, eden je v nemškem jeziku. V Stezicah so objavljeni
tudi članki, ki so nastali v projektu Obrazi prihodnosti.
V letošnjem letu smo skušali ustvariti spletne Stezice, a nam to zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj
s spletnimi časopisi ni uspelo. V začetku smo imeli premalo prispevkov, kasneje pa je bil uredniški odbor
vedno bolj za izdajo v tiskani obliki. Pri tem se je pokazalo, da oblikovanje časopisa zahteva
obvladovanje računalniških programov, ki se spreminjajo, njihov brezplačni najem pa je časovno zelo
omejen. Ker sva z urednico, ki je tudi oblikovala Stezice, zaradi časovne stiske hkrati postavljali časopis
in pregledovali besedila, se je zgodilo, da da je bilo nekaj besedil zamenjanih s prejšnjo oz.
nepregledano verzijo. To je kljub vsebinski in oblikovni pestrosti žal velika pomanjkljivost letošnjih
Stezic.
Natalija Petakovič
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Obrazi prihodnosti
Gimnazija Novo mesto v projektu Obrazi prihodnosti časopisne hiše Dnevnik sodeluje že od začetka,
torej že četrto leto. Namen projekta je spodbuditi mlade k razmišljanju in pisanju o družbi, družbenih
problemih in izzivih sodobnega časa. V projektu Obrazi prihodnosti je letos sodelovalo 309 dijakov iz
31 srednjih šol, ki so pripravljali pisne prispevke o najbolj zahtevnih vprašanjih sodobne družbe.
Žrebanje tem, o katerih pišejo dijaki, je bilo v letošnjem šolskem letu na pobudo mentorjev že
septembra. Tako smo pridobili veliko časa za razmislek, kakšne prispevke bi ustvarili, predvsem pa so
dijakinje lažje uskladile delo v projektu s svojimi šolskimi obveznostmi.
Naša letošnja tema je bila »Pasti in prednosti socialnih omrežij«. Prilogo so ustvarjale: Neža Cerinšek,
Sara Mirtek, Lara Bukovec, Leja Verbič, Lea Damjanović, Kim Malnarič, Brina Klobčaver in Erika Kum.
Dijakinje so na šoli izvedle anketo o uporabi socialnih omrežij v prvem, drugem in tretjem letniku, pisale
so o slabostih in prednostih spletnega komuniciranja, zbrale in predstavile nekaj mnenj dijakov,
učiteljev in strokovnjakov, letos pa smo imeli tudi možnost predstaviti znanega bivšega dijaka oz.
dijakinjo šole. Odločile so se za režiserja Roka Bička, ki je spregovoril o svojih spominih na novomeško
gimnazijo. V Dnevnikov prilogi Obrazi prihodnosti so članki naših dijakinj izšli 21. februarja 2018.
Sklepna prireditev, na kateri so bila podeljena priznanja vsem 32 sodelujočim novinarskim ekipam, je
bila 17. 4. 2018 na Odru pod zvezdami Lutkovnega gledališča v Ljubljani. Na prireditvi so se zahvalili
tudi sodelujočim profesorjem ter Dnevnikovim novinarjem in urednikom, ki so vodili novinarske ekipe.
Z Gimnazije Novo mesto so se zaključne prireditve udeležile dijakinje Erika Kum, Leja Verbič, Lea
Damjanović in Kim Malnarič ter mentorici Natalija Petakovič, profesorica, in novinarka z Dnevnika
Dragana Stanković. Prireditev se je že tradicionalno zaključila s sprejemom v predsedniški palači, kjer
je mlade in njihove mentorje sprejel predsednik republike Borut Pahor, na njihova vprašanja pa je
odgovarjala Nobelova nagrajenka za mir dr. Širin Ebadi.
Ebadijeva je poudarila, da sta demokracija in mir predvsem stanje uma in duha, saj morata izhajati iz
posameznikov kot ključnih gradnikov človeštva. »Obojega se moramo naučiti, obenem pa moramo tudi
sprejemati drug drugega, četudi se v vsem ne strinjamo,« je še dejala. Ebadijeva je kot pionirka na
področju prizadevanj za demokracijo in človekove pravice – še posebej pravice žensk, otrok in
beguncev – kot prva Iranka in muslimanka leta 2003 prejela Nobelovo nagrado za mir.

Na sprejemu v predsedniški palači,
foto: Natalija Petakovič

Z odgovornim urednikom Dnevnika Miranom Lesjakom,
foto: Natalija Petakovič

Natalija Petakovič
119

Gimnazijke na srečanju z raziskovalci na SAZU
V četrtek, 15. marca 2018, se je sedem dijakinj iz 2. k, 3. b, 3. k in 4. b skupaj z mentorico Suzano
Krvavico udeležilo drugega srečanja z mladimi, ki sta ga organizirali Slovenska akademija znanosti in
umetnosti in Slovenska znanstvena fundacija. Srečanje znanstvenikov in približno 50 mladih iz več
slovenskih gimnazij je potekalo v dvorani SAZU.
Letošnje srečanje z naslovom Slovenski jezik v gibanju je vsebinsko oblikoval akademijski razred za
filološke in literarne vede na SAZU. S svojimi prispevki so se predstavili naslednji jezikoslovci: izredni
član SAZU prof. dr. Marko Snoj (o raziskovanju izvora besed in njihovega prvotnega pomena), prof. dr.
Marko Jesenšek (o sodobnih potrebah po slovenskem jeziku), prof. dr. Kozma Ahačič, Delova osebnost
2017 (o zgodovini slovenskega jezika) in prof. dr. Jožica Škofic (o slovenskih narečjih). Sodelovala sta
tudi mlada raziskovalka Duša Race in znanstveni sodelavec dr. Domen Krvina z Inštituta za slovenski
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki sta predstavila slovaropisno delo in slovarski portal Fran.
Dijakinje naše šole in profesorica, ki so se udeležile letošnjega srečanja, so bile navdušene nad vsebino,
izvedbo in organizacijo dogodka. Srečanja na SAZU sicer želijo približati najvišjo znanstveno in
umetniško ustanovo mladim, šolajočim se ljudem, ter vzpostaviti trajnejše povezave med Akademijo
in srednjimi šolami.

Srečanje Slovenski jezik v gibanju, foto: Suzana Krvavica

Suzana Krvavica

Projekt Lepljenka
Društvo Slovencev Triglav iz Banjaluke, JSKD Novo mesto in DRPD Novo mesto so v petek, 16. 2. 2018,
na Gimnaziji Banjaluka organizirali delavnico Lepljenka. S tem je projekt Lepljenka, ki ga je JSKD dobro
leto izvajal na slovenskih šolah, postal mednaroden.
Na delavnici v Banjaluki so kot gostje banjaluških gimnazijcev sodelovale dijakinje 4. b naše šole in
mentorica Suzana Krvavica. 4. b se je v lanskem šolskem letu uspešno vključil v projekt Lepljenka in
izdelal nekaj odličnih lepljenk, delavnica v Banjaluki pa je je bila za pet dijakinj nagrada za ustvarjalnost.
Delavnico v Banjaluki sta vodila Samo Dražumerič in Klavdija Kotar (JSKD). Razred banjaluških
gimnazijcev 3. letnika je izdelal štiri lepljenke, snovno vezane na Kosovelove konse, dijakinje 4. b naše
šole pa so naredile lepljenko z naslovom Grenka skodelica kulture, inspirirano s Cankarjem in
aktualnimi dogodki iz sveta kulture v Sloveniji.
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Po delavnici so se dijakinje, mentorica in izvajalca delavnice srečali z Marjanom Rističem, konzulom RS
v Banjaluki in bivšim dijakom naše šole, in predstavnicami Društva Slovencev Triglav. Za vse udeležence
je bilo srečanje v Banjaluki nepozabna in ustvarjalna izkušnja.

Projekt Lepljenka na gimnaziji v Banjaluki, foto: Suzana Krvavica

Suzana Krvavica

Gledališka popotovanja
V tem šol. letu je Mini abonma Kulturnega centra Janeza Trdine obiskovalo devet dijakov. Ogledali smo
si tri predstave:




19. 12. 2017 ob 19.30 koncert Beli božič s tremi tenorji
9. 1. 2018 ob 19.30 glasbeno-gledališki dogodek Ne bodi kot drugi (Ditka in Feri Lainšček)
15. 5. 2018 ob 19.30 komedijo Totalno katastrofalna večerja v produkciji Gledališča Koper

Ker je v ponudbi obveznega dela OIV malo glasbenih dogodkov, sem se v abonmaju odločila za dva
koncerta. Dijaki so oba lepo sprejeli. Komedija Totalno katastrofalna večerja je bila izbrana za
nadomestno predstavo načrtovane Brechtove Malomeščanske svatbe in dijaki so jo prepoznali kot
kakovostno farso. Abonenti so pred ogledom dobili osnovne informacije o uprizoritvi, po ogledu pa
smo izmenjali vtise.
Gledališka popotovanja dijakom omogočajo dodatne kulturne vsebine in jih usmerjajo v kritične
ljubitelje gledališča in kulture nasploh, zato bomo v novem šol. letu s programom nadaljevali.
Suzana Krvavica

Filmski abonma
Dijaški filmski abonma je zajel 8 filmskih predstav, ki nam jih je s svojega programa ponudil Cineplex.
Na abonma se je prijavilo 71 dijakov. Filmi so bili na programu od oktobra 2017 do maja 2018, in sicer
ob petkih ob 14.15. Izbrala sem en film domače produkcije (Ivan), enega nemške (Obupana), enega
italijansko-francoske (Pokliči me po svojem imenu) in pet ameriških, po večini nagrajenih filmov
(Iztrebljevalec, Umor na Orient ekspresu, Največji šovmen, Trije plakati pred mestom in Oblika vode).
Dijaki so bili najbolj navdušeni nad filmoma Pokliči me po svojem imenu in Trije plakati pred mestom.
Obisk predstav je bil dober, čeprav se je velikokrat zgodilo, da so dijaki zaradi prevoza predčasno
odhajali iz dvorane.
Renata Nose
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Zaprta vrata gledališke skupine GOGA
V četrtek, 1. 2. 2018, so na odru Kulturnega centra Janeza Trdine člani gledališke skupine Goga, ki deluje
pod okriljem Gimnazije Novo mesto, uprizorili predstavo Zaprta vrata.
Scenarij, ki je nastal po predlogi istoimenske igre francoskega pisatelja, filozofa in prejemnika Nobelove
nagrade za literaturo Jeana Paula Sartra, je pripravila dijakinja 4. letnika Ana Čuk. Pri končni uprizoritvi
so imeli velik vložek tudi glavni in stranski igralci, ki so med vajami interpretirali besedilo in se igrali z
odrsko uprizoritvijo. Nastala je predstava, ki jo bodo nastopajoči in gledalci pomnili še nekaj časa, saj
je ustvarjalcem uspelo relativno statično igro popestriti na način, da so osrednje dogajanje razbili s
spomini glavnih likov ali pa z opisi, ki so v izvirnem besedilu ponekod del didaskalij.
V glavnih vlogah so nastopili Tara Štravs Duvnjak kot Estelle, Jaka Kunej kot Garcin in Mia Jarc kot Ines.
V dopoldanskem času so predstavo uprizorili dvakrat za vse dijake novomeške gimnazije, večerna
predstava pa je bila namenjena javnosti. Mlade ustvarjalce je publika nagradila z gromkim aplavzom.
Marko Kastelic

Tekmovanje iz znanja pravopisa (obeležitev dneva materinščine)
Na Gimnaziji Novo mesto smo ob dnevu materinščine, 22. februarja 2018, izvedli drugo šolsko
tekmovanje iz pravopisa. Udeležilo se ga je 76 dijakov. Naloge, ki so obsegale vsa pravopisna poglavja,
smo pripravili in ocenili profesorji slovenščine.
Prva tri mesta so osvojili naslednji dijaki:
1. Zala Kink (4. š)
2. Alja Kastelic (1. a)
3. Jakob Höfferle (4. b), Nika Kirn (4. a), Luka Umek (4. d)
Najuspešnejši dijaki so si za nagrado prislužili Slovnico na kvadrat in rogljiček pri ravnateljici, vsi dijaki,
ki so v testu naredili manj kot deset napak, pa petico pri slovenščini.
S tekmovanji iz pravopisa spodbujamo pravopisno pismenost in ozaveščenost o bogastvu slovenskega
jezika v vseh njegovih socialnih in funkcijskih zvrsteh.
Aktiv učiteljev slovenščine

Tekmovanje v logiki
28. septembra 2017 je potekalo šolsko tekmovanje v logiki. Tekmovalo je 82 dijakov, ki so prejeli 28
bronastih priznanj. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 10 dijakov: iz 1. letnika Tjaša Remec, Alja
Kastelic, Eva Malenšek, Lara Nemanič in Matija Radež, iz 2. letnika Sara Kotnik in Lara Gašpar, iz 3.
letnika Jon Judež, iz 4. letnika pa Luka Umek in Peter Jakob Candellari.
11. novembra 2017 je na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani potekalo državno tekmovanje v logiki.
Naši dijaki so osvojili pet srebrnih priznanj. Srebrno priznanje so prejeli Tjaša Remec iz 1. c, Lara
Nemanič in Alja Kastelic iz 1. a, Lara Gašpar iz 2. e in Luka Umek iz 4. d.
Jernej Ban

122

Tekmovanje v znanju matematike
15. marca 2018 se je odvijalo šolsko tekmovanje v matematiki, bolj poznano pod imenom Mednarodni
matematični kenguru. Tekmovanja se je udeležilo 95 dijakov, ki so prejeli 34 bronastih priznanj.
Najboljši so bili Sergej Pelko iz 1. c, Pija Kapš iz 2. a, Jon Judež iz 3. d in Ana Šenica iz 4. a. Najboljši
razred pa je bil 4. b.
Isti dan je potekalo tudi izbirno tekmovanje, na katerem je tekmovalo 56 dijakov. Med temi je bilo
devet izbranih za državno tekmovanje, in sicer iz 1. letnika Domen Hočevar, Matic Erpič in Sergej Pelko,
iz 2. letnika Pija Kapš, iz 3. letnika Jon Judež, iz 4. letnika pa Ana Šenica, Domen Mohorčič, Jakob
Höfferle in Jan Predrag.
21. aprila je na Šolskem centru Novo mesto potekalo državno matematično tekmovanje. Najboljši je
bil Domen Mohorčič iz 4. a, ki je osvojil prvo mesto, zlato priznanje in prvo nagrado. Tako je postal
državni prvak. Zlato priznanje sta osvojila še Domen Hočevar iz 1. c (21. mesto) in Matic Erpič iz 1. a
(27. mesto). Vsi ostali so osvojili srebrna priznanja.
Jernej Ban

Tekmovanje iz razvedrilne matematike
5. oktobra 2017 je potekalo šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki. Tekmovalo je 47 dijakov, ki so
prejeli 21 bronastih priznanj. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 13 dijakov: iz 1. letnika Matija Radež,
Sergej Pelko in Tjaša Remec, iz 2. letnika Nika Molan in Sara Kotnik, iz 3. letnika Miha Radež, Tadej
Mohorčič in Jon Judež, 4. letnika pa Domen Mohorčič, Tina Lindič, Luka Umek, Larsen Cundrič in Jakob
Höfferle.
18. novembra 2017 je na Osnovni šoli Stopiče potekalo državno tekmovanje v razvedrilni matematiki.
Naši dijaki so osvojili devet zlatih priznanj in štiri srebrna. Najboljši so bili:










Sara Kotnik, 2. e – 2. mesto, zlato priznanje in 2. nagrada,
Jakob Höfferle, 4. b – 7. mesto in zlato priznanje,
Tadej Mohorčič, 3. a – 7. mesto in zlato priznanje,
Miha Radež, 3. d – 10. mesto in zlato priznanje,
Tina Lindič, 4. b – 11. mesto in zlato priznanje,
Jon Judež, 3. d – 13. mesto in zlato priznanje,
Nika Molan, 2. e – 16. mesto in zlato priznanje,
Sergej Pelko, 1. c – 19. mesto in zlato priznanje in
Tjaša Remec, 1. c – 22. mesto in zlato priznanje.

Vsi ostali so prejeli srebrno priznanje.
Jernej Ban

Tekmovanje v hitrem in zanesljivem računanju
Dijakinja Leja Verbič iz 3. d se je na podlagi rezultatov treh krogov tekmovanja v hitrem in zanesljivem
računanju LEFO uvrstila v finale državnega tekmovanja, ki je potekalo 3. februarja 2018 na OŠ Litija. Tu
se je odlično odrezala in bila med vsemi srednješolci peta. Tako se je uvrstila naprej na meddržavno
tekmovanje. Le-to je potekalo 28. aprila 2018 v ukrajinskem Lvivu. Leja se je odlično odrezala, dosegla
svoj osebni rekord in bila na koncu deseta.
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Leja na finalu državnega tekmovanja v Litiji, foto: NN

Leja z diplomo meddržavnega tekmovanja, foto: NN

Jernej Ban

RoboU3P
Projekt RoboU3P izvaja Fakulteta za strojništvo v sodelovanju s študenti strojništva, računalništva,
elektrotehnike in pedagoške fakultete. V projektu je bil razvit mobilni robot, podporna programska
oprema in učne enote, s čimer je omogočeno poučevanje osnov programiranja in robotike na osnovnih
in srednjih šolah.
V 1. a smo izvedli 4-urno delavnico z mobilnim robotom, kjer so dijaki spoznavali osnove programiranja
in rokovanja z robotom.

RoboU3P, foto: Barbara Strnad

Barbara Strnad
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Tekmovanje Bober
Šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober je bilo izvedeno v tednu med 13. in 17.
novembrom.
Tekmovanja se je udeležilo 6 dijakov 1. letnika (Aljoša Knap, Matevž Plisson, Urban Malavašič, Trim
Ismaili, Matic Erpič, Marin Gazvoda de Reggi), ena dijakinja 2. letnika (Anita Koprivc), 2 dijaka iz 3.
letnika (Jon Judež, Anja Mitrović) in 3 dijaki 4. letnika (Larsen Cundrič, Domen Mohorčič, Luka Umek).
Prejemniki bronastih priznanj so: Aljoša Knap, Matic Erpič, Urban Malavašič, Marin Gazvoda de Reggi,
Jon Judež, Anja Mitrović, Domen Mohorčič in Luka Umek.
Urban Malavašič in Marin Gazvoda de Reggi sta se uvrstila na državno tekmovanje, ki je potekalo 13.
1. 2018 na FRI v Ljubljani. Marin Gazvoda de Reggi je prejel zlato priznanje, Urban se zaradi bolezni
tekmovanja ni udeležil.
Barbara Strnad

Evropske statistične igre ESC
Evropske statistične igre so tekmovanje, ki ga organizirajo Eurostat in statistični uradi nekaterih
evropskih držav z namenom promovirati statistično dejavnost med dijaki in učitelji. Glavni cilji
statističnih iger so spodbujanje radovednosti in zanimanja za statistiko med dijaki, spodbujanje
učiteljev, da za poučevanje statistike uporabijo nova gradiva in da za ta namen uporabijo realne
podatke ter iščejo priložnosti za uporabo pridobljenega statističnega znanja. Poleg tega je eden
pomembnejših ciljev pokazati dijakom in učiteljem vlogo statistike v družbi in predstaviti statistiko kot
univerzitetni študij ter spodbujati skupinsko delo in sodelovanje za doseganje skupnih ciljev.
Tekmovanje je bilo izvedeno najprej na nacionalni, nato še na evropski ravni. Slovensko tekmovanje je
potekalo v slovenščini, evropsko pa v angleščini.
Nacionalno tekmovanje je potekalo od 30. oktobra 2017 do 20. marca 2018, evropsko tekmovanje pa
od aprila do maja 2018.
V finale so se uvrstile 4 ekipe, in sicer 2 iz kategorije A (Domen Mohorčič, Larsen Cundrič, Matic Rajnar
in Eva Brudar, Nika Kirn, Anja Mitrović) in 2 iz kategorije B (Eva Kramarič, Lara Nemanič in Timotej
Candellari, Domen Hočevar, Tjaša Remec).
Na evropsko raven tekmovanja so se z 2. mestom na nacionalnem nivoju tekmovanja v kategoriji A
uvrstile Eva Brudar, Nika Kirn, Anja Mitrović in s 3. mestom v kategoriji B Eva Kramarič, Lara Nemanič
in Tjaša Remec.
Eva Brudar, Nika Kirn, Anja Mitrović so posnele video Statistics Wonderland, kjer so odgovarjale na
vprašanje, kje se lahko dnevno srečujejo s statistiko.
Vsak dan smo obkroženi s številnimi podatki, ki pa jih mnogokrat ne razumemo in ne znamo uporabiti.
Za kakšne namene lahko uporabljamo statistiko v vsakodnevnem življenju in kakšne so lahko posledice
napačno interpretiranih podatkov, so raziskovale Eva Kramarič, Lara Nemanič in Tjaša Remec v videu
Statistics in our everyday life.
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Evropske statistične igre ESC 2017/18, foto: SURS

Barbara Strnad

Tekmovanje 'World Scholar's Cup'
Tekmovanje WSC na Yalu v ZDA 2017 (tekmovanje prvakov)
Med 9. 11. in 14. 11. 2017 se je 12 dijakov udeležilo zadnjega kroga tekmovanja World Scholar’s Cup
Tournament of Champions na univerzi Yale v Ameriki. Tekmovanje je trajalo 4 dni in je bilo razdeljeno
na 4 kategorije, ki jih je povezovala ena krovna tema: An Unlikely World: collaborative writing
(sodelovalno pisanje esejev), team debate (debata na predpisano krovno temo), scholar’s challenge
(test iz znanja iz šestih predmetnih področij), scholar’s bowl (timski kviz s klikerji). Dijaki so tekmovali
v ekipah po tri.
Tekmovanja so se udeležili: Zara Gradecki, Maruša Gabrič, Luka Kunej, Rem Grobelšek, Nadina Kosinac,
Žan Žvar, Alja Štrbenc, Tara Polovič, Tibor Kovačič, Rok Karlič, Franc Štirn in Nezmir Hodžić. Njihovi
mentorici sva bili Mirjam Skube in Verena Potočnik.
Uvrstitve tekmovalcev oziroma tekmovalnih skupin na tekmovanju:
Kategorija

Zlata medalja

Scholar's Bowl (timski kviz)

Rok Karlič, Tibor Kovačič,
Franci Štirn, Nezmir Hodžić,
Zara Gradecki, Luka Kunej

Debata

Tara Polovič

Franci Štirn, Rok Karlič, Nadina
Kosinac

Pisanje

Luka Kunej

Rok Karlič, Zara Gradecki

Challenge (kviz)

Srebrna medalja

Rem Grobelšek, Nezmir
Hodžić, Franci Štirn, Zara
Gradecki, Luka Kunej
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Dijaki na Yalu, ZDA, foto: Mirjam Skube

Tekmovanje WSC v Ljubljani (regionalni krog) 2018
3. in 4. 2. 2018 je v Ljubljani potekalo državno tekmovanje. Udeležilo se ga je 21 naših dijakov 2. in 3.
letnika. V skupinah po tri so tekmovali v debatiranju, v kvizu iz znanja, skupinskem kvizu in pisanju
eseja. V posameznih kategorijah so naši dijaki dobili številne medalje, najuspešnejši pa so bili Nezmir
Hodžić, ki je bil drugi najuspešnejši posamezni tekmovalec v vseh kategorijah, Maruša Penca Kocjan, ki
je osvojila tretje mesto v pisanju, in ekipa Rok Karlič, Franci Štirn in Beti Brvar, ki je zmagala in osvojila
1. mesto.

Dijaki v Ljubljani, foto: Mirjam Skube

Tekmovanje WSC v Kuala Lupmurju od 18. 6. do 29. 6. 2018 (globalni krog)
Konec junija smo se s skupino 8 dijakov drugega in tretjega letnika udeležili tekmovanja na globalni
ravni v malezijskem glavnem mestu Kuala Lumpurju. Tekmovanje, ki se ga je letos udeležilo skoraj 4000
učencev in dijakov iz 42 držav, je potekalo 5 dni, in sicer podobno kot regijsko tekmovanje. Po
zaključenem tekmovanju smo si v organizaciji turistične agencije Oskar ogledali nekaj znamenitosti
Malezije in dodobra spoznali glavno mesto. Dijaki, ki so poleg novo pridobljenega znanja ter drugih
spretnosti in veščin imeli priložnost spoznati in deliti izkušnje z vrstniki iz celega sveta, so svoje vtise
strnili v nekaj kratkih misli:
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Lara Hvastija, 2. b: »Potovanje in tudi samo tekmovanje v Maleziji mi bo vedno ostalo v lepem spominu.
To je bila edinstvena izkušnja, ki bi jo z veseljem še enkrat ponovila. Pridobila sem veliko novega znanja,
izboljšala veščine komunikacije in postala bolj samozavestna. Največ, kar sem odnesla od tekmovanja,
pa so seveda novi prijatelji iz vseh koncev sveta.«
Manca Novak, 2. b: »Tekmovanje WSC nam dijakom omogoča, da krepimo različne veščine tudi izven
šolskega pouka. Sama sem se udeležila tekmovanja, ker spodbuja, da v angleškem jeziku spregovorimo
pred neznanimi ljudmi, debatiramo o temah, ki so aktualne in nas zanimajo. Med tekmovanjem sem
pregnala strah pred debatiranjem v angleščini s tujci. Tekmovanje krepi tudi veščine ustvarjalnega
pisanja, svoje znanje o naučenih temah pa smo lahko pokazali tudi na kvizu. Seveda na koncu najboljši
dobijo nagrade, vendar tekmovanje spodbuja in podpira vse, ki se ga udeležijo. To tekmovanje mi je
omogočilo tudi, da sem spoznala nove kulture in nove prijatelje z vsega sveta.«
Tjaša Smolej, 2. b: »Udeležba na tekmovanju World Scholar’s Cup v Maleziji je bila nepozabna izkušnja.
Na samem prizorišču sem spoznala veliko novih ljudi, s katerimi sem spletla nova prijateljstva. Tako
imam zdaj prijatelje iz drugega konca sveta in seveda sem se tam tudi nekaj novega naučila. To, da sem
se lahko tekmovanja sploh udeležila, mi pomeni zelo veliko, saj sem spoznala, da nekateri ljudje živijo
čisto drugače kot mi in zdaj bolj cenim, kar imamo doma. Tekmovanje mi je predvsem prineslo
samozavest, bolj logično razmišljanje ter boljše nastopanje pred drugimi ljudmi. Biti del nečesa takega,
kot je World Scholar’s Cup, je ena izmed najlepših izkušenj, saj si del neke družbe, kjer so si vsi
enakovredni.«
Filip Derganc, 3. b: »V tem tednu smo se naučili ogromno: kako argumentirati svoja stališča, kako
napisati dobra besedila, prav tako pa smo se učili o vsebinah, ki jih ni šolskem programu (letošnje teme
so bile odnosi med ljudmi, zgodovina diplomacije, umetnost, znanost spomina, črni trgi).«
Nezmir Hodžić, 3. b: »WSC je tekmovanje, ki se ga ne sme vzeti smrtno resno, saj je bilo ustvarjeno z
namenom, da se tekmovalci povezujejo. Tekmovanje srčno priporočam vsem vedoželjnim učencem in
učenkam.«
Eva Novak, 3. a: »WSC se mi zdi dobra priložnost za širjenje znanja angleškega jezika, debatiranje in
večdnevno komuniciranje z ljudmi z najrazličnejših delov sveta in kultur. Turistični del potovanja je
prinesel sprostitev, ogled znamenitosti Kuala Lumpurja in okolice in je bil preprosto fantastičen začetek
počitnic.«
Maruša Penca Kocjan, 2. c: »Hvaležna sem, da sem se imela priložnost udeležiti tekmovanja v Maleziji,
saj mi je izkušnja prinesla nešteto novih prijateljstev, mi izboljšala moje znanje angleščine ter me na
splošno naučila ogromno novih stvari. Potovanje bo zato vedno imelo posebno mesto v mojemu srcu.«
Tjaš Žvar, 3. š: »Tekmovanje mi je ponudilo priložnost doživeti in izkusiti državo Malezijo, kakor je nikoli
ne bi mogel sam.«
Dosežki na tekmovanju WSC (medalje):









Filip Derganc – srebrna bowl
Lara Hvastja – srebrna bowl
Nezmir Hodžić – zlata debata, srebrna bowl
Eva Novak – srebrna pisanje
Manca Novak – srebrna bowl
Maruša Penca Kocjan – srebrna pisanje
Tjaša Smolej – srebrna bowl
Tjaž Žvar – srebrna debata, srebrna bowl
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Dijaki v Kuala Lumpurju, foto: Mirjam Skube

Dijaki in profesorici v Kuala Lumpurju,
foto: Mirjam Skube

Mirjam Skube, Maja Hren

Angleško tekmovanje
19. 3. se je šest naših dijakov po uspešnem regijskem krogu v Novem mestu uvrstilo na državno
tekmovanje iz znanja angleščine v Ljubljani. Tekmovanje je bilo razdeljeno na tri dele: besedišče in
jezik, slušni del in pisanje eseja. Tekmovalci so imeli 2 uri časa.
V zelo močni konkurenci so srebrna priznanja prejeli Jan Van Elteren iz 3. a, Nezmir Hodžić iz 3. b ter
Angelika Kirar in Maja Šketelj iz 3. d. Bronasto priznanje sta prejeli Senija Tirić iz 3. b in Franci Štirn iz
3. d.

Dijaki pred tekmovanjem, foto: Mirjam Skube

Mirjam Skube

Tekmovanje iz znanja nemščine
V šolskem letu 2017/18 se je šolskega tekmovanja, ki je potekalo 9. januarja 2018, udeležilo 8 dijakov
2. letnika in 11 dijakov 3. letnika. Na državno tekmovanje, ki je potekalo 6. 2. 2018 na Gimnaziji
Bežigrad, so se uvrstili trije dijaki. Teja Šuštaršič iz 2. a je na državnem tekmovanju osvojila zlato
priznanje, Janko Starič iz 3. d in Adriana Seličanec iz 3. k pa srebrno. Bronasta priznanja so osvojili Eva
Blažič in Lara Gašpar iz 2. e ter Katja Šuštaršič in Jan van Elteren iz 3. a.
mag. Vasja Jakše
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Bralna značka Epi Lesepreis
16. marca 2018 je 12 dijakov od prvega do tretjega letnika sodelovalo pri bralnem tekmovanju Epi
Lesepreis. Za tekmovanje so morali prebrati dve knjigi. Dijaki prvih letnikov so brali Die Legende des
Piraten Störtebeker in Ein Toter zu viel, dijaki drugih letnikov Tödlicher Irrtum in Die Rache des
Computers, dijaki tretjih letnikov pa Veronikas Geheimnis in Die schwarze Spinne.
6 dijakinj si je prislužilo zlato priznanje: Manuela Malanović in Lia Hočevar iz 1. k, Eva Blažič in Lara
Gašpar iz 2. e, Nuša Avguštinčič iz 3. a in Senija Tirić iz 3. b.
4 dijaki so osvojili srebrno priznanje, 2 dijakinji pa sta prejeli priznanje za sodelovanje.
Anja Hozner Vovko

Bralno tekmovanje v nemščini Pfiffikus
Tudi v letošnjem šolskem letu je založba Center Oxford dijakom ponudila možnost sodelovanja na
spletnem bralnem tekmovanju Pfiffikus. V šoli smo tekmovanje izvedli februarja. Tekmovanja, za
katero so morali bralci prebrati dve knjigi v nemškem jeziku, se je udeležilo 61 dijakov naše šole. Dijaki
prvega in drugega letnika, ki so tekmovali na osnovni ravni, so morali pokazati natančno poznavanje
knjig Lea? Nein danke! in Papierhelden. Tekmovalci tretjega in četrtega letnika so prebrali knjigi Der
rote Hahn in Das Wunschhaus, ki sta bili določeni za višjo raven tekmovanja.
Dijaki, ki so na tekmovanju dosegli 90 % možnih točk ali več, so prejeli zlato priznanje. Na osnovnem
nivoju so zlato priznanje osvojili Alja Kastelic, Anja Košmrlj in Eva Košmrlj iz 1. a, Nives Kočman iz 1. b,
Lara Strniša iz 1. d, Manuela Malanović iz 1. k, Andriyana Muhič, Teja Šuštaršič, Tea Pirc, Ajda Žura, Tia
Primc in Alenka Červ iz 2. a, Zala Košiček, Eva Blažič, Maša Mihelič, Filip Höfferle, Ema Parkelj, Eva
Kolenc in Lara Gašpar iz 2. e ter Nina Kraševec in Iman Hussein iz 2. k. Prejemniki zlatega priznanja na
višjem nivoju so bili Ana Bezjak in Ana Govednik iz 3. a, Angela Jakljič, Erika Kum in Nika Kirn iz 4. a,
Taja Skube, Larsen Cundrič, Ines Metelko in Klavdija Bijek iz 4. e ter Žan Žvar iz 4. k.
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 in nemškem jeziku. Na sedmi natečaj v nemškem
jeziku je prispelo 190 haikujev, od tega jih je žirija nagradila 19. V zborniku, ki je izšel ob tej priložnosti,
je dr. Mateja Gaber zapisala, da so letošnji haikuji v nemščini izvrstni in da so avtorji v svojem
dojemanju okolice iskreni in obenem dojemljivi za velike in tudi nekoliko manj velike stvari.
S svojimi prispevki je na natečaju sodelovalo tudi deset dijakov naše šole: Ema Parkelj, Eva Blažič in
Sara Kotnik iz 2. e, Katja Šuštaršič, Ana Šenica in Eva Novak iz 3. a, Taja Skube, Petra Pavlin, Larsen
Cundrič in Evgen Golob iz 4. e. Haikuji Ane Šenica, Eve Novak, Larsna Cundriča in Taje Skube so bili
nagrajeni in objavljeni v zborniku. Za objavo v zborniku je bil izbran tudi haiku Sare Kotnik. Nagrajenci
natečaja so se z mentorico Natašo Sekula Zupančič udeležili zaključne prireditve s podelitvijo nagrad,
ki je bila 10. aprila 2018 v Cankarjevem domu.
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Nagrajenci natečaja haikujev, foto: Nataša Sekula Zupančič

Nataša Sekula Zupančič

Natečaj Bodi pisatelj
Pionirski dom že nekaj let zapored organizira natečaj Bodi pisatelj za 2. in 3. triado osnovnih šol ter za
srednje šole. Učenci in dijaki prijavijo prispevke v maternem ali tujem jeziku. Vodje natečajev objavijo
začetke zgodb po kategorijah prijave, v maternem ali tujem jeziku, učenci in dijaki zgodbo nadaljujejo
po svoji zamisli v različnih žanrih, pri tem morajo upoštevati predpisano dolžino prispevka in razpisani
rok oddaje.
Na slavnostni podelitvi v Festivalni dvorani za Bežigradom 15. 2. 2018 je Erika Kum prejela nagrado za
globoko domišljeno zgodbo o smislu življenja, ki je bila objavljena ob koncu šolskega leta tudi v
gimnazijskem glasilu Stezice.

Erika Kum ob podelitvi nagrade v Pionirskem domu, foto: Igor Sukur

Odlomek iz njene zgodbe je na podelitvi občuteno prebral direktor Goethe inštituta Ljubljana Uwe
Reissig. Odlomke nagrajenih prispevkov v maternem jeziku sta brala igralca Dario Varga in Marinka
Štern.
Eva Starič
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Nemška jezikovna diploma DSD 1 in 2
Dodatni pouk za 1. letnik
V šolskem letu 2017/18 je nemški prostovoljec Daniel Badowski izvajal dodatni pouk za dijake 1. letnika
v obliki sklopov – bralno, slušno razumevanje, pisna in ustna komunikacija.
Izpita DSD 1 in DSD 2


Priprave na DSD 1 (raven znanja A2/B1) in izpit:

V šolskem letu 2017/2018 smo že peto 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 dodatnih priprav.
13. februarja smo na šoli po izpitnem protokolu DSD I izvedli poizkusni ustni izpit. Dijakinja 2. letnika je
pripravila predstavitev in je tudi odgovarjala na zastavljena vprašanja, izpitna komisija je njen nastop
ocenila po veljavnih merilih in je oceno z argumentacijo in napotki posredovala poslušalcem – letošnjim
izpitnim kandidatom. Pisni izpit je potekal v prostorih RIC-a v Novem mestu 13. 3. 2018, ustni izpiti pa
so po potekali v prostorih Gimnazije Novo mesto od 20. do vključno 22. marca 2018. Izpit je opravilo
59 dijakov. Diplom na ravni B1 je prejelo 57 dijakov, na ravni A2 pa 2.


Priprave na DSD 2 (raven znanja B2/C1) in izpit:

V šolskem letu 2017/2018 je izpit DSD II opravila že 19. generacija gimnazijcev. Na izpit so se dijaki
pripravili na rednih pripravah (2 uri tedensko) od aprila 2017 dalje, na individualnih konzultacijah ter
na štiridnevnem jezikovnem taboru v Celovcu oktobra 2017 pod mentorstvom Else Louis. Tam je
potekal tudi poskusni pisni izpit. 28. 11. 2017 je v šoli potekal pisni izpit, 12. 1. 2018 pa ustni. Izpit je
opravljalo 9 dijakov. Diplomo na ravni C1 je prejelo 7 dijakov, na ravni B2 pa 2.
Svečana podelitev diplom DSD 1, DSD 2 in DELF
Na šoli smo 19. 9. 2017 svečano podelili 74 jezikovnih diplom, 47 za nemščino DSD 1, 17 za nemščino
DSD 2 in 10 za francoščino DELF. Dijake so nagovorili in jim podelili diplome ravnateljica Mojca Lukšič,
dr. Reinhard Zühlke, koordinator za program DSD v Sloveniji, profesorica Eva Starič, francoska atašejka
na jezikovnem področju Marie-Laure Canteloube in profesorica Elsa Louis. Prireditev je vodila Eva
Novak, dijaki 1. in 3. letnika so popestrili prireditev z glasbenimi in recitatorskimi prispevki.
Izpite za jezikovno diplomo DSD 1 na ravni A2/B1 smo v spomladanskem roku 2017 v lanskem šolskem
letu izvajali že četrtič zapored. Od 47 diplomantov je 45 opravilo izpit na ravni B1 in 2 na ravni A2.
Prejemniki DSD 1 diplom so:






Maj Malenšek, Nika Brulc, Gal Bordelius, Mark Batagelj iz letošnjega 4. š
Tinkara Moretti, Ana Čuk, Tanja Topić, Tarik Osmanbašić, Laura Iskra, Nastja Medle, Jakob
Höfferle iz letošnjega 4. b
Nika Kirn, Ana Šenica, Erika Kum, Anja Kočman, Rok Oberč, Lea Košmrlj, Angela Jakljič, Luka
Kunej, Fran Brkopec, Nika Špehar, Urša Uhan, Teodor Hočevar, Tjaša Tramte, Tea Košmerl,
Luka Lenart iz letošnjega 4. a
Žan Žvar, Vita Šandor, Tea Šandor, Lana Kolenc, Luka Novak, Žiga Medved iz letošnjega 4. k
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Taja Skube, Larsen Cundrič, Petra Pavlin, Nina Starič, Klavdija Bijek, Marija Gorenc, Patricija
Rauh, Anja Bučić, Ed Hasanović, Sara Štubljar, Maja Novak, Ines Metelko, Neja Katič, Andraž
Pacek in Tjaša Grabnar iz letošnjega 4. e

Izpite za jezikovno diplomo DSD 2 na ravni B2/C1 je novembra in decembra 2016 opravila 18.
generacija gimnazijcev. 17 dijakov je prijelo diplomo, 2 pa certifikat. Diplomo na ravni C1 je prejelo 9
dijakov, na ravni B2 pa 8.
Prejemniki DSD 2 diplom so:






Nina Zupančič iz lanskega 3. š
Eva Beg, Sara Morosini, Anja Kvartuh, Nika Muren, Miha Tavčar iz lanskega 4. a
Evgenija Burger, Tjaša Čukajne, Nastja Gašperšič, Ana Končar, Polona Kralj, Romana Kralj, Eva
Novljan iz lanskega 4. b
Lucija Marzel Djuranovič, Janja Sedlar iz lanskega 4. d
Hana Kastelic, Sandra Vizlar iz lanskega 4. k

Certifikat sta prejeli Urška Makše in Karmen Zupančič iz lanskega 4. b razreda.
Jezikovno diplomo DELF si je letos prislužila 5. generacija dijakov, in sicer na ravneh A2 (6 dijakinj), B1
(3 dijaki) in B2 (1 dijakinja). Prejemniki diplome iz francoskega jezika so naslednji dijaki: na ravni A2
Staša Balkovec, Nuša Bedene, Maša Možina, Ana Hočevar, vse dijakinje iz letošnjega 3. d, Tara Štraus
Duvnjak iz letošnjega 4. d, na ravni B1 Klemen Kapš, Lea Mioč, oba dijaka iz lanskega 4. d, Ema Muhič
iz lanskega 4. k, na ravni B2 Katja Štefanič iz lanskega 4. k.

Godalni kvartet, foto: Miha Hadl

Diplomanti DELF in DSD 2017, foto: Miha Hadl

Diplomanti DELF 2017, foto: Miha Hadl
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Svečana podelitev diplome DSD 2
24. 5. 2018 smo podelili jezikovne diplome DSD 2 19. generaciji gimnazijcev. Mednarodno priznana
diploma potrjuje znanje nemščine na ravni B2/C1 in omogoča študij na kateri koli nemški univerzi.
Diplome so podelili ravnateljica Mojca Lukšič, koordinator za program DSD v Sloveniji dr. Reinhard
Zühlke in Elsa Louis, profesorica nemščine.
Diplomo DSD 2 so prejeli Janko Starič iz 3. d, Lea Košmerlj iz 4. a, Ana Čuk, Jakob Höfferle, Tanja Topić
iz 4. b, Žiga Medved iz 4. d, Taja Skube iz 4. e in Žan Žvar iz 4. k.
Podelitev je popestrila Ema Starešinič (2. e) s krajšim glasbenim programom.

Podelitev DSD 2 2018, diplomanti, foto: mag. Vasja Jakše

Jezikovni tabor Celovec
Od leta 2000 organiziramo za dijake, ki želijo opravljati izpita DSD 1 in 2, intenzivne priprave v obliki
jezikovnega tabora. V Celovec se je tokrat odpravila skupina 42 dijakov iz 3. in 4. letnika. 9 dijakov se
je pripravljalo na izpit DSD 2 pod mentorstvom Else Louis, ostali pa na izpit DSD 1 pod mentorstvom
Eve Starič in Nataše Sekule Zupančič. V veliko pomoč nam je bil nemški prostovoljec Daniel Badowski.
Letos se nam je pridružila skupina z Gimnazije Slovenj Gradec z dvema profesorjema. Na taboru smo
preživeli štiri delovne in zanimive dni od 24. do 27. 10. 2017.
Glavni del tabora je namenjen intenzivni pripravi na pisni izpit v različnih oblikah pouka (frontalni pouk,
delo v skupinah, pisanje eseja v skupinah in individualni poskusni izpit) ter pripravi za ustni individualni
izpit (zbiranje gradiva, priprava in izvedba ankete na terenu v avtentičnem okolju, predstavitev osnutka
izdelka v skupini za DSD 2, izdelava plakatov za DSD 1). Delo se je prepletalo z drugimi dejavnostmi, kot
so sprehod do Europaparka, ogled Celovca po skupinah v obliki „lova na lisice“, ogled studia ORF,
raziskovanje mesta in intervjuji z domačini o življenju v mestu ter večerni ogled nemških filmov.
Program je potekal po načrtu in dijaki so bili navdušeni. Jezikovni tabor nameravamo izvesti tudi v
prihodnjem šolskem letu (23.–26. 10. 2018).
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Jezikovni tabor v Celovcu, foto: Elsa Louis

Elsa Louis, Eva Starič

Jugend debattiert international
V šolskem letu 2017/18 naša šola že četrtič sodeluje na mednarodnem debatnem tekmovanju Jugend
debattiert international. Na pripravah, ki so potekale od februarja dalje, je sodelovalo 6 dijakov 2. in 3.
letnika, ki so se na delavnicah na šoli in na Goethe-Institutu Ljubljana ob pomoči obeh mentoric, Else
Louis in mag. Vasje Jakše, in tekmovalcev iz preteklih let, Janka Stariča, Teje Šuštaršič in Ane Hočevar,
pripravljali na tekmovanje. Na šolskem tekmovanju, ki je bilo 19. 4. 2018, so sodelovali 4 dijaki: Adam
Šiško in Katja Šuštaršič iz 3. a ter Anita Koprivc ter Ajda Žura iz 2. a. Dijaki so debatirali na trditev »Sollen
in Slowenien Plastiktüten generell verboten werden?«, najuspešnejši pa sta bili Katja Šuštaršič in Ajda
Žura.
Od 11. 6. do 15. 6. 2018 je v Ljubljani potekal zaključni teden mednarodnega debatnega tekmovanja
Jugend debattiert international, na katerem sta sodelovali tudi Katja Šuštaršič in Ajda Žura. Dekleti sta
cel teden preživeli v Ljubljani, kjer sta od ponedeljka do srede sodelovali na debatnih delavnicah v
organizaciji Goethe-Instituta, v četrtek pa sta se z ostalimi sodelujočimi dijaki pomerili v polfinalnih
debatah. Katji se je uspelo uvrstiti na državni finale, ki je potekal v petek, 15. 6. 2018, v katerem se je
uvrstila na zelo dobro četrto mesto.

Katja in Ajda na šolskem tekmovanju,
foto: mag. Vasja Jakše

Adam in Anita na šolskem tekmovanju,
foto: mag. Vasja Jakše

mag. Vasja Jakše
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DELF – Diplôme d'études en langue française
Certifikati DELF so mednarodno priznane in veljavne listine, s katerimi se uradno dokazuje znanje
francoskega jezika. Dijaki morajo pokazati ustrezno znanje iz temeljnih jezikovnih spretnosti, kot so
pisanje, branje, poslušanje (pisni in skupinski del izpita) in govorjenje (ustni in individualni del izpita).
DELF je mogoče opravljati na 6 stopnjah po veljavnih evropskih smernicah A1, A2, B1, B2, na stopnjah
C1 in C2 se izpit preimenuje v DALF (Diplôme approfondi de langue française). Na šolski ravni se
opravlja samo DELF, gre za različico “DELF junior” (prilagojene tematike), DELF B2 pa omogoča vpis na
francosko univerzo.
Možnost opravljanja francoske jezikovne diplome ponuja Gimnazija Novo mesto od šolskega leta
2012/2013, k izpitu pristopijo lahko ne le dijaki, ki obiskujejo redni pouk francoščine, temveč tudi dijaki
in profesorji z znanjem jezika, pridobljenim izven šolskega okvira. Izpit je samoplačniški, strošek znaša
od 45 € (A1) do 80 € (B2).
Letos je prvič potekala intenzivna priprava na izpit DELF v obliki celodnevne delavnice, namenjene
kandidatom na vseh treh ravneh. Delavnica je potekala 7. 3. 2018 od 8.00 do 14.00 v prostorih
gimnazije pod mentorstvom Else Louis in Verene Potočnik. Dijaki so se razdelili po skupinah iste ravni
in skupaj rešili izpitne naloge. Mentorici sta pomagali in sproti preverili rešene pole. Na koncu izpita je
potekal »poskusni ustni izpit«, tako da so prostovoljni dijaki preizkusili svoje znanje pri simulaciji
ustnega izpita.
Pisni del izpita je potekal 10. 4. 2018 (na ravni A1 in A2) in 11. 4. 2018 (na ravni B1 in B2), ustni del pa
16. 4. 2018. Komisijo sta sestavljali izpraševalka profesorica Elsa Louis in član profesorica Verena
Potočnik. Diplomo DELF si je prislužilo 13 kandidatk iz 1., 2. in 3. letnika.
Diplomanti na ravni A1 so bili: Ana Štirn in Ela Žugic iz 2. c, Anita Koprivc iz 2. a, na ravni A2 Manca
Novak iz 2. b, Valentina Bojanec, Eva Brudar, Nika Bučar in Nastja Gorenc iz 3. d, na ravni B1 Nuša
Bedene, Ana Hočevar, Angelika Kirar in Maša Možina iz 3. d in na ravni B1 Ida Rezo iz 1. d.
Slovesna podelitev diplom DELF, ki so jo dijaki opravili aprila 2017, bo potekala predvidoma septembra
2018.
Elsa Louis

Bralna značka iz francoščine »Le rat de bibliothèque«
Letos so dijaki iz 1. d, 1. k in 1. š razreda sodelovali pri bralni znački iz francoskega jezika »Le rat de
bibliothèque«. Prebrali so dve knjigi v francoskem jeziku: Le Tour de Jean in Barbe bleue et autres
contes na osnovni ravni oz. Vingt mille lieues sous les mers in La terre est ronde na višji ravni (lectures
Eli juniors) in se pripravili samostojno. Preverjanje je potekalo 8. 3. 2018 preko spleta
(www.centeroxford.com) v prostorih gimnazije.
Priznanje za sodelovanje so si prislužili Maša Breščak, Rok Drenik, Petra Kovšček, Kaja Rangus, Ida Rezo
iz 1. d ter Ana Močivnik iz 1. k.
Elsa Louis
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Macaron d'or (Tekmovanje v peki francoskih slaščic)
Francoski inštitut Charles Nodier iz Ljubljane je letos drugo leto zapored organiziral tekmovanje v peki
francoskih slaščic in k sodelovanju povabil tako osnovne kot srednje šole.
Tekmovanje poteka na dveh stopnjah. Najprej na sodelujočih šolah, kjer poteka degustacija slaščic.
Komisija izmed njih izbere tri najboljše. Nato zmagovalci izpolnijo obrazec, kamor napišejo zgodbo o
slaščici, in jo pospremijo s sliko. Izmed vseh prispevkov jih na koncu člani inštituta izberejo 6 in jih
nagradijo s knjigo.
Na naši šoli smo tekmovanje izvedli 16. 3. 2018. Sodelovalo je 7 dijakov s šestimi slaščicami. Tekmovalci
so najprej »predstavili« svojo slaščico in opisali recept. Po predstavitvi so zapustili učilnico, člani
komisije pa smo se lotili pokušine in ocenjevanja. Imeli smo zelo težko nalogo izbrati najboljše, saj so
se vsi sodelujoči zelo potrudili in izdelali prave umetnine.
Na koncu so bili za najboljše razglašeni Rok Drenik iz 1. d in Staša Balkovec ter Maja Šketelj iz 3. d, ki so
poslali prijavni obrazec na Francoski inštitut.
Veseli nas, da je Staša Balkovec, ki je spekla t. i. éclair z gozdnimi sadeži in s čokolado, postala ena
izmed šestih knjižnih nagrajencev.

Éclair, foto: Verena Potočnik

Verena Potočnik

Bralna značka Epi Lectura
Bralne značke iz španščine Epi lectura, ki jo vsako leto organizira DZS, so se udeležile 4 dijakinje drugega
in 2 dijakinji tretjega letnika. Vseh 6 je doseglo srebrno priznanje. Tekmovanje je potekalo na šoli 30.
3. 2018.
Tea Ribič

Tekmovanje iz znanja španščine DILO
Šolsko tekmovanje iz znanja španščine je potekalo 7. 3. 2018 na šoli, udeležile so se ga tri dijakinje. Dve
sta napredovali na državno tekmovanje, ki je potekalo 14. 4. 2018 na Gimnaziji Novo mesto. Dijaki
tretjih letnikov vseh prijavljenih šol so se pomerili v bralnem in slušnem razumevanju, poznavanju
jezika, pisnem izražanju in poznavanju kulture in civilizacije. Naša dijakinja Lara Zidar je dosegla srebrno
priznanje. Državno tekmovanje je vsakoletni celodnevni dogodek, ki ga organizirata SDUŠ (Slovensko
društvo učiteljev španščine) in šola gostiteljica. Pri nas smo poleg tekmovanja peljali dijake in
profesorje na ogled Novega mesta, pripravili pogovor preko Skypa s Slovenko, ki živi v Boliviji (Bolivija
je bila letošnja tema za kulturo in civilizacijo), naši dijaki pa so pripravili tudi kulturni program.
Tekmovanje smo sklenili s podelitvijo priznanj in nagrad.
137

Nastopajoči dijaki, foto: Tara Polović

Pogovor preko Skypa,
foto: Tara Polović

Dijaki zmagovalci s predsednico SDUŠ, foto: Tara Polović

Tea Ribič

14. državno tekmovanje iz filozofije
30. marca 2018 je na naši šoli potekalo 14. državno tekmovanje iz filozofije. Udeležilo se ga je 35
udeleženk in udeležencev s trinajstih slovenskih gimnazij. Pomerili so se v pisanju razpravljalnega
filozofskega eseja, lahko pa so izbrali tudi literarni odlomek, ki so ga morali filozofsko komentirati. Eseji
se ocenijo na enak način, kot se ocenjujejo eseji pri maturi iz filozofije.
Po otvoritvenem nagovoru ravnateljice Mojce Lukšič je sledila je filozofska »himna« »Bit«, ki jo je
izvedla glasbena skupina novomeških gimnazijcev, nato pa so tekmovalke in tekmovalci že odhiteli v
učilnici, v katerih je potekal najpomembnejši del srečanja – pisanje esejev. Med pisanjem esejev je
profesorica Natalija Petakovič mentoricam in mentorjem predstavila novomeško gimnazijo. Po
odpisanem eseju so tekmovalke in tekmovalci imeli kosilo, učitelji pa so se lotili ocenjevanja esejev.
Sledila je otvoritev razstave Filozofija na platnu, ki so jo pripravile dijakinje in dijaki novomeške
gimnazije. V okviru pouka filozofije so pripravili različne izdelke (od pesmi, filmov, ilustracij, stripov in
haikujev), povezanih s filozofsko snovjo. Udeleženci so nato imeli proste urice, ki so jih večinoma
izkoristili za sprehod po bližnjem novomeškem mestnem jedru. Ob 16. uri se je tekmovanje zaključilo
z razglasitvijo rezultatov ter podelitvijo nagrad – filozofskih knjig, ki so jih prijazno podarile nekatere
slovenske založbe.
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Rezultati tekmovanja:






1. mesto (po abecednem vrstnem redu): Marko Debevc (Škofijska klasična gimnazija Ljubljana),
Martina Fridl (II. Gimnazija Maribor), Filip Korošec (Gimnazija Bežigrad);
2. mesto: Sven Jensterle Prešern (Gimnazija Kranj), Eneja Sajko (II. Gimnazija Maribor), Luka
Umek (Gimnazija Novo mesto), Pavla Zabret (Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik);
3. mesto: Zala Arzenšek (II. Gimnazija Maribor), Niko Farič (Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer), Luka Jesenko (Škofijska klasična gimnazija Ljubljana), Matija Snoj (Gimnazija
Poljane), Tina Tomšič (Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana);
Pohvale: Monika Baraga (Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik), Petrisa Čanji (I.
gimnazija v Celju), Hana Hos (Gimnazija Vič), Andraž Jelinčič (Gimnazija Bežigrad), Maša Krajnc
(I. gimnazija v Celju), Rok Lindič (Gimnazija Poljane), Nika Pušlar (Gimnazija Vič).

Udeleženci tekmovanja, foto: Nuša Plankar

Luka Umek je dosegel odlično 2. mesto,
foto: Jože Petrak Zajc

Uroš Lubej

Tekmovanje mladih zgodovinarjev
Šolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev je potekalo 31. 1. 2018. Udeležilo se ga je 27 dijakov iz
različnih letnikov. Bronasta priznanja so osvojili Ajda Žura, Tea Pirc in Teja Šuštaršič iz 2. a, Eva Kolenc
iz 2. e, Vanesa Cvelbar iz 3. a, Angelika Kirar, Staša Balkovec in Nika Bučar iz 3. d, Leon Gorše iz 3. š, Žan
Zakošek iz 4. b in Žan Žvar iz 4. k.
Na državno tekmovanje mladih zgodovinarjev so se uvrstile Ajda Žura, Tea Pirc in Angelika Kirar.
Državno tekmovanje mladih zgodovinarjev je potekalo 7. 4. 2018 na Ptuju. Vse tri naše dijakinje so se
uvrstile v prvo tretjino uvrščenih. Ekipno so med 59 ekipami dosegle 14. mesto. Na terenskem delu so
si z več ekipami delile drugo mesto.
Matjaž Štih

Tekmovanje v znanju geografije: »Trajnostni turizem za razvoj«
Letošnje tekmovanja v znanju geografije je potekalo pod naslovom »Trajnostni turizem za razvoj«. V
torek, 16. januarja 2018, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje. Nanj se je prijavilo 38 tekmovalcev, s
tekmovalnimi polami pa se jih je spopadlo 30. Med tekmovalci na prvi ravni tekmovanja jih je 11
osvojilo bronasto priznanje, in sicer Vanessa Špilar iz 1. d, Nika Godec iz 3. a, Kim Malnarič, Jakob Čop,
Vid Dobrovoljc in Brina Klobčaver iz 3. b, Jon Judež iz 3. d, Tina Lindič, Matjaž Bevc, Tinkara Moretti in
Matej Kvartuh iz 4. b. Matej Kvartuh je na šolskem tekmovanju osvojil vse možne točke.
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Območno tekmovanje za južno in jugovzhodno Slovenijo smo v sredo, 7. marca 2018, gostili na naši
šoli. Udeležilo se ga je 40 dijakov v skupini A (nad 140 ur geografije) in 29 tekmovalcev v skupini B (do
140 ur geografije), spremljalo pa jih je 12 mentorjev. Našo šolo so na območnem tekmovanju zastopali
Matej Kvartuh, Jon Judež, Brina Klobčaver, Tina Lindič, Nika Godec in Kim Malnarič. Tekmovalci so se
najprej pomerili v teoretičnem poznavanju razpisanega gradiva, potem pa je sledil še terenski del
tekmovanja. Pot po okolici šole je vodila do Ragovega loga in Kapitlja, zanimivosti terena pa so dijaki
odkrivali v treh skupinah v spremstvu mentorjev. Na terenu je bilo potrebno raziskati geografske
značilnosti, pojave in procese kraškega reliefa. Med tekmovalci se je najbolje odrezal Jon Judež iz 3. d,
ki je dosegel najboljši rezultat območnega tekmovanja. Čisto vsi naši predstavniki so osvojili srebrno
priznanje, na državno tekmovanje pa so se uvrstili Jon Judež, Brina Klobčaver, Tina Lindič in Kim
Malnarič.
Državno tekmovanje se je odvijalo v petek, 13. aprila 2018, na OŠ Janka Glazerja v Rušah. Vsi naši dijaki
so na državnem tekmovanju osvojili zlato priznanje, kar se doslej še ni zgodilo.

Orientacija s kompasom je nujna veščina,
foto: Polonca Centa

Naši tekmovalci z mentorico na državnem tekmovanju v Rušah,
foto: Dušanka Bulut

Polonca Centa

Šolsko in državno tekmovanje iz znanja biologije
Šolskega tekmovanja iz znanja biologije, ki je bilo 25. januarja 2018 v prostorih šole, se je udeležilo 55
dijakov iz vseh letnikov. 5 najuspešnejših dijakov se je v Kopru, 17. marca 2018, udeležilo državnega
tekmovanja, kjer sta dva dijaka dosegla zlato priznanje, trije srebrno in 19 bronasto priznanje. Zlato
priznanje sta prejela Urh Šadl iz 1. a in Maruša Škufca Kalin iz 2. a. Srebrna priznanja so prejeli Matevž
Turk iz 3. b, Maja Šketelj iz 3. d in Nastja Medle iz 4. b. Njihova mentorica je bila Tatjana Durmič. Mladi
»biologi« so si tako prislužili 24 Proteusovih priznanj.
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 je
bila Dvoživke in njihova ogroženost. Dijaki tretjega in četrtega letnika tekmujejo iz vsebin 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 huda. V letošnjem letu ni nikomur uspela uvrstitev v
olimpijsko ekipo 2018.
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Udeleženci državnega tekmovanja z mentorico, foto: Tatjana Durmič

Tatjana Durmič

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
Zveza društev diabetikov Slovenije je v šolskem letu 2017/2018 organizirala že 19. tekmovanje v znanju
o sladkorni bolezni. Šolskega tekmovanja na Gimnaziji Novo mesto se je 13. 10. udeležilo 60 dijakov,
od katerih jih je kar 33 doseglo bronasto priznanje. Ker se na državno tekmovanje iz posamezne šole
uvrstijo le trije dijaki z najvišjim številom doseženih točk, smo izvedli še izbirno tekmovanje za 5 dijakov.
Državnega tekmovanja so se udeležili Alenka Červ iz 2. a, Jon Judež iz 3. d in Lana Kolenc iz 4. k.
Tekmovanje je potekalo v soboto, 18. 11. 2017, v Domžalah. Naši dijaki so pokazali odlično znanje o
diabetesu in vsi trije osvojili zlato priznanje.

Prejemniki zlatih priznanj z mentorico, foto: Marija Judež

Tanja Gačnik

Tekmovanje iz poznavanja flore Slovenije
Šolskega tekmovanja, kjer se dijaki pomerijo v znanju o rastlinskem telesu ter poznavanju desetih
rastlinskih družin, se je udeležilo 8 dijakov. Tekmovali so v parih.





Mojca Muhič – Maruša Penca Kocjan
Eva Brudar – Anja Mitrovič
Nastja Medle – Jakob Hofferle
Patricija Rauh – Taja Skube
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Mojca Muhič in Maruša Penca Kocjan sta dosegli bronasto priznanje in se uvrstili na državno
tekmovanje, ki je bilo 12. maja na OŠ Matije Valjavca v Preddvoru na Gorenjskem.
Marija Kočar

Tekmovanje iz znanja fizike za prvošolce Čmrlj
11. oktobra 2017 smo na šoli organizirali tekmovanje iz fizike za prvošolce. Udeležilo se ga je 23
tekmovalcev in tekmovalk. 8 tekmovalcev in tekmovalk je prejelo bronasto priznanje. Pri tekmovanju
Čmrlj ni nadaljevalne stopnje tekmovanja.
Miha Hadl

Tekmovanje iz znanja fizike
Regijskega tekmovanja iz znanja fizike, ki je potekalo 16. 3. 2018, se je udeležilo 27 dijakov naše šole.
Kar 12 jih je prejelo bronasto priznanje, pet pa se jih je uvrstilo na državno tekmovanje, in sicer Jon
Judež in Miha Radež v 3. tekmovalni skupini, Jakob Höfferle v 2. tekmovalni skupini ter Jernej Birk in
Domen Hočevar v 1. tekmovalni skupini.
Državno tekmovanje je potekalo 7. 4. 2018 na Gimnaziji Bežigrad. Jon Judež je na državnem
tekmovanju iz znanja fizike dosegel izjemen uspeh. S 4. mestom, zlatim priznanjem in pohvalo v najtežji
tekmovalni skupini se je uvrstil tudi na izbirno tekmovanje za mednarodno olimpijsko (IPhO) ekipo in
tudi za evropsko olimpijsko (EuPhO) ekipo. Odlično so se odrezali tudi ostali tekmovalci, saj so vsi
dosegli srebrno priznanje. 8. 4. 2017 je na Prvi gimnaziji Maribor 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.

Udeleženci državnega tekmovanja iz znanja fizike: Anita
Nose, profesorica , Miha Radež, 3. d, Jon Judež, 3. d, Jakob
Hőfferle, 4. b, Domen Hočevar, 1. c, in Jernej Birk, 1. d,
foto: Miha Hadl

Udeleženci državnega tekmovanja iz znanja fizike: Miha
Radež, Jon Judež, Jakob Hőfferle, Domen Hočevar, Jernej Birk
in Miha Hadl, profesor, foto: Anita Nose

Miha Hadl

Tekmovanje iz znanja astronomije
Šolskega tekmovanja iz astronomije se je udeležilo 16 tekmovalcev, pet jih je prejelo bronasta
Dominkova priznanja. Trije tekmovalci, in sicer Jon Judež in Jan Anžlovar iz 3. d ter Luka Hadl iz 2. a so
se uvrstili na državno tekmovanje.
Državno tekmovanje je potekalo 6. 1. 2018 na Gimnaziji Šentvid v Ljubljani. Vsi trije tekmovalci so
prejeli srebrna priznanja.
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Tekmovalce je v šolskem letu 2017/18 pripravljal zunanji sodelavec Gregor Žagar.

Tekmovalci na državnem tekmovanju iz astronomije: Jan Anžlovar, 3. d,
Luka Hadl, 2. a, Jon Judež, 3. d in mentor Gregor Žagar, foto: NN

Miha Hadl

Fizikalni sef
"Videl, premislil, odklenil!" je državno tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov, ki ga je v sodelovanju z
Gimnazijo Novo mesto 18. 1. 2018 organizirala Hiša eksperimentov. Prijavljene ekipe srednjih šol in
gimnazij iz celotne Slovenije so v prvih petih mesecih šolskega leta pripravile sef, ki ga je moč odpreti
s pomočjo izvajanja fizikalnih poskusov. Na tekmovanju, ki smo ga gostili na naši šoli, so se ekipe
pomerile med seboj v spodobnosti "vdiranja". Za dober uspeh na tekmovanju ni dovolj samo odporen
sef, temveč tudi zanimivost sefa, spodobnost ekipe za vdiranje v druge sefe, poznavanje fizikalnega
ozadja zaklepnega mehanizma ...
Na letošnje državno tekmovanje se je prijavilo 11 ekip, zaključnega dela na Gimnaziji Novo mesto pa
se je udeležilo 8 ekip. Zmagala je Gimnazija Želimlje. Ekipo, ki je zastopala barve novomeške gimnazije,
so sestavljali Larsen Cundrič, Domen Mohorčič, Luka Umek, Matic Rajner, Peter Jakob Candellari in
Marcel Franse Martinšek. Zasedli so 4. mesto in se tako znašli tik pod odrom za zmagovalce.

Dijaki med izdelavo sefa, foto: Blaž Zabret

Dijaki med izdelavo sefa, foto: Blaž Zabret
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Dijaki na razstavi sefov po tekmovanju, foto: Blaž Zabret

Blaž Zabret

Razmišljam, iščem, (se) razvijam
V okviru izbirne dejavnosti OIV smo vse nosilke (Marinka Kovač, mag. 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 za uvrstitev na 50. mednarodno kemijsko olimpijado,
priprave na izbirne teste na šolski in državni ravni za udeležbo na Naravoslovni olimpijadi EUSO
v Ljubljani,
priprave in organizacija šolskega tekmovanja in priprave na državno tekmovanje iz kemije za
Preglova priznanja,
soorganizacija regijskega srečanja mladih raziskovalcev in udeležba na državnem srečanju,
mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah za Krkine nagrade, priznanja in razpis ZOTKS.
mag. Branka Klemenčič

47. Krkine nagrade in priznanja
V Krkini upravni stavbi je 15. 9. 2017 potekala podelitev 47. Krkinih nagrad in priznanj, ki sta jih
srednješolcem podelila predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Krke Jože Colarič in dr. Aleš Rotar,
član uprave, direktor Razvoja in raziskav ter predsednik sveta Sklada Krkinih nagrad.
Pred podelitvijo so na simpoziju srednješolci svoje nagrajene naloge tudi predstavili, prireditev pa je
zaokrožila slovesnost z nadarjenimi mladimi glasbeniki in predstavitvijo dela in življenja mlade Krkašice,
zaposlene v razvoju analitike.
Na razpis je 58 dijakov iz 12 slovenskih šol poslalo 29 raziskovalnih nalog. Od prispelih in ocenjenih
nalog so nagrado podelili 13 raziskovalnim nalogam, ki jih je izdelalo 28 srednješolcev. Gimnazija Novo
mesto je na razpis prijavila tokrat kar osem nalog, ki jih je pripravilo 15 dijakov, kar je najbolj množično
doslej.
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Krkino nagrado je prejelo pet raziskovalnih nalog:








Primerjava klasičnih kemijskih pristopov in pristopov z uporabo biokatalizatorjev na izbranih
modelnih spojinah pri kemijskih pretvorbah, avtorice Nika Brulc, Zala Kink in Nika Zupančič,
mentorji dr. Silvo Zupančič, doc. dr. Aleš Gasparič in mag. Branka Klemenčič;
Preučevanje nastajanja biofilma v vodovodni vodi Gimnazije Novo mesto v odvisnosti od časa,
hrane in materialov, avtorji Tjaša Grabnar, Larisa Grubič in Luka Kunej, mentorici dr. Maja
Florjanič in Janja Pust;
Uporaba CalB pri kiralni ločbi R/S-1-(1-naftil)etanola, avtorice Nastja Medle, Laura Medved in
Barbara Jaklič, mentorja mag. Branka Klemenčič in doc. dr. Aleš Gasparič;
Matični mleček in trans-10-hidroksi-2-decenojska kislina, avtorji Larsen Cundrič, Matic Rajnar
in Taja Skube, mentorica Janja Pust;
Optimizacija in uporabnost metode za identifikacijo cianobakterij v okoljskih vzorcih na osnovi
DNA, avtorji Evgenija Burger, Lucija Marzel Djuranovič in Luka Petravić, mentorji izr. prof. dr.
Marko Dolinar, Mojca Jutrešek in Tanja Gačnik.

Še tri naloge dijakov Gimnazije Novo mesto so prejele Krkino priznanje:




Hipertiroidizem pri mačkah, avtorice Nina Starič, Klavdija Bijek in Neja Katič, mentorici Janja
Pust in Katarina Sluga;
Vpliv krme na kravje mleko, avtorica Petra Pavlin, mentorja dr. Primož Treven in Janja Pust;
Možnost čiščenja in ponovne uporabe odpadne vode pri procesu lakiranja v avtomobilski
industriji, avtorji Anja Bučić, Ed Hasanović in Patricija Rauh, mentorici Janja Pust in Dragica
Bučić.

Prejemniki Krkinih nagrad iz Gimnazije Novo mesto z mentorji in vodstvom šole,
foto: Arhiv Krke, d.d., Novo mesto

Tokrat so v Krki prvič podelili tudi priznanja mentorjem za uspešno delo z mladimi pri raziskovalnih
nalogah. Med šestimi mentoricami iz štirih slovenskih šol sta priznanje prejeli tudi mag. Branka
Klemenčič in Janja Pust iz Gimnazije Novo mesto.
Na 48. razpisu za Krkina priznanja in nagrade pa se bo potegovala samo ena raziskovalna ekipa.
mag. Branka Klemenčič
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Priprave na izbirne teste za kemijsko olimpijado
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije
(ZOTKS) vsako leto organizira izbirno tekmovanje za priprave na kemijsko olimpijado. Na tekmovanju
se je pomerilo šest dijakov naše šole. Štirim (Matevž Turk, Tanja Topić, Jakob Höfferle in Nastja Medle)
se je uspelo uvrstiti v skupino, ki se je od novembra do aprila intenzivno pripravljala na nadaljnja izbirna
tekmovanja. Priprave so izvajali dr. Helena Prosen, dr. Jernej Markelj, dr. Darko Dolenc, dr. Alojz
Demšar in dr. Andrej Godec.
Nastji Medle iz 4. b je uspelo v treh izbirnih testih osvojiti 3. mesto. S tem rezultatom se je uvrstila v
ekipo, ki bo Slovenijo zastopala na 50. mednarodni kemijski olimpijadi (IChO 2018). Letošnja jubilejna
olimpijada se bo odvijala v Pragi in Bratislavi.
Slovensko ekipo sestavljajo:





Vid Kermelj, Gimnazija Škofja Loka
Martin Rihtaršič, Gimnazija Škofja Loka
Nastja Medle, Gimnazija Novo mesto
Jože Gašperlin, Gimnazija Kranj

Jakob Höfferle, Nastja Medle, Tanja Topić in Matevž Turk, foto: Katarina Sluga

mag. Branka Klemenčič

Preglovo tekmovanje
12. 3. 2018 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja kemije. Udeležilo se ga je 149 dijakov. 56
dijakov je prejelo bronaste Preglove plakete. 43 dijakov se je uvrstilo na državno tekmovanje, ki je bilo
v soboto, 5. 5. 2018, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Naši dijaki so na
državnem tekmovanju osvojili 7 zlatih in 12 srebrnih Preglovih plaket.
Najuspešnejši trije so posegli po prvih treh mestih v državi:




Domen Hočevar, 1. c – 2. mesto
Nastja Medle, 4. b – 2. mesto
Jakob Höfferle, 4. b – 3. mesto

Ostali dobitniki zlatih Preglovih plaket so Jernej Birk iz 1. d, Luka Hadl in Pija Kapš iz 2. a ter Matevž
Turk iz 3. b.
Srebrne Preglove plakete so osvojili:


1. letnik: Marin Gazvoda De Reggi, Urban Malavašič in Kristina Turk iz 1. a ter Eva Malenšek in
Enej Trampuš iz 1. b
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3. letnik: Nika Godec iz 3. a, Katarina Breznik iz 3. b in Tinara Šuštaršič iz 3. c
4. letnik: Domen Mohorčič in Ana Šenica iz 4. a, Tanja Topić in Žan Zakošek iz 4. b

Zotkini talenti: Nastja Medle in Jakob Höfferle pri podelitvi zlatih priznanj za 2. in 3.
mesto na tekmovanju iz znanja kemije, foto: Miha Hadl

mag. Branka Klemenčič

Klub Delaj z glavo
Gimnazija Novo mesto je že drugo leto članica mreže MemoŠOL®, ki širi energijo znanja po celem svetu
in ljudi spodbuja 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.

V organizaciji Univerzum Minerva sta v letos potekali dve tekmovanji, ki sta komplementarni
tekmovanjem Svetovne organizacije miselnih športov.
Na šoli smo 12. 12. 2017 izvedli 2. tekmovanje v hitrem branju HiBra, 15. 2. 2017 pa smo izvedli 2.
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 šolskih tekmovanj so se z naše šole na državno tekmovanje HiBra uvrstili trije
dijaki, na Memoriado pa je to uspelo dvema.
13. 1. 2018 je 4. državno tekmovanje v hitrem branju Hibra18 gostila Osnovna šola Dušana Flisa Hoče.
Na državno tekmovanje se je uvrstilo 64 tekmovalcev iz cele Slovenije. Hitri bralci so tekmovali v branju
3 člankov, ki so bili tematsko zelo različni in so zahtevali visoko stopnjo koncentracije. V kategoriji
ODRASLI je slavila Eva Novak iz 3. a s 1731 prebranimi besedami na minuto. Ines Karažija iz 2. d je v
kategoriji Juniorji prejela srebrno priznanje.
10. 3. 2018 pa je na OŠ Alojzija Šuštarja v Ljubljani potekalo 10. državno prvenstvo v pomnjenju
Memoriada18. Tekmovalci so lahko svoj spomin pomerili v desetih disciplinah: naključne besede,
binarna števila, imena in obrazi, naključna števila, karte, hitra števila, abstraktne slike, datumi,
govorjena števila in hitre karte.
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Na državno tekmovanje se je uvrstilo 95 tekmovalcev iz cele Slovenije. V celodnevnem deseteroboju
je Anja Mitrović iz 3. d v disciplini naključne besede postavila nov državni rekord in osvojila 1. mesto
(zlato medaljo). Anja si je v petih minutah zapomnila kar 50 naključnih besed. Ravno tako se ji je uspelo
v desetih minutah zapomniti 52 naključno pomešanih igralnih kart. S tem dosežkom je osvojila 2. mesto
(srebrno medaljo) v disciplini karte. Anja se je zapisala med tekmovalce z izjemnim spominom in v
celokupnem seštevku mnogoboja zasedla odlično 8. mesto. Poleg Anje, ki je prejela zlato priznanje, sta
se na državno tekmovanje uvrstili še Eva Brudar iz 3. d in Eva Novak iz 3. a. Osvojili sta srebrno in
bronasto priznanje.

Anja Mitrović in Eva Brudar, foto: mag. Branka Klemenčič

mag. Branka Klemenčič

m

Tekmovanje iz znanja naravoslovja
20. 1. 2018 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 5
tekmovalcev. Luka Hadl je dosegel zlato priznanje. Jernej Birk in Jan Trputec sta osvojila srebrni
priznanji. Na šolskem tekmovanju je 6 dijakov prejelo bronasto priznanje. Luka Hadl se je s 1. mestom
v državi uvrstil v ekipo za naravoslovno olimpijado EUSO.

Udeleženci državnega tekmovanja iz naravoslovja,
foto: mag. Branka Klemenčič

Luka Hadl, zmagovalec državnega tekmovanja
v znanju naravoslovja, foto: Miha Hadl

mag. Branka Klemenčič
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Naravoslovna olimpijada EUSO
Med 28. aprilom in 5. majem je v Ljubljani potekala 16. evropska naravoslovna olimpijada (The
European Union Science Olympiad – EUSO). V iskanju rešitev interdisciplinarnih nalog s področja
naravoslovja (biologije, kemije in fizike) se je med seboj pomerilo 156 mladih znanstvenikov, starih do
16 let. Na tekmovanju je sodelovalo 52 ekip iz 25 držav Evropske unije, tekmovalce pa je spremljalo
približno 100 mentorjev in spremljevalcev.
Naš dijak Luka Hadl iz 2. a je na olimpijadi sodeloval v ekipi z dijakoma iz Gimnazije Kranj, Gašperjem
Koširjem in Tevžem Lotričem. Kot ekipa so se odlično odrezali in osvojili 3. mesto in zlato medaljo za
Slovenijo. Druga slovenska ekipa, ki so jo sestavljali dijaki Gimnazije Bežigrad, Vladimir Smrkolj, Gregor
Gajič in Ana Meta Dolinar, je osvojila srebrno odličje.
Tako vrhunskih rezultatov zagotovo ne bi bilo brez vztrajnega usmerjanja mentorjev. Luka je bil deležen
mentorske pomoči profesorjev za fiziko (Blaž Zabret, Anita Nose in Miha Hadl), kemijo (mag. Branka
Klemenčič) in biologijo (Tatjana Durmič).

Slovenska ekipa s spremljevalci,
foto: arhiv EUSO 2018

Ekipa, ki je osvojila 3. mesto in zlato medaljo: Gašper Košir,
Tevž Lotrič in Luka Hadl, foto: arhiv EUSO 2018

mag. Branka Klemenčič

Šahovsko prvenstvo Gimnazije Novo mesto
V torek, 24. 4. 2018, je v atriju šole potekalo 1. šahovsko prvenstvo Gimnazije Novo mesto. Tekmovanje
se je začelo ob 12.30, na njem pa se je za medalje pomerilo 15 prijavljenih tekmovalcev. Odigrali so 7
kol po švicarskem sistemu s časovno omejitvijo 10' + 5'' na partijo (Fischer time). Zmagal je Vid
Dobrovoljc iz 3. b drugo mesto je osvojil Rok Rudman iz 1. d, bronasto medaljo pa si je priboril Martin
Koncilija iz 3. c. Šahovske garniture je posodilo Šahovsko društvo Krka Novo mesto, za organizacijo,
računalniško podporo in sojenje na turnirju pa je poskrbel Tomaž Koncilija. Tekmovanje je potekalo v
športnem duhu in je privabilo kar nekaj radovednih pogledov drugih dijakov, ki so se nato tudi sami
preskušali v šahovski igri. Turnir se je zaključil ob 16. uri, najboljšim trem pa je nekaj dni kasneje
medalje podelila ravnateljica Mojca Lukšič. Udeleženci so bili mnenja, da je potrebno tradicijo
gimnazijskih šahovskih prvenstev nadaljevati tudi v prihodnje.
Tomaž Koncilija
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Joga in sprostitvene tehnike
Joga in sprostitvene tehnike je bila izvedena v okviru OIV po prosti izbiri. Z vadbo smo začeli v
novembru, končali pa v aprilu. Dobivali smo se ob sredah od 14.00 do 15.00 v fitnesu. Dejavnost je
obiskovalo od 6 do 8 dijakinj.
Spoznavali smo se z različnimi tehnikami sproščanja in pomenom le-teh za celoten organizem in
počutje. Poskušali smo več različnih tehnik. Nato smo se spoznavali z manj in bolj zahtevnimi vajami za
telo, kjer smo poskušali poudarjati pomen vsakodnevnega izvajanja vaj za moč in raztezanje. Izvajali
smo jogijske asane, se dotaknili dihalnih tehnik in jih par preizkusili tudi v praksi. Na koncu smo vedno
končali s poglabljanjem vase in kratko meditacijo ter pozitivnim razmišljanjem in odnosom do sebe,
okolice, sveta. Poizkusili smo več oblik meditacije.
Saša Lavrič

Pilates
Dejavnost pilates, ki je potekala ob torkih po pouku, je obiskovalo okrog 28 dijakinj in nekaj profesoric.
Dejavnost so obiskovale dijakinje od prvega do tretjega letnika, v mesecu aprilu pa so se nam pridružili
še dijaki in dijakinje četrtega letnika.
Pilates je posebna vrsta vaj za krepitev telesnih mišic. Iznašel jih je Joseph Hubert Pilates , ki je to vadbo
najprej poimenoval Contrology, ker naj bi pri izvajanju vaj s pomočjo duha kontrolirali mišice.
Pilates je celostna telesna vadba, ki nosi poudarek na težje dostopnih, manjših in šibkejših mišicah, ki
pripomorejo k pravilni in zdravi telesni drži, krepitvi mišic in kardiovaskularnega sistema, izboljšani
telesni pripravljenosti in koordinaciji. Treningi so vključevali vaje za moč, raztezanje in dihanje. Največ
poudarka smo namenili telesnem centru, ki zajema mišice spodnjega dela trupa, medenično dno,
trebušne in hrbtne mišice. Vaje smo izvajali počasi in tekoče, z upoštevanjem pravilnega dihanja. Vaje
smo popestrili s pilates žogicami, elastikami in velikimi žogami.
Dijaki, dijakinje in profesorice so vadbo radi obiskovali in na njej uživali, čeprav je bilo včasih težje
obvladati stabilnost telesa. Z vadbo pilatesa bomo nadaljevale tudi v naslednjem šolskem letu.

Dijaki 4. letnika na pilatesu, foto: Tina Furlan Turk

Breda Vovko
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Akrobatika za vsakogar
Akrobatiko je redno obiskovalo 5 dijakinj. Bile so zelo navdušene nad vadbo. Trenirali smo v šolski
telovadnici enkrat tedensko po dve šolski uri od novembra do maja. Vadba akrobatike na prožni
akrobatski blazini in skokov na mali prožni ponjavi je bila za njih rekreacija, ki smo jo zadnji mesec
nadgradili z intenzivnimi treningi v pripravi za državno šolsko prvenstvo v športni gimnastiki.
17. 5. 2018 so telovadke nastopile na državnem prvenstvu srednjih šol v športni gimnastiki v dvorani
OŠ Brežice. V konkurenci osmih srednjih šol so osvojile odličen rezultat in naslov državnih prvakinj v
mnogoboju. Med posameznicami je Pija Kapš iz 2. a v mnogoboju osvojila izvrstno 2. mesto in s tem
srebrno medaljo, Neva Kovač iz 1. k pa je bila tretja v državi in osvojila bronasto medaljo.
Dekleta so telovadila odlično, skorajda brez napak, premagala drobne težave med tekmovanjem in na
koncu presenetile z odličnim rezultatom.
Ekipo so sestavljale: Pija Kapš iz 2. a, Neva Kovač iz 1. k, Ana Gimpelj iz 1. š, Klara Udovč iz 1. b in Hana
Skube iz 4. d.

Državne prvakinje – ekipa GimNm, foto: Ivan Maričič

Zadovoljne s pokalom po tekmi, foto: Ivan Maričič

Pia in Neva na stopničkah, foto: Ivan Maričič

Ivan Maričič
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Radi tečemo
Jesenske počitnice so tekači Gimnazije Novo mesto tradicionalno začeli z udeležbo na tekih 22.
Ljubljanskega maratona. V soboto, 28. 10. 2017, se je 21 dijakov udeležilo šolskega maratona, od tega
10 dijakinj iz 3. c. V čudovitem vremenu so pogumno pretekli 3,1 km in ponosno prejeli spominske
medalje za spodbudo za ukvarjanje s tekom za zdravje in sprostitev čez celo leto.
V nedeljo, 29. 10. 2017, so dijaki in profesor tekli 10 in 21 km v lepem, a vetrovnem vremenu. Vseh 11
je na svojih razdaljah prišlo do cilja. Vsi so bili zadovoljni s svojim tekom in rezultati v tekmi s samim
seboj. Spet smo dokazali, da zdrav duh živi v zdravem telesu.
Vsem udeležencem tekov na 22. Ljubljanskem maratonu čestitamo, vse ostale pa vabimo, da se nam
naslednje leto pridružite.

Lara zadovoljna v cilju, foto: Alja Oblak

Patricija uspešno pretekla šolski maraton, foto: Alja Oblak

V nedeljo, 3. 6. 2018, so tudi gimnazijci tekli na 8. dobrodelnem Leo teku na 5 km in 7 km v Portovalu
v Novem mestu. Teka sem je udeležil profesor Ivan Maričič in precej bivših gimnazijcev. Udeleženci so
tekli za zdravje in dober namen, saj so tako zbirali sredstva za Robija, ki bo dobil nov voziček za igranje
košarke. Želimo, da bi se naslednje leto Leo teka udeležilo še več tekačev dobrega srca.
Ivan Maričič

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 v igri utrjevali svoje
znanje. Večino časa sem namenil igri pet na pet.
Dijaki so bili s ponujeno dejavnostjo zadovoljni.
Sandi Kostić
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Evropa v šoli
Zveza prijateljev mladine Slovenije je tudi letos organizirala natečaj Evropa v šoli. Tema letošnjega
natečaja je bila DEDIŠČINA OKOLI NAS: KJER PRETEKLOST SREČA PRIHODNOST. 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: Verbič Leja, Cerinšek Neža
LIKOVNI NATEČAJ: Pečjak Špela, Antončič Ajda, Moretti Tinkara
FOTOGRAFSKI NATEČAJ: Moretti Tinkara, Hočevar Maja

Na nacionalnem nivoju sta bili izjemno uspešni dve dijakinji. Na literarnem natečaju je tako 1. mesto
ponovno dosegla Neža Cerinšek iz 3. c z delom Kaj pa je tvoj grafit?; na fotografskem natečaju pa je 1.
mesto dosegla Tinkara Moretti iz 4. b.

Nagrajenki literarnega in fotografskega natečaja, foto: Jasmina Žagar

V sredo, 9. 5. 2018, je bila v Festivalni dvorani Pionirskega doma v Ljubljani zaključna prireditev.
Osrednji del prireditve je predstavljal dialog otrok in mladostnikov z evropsko komisarko Violeto Bulc.
Za glasbo pa sta poskrbela ambasadorja leta kulturne dediščine dr. Igor Saksida in Rok Terkaj.
Nina Arnuš

Debatni klub
Srečanj Debatnega kluba se je v šolskem letu 2017/18 udeleževalo 9 dijakov 1. in 3. 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 debatnega turnirja, ki je potekal 21. oktobra 2017 na Gimnaziji Bežigrad.
Turnirja se je udeležila ekipa v sestavi Eva Brudar, Janko Starič in Franci Štirn, vsi dijaki 3. d-razreda.
Dijaki so debatirali na pripravljeno trditev »Predsednikom držav in vlad bi morali prepovedati, da bi
imeli in uporabljali svoje osebne profile na socialnih družbenih omrežjih (Twitter, Instagram, Facebook
…)« ter na impromtu trditev »Pravica otrok do zasebnosti je pomembnejša od pravice staršev, da
vedo«, za katero so imeli 60 minut časa za pripravo. Naša debatna ekipa se je uvrstila na 21. mesto.
Kot govorec se je najbolje uvrstil Janko Starič.
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Dijaki na turnirju, foto: mag. Vasja Jakše

mag. Vasja Jakše

Pevski zbor
Pevski zbor je deloval celo šolsko leto. Vaje so bile na Gimnaziji Novo mesto vsak teden dve šolski uri.
Sodelovalo je okrog 17 dijakov in so bili zadovoljni z delom. Zraven pevcev so sodelovali tudi trije dijaki,
ki so sestavili spremljevalno instrumentalno zasedbo.
Nekaj težav je sicer nastajalo pri organizaciji, ker so dijaki imeli 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 pri delu je bilo prijetno, sproščeno.
Pripravili smo program za koncert vseh klasičnih gimnazij v Sloveniji. Na koncertu so se dijaki zelo dobro
odrezali in zaradi svoje posebnosti poželi velik aplavz.
Vanja Popov

Po razstavah
V šolskem letu 2017/18 so si dijaki v okviru OIV Po razstavah ogledali retrospektivno razstavo Marija
Preglja v Moderni galeriji v Ljubljani. Na OIV je bilo prijavljenih samo 7 dijakov, zato nisem realizirala
več kot enega ogleda razstave. Ker je bila razstava slikarja Marija Preglja v Sloveniji medijsko zelo
odmevna, se je na ogled prijavilo 14 dijakov od 1. do 3. letnika.
23. 3. 2018 smo se ob 14.30 odpeljali v Ljubljano. Ob 16. uri smo imeli v Moderni galeriji voden ogled
razstave, ki je trajal eno uro. Skupina dijakov si je ogledala še stalno zbirko, ostali pa so se sprehodili
po mestu. V Novo mesto smo se vrnili ob 20. uri.
Dijakom je bila razstava všeč. Nekaj jih je predlagalo še ogled kipov Ivana Meštrovića meseca maja, a
ga zaradi premajhnega števila prijavljenih nisem realizirala.
Barbara Maznik
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Likovni krožek
Likovni krožek je letos obiskovalo 9 dijakov različnih letnikov, največ iz četrtega letnika. Srečanja so
potekala skozi vse leto 9. šolsko uro ob sredah in četrtkih, bolj intenzivno pa v mesecih, ko smo se
pripravljali na posamezne natečaje.
Cilj dejavnosti je bil, da dijaki konkretno in ob predstavitvi različnih tehnik spoznavajo različne panoge
likovne umetnosti, spoznajo umetnike in njihove stvaritve in tako krepijo estetsko senzibilnost in
kulturno razgledanost.
Veliko zabave in inovativnosti je izzvala delavnica mozaika, s katero smo sodelovali v nacionalnem
projektu UNESCO pridruženih šol Slovenije.
Pomemben delovni projekt je tudi okrasitev šole ob praznikih, posebej svečano pa ob koncu leta.
Oblikovali smo tudi sceno na podelitvi priznanj in nagrad. Ogled različnih likovnih razstav doma je bil
manjši projekt likovnega krožka v tem šolskem letu. Ogledali smo si razstave v Dolenskem muzeju,
Sokolskem domu in galeriji Simulaker v Novem mestu. Obiskali smo tudi bienale v Benetkah.
Sodelovali smo na več različnih natečajih: Živel strip! Živela animacija! pod okriljem Foruma Ljubljana
ter Ko preteklost sreča prihodnost za natečaj Evropa v šoli in Jurčičev memorial, ki je potekala pod
okriljem Gimnazije Ivančna Gorica.
V okviru Dneva za spremembe smo v romski vasi Jedinščica sodelovali pri poslikavi kontejnerja
otroškega vrtca.
Večkrat se srečujemo s težavami pri organizacij srečanj, kajti dijaki so iz različnih letnikov in imajo z
različne urnike. Zelo si želimo atelje, kjer bi nemoteno ustvarjali in realizirali svoje ideje.
Program dovoljuje veliko mero izražanja individualnosti, spodbuja k tolerantni kritičnosti, omogoča
spoznavanje umetnikov in njihovih del, predvsem pa skrbi za lep estetski in prijeten videz šole, saj
vsako leto ob različnih priložnostih okrasimo šolo.

Okrasitev šole, foto: Jasmina Žagar

Dan za spremembe, foto: Jasmina Žagar
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Natečaj Evropa v šoli, foto: Jasmina Žagar

Jezero je – jezera ni UNESCO, foto: Jasmina Žagar

Jasmina Žagar

Podjetnost in ustvarjalnost
V šolskem letu 2017/2018 smo dejavnost Podjetnost in ustvarjalnost vodili mag. Janez Gorenc, Mateja
Nemanič (zunanja) in Mojca Rangus.
Z dijaki smo se dobivali praviloma ob torkih ob 14.00 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 idejo. Udeležili smo se dveh tekmovanj ter obiskali dve podjetji in konferenco Podim v Mariboru.
Soorganizirali in izvedli smo dijaški startup vikend, na katerem smo tudi sodelovali.
Izzive za metodo Doris Korda so nam dali Občina Šentjernej, Mikrografija ter Mestna občina Novo
mesto. Pri izzivih je sodelovalo do 12 dijakov.
Z ekipami TrailSketch, Mixick, MyQpon, Naročanje v restavracijah in FLL smo sodelovali na naslednjih
tekmovanjih:



Spiritovo tekmovanje za najperspektivnejšo dijaško podjetniško idejo (FLL, Mixick, MyQpon,
TrainSketch, Naročanje) in
Popri (Mixick, MyQpon).

Na Spiritovem tekmovanju so se v finale med deset najboljših ekip v državi uvrstile tri ekipe, in sicer
Mixick, MyQpon in TrailSketch, med zmagovalno trojico pa sta se uvrstili MyQpon in TrailSketch. Deset
finalistov je dobilo po 500 € investicije, zmagovalne tri ekipe pa po 1000 € investicije.
Z dvanajstimi dijaki smo marca 2018 obiskali podjetji ABC Accelerator Slovenija ter Outfit 7. Obisk smo
naredili skupaj z dijaki Gimnazije Vič in Ekonomske šole Novo mesto. Maja pa smo s petimi dijaki
Gimnazije Novo mesto in Ekononske šole Novo mesto obiskali startup konferenco Podim v Mariboru,
kjer smo bili dva dni.
Konec oktobra pa smo na Podjetniškem inkubatorju Podbreznik skupaj z Razvojnim centrom in Startup
Novo mesto organizirali startup vikend, kamor so prišli poleg podjetnikov tudi dijaki iz Gimnazije Novo
mesto, Ekonomske šole, Kmetijske šole Grm in ŠC Novo mesto, Ekonomske šole Roška, Ljubljana 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.
mag. Janez Gorenc
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Podjetniški izzivi Dolenjske
Gimnazija Novo mesto je v šolskem letu 2017/2018 sodelovala v štirih podjetniških izzivih Dolenjske v
organizaciji Razvojnega centra Novo mesto. Občine in lokalno podjetje so za dijake in učence dolenjske
regije pripravile realne podjetniške izzive, s katerimi se soočajo pri svojem poslovanju. Ekipe mladih so
v omejenem časovnem obdobju, ob pomoči mentorjev, izzive obdelale in predstavile podjetju in
občinam svoje inovativne rešitve.
Od 15. 9. do 23. 9. 2017 je potekal drugi podjetniški izziv z namenom povečati turizem v Šentjerneju,
ki ga je podala šentjernejska občina. Sodelovalo je 12 dijakov in dijakinj naše šole, v zmagovalni ekipi
pa sta bili Neža Cerinšek in Eva Šubic.
Tretji podjetniški izziv, ki je potekal od 7. 11. do 28. 11. 2017, je podala Mikrografija d. o. o. Podjetniški
izziv je bil oblikovati ponudbo Mikrografije za izobraževalne ustanove. Sodelovali sta dve skupini
dijakov in dijakinj Gimnazije Novo mesto. Zmagovalno ekipo so sestavljali Gal Bordelius, Maj Malenšek,
Patrik Mirko Cvelbar in Jan Zupančič.
Izziv Občine Mirna je bil pripraviti mrežo postajališč za avtodome po Sloveniji. Četrti podjetniški izziv je
potekal od 6. 3. do 10. 4. 2018. Zmagala je ekipa Gimnazije Novo mesto v sestavi Maja Gazvoda, Maja
Peterlin in Špela Šturm.
Peti podjetniški izziv je potekal od 8. 5. do 4. 6. 2018. Podala ga je Mestna občina Novo mesto. Pripraviti
je bilo potrebno marketing športnega objekta Velodrom. Gimnazijo Novo mesto sta zastopala dva
dijaka.
Mentorica dijakov Gimnazije Novo mesto je bila profesorica Mojca Rangus.

Zmagovalci 3. podjetniškega izziva s predstavnikoma
Mikrografije in mentorico, foto: mag. Janez Gorenc

Zmagovalke 4. podjetniškega izziva,
foto: Mojca Rangus

Mojca Rangus
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MEPI – mednarodno priznanje za mlade
Dejavnost je potekala skozi celotno šolsko leto. Na tedenskih srečanjih so dijakinje spoznavale veščine,
ki jim omogočajo dobro načrtovanje in izvedbo odprav. Delale so tudi na ostalih področjih znotraj
programa, kjer so jim pomagali področni inštruktorji. V program je vključenih pet dijakinj drugega in
tretjega letnika.
V tem letu so dijakinje uspešno zaključile tako poskusno kot kvalifikacijsko odpravo. Zelo uspešne in
dejavne so tudi na področju rekreativnega športa, veščin in prostovoljnega dela. V začetku naslednjega
šolskega leta bomo tako podelili drugi komplet bronastih priznanj na naši šoli. Izzivov za nadaljevanje
dijakinjam ne primanjkuje, saj si želijo v naslednjem letu zaključiti zlato stopnjo programa MEPI. Žal
novih članov med dijaki prvega letnika ni bilo.

Začetek poti, foto: Primož Plazar

Dolga je cesta, z vasi do mesta, foto: Primož Plazar

Primož Plazar
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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
Tekmovanje

Področno posamično
prvenstvo,
Brežice, 19. 12. 2017

Področno ekipno prvenstvo,
Brežice, 19. 12. 2017

Državo posamično
tekmovanje,
Medvode, 23. 1. 2018

Državo ekipno prvenstvo,
Medvode, 10. 4. 2018

Ime in priimek dijaka

Dosežek

Gašper Krivec
Urban Kolenc
Maj Mišjak
Žiga Kočevar
Luka Redek
Andraž Gruden
Tibor Kovačič
Nastja Simčič
Iva Simčič
Gašper Krivec, Urban Kolenc,
Maj Mišjak, Nastja Simčič, Iva
Simčič
Gašper Krivec

1. mesto (kategorizirani)
2. mesto (kategorizirani)
2. mesto (nekategorizirani)
3. mesto (nekategorizirani)
6. mesto (nekategorizirani)
7. mesto (nekategorizirani)
10. mesto (nekategorizirani)
6. mesto (nekategorizirani)
8. mesto (nekategorizirani)

Maj Mišjak

1. mesto (nekategorizirani)

Luka Redek

5.–8. mesto

Žiga Kočevar

5.–8. mesto

Urban Kolenc

izpadel v 1. krogu

Nastja Simčič

izpadla v 1. krogu

Iva Simčič

izpadla v 2. krogu

Gašper Krivec, Urban Kolenc,
Maj Mišjak, Iva in Nastja
Simčič, Aleksandra Tepavčević

4. mesto

1. mesto
1. mesto (kategorizirani)
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Košarka – dijakinje
Tekmovanje

Ekipa

Dosežek

Področno prvenstvo,
Novo mesto, 5. 12. 2017
Državo četrtfinalno prvenstvo,
Postojna, 26. 1. 2018
Državo polfinalno prvenstvo,
Ljubljana, 15. 2. 2018
Državno finalno prvenstvo,
Ljubljana, 30. 3. 2018

Anja Špoljar, Nika Koračin, Ida
Vrščaj, Eva Vrščaj, Manca
Pavec, Ajda Burger, Ines
Kastelic, Loti Gorjanec, Zala
Rom, Maša Petrina, Mija
Grobler
Trener Sašo Rebernik
Vodja ekipe Ivan Maričič

1. mesto
1. mesto
1. mesto
2. mesto

Po polfinalnem tekmovanju, foto: Zala Rom

Košarka – dijaki
Tekmovanje

Ekipa

Dosežek

Občinsko prvenstvo,
Novo mesto, 29. 11. 2017

Gal Bordelius, Anžej Šobar,
Jaka Mori, Tin Hvalec, Mario
Križman, Luka Černe, Andrej
Pelko, Rok Karlič, Jan Predrag,
3. mesto
Izak Molan, Lovro Strassberger,
Matevž Plisson
Trener Sašo Rebernik
Vodja ekipe Ivan Maričič
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Rokomet – dijakinje
Tekmovanje

Ekipa

Dosežek

Področno prvenstvo,
Novo mesto, 19. 10. 2017
Državno prvenstvo –
četrtfinale,
Novo mesto, 8. 1. 2018

Leja Verbič, Nina Šenk, Maja
Peterlin, Lucija Jarc, Maja
Medvešek, Nika Andrejčič, Erin
Novak, Larisa Peterlin, Angela
Rudman

2. mesto
3. mesto

Rokometašice Gimnazije Novo mesto, foto: Miran Jerman

Rokomet – dijaki
Tekmovanje

Ekipa

Dosežek

Občinsko prvenstvo,
Novo mesto, 17. 10. 2017

Leon Gorše, Mario Križman,
Maj Malenšek, Lovro Višček,
Jan Filipovič, Žiga Kočevar, Žan
Zakošek, Oskar Kovič, Luka
Redek

5.–8. mesto

Med tekmo, foto: NN
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Nogomet – dijakinje
Tekmovanje

Ekipa

Občinsko prvenstvo,
Novo mesto, 10. 1. 2018
Področno prvenstvo,
Novo mesto, 24. 1. 2018
Državno prvenstvo –
četrtfinale,
Novo mesto, 12. 4. 2018

Eva Primc, Manca Troha, Mia
Jarc, Nina Rman, Vita Šandor,
Tea Šandor, Nastja Simčič, Iva
Simčič, Maja Hočevar, Maša
Abunar, Marjetka Kralj

Dosežek
1. mesto
2. mesto
4. mesto

Nogometašice Gimnazije Novo mesto, foto: NN

Nogomet – dijaki
Tekmovanje

Ekipa

Dosežek

Občinsko tekmovanje,
Novo mesto, 4. 1. 2018

Luka Redek, Andraž Gruden,
Jakob Judež, Dorian Josipovič,
Timotej Rešetič, Ermin
Karajbić, Lovro Žnidaršič

3. mesto
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Odbojka – dijakinje
Tekmovanje

Ekipa

Občinsko prvenstvo,
Novo mesto, 9. 11. 2017
Področno prvenstvo,
Brežice, 22. 11. 2017
Državno prvenstvo –
četrtfinale,
Novo mesto, 5. 2. 2018

Ana Dular, Veronika Gliha,
Maša Abunar, Lea Štefanič,
Erin Novak, Živa Merslavič,
Žana Merslavič, Lara Vrhovec,
Zala Hudoklin, Nadja Malič,
Tjaša Tomše, Nela Zupan, Sara
Kotnik

Dosežek
2. mesto
1. mesto
3. mesto skupine E

Ekipa Gimnazije Novo mesto v četrtfinalu, foto: Agencija za šport

Odbojka – dijaki
Tekmovanje

Ekipa

Dosežek

Občinsko prvenstvo,
Novo mesto, 7. 11. 2017
Področno prvenstvo,
Novo mesto, 15. 11. 2017
Državno prvenstvo –
četrtfinale,
Nova Gorica, 1. 2. 2018

Leon Gorše, Larsen Cundrič,
Žiga Kočevar, Aljoša Kafol, Fran
Berkopec, Tibor Kovačič, Maj
Mišjak, Andraž Ostroveršnik,
Tim Srajnar, Tadej Mohorčič,
Benjamin Gašpar, Matic Hren

3. mesto
1. mesto
2. mesto
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Odbojka na mivki – dijakinje
Tekmovanje

Ekipa

Dosežek

Občinsko prvenstvo,
Novo mesto, 5. 6. 2017
Področno prvenstvo,
Novo mesto, 13. 9. 2017

Ana Dular, Veronika Gliha,
Maša Abunar, Lea Štefanič,
Lara Lapanje, Erin Novak

1. mesto
2. mesto

Odbojka na mivki – dijaki
Tekmovanje
Občinsko prvenstvo,
Novo mesto, 5. 6. 2017
Področno prvenstvo,
Novo mesto, 13. 9. 2017
Državno prvenstvo,
Portorož, 10. 10. 2017

Ekipa

Dosežek
1. mesto

Maj Mišjak, Fran Bekopec,
Tibor Kovačič, Aljoša Kafol,
Benjamin Gašpar

1. mesto
3. mesto

Občinski prvaki v odbojki na mivki, foto: NN
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Atletika – dijakinje ekipno
Tekmovanje

Ekipa

Dosežek

Višina (Novak Manca, Gorjanec
Loti, Gazvoda Ana)
Krogla (Novak Erin, Rman Nina,
Pureber Maja)
100 m (Kastelic Ines, Jordan
Maša)
Daljina (Škufca Kalin Maruša,
Elizabeta Kranjec)
400 m (Cvitko Kristina, Gimpelj
Ana, Grobler Mija)
1000 m (Burgar Ajda, Hočevar
Maja, Vrščaj Eva)
4 x 100 m (Kastelic, Rman,
Pintarič, Jordan)
Višina (Novak Manca, Gorjanec
Loti)
Krogla (Novak Erin, Rman Nina)
100 m (Kastelic Ines, Grubič
Sara)
Daljina (Škufca Kalin Maruša,
Elizabeta Kranjec)
400 m (Cvitko Kristina, Gimpelj
Ana)
1000 m (Burgar Ajda, Vrščaj
Eva)
4 x 100 m (Kastelic Ines,
Potočar Jasna, Grubič Sara,
Rman Nina)

Področno prvenstvo,
Novo mesto, 26. 9. 2017

Državno prvenstvo,
Ljubljana, 11. 10. 2017

2. mesto

5. mesto

Atletika – dijakinje
Tekmovanje

Področno prvenstvo,
Novo mesto,
8. 5. 2018

Disciplina

Ime in priimek dijaka

Dosežek

daljina

Ela Blatnik

10. mesto

tek na 1000 m

Ajda Burgar

4. mesto

tek na 400 m

Kristina Cvitko

2. mesto

višina

Maja Gazvoda

7. mesto

višina

Loti Gorjanec

5. mesto

tek na 1000 m

Ana Grobler

3. mesto

daljina

Larisa Grubič

3. mesto
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Državno prvenstvo,
Maribor, 16. 5. 2018

tek na 100 m

Sara Grubič

3. mesto

tek na 1000 m

Maja Hočevar

7. mesto

višina

Anja Količ

3. mesto

daljina

Elizabeta Kranjec

8. mesto

krogla

Erin Novak

1. mesto

višina

Manca Novak

3. mesto

krogla

Maja Pureber

6. mesto

krogla

Nina Rman

4. mesto

štafeta 4 x 100 m

Sara Grubič, Larisa
Grubič, Nina Rman,
Ana Gimpelj

1. mesto

višina

Anja Količ

2. mesto

višina

Loti Gorjanec

12. mesto

višina

Maja Gazvoda

14. mesto

višina

Manca Novak

5. mesto

tek na 100 m

Sara Grubič

17. mesto

tek na 400 m

Kristina Cvitko

15. mesto

krogla

Nina Rman

12. mesto

tek na 400 m

Ana Gimpelj

23. mesto

štafeta 4 x 100 m

Sara Grubič, Kristina
Cvitko, Nina Rman,
Ana Gimpelj

12. mesto
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Atletika – dijaki ekipno
Tekmovanje

Področno prvenstvo,
Novo mesto, 26. 9. 2017

Državno prvenstvo,
Ljubljana, 11. 10. 2017

Ekipa

Dosežek

Višina (Filip Brajčič, Tevž
Falkner, Luka Redek)
Krogla (Mario Križman, Vid
Oštrbenk, Anžej Šobar)
100 m (Matic Erpič, Andraž
Gruden, Jakob Judež)
Daljina (Larsen Cundrič, Jaka
Kunej, Luka Kunej)
400 m (Alen Erpe, Samuel
Pate)
1000 m (Dorian Josipovič, Leon
Kosinac, Matic Rajnar)
2000 m (Peter Luštek, Rok
Rudman, Andraž Seničar)
4 x 100 m (Gruden, Judež,
Križman, Kunej L.)
Višina (Filip Brajčič, Luka
Redek)
Krogla (Mario Križman, Vid
Oštrbenk)
100 m (Matic Erpič, Andraž
Gruden)
Daljina (Larsen Cundrič, Luka
Kunej)
400 m (Alen Erpe, Samuel
Pate)
1000 m (Leon Kosinac, Matic
Rajnar
2000 m (Peter Luštek, Andraž
Seničar)
4 x 100 m (Erpič, Gruden,
Križman, Kunej L.)

2. mesto

11. mesto

Atleti, foto: Breda Vovko
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Atletika – dijaki
Tekmovanje

Področno prvenstvo,
Novo mesto,
8. 5. 2018

Državno prvenstvo,
Maribor, 16. 5. 2018

Disciplina

Ime in priimek dijaka

Dosežek

400 m

Alen Erpe

5. mesto

100 m

Matic Erpič

3. mesto

krogla

Jan Filipovič

6. mesto

daljina

Benjamin Gašpar

6. mesto

400 m

Ermin Karajbić

6. mesto

krogla

Mario Križman

2. mesto

daljina

Jaka Kunej

4. mesto

daljina

Luka Kunej

1. mesto

1000 m

Rok Rudman

7. mesto

2000 m

Andraž Seničar

3. mesto

400 m

Emilio Hidanovič
Stariha

3. mesto

100 m

Anej Umek

7. mesto

2000 m

Nik Vidmar

8. mesto

štafeta

Matic Erpič, Mario
Križman, Vik Brozovič,
Anej Umek

2. mesto

2000 m

Andraž Seničar

14. mesto

krogla

Mario Križman

6. mesto

daljina

Jaka Kunej

15. mesto

100 m

Matic Erpič

17. mesto

štafeta

Matic Erpič, Mario
Križman, Vik Brozovič,
Anej Umek

6. mesto
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Kros
Tekmovanje

Pomladni kros,
občinsko prvenstvo,
Novo mesto,
11. 4. 2018

Državno prvenstvo v
krosu,
Maribor, 19. 4. 2018

Kategorija

Ime in priimek dijaka

Dosežek

Ana Grobler

1. mesto

Maja Hočevar

4. mesto

Ekipno (Grobler in
Hočevar)

1. mesto

dijaki 1999, 2000

Andraž Seničar

4. mesto

dijaki 2001 in mlajši

Rok Rudman

3. mesto

dijakinje 1999, 2000

Ana Grobler

12. mesto

Rok Rudman

14. mesto

Matic Erpič

20. mesto

Ana Gimpelj

2. mesto

Alen Erpe

4. mesto

Peter Luštek

9. mesto

Viktor Mijatović

10. mesto

Rok Rudman

11. mesto

Andraž Seničar

2. mesto

Ana Grobler

1. mesto

Maja Hočevar

3. mesto

Ajda Burgar

4. mesto

Matic Rajnar

7. mesto

dijakinje 1999, 2000

dijaki 2001 in mlajši

dijakinje 2002

dijaki 2002
Jesenski kros,
občinsko prvenstvo,
Novo mesto,
5. 10. 2017

dijaki 2000, 2001

dijakinje 2000, 2001

dijaki 1998, 1999

Gimnazijska ekipa: Matic, Ana in Rok, foto: Sandi Kostić
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Streljanje z zračnim orožjem – dijakinje
Tekmovanje

Področno prvenstvo posamično,
Novo mesto,
24. 1. 2018

Področno prvenstvo ekipno,
Novo mesto,
24. 1. 2018
Državno prvenstvo posamično,
Ljubljana, 21. 3. 2018

Disciplina

Ime in priimek dijaka

Dosežek

Nuša Brezovar

2. mesto

Eva Primc

3. mesto

Manca Troha

4. mesto

Dejan Debelak

9. mesto

pištola

Ula Gregorčič Zelnik

2. mesto

serijska puška

Nuša Brezovar, Eva
Primc, Manca Troha

2. mesto

serijska puška

Nuša Brezovar

3. mesto

pištola

Ula Gregorčič Zelnik

4. mesto

serijska puška

Smučanje – veleslalom
Tekmovanje

Kategorija

mlajše deklice

starejše deklice
Državo prvenstvo,
Kranjska Gora,
15. 2. 2018

Ime in priimek dijaka

Dosežek

Eva Malenšek

16. mesto

Ana Gimpelj

23. mesto

Vita Gorenc

35. mesto

Aleksandra Tepavčevič

13. mesto

Filip Šobar

14. mesto

Tevž Falkner

37. mesto

Aljoša Kafol

27. mesto

Gašper Krivec

36. mesto

Miro Patrik Cvelbar

44. mesto

mlajši dečki

starejši dečki
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Judo
Tekmovanje
Državno prvenstvo,
Slovenj Gradec, 29. 11. 2017

Ime in priimek dijaka

Dosežek

Pika Dulc Pustolemšek

3. mesto

Nastja Simčič

3. mesto

Judoisti Gimnazije Novo mesto, foto: NN

Šah
Tekmovanje

Ime in priimek dijaka

Dosežek

Ekipno državno prvenstvo,
Murska Sobota, 17. 3. 2018

Vid Dobrovoljc, Radež Miha,
Blaž Povh

7. mesto

Državno posamično
prvenstvo,
Murska Sobota, 13. 1. 2018

Vid Dobrovoljc

1. mesto

Rok Rudman

34. mesto

Državni prvak Vid Dobrovoljc, foto: Rok Rudman
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Športno plezanje
Tekmovanje

Kategorija

Ime in priimek dijaka

Dosežek

Matic Erpič

8. mesto

Simon Saje

13. mesto

Matic Rajnar

20. mesto

Janko Starič

26. mesto

mlajši dečki
Državno prvenstvo za
nelicencirane,
Ljubljana, 24. 1. 2018
starejši dečki

Deskanje na snegu
Tekmovanje

Ime in priimek dijaka

Dosežek

Državno prvenstvo,
Kranjska Gora, 15. 2. 2018

Vid Oštrbenk

3. mesto

Športnik meseca
Na šoli že tretje leto poteka izbor za najboljšega športnika ali športnico meseca. Namen izbora
športnika meseca je, da opozorimo na izreden športni uspeh dijaka športnika/-ice in mu s tem izkažemo
vso pozornost in spoštovanje. Pomen akcije je, da dosežemo večjo pripadnost šoli, saj športni uspeh
prinese večjo prepoznavnost šoli in dijakom.
V šolskem letu 2017/18 so bili izbrani naslednji športniki in športnice:










september 2017 – Vid Oštrbenk, kajak
oktober 2017 – Jan Zupančič, Iva Simčič, Nastja Simčič in Eva Puhek, borilne veščine
november 2017 – Nina Zupančič , borilne veščine
januar 2018 – Jasna Potočar, ples
februar 2018 – Vid Oštrbenk, kajak, deskanje na snegu
marec 2018 – Jan Zupančič, borilne veščine
april 2018 – Aljoša Kafol, odbojka
maj 2018 – Ajda Burgar, košarka
junij 2018 – Jasna Potočar, ples

Decembra kandidat ni bil izbran, saj ni bilo odmevnega tekmovanja.
Breda Vovko
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