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Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2019/20 

MOJCA LUKŠIČ, RAVNATELJICA 

V šolskem letu 2019/20 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 1. oktobra 2019. 

Pouk je bil organiziran v 25 oddelkih, in sicer: 

 16 oddelkov gimnazije (436 dijakov), 

 4 športni oddelki v gimnaziji (83 dijakov), 

 4 oddelki klasične gimnazije (94 dijakov) in  

 1 oddelek maturitetnega tečaja (12 dijakov). 

V začetku šolskega leta 2019/20 je bilo vpisanih 625 dijakov. Med šolskim letom se je prešolalo oz. 
izstopilo 5 dijakov gimnazije, 1 dijak gimnazije/športni oddelek in 1 dijak klasične gimnazije. Vpisala sta 
se 2 dijaka v program gimnazije, 1 dijak v program klasične gimnazije, 1 dijak v program 
gimnazije/športni oddelek in 3 dijaki v maturitetni tečaj. Ob zaključku pouka je bilo skupaj vpisanih 625 
dijakov. 

Padec števila vpisanih na našo šolo pripisujemo 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.  

Do 12. 3. 2020 je pouk 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, interdisciplinarnih tematskih sklopih (ITS) v 2. in 3. letniku gimnazije ter 

izbirnih predmetih v 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.  

Od 6. 3. 2020 pa je pouk zaradi preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom potekal na daljavo. 

Dijaki 4. letnika so se v šolo vrnili v ponedeljek, 18. 5. 2020. V skladu s šolskim koledarjem smo za njih 

izvedli teden pouka ter teden priprav na splošno maturo. Dijaki nižjih letnikov se v tem šolskem letu 

niso več vrnili v šolo k pouku, prišli so le na podelitev spričeval 24. 6. 2020. 

 

Realizacija predmetnika (v odstotkih) 

Zaradi izrednih razmer je prišlo do večjih odstopanj od načrtovanega dela. Od 13. 3. 2020 smo prešli 

na pouk na daljavo. Pri delu smo uporabljali spletne učilnice, orodja Office 365 ter videokonferenčni 

sistem Zoom. S strokovnimi delavci smo imeli redne tedenske pedagoške in organizacijske sestanke, 

na katerih smo razpravljali o različnih načinih ocenjevanja, preverjanja znanja ter poučevanja. Redno 

smo obravnavali tudi vse ministrske okrožnice ter okrožnice in priporočila ZRSŠ, ki smo jih prejemali iz 
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teh inštitucij. 12. 3. 2020 smo bili obveščeni, da s 16. 3. 2020 zapirajo vse šole v državi. Takoj smo 

obvestili naše dijake, da bo za njih potekal pouk na daljavo že od petka, 13. 3. 2020. Za učitelje pa smo 

ta dan organizirali interne delavnice in usposabljanja za delo na daljavo, ki so jih izvedli nekateri naši 

sodelavci. 

Dijaki 4. letnika so imeli pouk 32 tednov, dijaki nižjih letnikov pa 35. Ker mnogo dejavnosti nismo uspeli 

izvesti, je bila realizacija pouka zelo dobra. V povprečju smo realizirali 99,84 % načrtovanih ur po 

predmetniku. 

Letos smo tudi dodatne priprave za višji nivo na maturi pri predmetih angleščina in matematika izvedli 

na daljavo. Zaradi pouka na daljavo nismo imeli organizacijskih težav pri organizaciji in izvedbi mature, 

saj so imeli dijaki nižjih letnikov pouk na daljavo in ni bilo potrebno prazniti šole za nemoteno izvedbo 

pisne mature. 

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

predmetov v celoti predelana. Učitelji so predelano snov preverjali, niso je pa ocenjevali. 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. 

Dogovorjeni smo, da bodo učitelji snov, ki so jo predelali v času dela na daljavo, ponavljali in preverjali 

v septembru, dodatnih ocenjevanj pa ne bo. To snov bodo vključili v redna pisna ocenjevanja tekočega 

šolskega leta. 

Imeli smo daljšo odsotnost enega profesorja, vendar smo poskrbeli za nadomestno zaposlitev. Tudi v 

primerih krajših odsotnosti smo poskrbeli za ustrezno nadomeščanje. 

Uspeh ob koncu šolskega leta 

Letnik 
Splošni 
uspeh  
(v %) 

Odlični 
(v %) 

Prav dobri 
(v %) 

Dobri 
(v %) 

Zadostni 
(v %) 

Neuspešni 
(v %) 

1. 98,62 39,31 37,93 20,69 0,69 1,38 

2. 99,38 34,38 46,25 18,13 0,63 0,63 

3. 100 46,48 36,62 16,9 / / 

4. 99,39 33,74 35,58 26,99 3,07 0,61 

Skupaj 99,34 38,2 39,18 20,82 1,15 0,66 

MT 40 / 20 20 / 60 

 
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. Letos so bile 
zaključene ocene in končni uspeh zelo dobri, saj so se upoštevale ocene iz časa pred delom na daljavo. 
Razlogi za slabši uspeh posameznih dijakov so bili tokrat vezani predvsem na posebnosti pouka na 
daljavo. Nekaterim dijakom ni odgovarjal pouk na daljavo in niso znali organizirati svojega šolskega 
dela. Nekateri dijaki, sicer uspešni v času rednega pouka, so se v času dela na daljavo izgubili in niso 
bili preveč odzivni. Slabše odzivni so bili tudi dijaki, ki za šolsko delo niso imeli podpore domačega 
okolja. Kar nekaj dijakov je imelo tehnične težave – niso imeli svojega računalnika ali pa so imeli slabo 
internetno povezavo. Za vse dijake, ki so se na nas obrnili po pomoč, smo poskrbeli. Za 1 dijakinjo smo 
uredili internetni dostop, 13 dijakom in dijakinjam pa smo izposodili šolski prenosni računalnik, ki so 
ga ob zaključku pouka vrnili. 
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Tudi v tem šolskem letu smo izvedli preverjanje predznanja pri matematiki, angleščini in fiziki. Tako 
dijaki, starši in učitelji dobijo vpogled, kje so pomanjkljivosti v znanju. 

V zadnjih letih opažamo, da se dijaki v program 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. Letos so bili dijaki, ki so uspešno zaključili maturitetni tečaj, 
na maturi zelo uspešni. 

Že deseto šolsko leto smo na šoli uporabljali računalniško aplikacijo eAsistent za vodenje dnevnika in 
e-redovalnice.  
 
18 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.  

Evidentirali smo 70 nadarjenih dijakov v prvem (49,2 %), 83 v drugem (50,9 %), 86 v tretjem (56,2 %), 

114 v četrtem (68,7 %). Za 5 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, čuječnost, idr.),  

 spremljava uvajanja ITS v 3. letniku, 

 dejavnosti za promocijo programa klasična gimnazija, 

 kakovostna izvedba priprav na maturo in izvedba mature, 

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

 spremljanje in evalvacija izvajanja pouka, 

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

 sodelovanje z dijaško organizacijo, 

 priprave na uvajanje programa Mednarodna matura, 

 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 

prioritetnih nalog posodobljenih učnih načrtov so aktivne oblike in metode dela ter učno ciljno in 

procesno načrtovanje. V tem šolskem letu smo že drugič izvajali ITS v 2. letniku programa gimnazija ter 

uvajali ITS v 3. letnik programa gimnazija. Poleg pouka po izvedbenih predmetnikih smo načrtovali 

naslednje dejavnosti: 
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dejavnost izvedba 

terenske vaje za predmet geografija za dijake 1. letnika odpadlo 

medpredmetna ekskurzija Visoška kronika (SLO, ZGO) za nekatere oddelke 2. 

in 3. letnika 
delno izvedeno 

medpredmetna ekskurzija (BIO, KEM, ZGO, FIZ) za dijake 2. letnika v Krapino odpadlo 

terenska ekskurzija za dijake 4. letnika, ki opravljajo geografijo, biologijo 

oziroma zgodovino na maturi 
izvedeno 

dvodnevna izmenjava dijakov 1. k z Gimnazijo Škofja Loka delno izvedeno 

spoznavni dnevi za dijake 1. letnika programa gimnazija in klasična gimnazija izvedeno 

medpredmetna ekskurzija za dijake 3. k v Žičko kartuzijo in v Celje izvedeno 

terenska ekskurzija pri GEO za dijake 3. letnika odpadlo 

športni tabor v Bohinju za 2. š in 3. š odpadlo 

predavanje Jane Dular o Afriki za dijake 1. letnika izvedeno 

dejavnosti za dijake 2. in 3. letnika, ki imajo ITS 
izvedeno na 

daljavo 

ekskurzija v Oglej, Pulj in Poreč za 1. k in 2. k odpadlo 

zgodovinske delavnice za dijake 1. in 2. letnika v Dolenjskem muzeju odpadlo 

medpredmetna ekskurzija KEM-FIZ-ZUM-SLO za 1. k in 2. k v Velenje in 

okolico 
odpadlo 

pouk zgodovine v Dolenjskem muzeju za dijake 3. in 4. letnika odpadlo 

ogled filma Preboj pri pouku zgodovine za dijake 4. letnika izvedeno 

razrednikov dan odpadlo 

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

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 organizirali plavalno-potapljaški tabor v Baški (izvedba avgusta 2019). 

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). 5. 11. 2019 

smo imeli 6. srečanje klasičnih gimnazij, ki je potekalo na 1. gimnaziji Maribor. Dijaki 1. k oddelka so 

imeli izmenjavo z dijaki Gimnazije Škofja Loka, vendar povratnega obiska v Škofji Loki nismo izvedli. 

Konec marca je bil predviden 4. koncert pevskih zborov klasičnih gimnazij, ki je tudi odpadel. 

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

 UNESCO asp.net šola – pridružena članica, 

 PODVIG – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 
izobraževanjem in okoljem v gimnazijah (ZRSŠ, ESS, Vzgojno-izobraževalni zavodi: 28 razvojnih 
in 42 implementacijskih gimnazij, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM, Pedagoška 
fakulteta UP, Šola za ravnatelje, Institut Jožef Stefan, Gospodarska zbornica Slovenije, Društvo 
HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje, Zavod za kulturo, umetnost in 
izobraževanje Kersnikova, Zveza prijateljev mladine Slovenije), 

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

 razvojni projekt OBJEM (ZRSŠ in partnerske šole), 

https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig
https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig
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 projekt Dijaški startup vikend, program Mladim se dogaja (SPIRIT, partnerske SŠ iz Novega 
mesta), 

 projekt Razumevanje filma (Slovenska kinoteka), 

 razvojni projekt Gleda(l)išče (Slovenski gledališki inštitut), 

 Gimnazijka z Rastočo knjigo, 

 Dijaki dijakom za varno mobilnost (ZRSŠ), 

 Dnevi evropske kulturne dediščine, 

 Projekt RAST, 

 mednarodni gledališki projekt EYE-NET (MONM), 

 projekt Integation of Museums into School Education (Dolenjski muzej), 
 nacionalni projekt Rastem s knjigo 

 Doživi gimnazijo. 

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, teden kulturne dediščine, svetovni dan knjige (izvedli smo noč branja). Obeležitve 
ostalih načrtovanih svetovnih dni pa zaradi epidemije nismo izvedli. 

Krepili smo dobrodelno dejavnost z zbiranjem denarja v šolski sklad in se vključevali v različne 
humanitarne dejavnosti. Na šoli je delovalo 64 dijakov prostovoljcev, ki so se udejstvovali na različnih 
področjih. Dijaki so pripravili otroško gledališko predstavo, s katero so v prednovoletnem času 
razveselili bolne otroke na pediatričnem oddelku novomeške bolnišnice. Ponovno je bil zelo aktiven 
Interact klub, ki je popestril dogajanje na šoli z različnimi dobrodelnimi akcijami. 

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

učiteljev. Tokrat smo se osredotočili le na obdobje dela na daljavo. Evalvacijo smo izpeljali med dijaki, 

starši in učitelji. Vsako leto smo z rezultati zelo zadovoljni, letos pa so dijaki in starši naše delo ocenili s 

še višjimi ocenami. 

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.  

Ob zaključku pouka za dijake 4. letnika smo načrtovali slovesno podelitev priznanj šole za vse dijake. 
Letos je ta prireditev odpadla. Dijakom od 1. do 3. letnika, ki so prejeli priznanje šole, je priznanje 
izročila ravnateljica na oddelčnih podelitvah spričeval, dijakom 4. letnika pa na oddelčnih podelitvah 
maturitetnih spričeval. 

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

Goga pripravljala predstavo Tujec, ki pa je žal nismo izpeljali v tem šolskem letu. Decembra smo za 

Mestno občino Novo mesto ob obeležitvi državnega praznika pripravili prireditev »Po nevihti sladkih 

rož«. Sodelovali smo tudi pri izvedbi občinske prireditve ob kulturnem prazniku. 

V novembru smo izvedli požarno vajo. 
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Realizacija programov OIV 

Del načrtovanih dejavnosti programov OIV smo uspeli izvesti pred pričetkom izrednih razmer. 
Dejavnosti, ki so bile za izvedbo načrtovane kasneje, so odpadle. Po navodilih MIZŠ so imeli vsi dijaki 
ob koncu pouka OIV priznane. 

V 1. letniku smo le deloma izvedli kulturne dejavnosti, 1 športni dan, učenje za učenje, knjižnično-
informacijska znanja in zdravstveno vzgojo. Dijaki so opravili zdravniški pregled v Zdravstvenem domu 
Novo mesto. Izvedli smo predavanje in delavnice na temo preprečevanja uživanja drog ter o uporabi 
defibrilatorja. Organizirali smo predstavitev prostovoljstva. Organizirali smo predavanje humanitarke 
Jane Dular o Afriki. 

Za dijake 2. letnika smo delno izvedli kulturne dejavnosti, planinsko turo z geografskim terenom v 
celoti, ogled gledališke predstave Najstnica Neja in delavnice Proti trgovanju z ljudmi ter o zdravi 
prehrani. Izvedli smo tudi delavnice Mind the Mind. 

V 3. letniku smo kulturne dejavnosti izvedli v celoti, športne dneve ter državljansko kulturo pa le delno. 
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. Za njih smo organizirali predavanje Še vedno vozim, vendar ne hodim. 
Del izbirnih vsebin so izvedli tudi s pripravo ter organizacijo tridnevne ekskurzije po Sloveniji, ki pa je 
zaradi epidemije niso izvedli. 
 
Načrtovanega razrednikovega dne za dijake od 1. do 3. letnika zaradi epidemije žal nismo izvedli. 
 
Dijaki 4. letnika so obvezni del izbirnih vsebin opravili s športnim dnevom ter ogledi gledaliških 

predstav. Tudi oni so se udeležili kariernega dneva na šoli ter informativnega dneva na visokošolskih 

zavodih po Sloveniji. Ker dijaki za vpis na visokošolske zavode potrebujejo digitalni podpis, smo na šoli 

s pomočjo Upravne enote Novo mesto organizirali urejanje tega podpisa. 

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

še svetovalna delavka, učitelji psihologije, filozofije in sociologije ter razredniki.  

OIV po prosti izbiri iz šolskega Kataloga OIV, ki smo ga pripravili v septembru 2019, smo izvajali do 

začetka marca. Nekaj programov pa zaradi premalo prijav nismo izpeljali. Ravno tako zaradi izrednih 

razmer nismo izpeljali ekskurzij iz šolskega Kataloga ekskurzij. 

 

Organizacija tekmovanj v znanju 

Letos smo ponovno organizirali in izvedli regijsko srečanje mladih raziskovalcev, tokrat je potekalo na 

daljavo, ter dijaški Startup vikend. Odpovedano je bilo državno tekmovanje v znanju psihologije, ki bi 

ga morali izvesti na naši šoli. 
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Preglednica: Uspehi dijakov na državnih in mednarodnih tekmovanjih v znanju in športu. 

Naziv tekmovanja Dosežek 

Cankarjevo priznanje 1 zlato, 6 srebrnih, 10 bronastih priznanj 

logika 4 zlata, 2 srebrni, 22 bronastih priznanj 

razvedrilna matematika 3 zlata, 10 srebrnih, 20 bronastih priznanj 

državno tekmovanje NEM 1 srebrno, 3 bronasta priznanja 

nemška jezikovna diploma 1  26 dijakov (raven B1), 11 dijakov (raven A2) 

nemška jezikovna diploma 2  11 dijakov (raven C1), 3 dijaki (raven B2) 

Pfiffikus – bralno tekmovanje 17 priznanj 

Epi Lesepreis 
1 zlato, 13 srebrnih priznanj, 6 priznanj za 

sodelovanje 

haiku v nemškem jeziku 2 priznanji 

Epi Lectura 1 zlato priznanje 

državno tekmovanje v znanju zgodovine 12 bronastih priznanj 

državno tekmovanje v znanju geografije 11 bronastih priznanj 

Proteusovo priznanje 13 bronastih priznanj 

tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 2 zlati, 1 srebrno priznanje 

Preglove plakete 27 bronastih priznanj 

Krkine nagrade 5 Krkinih nagrad 

srečanje mladih raziskovalcev 3 bronasta priznanja 

državno tekmovanje v znanju naravoslovja 1 srebrno priznanje 

naravoslovna olimpijada 1 srebrno, 6 bronastih priznanj 

fizikalno tekmovanje Čmrlj (za 1. letnike) 19 bronastih priznanj 

državno tekmovanje v znanju astronomije 4 bronasta priznanja 

tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov 5. mesto 

badminton – posamično 2. mesto (področno prvenstvo) 

badminton – ekipno 4. mesto (področno prvenstvo) 

streljanje z zračno puško – dijakinje 

posamično 
1., 3. in 4. mesto (področno prvenstvo) 

streljanje z zračno puško – dijakinje ekipno 1. mesto (področno prvenstvo) 

košarka – dijaki 3. mesto (področno prvenstvo) 
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Naziv tekmovanja Dosežek 

košarka – dijakinje 2. mesto (državno četrtfinalno prvenstvo) 

rokomet – dijakinje 2. mesto (državno četrtfinalno prvenstvo) 

odbojka – dijakinje  1. mesto (področno prvenstvo) 

odbojka na mivki – dijaki 2. mesto (področno prvenstvo) 

atletika – dijakinje ekipno 8. mesto (državno prvenstvo) 

športno plezanje – dijaki z licenco 8. mesto (državno prvenstvo) 

akrobatika – dijakinje ekipno 4. mesto (državno prvenstvo) 

šah 18. mesto (državno prvenstvo) 

natečaj Evropa v šoli eno 1. mesto, pet 2. mest in eno 3. mesto 

tekmovanje Bober 2 zlati, 7 bronastih priznanj 

nacionalno ekipno tekmovanje Evropske 

statistične igre  
6 zlatih, 12 srebrnih, 33 bronastih priznanj 

Srednješolsko tekmovanje ACM iz 

računalništva in informatike 
2 srebrni priznanji 

Tekmovanje v programiranju 1 srebrno priznanje 

državno tekmovanje Popri 3. mesto 

Natečaj SiNAPSE Nevidne niti 1. mesto 

 

 

Matura 

V spomladanskem roku je na šoli maturo opravljalo 161 naših gimnazijcev. Uspešnih je bilo 148 
dijakov, kar je 91,93 %. V povprečju so dijaki dosegli 21,02 točki. V spomladanskem roku je bilo 14 
zlatih maturantov, ki so dosegli 30 točk in več. Zlati maturanti so na oddelčnih podelitvah maturitetnih 
spričeval od ravnateljice prejeli priložnostno darilo Gimnazije Novo mesto. Nato pa so razredniki 
dijakom podelili spričevala. 
Na jesenskem roku je celotno maturo prvič opravljal 1 kandidat in jo uspešno opravil. Dve kandidatki 
sta ponovno opravljali celotno maturo, a sta bili zopet neuspešni. Popravne izpite je opravljalo 11 
kandidatov, 9 jih je bilo uspešnih. 
Skupaj je letos maturo opravljalo 162 kandidatov, ki so uspešno zaključili 4. letnik v šolskem letu 
2019/20, od tega je bilo 158 uspešnih, kar je 97,5 %. 
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Pomembnejši dosežki dijakov 

Tudi v letošnjem šolskem letu so dijaki sodelovali na različnih tekmovanjih in natečajih, ki so bila 
izvedena do začetka izrednih razmer, ter dosegali odlične rezultate. Podrobnejši opisi dejavnosti in 
rezultati so zajeti v nadaljevanju Kronike šole. Veliko tekmovanj, tako šolskih kot tudi državnih in 
mednarodnih, ni bilo možno izvesti. 

 

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. V času 
govorilnih ur je Jana Hosta izvedla eno predavanje za starše vseh letnikov. 

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.  

V času izrednih razmer nismo imeli govorilnih ur, učitelji pa so bili staršem na razpolago preko šolske 
elektronske pošte. 

Imeli smo dve redni seji sveta staršev ter eno korespondenčno. V začetku šolskega leta je bila za 
predsednico Sveta staršev Gimnazije Novo mesto izvoljena ga. Alenka Šenk Erpič, za podpredsednika 
pa g. Jože Oberstar. Na prvi seji so 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 
seja je potekala na daljavo v zadnji polovici maja. Obravnavali smo Šolski red, Pravila šolske prehrane, 
potrjevali so učbenike in delovne zvezke ter se seznanili z analizo prehrane na šoli. Na ministrico so 
tudi naslovili pismo, v katerem izražajo skrb, če se bo izobraževanje na daljavo nadaljevalo, ter željo, 
da se dijaki čimprej vrnejo nazaj v šole. 

Na korespondenčni seji je svet staršev imenoval UO Šolskega sklada ter potrdil predstavnice staršev v 
komisijo za prehrano. 

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

Izobraževanje učiteljskega zbora  

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

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

projektnih timov in zaposleni smo se izobraževali v okviru projektov SPIRIT, OPK, OBJEM, uvajanje ITS 

ter PODVIG.  

V tem šolskem letu smo si zastavili tudi razvojno načrtovanje. Proces smo izvedli v treh dnevih 

(november, december in januar). Oblikovali smo vizijo in postavili nove razvojne cilje. 

Konec junija smo izvedli šolski festival dobre prakse, na katerem smo predstavljali dobre prakse dela 

na daljavo. V avgustu smo izvedli delavnice za učitelje za nadgradnjo znanja pri uporabi orodij za delo 

na daljavo (moodle, Office 365, Zoom, delo z grafično tablico). 
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Šolski razvojni tim je skozi leto izvajal tutorsko pomoč učiteljem pri razvijanju digitalne pismenosti, v 

času dela na daljavo pa so pomoč nudili tudi tisti sodelavci, ki so digitalno bolj spretni.  

 

Delo strokovnih organov šole 

Delo strokovnih organov šole je potekalo do uvedbe izrednih razmer 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. V času pouka na daljavo pa so imeli strokovni aktivi pogostejše 
sestanke, saj so usklajevali pravila ocenjevanja za pouk na daljavo, si izmenjevali prakso ter obravnavali 
vprašanja, vezana na novo situacijo izvedbe pouka. 

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 vključno 4. 10. 2020, vodi ga Vanja Popov. Imeli so tri redne seje ter dve 

dopisni. 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 2020 ter 

poročilo pritožbene komisije. Sprejeli so tudi rokovnik za volitve in imenovanja v svet zavoda za 

naslednji mandat. Imenovali so pritožbeno komisijo, odločali o nadstandardu (tuji učitelji pri pouku 

angleščine) ter ocenjevali ravnateljico. Veliko razprav je bilo posvečenih tudi uvajanju programa 

Mednarodna matura.  

 

Šolski sklad 

Iz sklada smo krili potne stroške dijakom na tekmovanja in priprave nanje. 

Opremljanje šole (izboljševanje materialnih pogojev dela) 

V okviru projekta SIO 20-20 smo s pomočjo evropskih sredstev zamenjali nekaj prenosnih računalnikov, 

projektorjev ter računalniških ekranov.  

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. Ko so nastopile izredne 
razmere, se je pokazalo, da so se učitelji pripravljeni hitro prilagoditi novemu načinu dela, da so 
fleksibilni in da se znajo spoprijemati z novimi okoliščinami v izrednih razmerah. To je pokazala tudi 
evalvacija vprašalnikov o delu na daljavo, ki smo jo izvedli med dijaki, starši in učitelji. 
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Analiza splošne mature 

mag. VASJA JAKŠE, tajnica ŠMK 

K spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature v šolskem letu 2019/20 se je na Gimnaziji Novo 

mesto prijavilo 162 dijakov splošne in klasične gimnazije ter 8 dijakov maturitetnega tečaja. Po 

zaključku pouka se je od mature odjavila 1 kandidatka splošne in klasične gimnazije ter 1 dijak 

maturitetnega tečaja. Tako je k opravljanju splošne mature v spomladanskem roku 2020 pristopilo 161 

kandidatov iz oddelkov a, b, c, d, e, k in š ter 7 kandidatov iz maturitetnega tečaja.  

Maturo je v spomladanskem roku popravljalo 8 zunanjih kandidatov (to so naši nekdanji dijaki, ki so 

bili v preteklih letih na splošni maturi neuspešni). Sedem kandidatov je zviševalo uspeh in 9 kandidatov 

je na naši šoli opravljalo dodatni peti predmet poklicne mature. 3 kandidati so maturo opravljali kot 

21-letniki. 

Skupno je tako na šoli v spomladanskem roku opravljalo izpite 194 kandidatov. 

Preglednica: Podatki o kandidatih. 

 Prijavljeni 

na maturo  

Uspešni Neuspešni Odjavljeni Zlati 

maturanti 

Vse 

točke 

Povprečno 

št. točk 

4. letniki: a, 

b, c, d, e, k, š 

162 148 13 1 14 1 21,01 

91,93 % 8,07 % 

Maturitetni 

tečaj 

8 5 2 1 0 0 20,2 

Zunanji 

kandidati 

8 + 7 (zv)* 

 

11 

 

4 0 0 0 / 

21-letniki 

 

3 0 3 0 0 0 / 

Poklicna 

matura 

9 5 3 1 0 0 / 

Skupaj 197 169 25 3 14 1 / 

*zv – zviševanje  

Kandidati so opravljali splošno maturo iz 14 maturitetnih predmetov. Nihče ni opravljal maturitetnega 

izpita iz francoščine. 

Od 161 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije v šolskem letu 2019/20, jih je izpite 

uspešno opravilo 148 ali 91,93 %. Neuspešnih kandidatov je bilo 13 ali 8,07 %. Dve kandidatki sta bili 

neuspešni pri treh predmetih, štirje kandidati pri dveh in sedem pri enem predmetu. Splošno maturo 

je opravljalo 15 zunanjih kandidatov, 11 jih je bilo pri tem uspešnih. 5 kandidatov je uspešno opravilo 

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 21,02 točk (slovensko povprečje je 20,36 točk).  

Maturitetno spričevalo s pohvalo je v spomladanskem roku prijelo 14 kandidatov, ki so bili ocenjeni z 

od 30 do 34 točkami. En dijak je na maturi dosegel vse možne točke. 
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Preglednica: Seznam zlatih maturantov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 Priimek Ime Št. točk 

1. Hadl  Luka 34 

2. Trputec Jan 33 

3. Bobnar Sara 32 

4. Pirc Tea 32 

5. Šuštaršič Teja 32 

6. Pavec Manca 31 

7. Brudar Maja 30 

8. Červ Alenka 30 

9. Kapš Pija 30 

10. Kavčič Milivojevič Maruša 30 

11. Kolenc Eva 30 

12. Penca Kocjan Maruša 30 

13.  Škufca Kalin Maruša 30 

14. Žura Ajda 30 

Zlati maturanti z ravnateljico in pomočnico ravnateljice,  

foto: Miha Hadl 
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Na jesenskem roku splošne mature je maturitetne izpite opravljalo skupno 25 kandidatov, od tega jih 

je bilo 17 uspešnih. 12 od njih jih je prejelo maturitetno spričevalo. Celotno maturo je prvič opravljal 1 

kandidat, ki je uspešno zaključil četrti letnik v šolskem letu 2019/20 in jo uspešno opravil. Dve 

kandidatki sta ponovno opravljali celotno maturo, a nista bili uspešni. Popravne izpite je opravljalo 11 

kandidatov, ki so prvič pristopili k opravljanju mature v spomladanskem roku 2020, 9 jih je bilo 

uspešnih. Prav tako sta popravne izpite opravljali 2 kandidatki, ki sta popravljali maturo iz preteklih let 

– obe sta bili uspešni. Štiri dijakinje so zviševale uspeh na maturi, dve sta bili pri tem uspešni.  

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

mesto je splošno maturo v obeh rokih opravljalo 162 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik 

gimnazije v šolskem letu 2019/20, od tega je bilo 158 uspešnih, kar je 97,5 %. Maturo je uspešno 

opravilo tudi 7 dijakov maturitetnega tečaja. 
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Dosežki dijakov 

Vidni rezultati na državnih in mednarodnih tekmovanjih ali natečajih 

Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Cankarjevo tekmovanje 

Neža Račečič 1. k zlato priznanje 

Anita Zoja Jelič 1. b srebrno priznanje 

Ajda Lea Jakše 2. c srebrno priznanje 

Državno tekmovanje iz 

razvedrilne matematike 

Sara Kotnik 4. e zlato priznanje, 3. mesto 

Matic Erpič 3. a zlato priznanje 

Tjaša Remec 3. c zlato priznanje 

Državno tekmovanje iz 

logike 

Pija Kapš 4. a zlato priznanje, 3. mesto 

Miha Kapš 2. b zlato priznanje 

Ivana Horvat 1. c zlato priznanje 

Marija Judež 1. c zlato priznanje 

Evropske statistične igre – 

državno tekmovanje 

Ana Djaip Bartolj 

Damjana Lamovšek 

Neža Račečič 

1. a 

1. a 

1. k 

zlato priznanje, 3. mesto 

Val Vidmar 

Žana Urankar 

Ivana Horvat 

1. c 

1. c 

1. c 

zlato priznanje 

ACM tekmovanje – Bober  
Ivana Horvat 1. c zlato priznanje 

Miha Kapš 2. b zlato priznanje 

ACM tekmovanje iz 

računalništva in informatike 
Domen Hočevar 3. c 

3. mesto (Offline naloga), 5. 

mesto (znanje računalništva) 

ZOTKS tekmovanje v 

programiranju 
Domen Hočevar 3. c 4. mesto 

Državno tekmovanje v 

znanju nemščine 
Enej Trampuš 2. b srebrno priznanje 

Srednješolski natečaj 

haikujev v nemščini 

Urška Šenica 2. k priznanje 

Sebastjan Prus 4. e priznanje 

Nemško bralno tekmovanje 

EPI-Lesepreis 
Luka Vehovec 1. b zlato priznanje 

Državno tekmovanje v 

znanju o sladkorni bolezni 

Marija Judež 1. c zlato priznanje 

Jan Šporin 3. c zlato priznanje 

Manca MIklavčič 1. a srebrno priznanje 
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Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Mednarodna naravoslovna 

olimpijada EUSO  
Enej Zamida 2. d srebrno priznanje 

Krkine nagrade 

Nik Vidmar 3. b Krkina nagrada 

Iman Hussein 

Tea Pirc 

Teja Šuštaršič 

3. k 

3. a 

3. a 

Krkina nagrada 

Vanesa Cvelbar 

Nika Godec 

Ana Šenica 

4. a 

4. a 

4. a 

Krkina nagrada 

Lana Jeglič 

Tjaša Luzar 

Matevž Turk 

4. b 

4. b 

4. b 

Krkina nagrada 

Leon Gorše 

Ana Grobler 

4. š 

4. b 
Krkina nagrada 

Natečaj SiNAPSE Nevidne 

niti 

Kaja Vidovič 

Luka Udovč 

1. c 

1. š 
1. mesto 

Evropa v šoli 

Amika Zoja Jelič 1. b 1. mesto (fotografski natečaj) 

Manca Miklavčič 1. a 2. mesto (literarni natečaj) 

Špela Kajtna 3. k 2. mesto (likovni natečaj) 

Lea Gole 3. c 2. mesto (video natečaj) 

Laura Kotnik 3. c 2. mesto (video natečaj) 

Manica Pečarič 3. b 2. mesto (video natečaj) 

Alja Možina 3. c 3. mesto (literarni natečaj) 

Državno tekmovanje Popri 
Albina Marinčič 

Nives Kočman 

1. c 

3. b 
3. mesto 

Inovacijski kamp Junior 

Achievement 

Feliks Fortuna  
Sergej Pelko 
Jakob Škrjanc 
Jan Zajc 
Tim Strajnar  

3. c 

3. c 

3. c 

3. d 
3. š 

zmaga, udeležba na 
mednarodnem srečanju  
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Prejemniki priznanj in priznanj z nagrado 

ANITA NOSE 

Gimnazija Novo mesto vsako leto ob zaključku pouka za maturante na skupni prireditvi podeli priznanja 

in priznanja z nagrado posameznikom, ki so se izkazali na različnih področjih. Letos je prireditev zaradi 

epidemije žal odpadla. Kljub temu je ravnateljica priznanja in priznanja z nagrado podelila, in sicer 

dijakom 4. letnika na dan podelitve maturitetnih spričeval, dijakom nižjih letnikom pa ob zaključku 

pouka na dan podelitve spričeval. Priznanja je ravnateljica podelila v vsakem oddelku posebej. 

Čeprav v letošnjem šolskem letu večina tekmovanj v znanju in športu ni bilo izpeljanih, prestavljene pa 

so bile tudi številne druge dejavnosti, smo imeli na šoli veliko prejemnikov priznanj in priznanj z 

nagrado. 

Ravnateljica je podelila tudi prestižno nagrado odličnosti v roke Aniti Koprivc, dijakinji 4. a razreda. 

Anita je vsestranska odlična dijakinja, ki je posegala po priznanjih na različnih področjih, bila 

prostovoljka, postala naj dijakinja Slovenije za šolsko leto 2018/19, v zadnjih dveh letih pa je stopila v 

ospredje tudi na kulturnem in ustvarjalnem področju. 

 

  

Dobitnica nagrade odličnosti Anita Koprivc z ravnateljico Mojco 

Lukšič, foto: Miha Hadl 
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Seznam prejemnikov: 

Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

1. Bracović Zoya Aleksandra 1. a priznanje 

2. Djaip Bartolj Ana 1. a priznanje z nagrado 

3. Kotnik Manca 1. a priznanje 

4. Lamovšek Damjana 1. a priznanje z nagrado 

5. Miklavčič Manca 1. a priznanje z nagrado 

6. Oberč Lana 1. a priznanje 

7. Strašek Nina 1. a priznanje 

8. Velkavrh Lara 1. a priznanje 

9. Hussein Jakob 1. b priznanje 

10. Jelič Amika Zoja 1. b priznanje z nagrado 

11. Vehovec Luka 1. b priznanje 

12. Cundrič Lexi 1. c priznanje 

13. Horvat Ivana 1. c priznanje z nagrado 

14. Hrovat Blažka 1. c priznanje 

15. Kadunc Nika 1. c priznanje 

16. Marinčič Albina 1. c priznanje z nagrado 

17. Špelko Iza 1. c priznanje 

18. Urankar Žana 1. c priznanje 

19. Vidmar Val 1. c priznanje 

20. Vidovič Kaja 1. c priznanje 

21. Račečič Neža 1. k priznanje z nagrado 

22. Žagar Eva 1. k priznanje 

23. Jurečič Zoja Iva 1. š priznanje 

24. Udovč Luka 1. š priznanje 
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Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

25. Vrtačič Teja 1. š priznanje 

26. Koprivc Nika 2. a priznanje 

27. Baša Ema 2. b priznanje 

28. Kapš Miha 2. b priznanje z nagrado 

29. Knoll Nina 2. d priznanje 

30. Ulaga Lisa 2. d priznanje 

31. Zamida Enej 2. d priznanje 

32. Krusharova Viktoria 2. k priznanje 

33. Šmalc Novak Jona 2. k priznanje 

34. Burgar Sara 2. š priznanje 

35. Košmrlj Maja 2. š priznanje 

36. Erpič Matic 3. a priznanje 

37. Radež Matija 3. a priznanje 

38. Saje Simon 3. a priznanje 

39. Globevnik Sara 3. b priznanje 

40. Kočman Nives 3. b priznanje z nagrado 

41. Pečarič Manica 3. b priznanje z nagrado 

42. Šubic Eva 3. b priznanje 

43. Fortuna Feliks 3. c priznanje z nagrado 

44. Gole Lea 3. c priznanje z nagrado 

45. Hočevar Domen 3. c priznanje z nagrado 

46. Kotnik Laura 3. c priznanje z nagrado 

47. Možina Alja 3. c priznanje z nagrado 

48. Pelko Sergej 3. c priznanje z nagrado 

49. Potočar Jasna 3. c priznanje 
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Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

50. Remec Tjaša 3. c priznanje 

51. Škrjanc Jakob 3. c priznanje z nagrado 

52. Šporin Jan 3. c priznanje 

53. Birk Jernej 3. d priznanje 

54. Strniša Lara 3. d priznanje 

55. Špilar Vanessa 3. d priznanje 

56. Zajc Jan 3. d priznanje z nagrado 

57. Kajtna Špela 3. k priznanje z nagrado 

58. Kunej Jaka 3. š priznanje 

59. Novak Erin 3. š priznanje 

60. Strajnar Tim 3. š priznanje z nagrado 

61. Zaman Maja 3. š priznanje 

62. Červ Alenka 4. a priznanje 

63. Dular Ana 4. a priznanje 

64. Hadl Luka 4. a priznanje 

65. Kapš Pija 4. a priznanje z nagrado 

66. Koprivc Anita 4. a priznanje z nagrado 

67. Muhič Andriyana 4. a priznanje 

68. Pirc Tea 4. a priznanje 

69. Primc Tia 4. a priznanje 

70. Stržinar Katja 4. a priznanje 

71. Škufca Kalin Maruša 4. a priznanje 

72. Šuštaršič Teja 4. a priznanje 

73. Tavčar Zala 4. a priznanje 

74. Trputec Jan 4. a priznanje 
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Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

75. Žura Ajda 4. a priznanje 

76. Bukovec Lovro 4. b priznanje 

77. Hvastija Lara 4. b priznanje 

78. Kramarič Luka 4. b priznanje 

79. Novak Manca 4. b priznanje 

80. Pavec Manca 4. b priznanje 

81. Pavkovič Žan 4. b priznanje 

82. Umek Anej 4. b priznanje 

83. Vidmar Nik 4. b priznanje 

84. Zakšek Lea 4. b priznanje 

85. Količ Anja 4. c priznanje 

86. Muhič Mojca 4. c priznanje 

87. Penca Kocjan Maruša 4. c priznanje z nagrado 

88. Saje Maša 4. c priznanje 

89. Zajc Martin 4. c priznanje 

90. Filipović Leja 4. d priznanje 

91. Jelovšek Hana 4. d priznanje 

92. Špehar Pia 4. d priznanje 

93. Žibert Patricia 4. d priznanje 

94. Blažič Eva 4. e priznanje 

95. Gašpar Lara 4. e priznanje 

96. Höfferle Filip 4. e priznanje 

97. Kavčič Milivojevič Maruša 4. e priznanje 

98. Kolenc Eva 4. e priznanje 

99. Košiček Zala 4. e priznanje 



[26] 

 

Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

100. Kotnik Sara 4. e priznanje z nagrado 

101. Mihelič Maša 4. e priznanje 

102. Molan Nika 4. e priznanje 

103. Parkelj Ema 4. e priznanje 

104. Starešinič Ema 4. e priznanje 

105. Hussein Iman 4. k priznanje 

106. Kraševec Nina 4. k priznanje 

107. Hvalec Tin 4. š priznanje 

108. Maruša Žana 4. š priznanje 

109. Mori Jaka 4. š priznanje 

110. Rman Nina 4. š priznanje 
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Poročila strokovnih aktivov 

Slovenščina 

V šolskem letu 2019/20 smo slovenščino poučevali: 

 Saška Cimperman,  

 Tina Furlan Turk, 

 Suzana Krvavica,  

 Tomaž Koncilija, 

 Renata Nose, 

 Natalija Petakovič. 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu slovenščine. 

September Mesec skupnega branja. 

Oktober 

Mesec skupnega branja, prireditev v sklopu Rastoče knjige: Ljubezen večno 
vidim krog in krog, filmski abonma, OIV kulturne dejavnosti za 3. letnik: 
predstava Tih vdih v KCJT in kulturni dan v Ljubljani (predstava Saloma, ogledi 
razstav in inštitucij), OIV gledališka popotovanja (koncert Re-belle v KCJT). 

November 
GIMNM KANT, šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje, OIV kulturne 
dejavnosti za 1. letnik: predstava Pravica biti človek v KCJT. 

December 
Občinska in šolska prireditev ob državnem prazniku Po nevihti sladkih rož, 
OIV kulturne dejavnosti za 1. letnik: Predstava Alica v čudežni deželi (APT), 
filmski abonma, OIV gledališka popotovanja (predstava Baal v KCJT). 

Januar 

GIMNM KANT, filmski abonma, regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje, 
sodelovanje na prireditvi ob 550-letnici prihoda frančiškanov v Novo mesto, 
projekt LEPLJENKA, OIV kulturne dejavnosti za 3. letnik: predstava 
KON:(S):OVEL (APT) in za 4. letnik: predstava Za narodov blagor v MGL v 
Ljubljani, OIV gledališka popotovanja (predstava Prerok v KCJT). 

Februar 
Sodelovanje na uradni občinski prireditvi ob kulturnem prazniku, filmski 
abonma, OIV kulturne dejavnosti za 2. letnik v Kranju (predstava Strahovi, 
ogled Kranja) in za 4. letnik: opera Julija v KCJT. 

Marec 
Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje, predstava za 4. letnik: 
Pohujšanje v dolini šentflorjanski (Mladinsko gledališče v Ljubljani). 

April Gimnazijska noč knjige (na daljavo). 
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Matematika in informatika 

V šolskem letu 2019/20 smo matematiko poučevali: 

 Jernej Ban, 

 Karmen Čarman, 

 Nuša Košmerl, 

 mag. Andreja Kramar, 

 Vanja Popov, 

 Mojca Rangus. 

V šolskem letu 2019/20 sem informatiko poučevala: 

 Barbara Strnad. 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu matematike in informatike. 

September 
Preverjanje predznanja za dijake 1. letnika, sodelovanje v projektu Nacionalni 
mesec skupnega branja '19, šolsko tekmovanje iz logike. 

November Šolsko tekmovanje ACM Bober, državno tekmovanje iz logike. 

December Državno tekmovanje iz logike, šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike. 

Januar Šolsko ZOTKS tekmovanje iz programiranja, državno tekmovanje ACM Bober. 

Februar Državno tekmovanje iz matematike. 

Marec 
Državno ZOTKS tekmovanje iz programiranja, šolsko in državno ACM 
tekmovanje iz računalništva in informatike. 

Maj Predmaturitetni preizkus (na daljavo). 

December–marec: Evropske statistične igre. 

 

Angleščina 

V šolskem letu 2019/20 smo angleščino poučevali: 

 mag. Janez Gorenc, 

 Maja Hren, 

 Barbara Maznik, 

 Verena Potočnik, 

 Mirjam Skube, 

 Andrea Jardzyk, tujejezična učiteljica angleščine. 
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Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu angleščine. 

Oktober 
Preverjanje predznanja za dijake 1. letnika, šolsko tekmovanje v znanju 
angleščine za 3. letnik. 

November Priprave na tekmovanje World Scholar's Cup (WSC). 

December Priprave na tekmovanje WSC. 

Januar Priprave na tekmovanje WSC. 

Februar  Regijsko tekmovanje za dijake 3. letnika.  

 

Nemščina 

V šolskem letu 2019/20 smo nemščino poučevale: 

 mag. Vasja Jakše, 

 Elsa Louis, 

 Nataša Sekula Zupančič, 

 Eva Starič. 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu nemščine. 

September Evropski dan jezikov, sodelovanje z nemškim praktikantom. 

Oktober 
Podelitev diplom DSD I, jezikovni tabor DSD v Celovcu, sodelovanje z nemškim 
praktikantom. 

November 

Priprave na izpit DSD I, priprave na tekmovanje Jugend debattiert, pisni izpit 
DSD II, priprave na tekmovanje v znanju nemškega jezika, izvedba 
predtekmovanja v znanju nemškega jezika, sodelovanje na natečaju haikujev, 
sodelovanje z nemškim praktikantom.  

December 
Priprave na izpit DSD I, priprave na tekmovanje Jugend debattiert, priprave na 
tekmovanje v znanju nemškega jezika, sodelovanje z nemškim praktikantom. 

Januar 
Priprave na izpit DSD I, priprave na tekmovanje Jugend debattiert, ustni izpiti 
DSD II, šolsko tekmovanje v znanju nemškega jezika, sodelovanje z nemškim 
praktikantom. 

Februar 
Priprave na izpit DSD I, predmaturitetni preizkus, državno tekmovanje v 
znanju nemškega jezika, šolsko tekmovanje Jugend debattiert, izvedba 
bralnega tekmovanja Pfiffikus, sodelovanje z nemškim praktikantom. 

Marec 
Pisni izpit DSD I, izvedba bralnega tekmovanja EPI-Lesepreis, dodatne ure za 
pripravo na maturo – višja raven (VR). 

April  Dodatne ure za pripravo na maturo VR, priprave na izpit DSD II. 

Maj  
Dodatne ure za pripravo na maturo VR, priprave na ustni izpit DSD I, ustni izpiti 
DSD I, priprave na izpit DSD II. 

Junij Priprave na izpit DSD II. 

 



[30] 

 

Španščina, francoščina in latinščina 

V šolskem letu 2019/20 smo poučevali: 

 Marko Kastelic (latinščina), 

 Verena Potočnik (francoščina), 

 Tea Ribič (španščina in francoščina). 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu španščine, francoščine in latinščine. 

September Spoznavni dnevi za 1. k. 

Oktober Podelitev diplom DELF, delavnica s Francoskim inštitutom o francoskem 
stripu. 

November Srečanje klasičnih gimnazij. 

December Ekskurzija v Žičko kartuzijo in Pokrajinski muzej Celje. 

Februar Šolsko tekmovanje v znanju latinskega jezika (3. k). 

Maj Španska bralna značka Epi Lectura. 

 

Zgodovina in geografija 

V šolskem letu 2019/20 smo poučevali: 

 Polonca Centa (geografija), 

 Katja Jakoš (geografija), 

 Suzana Malnar (zgodovina), 

 Nevenka Malnarič Brulc (zgodovina), 

 Matjaž Štih (zgodovina), 

 Robert Šupe (zgodovina in geografija). 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu zgodovine in geografije. 

September 

Udeležba na slovenskem filmskem festivalu (v sklopu projekta), priprave na 

obeležitev dnevov evropske kulturne dediščine, udeležba na Mednarodni 

konferenci Localfriend v Ruski federaciji, nacionalni mesec skupnega branja. 

Oktober 
Obeležitev dnevov evropske kulturne dediščine, interni del mature iz 
zgodovine (ekskurzija), sodelovanje pri projektu Doživi gimnazijo, nacionalni 
mesec skupnega branja. 

November 
Evalvacijski sestanki za ITS, Akademija znanja, sodelovanje pri projektu Doživi 
gimnazijo, GIMNM KANT. 

December Šolsko tekmovanje iz geografije. 

Januar Šolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev, Akademija znanja, GIMNM KANT. 
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Februar 
Regijsko tekmovanje v znanju geografije, sodelovanje na informativnem 
dnevu. 

Marec Priprave na ekskurzije za 3. letnik. 

 

Športna vzgoja 

V šolskem letu 2019/20 smo športno vzgojo poučevali: 

 Jernej Cimperman, 

 Sandi Kostić, 

 Saša Lavrič,  

 Ivan Maričič, 

 Primož Plazar, 

 Breda Vovko. 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu športne vzgoje. 

September  
Planinska tura za 2. letnik, atletika (področno, ekipno), športni dan za 3. letnik 
(igre z žogo ali pohod), odbojka na mivki (M).  

Oktober 

Atletika (državno, ekipno), rokomet (področno, občinsko, M), rokomet 

(občinsko področno), Ljubljanski maraton in državno prvenstvo v cestnih 

tekih. 

November 
Odbojka (občinsko in področno, Ž, občinsko, M), nogomet (občinsko, Ž), 
košarka (občinsko, M). 

December 
Košarka (področno, M in Ž), nogomet (področno, Ž), akrobatika (državno), 
badminton (področno, M in Ž, posamično in ekipno). 

Januar 
Zimski športni dan za 1. in 4. letnik, športno plezanje (državno, M in Ž), košarka 
(četrtfinale, Ž), mali nogomet (občinsko, M), šah (državno, posamično), 
streljanje z zračnim orožjem ali serijsko puško (področno). 

 

Biologija 

V šolskem letu 2019/20 smo biologijo poučevale: 

 Barbara Bajc Šerovič, 

 Tatjana Durmič, 

 Tanja Gačnik, 

 Marija Kočar, 

 Tatjana Bartolj, laborantka. 
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Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu biologije. 

September  Priprave na tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni in botanično tekmovanje. 

Oktober 
Izvedba šolskega tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni in botaničnega 

tekmovanja, priprave na naravoslovno tekmovanje. 

November 
Priprava in udeležba na državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni, 
obeležba svetovnega dneva sladkorne bolezni, Akademija znanja, priprave na 
tekmovanje iz naravoslovja. 

December Priprave na tekmovanje iz biologije in naravoslovja. 

Januar Izvedba šolskega tekmovanja iz biologije in naravoslovja, Akademija znanja. 

Marec Vaja z reševalcem g. Jakšetom (OIV Prva pomoč). 

Maj 
Organizacija in izvedba zagovorov regijskega srečanja mladih raziskovalcev ter 

sodelovanje pri ocenjevanju nalog. 

 

Kemija 

V šolskem letu 2019/20 smo kemijo poučevali: 

 mag. Branka Klemenčič,  

 Marinka Kovač, 

 Gašper Pernek, 

 Janja Pust, 

 Katarina Sluga, laborantka. 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu kemije. 

September 

Predstavitev in podelitev Krkinih nagrad – pet nagrad in dve priznanji, priprave 
za nove raziskovalne naloge v okviru ITS RISR, sodelovanje pri pripravi 
dogodka Gimnazija na trgu (ITS – Zdrav življenjski slog), organizacija prireditve 
za uradno odprtje kemijskega kabineta s strani donatorja Krke, sodelovanje v 
timih za pripravo ITS, sodelovanje v projektnih aktivnostih PODVIG in OBJEM. 

Oktober 

Priprave na šolsko tekmovanje EUSO, raziskovalno delo – delo s timi mladih 
raziskovalcev, priprave na 1. izbirni test za kemijsko olimpijado, sodelovanje 
pri izvedbi aktivnosti »(Do)živi gimnazijo«, sodelovanje v projektnih 
aktivnostih PODVIG in OBJEM. 

November 
Šolsko tekmovanje EUSO, raziskovalno delo – delo s timi mladih raziskovalcev, 
sodelovanje na Akademiji znanja (ena delavnica), sodelovanje v projektnih 
aktivnostih PODVIG in OBJEM. 

December 
Priprave na državno tekmovanje EUSO, priprave na 2. izbirni test za kemijsko 
olimpijado, raziskovalno delo – delo s timi mladih raziskovalcev, sodelovanje 
v projektnih aktivnostih PODVIG in OBJEM. 

Januar 
Priprave na državno tekmovanje EUSO, raziskovalno delo – delo s timi mladih 
raziskovalcev, sodelovanje na Akademiji znanja (dve delavnici), sodelovanje v 
projektnih aktivnostih PODVIG, OBJEM in ŠIPK. 
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Februar 
Raziskovalno delo – delo s timi mladih raziskovalcev, sodelovanje pri 
informativnem dnevu, sodelovanje v projektnih aktivnostih PODVIG, OBJEM 
in ŠIPK. 

Marec 
Priprava in izvedba šolskega Preglovega tekmovanja v znanju kemije, 
raziskovalno delo – delo s timi mladih raziskovalcev, sodelovanje v projektnih 
aktivnostih PODVIG, OBJEM in ŠIPK. 

April  
Raziskovalno delo – delo s timi mladih raziskovalcev, sodelovanje v projektnih 
aktivnostih PODVIG, OBJEM in ŠIPK. 

Maj  
Raziskovalno delo – delo s timi mladih raziskovalcev, sodelovanje v projektnih 
aktivnostih PODVIG, OBJEM in ŠIPK, sodelovanje pri izvedbi regijskega 
srečanja mladih raziskovalcev (ocenjevalci in člani strokovnih komisij). 

Junij  
Raziskovalno delo – delo s timi mladih raziskovalcev, sodelovanje v projektnih 
aktivnostih PODVIG, OBJEM in ŠIPK. 

 

Fizika 

V šolskem letu 2019/20 smo fiziko poučevali: 

 Miha Hadl, 

 Anita Nose, 

 Blaž Zabret, 

 Ivan Potočar, laborant. 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu fizike. 

September  
Preverjanje predznanja za dijake 1. letnika, projekt verižni eksperiment, 
priprave na tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov. 

Oktober 
Šolsko tekmovanje Čmrlj za 1. letnik, projekt verižni eksperiment, priprave na 
tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov. 

November 
Šolsko tekmovanje iz naravoslovja, delavnice Akademija znanja za 
osnovnošolce, projekt verižni eksperiment, priprave na tekmovanje v 
odpiranju fizikalnih sefov. 

December 
Šolsko tekmovanje iz astronomije za Dominkova priznanja, projekt verižni 
eksperiment, priprave na tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov. 

Januar 
Projekt verižni eksperiment, priprave na tekmovanje v odpiranju fizikalnih 
sefov. 

Februar 
Šolsko tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja, projekt verižni 
eksperiment. 

Junij Izbirno tekmovanje za evropsko fizikalno olimpijado. 
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Družboslovje 

V šolskem letu 2019/20 smo poučevali: 

 Nina Arnuš (sociologija), 

 Zlatka Butkovec Gačnik (psihologija), 

 Jožica Cvelbar (glasba), 

 Jana Hosta (psihologija), 

 Uroš Lubej (filozofija), 

 Maja Pergar (psihologija), 

 Klara Šurla (psihologija), 

 Jasmina Žagar (likovna umetnost). 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu družboslovja. 

September 
Delavnice v izvedbi Mirovnega inštituta (OIV državljanska kultura) (N. Arnuš), 
predavanje za starše: Značilnosti mladostnikov na prehodu v srednjo šolo (J. 
Hosta). 

November 
Mentorstvo študentki na praksi (N. Arnuš), predavanje za starše: Kako ohraniti 
fokus? – »Odloži že ta telefon!« (J. Hosta), izvedba delavnice v okviru 
mednarodnega projekta V jati z drugačnimi (Z. Butkovec Gačnik). 

December 
Mentorstvo študentki na praksi (N. Arnuš), okrogla miza na OŠ Grm v okviru 
projekta Povezujemo ZA medkulturno sobivanje (gostje so bili naši gimnazijci) 
(N. Arnuš). 

Januar 

Delavnice o Evropski uniji in delavnice na temo človekovih pravic in aktivnega 

državljanstva – MSS (OIV državljanska kultura) (N. Arnuš), priprava dijakov na 

šolsko tekmovanje iz psihologije.(J Hosta in Z. Butkovec Gačnik), pomoč pri 

organizaciji kariernega dneva (Z. Butkovec Gačnik). 

Februar 
Pomoč pri organizaciji informativnega dneva (Z. Butkovec Gačnik), 
predstavitve gimnazijskega programa na informativnem dnevu (N. Arnuš in Z. 
Butkovec Gačnik), natečaj Evropa v šoli (N. Arnuš). 

Marec 
Okrogla miza Gimnazijski kulturni in nacionalni mozaik (OIV državljanska 
kultura) (N. Arnuš), mentorstvo pedagoške prakse študentki psihologije (Z. 
Butkovec Gačnik), tutorsko delo za delo v spletni učilnici (Z. Butkovec Gačnik). 

Junij Srečanje z Evropsko poslanko (N. Arnuš). 

Oktober–junij: delo na projektu EPAS in Evrošola (N. Arnuš)  

Celo šolsko leto: koordinacija študentov na praksi in vodenje projekta OBJEM (Z. Butkovec Gačnik), 

likovni krožek (J. Žagar). 
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Poročilo dijaške organizacije 

SARA GLOBEVNIK 

V letošnjem šolskem letu je bila predsednica Dijaške organizacije Gimnazije Novo mesto (DOG) Sara 

Globevnik, dijakinja 3. b, ki je bila kot edina kandidatka izvoljena za predsednico na prvi redni seji DOG. 

Oba podpredsednika, tajnico in blagajnika DOG je predlagala letošnja predsednica DOG Sara 

Globevnik. Podpredsedniški mesti sta v tem šolskem letu zasedali Eva Šubic in Mirjam Ogrinc iz 3. b. 

Tajnica je bila Zala Dolušič, blagajno pa je upravljala Nuša Pangerc, obe iz 3. b. Vse predlagane člane 

vodstva so soglasno podprli predstavniki vseh razredov Gimnazije Novo mesto na prvem zasedanju 

dijaške organizacije, ki je potekalo zgodaj jeseni. Mentor DOG v tem šolskem letu je bil Blaž Zabret, 

profesor fizike.  

Zasedanje dijaške organizacije s predstavniki razredov je v letošnjem letu potekalo trikrat, in sicer v 

knjižnici šole ter učilnici 211. V prvem polletju smo se sestali dvakrat ter enkrat v drugem polletju. 

Redkost zasedanj v prvem polletju je bila posledica obveščanja predstavnikov razredov z uporabo 

pogovorne skupine preko aplikacije Messenger, v kateri je je bil vsaj eden od predstavnikov vsakega 

razreda. Preko te skupine so bili dijaki obveščeni o vseh tekočih dejavnostih in prošnjah za razna 

sodelovanja. Sredi leta smo skupino izbrisali, saj ni dosegala začrtanih ciljev in se je začelo pojavljati 

neprimerno izražanje oz. sovražni govor. Po posvetu z ravnateljico Mojco Lukšič smo se odločili, da 

predstavnike razredov obveščamo na sejah DOG. Zaradi izrednih okoliščin (karantene) nam je v drugem 

polletju uspelo izvesti le eno sejo. 

V interesu letošnjega vodstva je bilo izvesti čim več dejavnosti, ki so na šoli postale že tradicija, hkrati 

pa uvesti nekaj novosti, ki bi dijake spodbudile k bolj aktivnemu delovanju na šoli. Žal nismo izpolnili 

vseh zadanih načrtov, saj smo mislili največ stvari izvesti v marcu in aprilu, kar pa zaradi epidemije ni 

bilo mogoče. Izpeljali smo malo projektov, vendar so bili ti kar obsežni. Vem pa, da če bi imeli več časa 

in ne bi bilo karantene, bi nam uspelo izvesti vse začrtane projekte. Vodstvo DOG je kljub občasnim 

razlikam v mnenjih uspešno sklepalo kompromise, ob vsakem projektu pa so nam na pomoč priskočili 

tudi številni ostali dijaki. Med dejavnejše spadajo Rok Rudman, Jaka Kunej, Jakob Škrjanec, Jan Zajc, 

Matija Radež, Ajda Lea Jakše ter Špela Kajtna.  

V DOG smo tudi letos opazili, da se je ponovil lanski problem pri prenosu informacij od predstavnikov 

razred do dijakov iz njihovega razreda. Največji problem je bil, da določene informacije dijakom niso 

bile sporočene pravočasno. To je bilo na sestankih DOG izpostavljeno, vendar sprememb na bolje ni 

bilo opaziti.  

Vodstvo DOG je bilo povabljeno tudi na obe redni seji DOG Slovenije. Predstavnica Gimnazije Novo 

mesto (Sara Globevnik) se je udeležila zasedanja samo enkrat, in sicer druge redne seje, na kateri je 

potekala še podelitev nagrade naj dijaka/naj dijakinje. Prvega sestanka se predstavnica žal ni udeležila 

zaradi drugih obveznosti.  

Predstavnici dijakov v svetu šole sta letos bili Sara Globevnik in Eva Šubic. Obe sta se udeležili obeh 

sestankov, ki sta potekala v drugi polovici šolskega leta (na začetku koledarskega leta 2020), saj se jima 

je zdelo pomembno, da svet šole vzame v premislek tudi različne poglede dijakov na področja, s 

katerimi so dijaki bolj v stiku kot ostali člani sveta šole. 

V letošnjem šolskem letu je DOG uspela zbrati preko 1400 €, ki smo jih namenili šolskemu skladu za 

dijake, ki živijo v socialni stiski, vendar uradne predaje denarja upravi šole ni bilo zaradi karantene. 

Dobičkonosni so bili projekti Božičkove pošte, Valentinova pošta ter božično-novoletnega koncerta. 



[36] 

 

V naslednjem delu poročila bodo projekti DOG razvrščeni po časovnem vrstnem redu. 

Dan gimnazijskega puloverja 

je potekal v petek, 29. 11. 2019. Na ta dan smo vse gimnazijce pozvali, da se oblečejo v 

gimnazijski pulover, ki je ob 270-letnici postal naš prepoznavni simbol. Med glavnim odmorom 

smo se vsi »praznično« razpoloženi fotografirali v šolski telovadnici. Naš ekipni duh pa sta v 

objektiv ujela šolski fotograf profesor Miha Hadl in dijak 3. d-razreda Filip Markovič. Kljub temu 

da se je prodaja tega puloverja začela 22. novembra pred 4 leti, smo se odločili, da dogodek 

nekoliko zamaknemo, saj smo želeli, da predstavnica za mednarodno maturo res začuti pristno 

atmosfero, ki vlada na šoli. 

Božičkova pošta 

je bil projekt pod vodstvom predsednice in podpredsednice DOG Sare Globevnik in Eve Šubic. 

Potekal je od 16. 12. 2019 do 20. 12. 2019. Pri projektu so vidneje sodelovali Nuša Pangerc, 

Zala Dolušič, Rok Rudman, Rok Drenik, Špela Kajtna in Trim Ismaili. Projekt je potekal tako, da 

so dijaki pri mizi pred zbornico lahko naročili in plačali darilo za kogarkoli na naši gimnaziji, 

glede na določen cenik. Nato pa je Sara Globevnik kupila vse naročeno blago in ga ob pomoči 

navedenih dijakov zavila in razdelila naslovnikom. Zaslužek projekta je bil okoli 120 €. 

 

Novoletni dobrodelni koncert 

V torek, 24. 12. 2019, smo z DOG organizirali novoletni dobrodelni koncert in šov Gimnazija 

ima talent, ki je potekal 5. in 6. šolsko uro v šolski telovadnici. Koncert se je zavlekel še v 7. 

uro. Množične udeležbe smo bili zelo veseli, saj so bili prejšnja leta taki dogodki, organizirani 

s strani DOG, slabo obiskani. Zahvala za dober obisk gre tudi novemu kulturnemu programu, 

ki sta ga sestavila in vodila Eva Šubic in Jaka Kunej – šov Gimnazija ima talent. Na odru so 

nastopili tako šolski kolektiv kot predstavniki dijakov. Šolski kolektiv so kot članska žirija 

zastopali ravnateljica Mojca Lukšič in učitelji J. Ban, B. Zabret in N. Malnarič Brulc, na plesu pa 

so se jim pridružili še P. Centa, B. Vovko ter T. Koncilija. Dijake pa so zastopali Eva Šubic, Jaka 

Kunej, Danila Prah, Jan Zajc, Rok Rudman, Jakob Škrjanc, Jona Šmalc Novak, Anej Kopina Božic, 

Plakat s cenikom, foto: NN 
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Trim Ismaili … Na koncertu so nastopili Jaja Bojz in šolski bend Plateau. Koncert je bil 

dobrodelen, tako da so razredni predstavniki zbirali po 2 € na vsakega dijaka, pri tem smo 

naleteli na nekaj težav. S koncertom smo zbrali okoli 1200 €, ki smo jih namenili šolskemu 

skladu gimnazije Novo mesto.  

                

 

Valentinčkova pošta 

Na Gimnaziji Novo mesto smo tako kot Božičkovo izvedli tudi Valentinčkovo pošto. Dijaki so 

lahko med 10. 2. 2020 in 12. 2. 2020 pred šolsko zbornico naročili ponujene artikle (imeli smo 

pestro izbiro – vrtnice, čokolada, bonboniera, ljubezenska pisma …). Žal letos nismo raznašali 

na valentinovo, saj so tisti konec tedna potekali informativni dnevi. Večine dijakov tistega dne 
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ni bilo v šoli, zato smo Valentinčkovo pošto razdelili že dan prej, in sicer v četrtek, 13. 2. 2020. 

Dijaki so lahko svojemu darilcu dodali še sporočilce in s tem marsikomu polepšali dan. Vodja 

projekta sta bili predsednica in podpredsednica DOG Sara Globevnik in Eva Šubic.  

Gimnazijski pust 

Šolsko pustno rajanje je potekalo 21. 2. 2020 v atriju šole, in sicer 5. in 6. uro. Dijaki so s svojimi 

maskami pokazali izjemo domišljijo in inovativnost ter s svojimi nastopi poskrbeli za obilico 

smeha. Po dolgi debati ocenjevalne komisije je po skorajšnjem izenačenju zmagal 3. b.  

Članek iz Šolskega glasila (avtorica Sara Globevnik, 3. b): 

Kot narekuje dolgoletna tradicija, je tudi to šolsko leto Dijaška organizacija pripravila pustno 

rajanje. Kljub temu da je bil letos pust med počitnicami, smo se v Dijaški organizaciji odločili, 

da vseeno pričaramo praznično vzdušje, in čeprav letos ni bilo prave zime, simbolično 

prikličemo pomlad. Po zadnjih podatkih nismo priklicali samo pomladi, temveč tudi viruse.  

Letošnje pustne maske je ocenjevala stalna žirija, ki jo že nekaj let sestavljajo ravnateljica 

(Mojca Lukšič), dva predstavnika dijaške organizacije, šolska svetovalna delavka (Petra Škof), 

pomočnica ravnateljice (Anita Nose), šolska tajnica (Tanja Krivec) ter svetovalec dijaške 

organizacije (Blaž Zabret). To šolsko leto pa je potrebno pohvaliti tudi razredne maske, saj so 

dijaki pripravili izredno dodelane, izvirne in duhovite točke ter na ta način zelo dobro zajeli vso 

raznolikost in pestrost naše gimnazije. Imeli smo vse od interpretacije High School Musical do 

slovenskih glasbenih ikon, seveda ni manjkalo dolenjskega duha z uprizoritvijo trgatve in 

Lojzeta Slaka, pa vse do razvpitega Pabla Escobarja, za piko na i pa smo imeli čast biti del 

slavnostne poroke. Naše pustne maske ter žirijo pa je v svoje objektive ujel tudi Vaš kanal. 
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Natečaj naj – dijak in naj – dijakinja šolskega leta 2018/2019 

S strani Dijaške organizacije Slovenije smo konec decembra dobili povabilo za sodelovanje na tem 

natečaju. Kriteriji ter pravila ocenjevanja so bila sporočena vsem dijakom preko njihovih razrednih 

predstavnikov. Na natečaj sta se odzvala dva dijaka, in sicer Anita Koprivc iz 4. a ter Matija Radež iz 3. 

a. Na natečaju je že drugo leto zapored naslov osvojila dijakinja z naše gimnazije, letos je naj dijakinja 

Anita Koprivc. Podelitev nagrade je potekala na drugi redni seji DOG Slovenije 24. 1. 2020 na Mestni 

občini Ljubljana.  

Anita po podelitvi nagrade, foto: NN 
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Sprejetje novega statuta DOG Gimnazije Novo mesto 

25. 9. 2020 smo še na zadnjem sestanku DOG, pred izvolitvijo novega vodstva, potrdili novi statut 

Dijaške organizacije Gimnazije Novo mesto, ki ne vsebuje nič bistveno novega. V novem statutu je 

vključen novi logo dijaške, poleg tega pa so nekatere stvari pravno bolje zapisane.  

Neizpeljani projekti 

Kljub zavzetosti in agilnosti članov DOG nam vseh načrtov ni uspelo izpeljati. Eden izmed razlogov za 

nepopolno izpeljan načrt je seveda tudi izbruh koronavirusa in posledična karantena. Med neizvedene 

projekte sodijo okrogla miza in pogovor s slovenskim vloggerjem Ronijem Kordišem, ki želi med 

mladimi razširiti kritično mišljenje. Prav tako nam ni uspelo obeležiti nekaj svetovnih dnevov, ki so 

potekali med karanteno. Najbolj smo bili žalostni, da nam ni uspelo izvesti aktivnosti ob dnevu zemlje, 

za vse letnike smo namreč imeli pripravljene aktivnosti (1. letniki – lov na zaklad med pobiranjem smeti, 

2. letniki – izdelovanje likovnih umetnin iz odpadne embalaže, 3. letniki – okrogla miza na temo 

ekologije, ki je del učnega načrta pri biologiji v 3. letniku, 4. letniki – sajenje dreves – aleja gimnazijskih 

maturantov). Prav tako smo želeli v marcu v prvem nadstropju šole razobesiti umetniška dela naših 

dijakov, ki so se prijavili na natečaj DOG. Eden izmed večjih projektov pa bi bil tudi mesec zdravja, ki bi 

potekal v aprilu. 

Zaključek  

Ob koncu poročila bi kot predsednica DOG rada dodala, da je bilo predsedovanja zanimiva izkušnja, ki 

me je zagotovo naučila pomena skupinskega dela in sodelovanja, hkrati pa mi je ta vloga pokazala tudi 

žalostno realnost velikega deleža današnje mladine in njihovega odnosa do dela ter medsebojnega 

spoštovanja. Kljub uspehom nihče izmed sedanjega vodstva ne želi nadaljevati z vodenjem v 

prihodnjem šolskem letu, zato že nestrpno pričakujemo novo vodstvo DOG.  

 

»Pri uspehu gre v glavnem za to, da vztrajamo tudi po tem, ko so ostali obupali.« William Feather 
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Poročilo svetovalne službe 

PETRA ŠKOF in ANICA KASTELEC 

V šolskem letu 2019/20 sva svetovalno delo opravljali svetovalni delavki Anica Kastelec in Petra Škof.  

Na voljo sva bili predvsem dijakom in njihovim staršem, velik delež sva namenili tudi sodelovanju z 

učitelji, razredniki, vodstvom šole in zunanjimi sodelavci. 

Petra Škof je vodila koordinacijo dela z nadarjenimi dijaki, pripravljala individualizirane programe za 

dijake, ki so se pripravljali na tekmovanja ali so pripravljali raziskovalne naloge. Prav tako je bila 

koordinatorica projekta Rast za delo z nadarjenimi dijaki in organizirala dogodek za »Doživi gimnazijo«, 

v okviru katerega smo odprli vrata naših učilnic vsem zainteresiranim učencem 9. razreda in jih povabili, 

da en dan v tednu sodelujejo pri rednem pouku v 1. in 2. letniku v vseh programih, ki jih izvajamo.  

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 izbirno vsebino Učenje 

učenja. Celo šolsko leto sva nudili pomoč dijakom z učnimi, socialnimi, vedenjskimi in drugimi težavami. 

Z dijaki z zdravstvenimi težavami sva usklajevali njihovo šolsko delo, dogovarjanje s posameznimi 

učitelji glede preverjanja in ocenjevanja 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 prijavno-

sprejemnem 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 in Karmen Čarman. 

Med šolskim letom sva z dijaki izvedli tudi večino promocijskih predstavitev in obiskov na osnovnih 

šolah za učence 9. razreda in njihove starše ter sodelovali na informativnem dnevu. 

V času dela na daljavo sva bili na voljo dijakom, ki so potrebovali pomoč. Še posebej sva pomagali 

dijakom s posebnimi potrebami vzdrževati stik s šolo in učnim procesom. Spremljali sva njihovo počutje 

v času, ko so bili primorani ostati doma in se mnogokrat soočati s težkimi razmerami. 
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Podelitev naslova naj dijakinja Slovenije za šolsko leto 2018/19 

ANITA NOSE 

Dijaška organizacija Slovenije je na januarski prireditvi razglasila naj dijakinjo in naj dijaka Slovenije za 

preteklo šolsko leto. Ta naziv podelijo dijakom, ki niso uspešni le na učnem področju, ampak se v 

prostem času ukvarjajo tudi z različnimi obšolskimi dejavnostmi. 

Naziv naj dijakinje je pripadal naši dijakinji Aniti Koprivc iz 4. a. V šolskem letu, za katerega je prejela 

laskavi naziv, je prejela števila priznanja na tekmovanjih iz znanja, delovala je kot tutorka, animatorka 

in prostovoljka ter bila članica pevskega zbora. 

 

  

Anita Koprivc po podelitvi naslova,  

foto: Anita Nose 
Anita z družino, ravnateljico in mentorji,  

foto: Anita Nose 
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Poročilo šolske knjižnice 

TOMAŽ KONCILIJA 

Šolska knjižnica je tudi v šolskem letu 2019/20 – kljub deloma okrnjenim možnostim delovanja od 

sredine marca dalje zaradi razglasitve epidemije koronavirusa – ostala vozlišče informacij, prostor, kjer 

so dijaki pridobivali nova znanja, razvijali lastno ustvarjalnost in se lahko tudi sproščali, družili in 

zabavali. V šolski knjižnici so spoznavali vlogo knjige kot vzgojno-izobraževalnega pripomočka, v njej so 

se zadrževali v prostem času, opravljali domače naloge in druge šolske obveznosti, brali, uporabljali 

računalnike za iskanje virov in literature ter pisanje seminarskih nalog. Poleg tega so v prostorih 

knjižnice potekali številni sestanki, npr. dijaške organizacije, kluba Interact, gledališke skupine Goga ter 

številnih drugih projektnih in interesnih skupin. V njej so se dijaki pod mentorskim vodstvom 

profesorjev in samostojno pripravljali na tekmovanja iz znanja ter prejemali potrebne informacije za 

sodelovanje pri obveznih in neobveznih izbirnih vsebinah (OIV). V prostorih knjižnice so v 

popoldanskem oz. večernem času potekali t. i. Gimnazijski večeri – GIMNM KANT, kjer so se predstavili 

nekateri gimnazijski literati, glasbeniki in likovniki. Tako je šolska knjižnica s svojo dejavnostjo 

sodelovala pri razvoju kompetenc dijakov na področju učenja, branja, informacijske pismenosti in 

ustvarjalnosti. 

Šolska knjižnica je omogočala in zagotavljala tudi širjenje in poglabljanje znanja dijakov v okviru vsebin 

učnega načrta in v ta namen oskrbovala dijake in učitelje s knjižnim in neknjižnim gradivom ter drugimi 

informacijami. Knjižničarja Tomaž Koncilija, prof. slovenščine, in Marko Kastelic, prof. latinščine, sva 

svetovala dijakom pri iskanju, izboru ter vrednotenju gradiva za seminarske naloge, se trudila 

usposabljati dijake v samostojne uporabnike knjižnice, knjižničnega gradiva in iskalce gradiva po 

svetovnem spletu, jih informacijsko opismenjevati ter motivirati za vseživljenjsko učenje. S 

spremljanjem aktualne knjižne produkcije sva svetovala uporabnikom pri izbiri kakovostnega 

leposlovja ter tako poskušala spodbujati branje. Še posebej aktivno se je šolska knjižnica vključila v 

projekt Nacionalni mesec branja v septembru in oktobru, aprila pa so bile »na daljavo« izvedene 

aktivnosti Gimnazijske noči branja v sklopu nacionalnega in mednarodnega projekta Noč knjige. 

V šolskem letu 2019/20 je bila knjižnica odprta od ponedeljka do srede od 7. do 13. ure, ob četrtkih od 

7. do 12. ure, ob petkih pa od 9. do 13. ure. Delovni čas je bil prilagojen učnim in drugim šolskim 

obveznostim obeh knjižničarjev. Dijaki so si gradivo izposojali, ga vračali ali podaljševali z dijaško 

izkaznico. Rok izposoje knjižnega gradiva je bil načeloma 14 dni za vse gradivo, razen za domača branja 

7 dni, za periodiko in neknjižno gradivo pa 3 dni, vendar smo šli dijakom glede podaljševanja roka 

vračila vedno naproti, če so izrazili potrebo po daljšem času izposoje zaradi študijskih/učnih obveznosti, 

če le gradivo ni bilo iskano oz. aktualno tudi za druge uporabnike knjižnice. Po zaprtju šol v mesecu 

marcu so dijaki vse potrebne informacije v zvezi z izposojo in vračanjem gradiva prejemali prek 

elektronske pošte. Posebno pozornost smo v maju in juniju namenili maturantom ter za vse tiste, ki so 

potrebovali dodatno študijsko gradivo za maturo, pripravili »knjižne pakete«, ki so jih prevzeli (in 

vračali) v dogovorjenih terminih in v skladu z vsemi epidemiološkimi predpisi. 

Poleg izposoje smo v knjižnici izvajali še naslednja strokovna bibliotekarska dela: nabava strokovne 

literature in leposlovja, nabava strokovne literature za učitelje, strokovna računalniška obdelava še 

nekatalogiziranega knjižničnega fonda, strokovna računalniška obdelava knjižnih novosti – vpis v 

računalniški katalog COBISS3, pregled in oznaka lastništva novitet, katalogizacija, klasifikacija, oprema 

knjig z nalepkami s črtno kodo ter zaščitno folijo, urejanje knjig po policah, pregled knjižnične zaloge, 

izločanje neaktivnega gradiva (odpis), vodenje statistike (COBISS), sodelovanje z različnimi institucijami 

(knjižnice, kulturne ter druge ustanove, založniki …), spremljanje tekoče knjižne produkcije, 

opremljanje in ažuriranje spletne strani šolske knjižnice, postavitev in urejanje spletne učilnice oz. 
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komuniciranje z dijaki in strokovnimi delavci šole prek spleta v času epidemije, vzpostavljanje 

knjižničnega reda. V knjižnici smo skrbeli za digitalizacijo nekaterih šolskih publikacij in objavo na 

spletnem portalu dLib (šolsko glasilo Stezice, gimnazijski zborniki). Med letom je potekalo tudi zgledno 

in stalno sodelovanje z NUK oz. Nacionalnim bibliografskim centrom, ki je poskrbel za katalogizacijo 

nabavljenih knjig, ki še niso bile obdelane v slovenski bazi COBIB. 

Pomemben segment delovanja knjižnice je tudi bibliopedagoško delo, namenjeno predvsem dijakom 

ob obiskih v knjižnici ter v okviru knjižnično informacijskih znanj (KIZ). V šolskem letu 2019/20 smo v 

celoti ali deloma (po izbruhu epidemije in zaprtju šol 16. marca) izvajali: ure knjižnično informacijskega 

znanja v sklopu ITS-farmacija (za 3. letnik – navajanje literature, relevantnost spletnih virov), 

individualno pedagoško in svetovalno delo ob izposoji, seznanjanje s knjižnim fondom in novostmi, 

vzbujanje zanimanja za knjigo, branje, vzgajanje dijaka za bralca in obiskovalca knjižnic, obenem pa 

tudi usposabljanje za iskalca in uporabnika informacij, sodelovanje s Knjižnico Mirana Jarca v projektu 

Knjižne POPslastice (realizirano štirikrat v letu; organizacija obiskov srečanj in predavanj z znanimi 

ustvarjalci z različnih področij za vse zainteresirane dijake: Robert Kranjec, Boštjan Gorenc – Pižama, 

Klemen Dvornik in Sebastian Cavazza), sodelovanje v projektu Gimnazijska rastoča knjiga (organizacija 

prireditve v atriju Gimnazije Novo mesto za vse 1. letnike s povabljenimi slavnostnimi gosti, pogovorom 

z našo maturantko Evo Novak, ki je izdala pesniško zbirko Preden odrastem, odkritjem novega lista 

Gimnazijske rastoče knjige ob kipu Gimnazijke z Rastočo knjigo s Kettejevim verzom Ljubezen večno 

vidim krog in krog; »gimnazijska abeceda Ljubezni in Lepote« – napisi s citati in mislimi znanih osebnosti 

o ljubezni in lepoti po gimnazijskih hodnikih in učilnicah), organizacija projekta Gimnazijska noč knjige 

(24. april 2020 – prek spletne platforme MS Teams, pogovori ob knjigah, izmenjava bralskih izkušenj), 

organizacija poskusnega projekta Gimnazijski kresnik (april/junij 2020 – zbiranje informacij o desetih 

kresnikovih finalistih, predstavitev romanov na spletu).  

Že na začetku šolskega leta nam je uspelo vzpostaviti funkcijo/portal »Moja knjižnica« za knjižnico 

Gimnazije Novo mesto. Odločili smo se za postopno uvajanje storitve na začetku šolskega leta za vsako 

novo generacijo prvošolcev. Tako smo vsem letošnjim prvošolcem s pomočjo IZUM-a generirali 

uporabniška imena in gesla ter jih informirali o načinu uporabe omenjene funkcije, postopek pa bomo 

nadaljevali z vsako naslednjo novo generacijo gimnazijcev. Obenem smo storitev omogočili vsem 

zainteresiranim strokovnim delavcem. 

V sklopu knjižničnih dejavnosti poteka tudi vodenje in urejanje učbeniškega sklada, za katerega skrbi 

Tanja Gačnik, profesorica biologije, v sodelovanju z obema knjižničarjema. 
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Dejavnosti za promocijo klasične gimnazije 

Narodna izmenjava klasične gimnazije Novo mesto z Gimnazijo 

Škofja Loka 

MARKO KASTELIC  

24. in 25. 10. 2019 je letošnja generacija prvega letnika klasične gimnazije doma gostila svoje vrstnike 

iz Škofje Loke. Tema narodne izmenjave, ki poteka v dveh delih, doma in v Škofji Loki, je spoznavanje 

kraja, v katerem dijaki obiskujejo srednjo šolo. 

Po sprejemu gostov so dijaki s pomočjo aplikacije Action Bound, ki so jo pred enim letom pripravili 

udeleženci ITS Srednji vek pod mentorstvom profesorice Nevenke Malnarič Brulc, popeljali vrstnike po 

Novem mestu in spoznavali znamenitosti našega mesta. Spoznavanje poteka na način igre lova na 

zaklad, tako da so posamezne skupine med spoznavanjem kraja pridobivale točke. Dan smo nadaljevali 

z različnimi delavnicami, med katerimi naj omenim delavnico sestavljanje zgodbe iz vnaprej 

pripravljenih povedi ali delov povedi v latinskem jeziku in delavnico o zeliščih in pripravi namazov iz le-

teh. Prvi dan izmenjave se je zaključil na domovih naših dijakov, kjer so gostje tudi prespali.  

Naslednji dan nas je pred kosilom čakal ogled Dolenjskega muzeja in dveh zbirk o življenju na naših tleh 

v preteklosti.  

O izmenjavi in udeležencih lahko zapišemo le najboljše, saj se je tudi tokrat izkazalo, da sta dva dneva 

kar prehitro minila. V pričakovanju naslednjega dela srečanja v Škofji Loki smo se od gostov poslovili. 

 

Srečanje klasičnih gimnazij Slovenije 

MARKO KASTELIC  

Srečanje klasičnih gimnazij je dogodek, ki se ga vseh pet državnih gimnazij s programom klasične 

gimnazije vsako leto zelo veseli, saj pripomore k povezovanju in izmenjavi izkušenj ter odkrivanju 

novega. V tem šolskem letu je srečanje potekalo šestič, tokrat v Mariboru. Prva gimnazija Maribor je 

namreč v tem času praznovala 260-letnico ustanovitve in 60-letnico ukinitve Klasične gimnazije v 

Mariboru. 

V novembru smo se tako na pot proti največjemu štajerskemu mestu odpravili 2. in 3. letnik novomeške 

klasične gimnazije. Najprej smo se udeležili spominske akademije ob častitljivi obletnici; ta je potekala 

Pred gimnazijo, foto: Marjeta Petek Ahačič Druženje udeležencev, foto: Marjeta Petek Ahačič 
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na Pravni fakulteti v Mariboru, kasneje pa smo se v manjših vodenih skupinah sprehodili po slikovitem 

Mariboru. Vsaka skupina se je ustavila ob različnih znamenitostih, zato jih bom naštel le nekaj. Prvo 

zanimivost smo odkrili že v šolski knjižnici gimnazije gostiteljice, kjer so nam pokazali in predstavili 

Platonova zbrana dela iz 16. stol. Sledil je ogled Maistrove knjižnice; spomenika nacionalne vrednosti, 

mariborske sinagoge in lekarniške zbirke farmacevta in zgodovinarja Franca Mlinarika.  

Srečanje se je zaključilo v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, kjer smo si ogledali predstavo 

Medeja v režiji Oliverja Frljića. Srečanje je dijakom kljub napornemu urniku ostalo v lepem spominu. 
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Projekti 

Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM 

ZLATKA BUTKOVEC GAČNIK  

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu 

in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov. Šolski projektni 

tim si je zadal nalogo, da bi z uvajanjem novih pedagoških pristopov posodobili vlogo knjižnice. Prvo 

leto je bilo namenjeno pripravi instrumenta za ugotavljanje trenutnega stanja in analizi trenutnega 

stanja v posameznih zavodih. V drugem letu so razvojne šole oblikovale didaktične pristope, člani 

implementacijskih šol pa smo pridobivali znanja s področja digitalne pismenosti, kritičnega mišljenja, 

formativnega spremljanja in uvajanja novosti. Proti koncu šolskega leta smo implementacijske šole 

začele s preverjanjem didaktičnih pristopov pri pouku in kolegialnimi hospitacijami. V tem šolskem letu 

smo analizirali maturo 2018, s poudarkom na indeksih težavnosti in diskriminatornosti. Na osnovi tega 

smo dobili vpogled, pri kakšnih nalogah imajo naši dijaki težave morda tudi zaradi slabše bralne 

pismenosti. Glede na to smo izbirali didaktične pristope in jih uvajali v pouk. Na vse izbrane didaktične 

pristope smo podali povratne informacije. Zaradi izrednih razmer se bodo nekatere dejavnosti iz načrta 

prenesle v naslednji krog. Projekt se bo nadaljeval tudi naslednje šolsko leto. 

 

Koordinacija pedagoške in opazovalne prakse 

ZLATKA BUTKOVEC GAČNIK 

Pedagoško prakso je opravljalo pet študentk, od tega so bile štiri naše bivše dijakinje. Še dve študentki 

sta želeli opravljati prakso, vendar zaradi izrednih razmer to ni bilo možno. Za vsako študentko sem 

pripravila načrt glede na smernice posamezne fakultete oz. smeri študija. Poleg opazovanja in izvajanja 

pouka sem v načrt vključila še predstavitev šole, pogovor pri ravnateljici in predstavitev dela svetovalne 

službe. Sledila sem različnim aktivnostim na šoli in tudi vanje vključevala študentke. Vsak načrt je bil 

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

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

Študentke so glede na rezultate evalvacijskega vprašalnika z opravljeno prakso zelo zadovoljne. 

Posebno jih je zanimala uporaba učne tehnologije, saj jo na fakultetah v večini primerov ne uporabljajo 

v tolikšni meri kot na naši šoli. 

Preglednica: Pedagoška in opazovalna praksa v šolskem letu 2019/20. 

Zap. št. Študentka Smer študija Mentorica 

1.  Brudar Klara psihologija Zlatka Butkovec Gačnik 

2.  Tomažin Petra športna vzgoja Ivan Maričič 

3.  Bobnar Brina 
sociologija in 
slovenistika  

Nina Arnuš 
Renata Nose  

4.  Kovač Monika germanistika Nataša Sekula Zupančič 

5.  Gačnik Uršula slovenistika Suzana Krvavica 
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PODVIG – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje 

prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah 

mag. BRANKA KLEMENČIČ, vodja tima 

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih 

skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. Gimnazija Novo mesto 

ima v projektu vlogo razvojne gimnazije. Kot prednostno nalogo smo si zadali razvijanje in vpeljevanje 

interdisciplinarnih tematskih sklopov v predmetnik splošne gimnazije. V razvojno delo je vključenih več 

kot 30 učiteljev. 

Poseben poudarek v projektu je na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih 

izzivov ter njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. 

Zato v sklopu projekta razvijamo prožne oblike učenja, zlasti tiste, ki omogočajo sistematično 

vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi 

dijakov ter reševanju avtentičnih problemskih situacij in družbenih izzivov. Posebna pozornost bo 

posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej 

in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.  

Na šoli smo že v letu 2017 začeli z načrtovanjem različnih interdisciplinarnih tematskih sklopov (ITS) za 

dijake 2. letnika, v letu 2018 pa za dijake 3. letnika. Poskusno izvajanje modelnih ITS-ov smo najprej 

vpeljali v predmetnik 2. letnika in v tem šolskem letu tudi v 3. letnik splošne gimnazije. Pri 

posameznemu interdisciplinarnemu tematskemu sklopu smo vključili vsaj tri predmetna področja. 

Umestili smo jih v predmetnik splošnega programa gimnazije v obsegu 105 ur, ki so predvidene za 

izbirne predmete. Trenutno imamo pripravljene načrte za 12 različnih ITS-ov.  

2. letnik: 

 Gledališče (SLO, LAT, LUM, PSI, FIL, LUM), 

 Turizem smo mi (NEM, ŠVZ, GEO, INF),  

 Od matematike do podjetnosti (SLO, MAT, ANG, LUM, PSI, KEM, POD), 

 Kako temačen je bil v resnici srednji vek (SLO, LAT, ZGO, UMZGO), 

 Znanost v gibanju (SLO, MAT, ŠVZ, BIO, FIZ) in  

 Zdrav življenjski slog (SLO, ŠVZ, BIO, KEM, PSI). 

3. letnik: 

 Ali nas mora biti strah? (ZGO, GEO, SLO, UMZGO), 

 Srečno, Kekec! (SLO, LUM, FIL, SOC), 

 Razmišljam, iščem, (se) razvijam (ANG, SLO, KEM, BIO), 

 Naravni pogon (BIO, FIZ, GEO, SOC), 

 Farmacija in medicina mi nista tuji (BIO, KEM, FIZ, LAT) in 

 Govorim Slovenijo (SLO, ANG, NEM/FRA, SOC). 

Da je delo v okviru ITS-ov drugačno, osredotočeno na dijake, kažejo številne raznolike aktivnosti.  
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ITS gledališče (gremo na kavo s Talijo in Melpomeno) 

TOMAŽ KONCILIJA 

V šolskem letu 2019/20 je ITS-gledališče obiskovalo 22 dijakov, glavni cilj pa je bil uprizoriti gledališko 

predstavo po motivih Molièrovih komedij. Potem ko so se mladi gledališčniki pregledno seznanili z 

razvojem komedije od starih Grkov dalje, smo se posvetili predvsem dvema viroma, iz katerih je navdih 

za svojo ustvarjalnost črpal Molière v klasicističnem 17. stoletju – rimski komediji in comedii dell' arte. 

Po seznanjanju z Molièrovimi komedijami smo v njih iskali tiste elemente, ki so aktualni še danes, in 

tako ostrili čut za komiko in humor v funkciji družbene kritike. Poleg dela v šoli so si dijaki ogledali tudi 

dve profesionalni predstavi (eno od njiju žal že v času izrednih razmer zgolj prek spleta) in se preskusili 

v pisanju refleksije, ocene. Dotaknili smo se tudi sodobnejših dramskih praks, npr. performansa. 

Posebno doživetje je bilo sodelovanje z igralcem Vidom Klemencem, ki je iz dijakov izvabil občutek za 

improvizacijo in potrebno odrsko sproščenost. Žal je ravno v fazi snovanja predstave v delo zarezala 

epidemija in prekinila ustvarjalni proces, na novo pa smo morali določiti tudi cilj in ga prilagoditi danim 

razmeram učenja na daljavo. Odločili smo se, da gledališko predstavo spremenimo v radijsko uro o 

Molièru. Dijaki so po skupinah zvočno posneli izbrane prizore in jih na projektnih dnevih ITS poskušali 

reflektirati, komentirati, aktualizirati in povezati v smiselno celoto, pri čemer je okvir predstavljala 

Molièrova komedija Improvizacija v Versaillesu, ki tematizira prav izredne razmere, v katerih morajo 

včasih delovati gledališčniki. Pri delu se je izkazalo, da je teater »kontaktni šport«, pri katerem je 

ključnega pomena neposredna in trenutna interakcija med ustvarjalci. Zadanega cilja nam tako še ni 

uspelo povsem uresničiti – prehitel nas je konec šolskega leta, tako da bova za zadnje detajle čez 

počitnice poskrbela mentorja.  

ITS Turizem smo mi 

SAŠA LAVRIČ 

Na začetku šolskega leta smo vse izvajalke programa izvedle timsko uro, na kateri smo dijakom in 

dijakinjam dale možnost izraziti svoje predstave in želje o izvajanju vsebin tega predmeta. Hkrati smo 

podale tudi smernice za izvajanje vsebin predmetnih področjih. Na podlagi njihovih odzivov smo 

sestavile program, vsaka na svojem predmetnem področju. V sklopu predmeta smo v okviru projektnih 

dni načrtovali ekskurzijo na Dunaj. 

Pri geografiji so se dijaki s pomočjo različnih aktivnih metod dela seznanili z zgodovino turizma in 

različnimi dejavniki za razvoj te panoge. Spoznali so najrazličnejše dokumente, ki jih potrebujemo na 

potovanjih, se seznanili z aplikacijo Your passenger rights in se naučili napisati uradno pritožbo zoper 

neustrezno opravljene turistične storitve. Ogledali so si tudi turistično agencijo, turistično-informacijski 

center in spoznali najrazličnejše poklice v turizmu. V spomladanskem času, ko bi se morali začeti 

pripravljati na ekskurzijo na Dunaj, smo pričeli s šolanjem v daljavo. Predvidene vsebine smo v najboljši 

možni meri spoznali v virtualnem svetu. Zaradi hitrega odziva na karanteno pri dunajskem združenju 

za turizem Vienna Tourism smo se pridružili njihovi kampanji »Ostanite doma ... in obiščite Dunaj«, v 

sklopu katere so se obiskovalci lahko udeležili brezplačnih ogledov na spletu, javnih virtualnih vodenj, 

virtualnega obiska koncerta. Dijaki so se z dunajskimi znamenitostmi in zgodovino mesta pobližje 

seznanili preko spletnega kviza, ki so ga lahko rešili s pomočjo videofilmov na YouTubu. Geografski 

sklop so dijaki zaključili z bogatim spletnim portfoliom, v katerega so vložili svoje izdelke, ki so nastali 

deloma v šoli, deloma pa pri šolanju na daljavo.  

Tudi pri nemščini so se dijaki ukvarjali z Dunajem. Prvotno je bilo mišljeno, da se bodo pripravili na 

načrtovano ekskurzijo. Ker te ni bilo mogoče izvesti, so dijaki v okviru projektnih dni dobili projektno 

nalogo, kjer so v parih pripravili PP-predstavitve vseh njegovih glavnih znamenitosti.  
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Ravno tako je prišlo do spremembe programa v okviru športne vzgoje. Nekaj predvidenih dejavnosti 

zaradi dela na daljavo na terenu ni bilo mogoče izvesti. Zaradi aktualnosti slovenskega turizma so dijaki 

izdelali projektne naloge, v katerih so raziskovali slovenski turizem na podeželju: zgodovino dejavnosti, 

priložnosti in prednosti, trženje, financiranje. Nato so si izbrali določeno kmetijo, se povezali z lastniki 

in jo v celoti predstavili. Njihova naloga je bila, da raziščejo, kakšni so bili začetki, kako pridejo do 

gostov, kakšne vrste gostov imajo, kako se financirajo. Nazadnje so morali podati predloge, kje vidijo 

možnosti za izboljšave in na kakšen način bi lahko to izvedli.  

Predstavitvi obeh nalog smo izvedli na projektnih dnevih preko videokonference Zoom. 

Pri nemščini so se ukvarjali še z dvema vsebinskima sklopoma. V prvem so dijaki pripravili kviz z 

naslovom Kako dobro poznamo Slovenijo?. Kviz so pripravili za avstrijske goste term Šmarješke Toplice 

in ga izvedli 25. oktobra v prostorih hotela. Vsebino so pripravili dijaki v okviru sodelovalnega učenja 

in ga izvedli v nemškem jeziku. Sodelovalo je kar 15 gostov, ki so presenetili z dobrim poznavanjem 

Slovenije.  

V drugem sklopu so dijaki v dvojicah pripravili predstavitve izbrane poti po Dolenjski. Tekst so prevedli 

v nemščino, naredili PP predstavitve in ga predstavili ostalim. Dvema dijakinjama nemščina ni učni 

predmet, zato sta predstavitve pripravili v španščini in francoščini. Pri pripravah besedil in pri 

prestavitvah je sodeloval prostovoljec iz programa »Kulturweit«, Nemec Jan Höhmann, ki je od 

septembra do februarja nudil podporo pri izvajanju pouka nemščine na gimnaziji. 

V okviru športne vzgoje so dijaki spoznavali športno rekreativne prireditve kot promocijo slovenskega 

in svetovnega turizma. Udeležili so se Levstikove poti, spoznali zgodovino, organizacijo. Nato so 

prireditev analizirali. Preko videokonference smo izvedli razgovor z Bogdanom Finkom, ki je predstavil 

Dirko po Sloveniji in pomen te prireditve za slovenski turizem. Dijaki so iz prve roke izvedeli, kaj vse je 

potrebno, da se tak dogodek izpelje in kaj odlična izpeljava pomeni za Slovenijo.  

Pri ITS-u Turizem smo mi so dijaki v tem letu spoznavali različne vrste turizma skozi teorijo in prakso, 

bili aktivni udeleženci, sodelovali pri pripravi dogodkov in aktivnosti … Žal se zaradi dela na daljavo 

nekaterih aktivnosti ni dalo izpeljati, kot je bilo načrtovano. Vse izvajalke programa menimo, da smo 

kljub razmeram in prilagoditvam od marca do junija delo dobro opravile in da so dijaki v tem letu o 

turizmu spoznali veliko novega. 

ITS Od matematike do podjetnosti – Sprejmem izziv 

MOJCA RANGUS 

Pri predmetu Od matematike do podjetnosti so dijaki osvojili osnovno raven kompetence podjetnosti, 

kot jo definira EntreComp. 

Dijaki so reševali štiri podjetniške izzive, tri so nam podala slovenska podjetja, v četrtem pa so dijaki 

razvijali svojo lastno poslovno idejo. Sodelovali smo z arhitekturnim birojem Studio Razvoj, podjetjem 

Melamin, podjetjem Krka in Razvojnim centrom Novo mesto. 

Vsebine, ki smo jih obravnavali na izzivih, so med seboj prepletene in so iz šestih predmetnih področij: 

matematike, podjetništva, angleščine, slovenščine, psihologije in likovne umetnosti. 

Interdisciplinarnega znanja, ki so ga dijaki potrebovali za reševanje izzivov, nismo predavali, pač pa so 

ga dijaki pridobili sami iz literature in spletnih virov. Učitelji smo bili zgolj mentorji in jih pri delu 

usmerjali. V času dela na daljavo smo uporabljali aplikacijo Zoom.  
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Uporabljali smo najnovejše metode dela, ki jih uporabljajo tako najuspešnejši startupi in korporacije 

kot tudi javne organizacije. Predmet pa v celoti temelji na metodi poučevanja Doris Korda in Steva 

Blanka. 

Dijaki in učitelji smo bili pri pouku sproščeni, zadovoljni in pozitivno naravnani, saj je za uspeh 

pomemben tudi posameznikov mindset oziroma miselna naravnanost. Z delom in rezultati dijakov smo 

bili učitelji izredno zadovoljni. 

ITS Kako temačen je bil v resnici srednji vek 

NEVENKA MALNARIČ BRULC 

Vsebinsko je ITS razdeljen na tri teme: ženske v srednjem veku, krščanstvo in vsakdanje življenje v 

srednjem veku. Pri ITS-u so sodelovali profesorji zgodovine, slovenščine, umetnostne zgodovine in 

latinščine. Dijaki so se pri ITS-u ukvarjali z vprašanjem: Kako pisni in materialni viri vplivajo na dijakovo 

predstavo o srednjem veku kot o težkem in temačnem obdobju? Glavni cilj ITS-a je poglabljanje 

razumevanja srednjeveškega odnosa do žensk, krščanstva in vsakdanjega življenja na primeru različnih 

zgodovinskih virov in razvijanje kompetence podjetnosti. 

Pri zgodovini so dijaki:  

 podrobneje spoznali vsa tri zgoraj navedena področja, 

 izdelali so svoj grb po pravilih heraldike in ga predstavili, 

 pripravili družinski rodovnik s pomočjo spletne aplikacije My heritage in ga analizirali,  

 podrobno analizirali izbrane balade iz zbirke Srednjeveške pesmi in balade Janeza Menarta 

(balade so morali umestiti v zgodovinski okvir in raziskati zgodovinsko ozadje pesmi) ter 

 v parih pripravili zgodovinsko ekskurzijo, ki je vsebovala delavnice in živo zgodovino. Ekskurzije 

zaradi pouka na daljavo nismo izvedli, vsi predlogi ekskurzij so bili predstavljeni prek spleta.  

Pri umetnostni zgodovini so dijaki spoznali srednjeveško arhitekturo, kiparstvo in slikarstvo. Uvodni del 

vsakega sklopa je potekal frontalno, v nadaljevanju pa so dijaki samostojno raziskovali gradivo in v 

parih pripravili predstavitve (slovenski cistercijanski in kartuzijanski samostani in freske ter tabelne 

slike z mariološkimi motivi). 

Pri slovenščini so ponovili znanje o srednjeveški literaturi v Evropi. Prebirali so v pesmi v Dantejevi 

zbirki Novo življenje in pesmi iz zbirke Carmina burana. Dijaki so pripravili govorne nastope – 

interpretirali so izbrano pesem iz zbirke ter povezali tematiko in sporočilo pesmi z znanjem o življenju 

v srednjem veku. Dijaki so ob vodeni interpretaciji spoznavali tipične srednjeveške motive v slovenskih 

srednjeveških baladah. Predstavili so sodobnega pesnika Janeza Menarta. Dijaki so analizirali izbrane 

pesmi iz njegove zbirke Srednjeveške pridige in balade. Pripravili so govorne nastope, v katerih so 

pesmi interpretirali in predstavili zgodovinsko o ozadje, v katerega so te pesmi postavljene. Dijaki so 

spoznavali vpliv srednjeveškega življenja na besedno umetnost v srednjem veku in v sodobnosti. 

Razvijali so zmožnost interpretativnega branja in govornega nastopanja.  

V času pouka na daljavo dijaki niso imeli dostopa do šolske ali katere druge knjižnice, zato je bilo 

potrebno določene zgodovinske vire poskenirati in posredovati dijakom. Delo od marca pa do konca 

šolskega leta je potekalo po navodilih za delo z gradivom, ki je bilo naloženo v spletni učilnici, in preko 

Zooma.  

Vse predvidene vsebine so bile obdelane. Dijaki so se naučili ključne družbene in kulturne dogodke, 

pojave ali procese umestiti v ustrezen zgodovinski čas in prostor, razvijali so spretnosti zbiranja in 

izbiranja informacij iz različnih medijev ter kritično presoditi njihovo uporabno vrednost. Oblikovali so 
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svoje sklepe, mnenja, stališča, interpretacije ter razvijali sposobnost različnih oblik komunikacije in 

socialne spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja. Naučili so se odgovornega in pozitivnega 

odnosa do ohranjanja slovenske in evropske kulturne dediščine.  

ITS Znanost v gibanju 

BLAŽ ZABRET 

Pri ITS-u smo poskušali odgovoriti na ključno raziskovalno vprašanje »Kaj se dogaja v mojem telesu 

med gibanjem?« Na to vprašanje smo odgovorili z različnih vidikov biologije, fizike in športne vzgoje. 

Pouk je bil zastavljen dvostopenjsko, iz teoretičnega ozadja in praktičnega preizkušanja v telovadnici 

ali na prostem. V okviru ITS-a smo odgovarjali na vprašanja, kako je sestavljeno naše telo, kakšni 

procesi se odvijajo v našem med različnimi tipi vadb, kako delujejo naši sklepi in zakaj so takšni, kot so 

ipd. Vse praktično in teoretično pridobljeno znanje so dijaki na koncu združili in po vsakem sklopu 

napisali znanstveno poročilo. Tako so se naučili tudi pomena pravilnega citiranja in navajanja virov. 

Ker so nam izredne razmere preprečile, da bi začrtan program izvedli do konca v šoli, smo nekatere 

vsebine preoblikovali za delo na daljavo tako, da so jih lahko dijaki sami izvajali doma. Izbrane praktične 

naloge smo morali prilagoditi, da so jih lahko dijaki opravljali doma, teoretične vsebine in navodila za 

izvedbo praktičnih nalog pa smo podajali preko videokonferenc. Ob koncu pouka smo na daljavo izvedli 

tudi tri projektne dneve. V okviru tega se dijaki razdelili v skupine po tri in vsaka skupina je dobila dve 

nalogi. Prva naloga je bila za vse skupine enaka in to je, da so morali vsak dan pol ure hoditi. Prvi dan 

so morali opraviti 1000 korakov, drugi dan 1500 in tretji dan 2000 korakov. Za drugo nalogo pa je vsaka 

skupina dobila v obravnavo svoj mišični sklop, za katerega je morala pripraviti in opraviti 3 meritve. 

Izmeriti so morali eksplozivnost izbrane mišične skupine, statično moč in utrudljivost. Zadnji dan so 

svoje rezultate dijaki preko videokonference predstavili ostalim sošolcem in učiteljem. 

ITS Zdrav življenjski slog 

MARIJA KOČAR in MARINKA KOVAČ 

V septembru smo naredili načrt izvedbe in vanj vnesli spremembe, do katerih smo prišli pri delu v 

preteklem šolskem letu.  

Po uvodu, napovedanem poteku dela, smo opravili meritve (teža, srčni utrip pred obremenitvijo in po 

njej, količina krvnega sladkorja, količina telesne maščobe, količina vode v telesu ...), ki bi nam prikazale 

uspešnost prizadevanja, če bi jih opravili še na koncu leta. Oktobra smo se z našim ITS-om predstavili 

na prireditvi Gimnazija na trgu s stojnico in pohodom (povezan z Europo Donno) po Gimnazijski poti.  

Sledilo je teoretično pridobivanje znanja o pomenu in vplivih športa, meditacije, zdrave prehrane, 

higiene, spanja in odnosa do okolja na zdravje. 

Z nekaj enostavnimi primeri smo praktično preizkusili, kako je priprava hrane odvisna od posameznika 

(enak recept, enake sestavine, enaki pogoji, drugačen izdelek). 

Korona virus nam je preprečil, da bi znanje in veščine, ki smo jih dobili v šoli, uporabili in utrdili v praksi 

na projektnih dnevih na Gorjancih. 

Pred nas je bil postavljen izziv, kako delati naprej, da bomo cilje dosegli.  

V tem času smo si vsi še bolj ozavestili, kaj pomeni zdravje, in ga na državnem nivoju postavili na prvo 

mesto. Dom je postal naša trdnjava, živeli in delovali smo v družinskem okolju, hrano smo pripravljali 

doma, delali, se učili na daljavo, skrbeli za fizično in psihično kondicijo.  
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Zunaj je bila pomlad, narava se je prebudila in z vsakim dnem povečevala pestrost in bujnost rastlin. 

To so bile naše možnosti. Sprehod in nabiranje rastlin, kot so regrat, čemaž, trobentice, vijolice, bezeg 

… za solato, za pesto, za čaj … Naloga se je glasila: »Naberi, pripravi, poslikaj, prouči vplive na zdravje, 

pošlji!« 

Da bi si pridobili še več koristnih informacij, smo se usmerili na spletna mesta z zelo bogato vsebino, 

kot npr.: Veš, kaj ješ; Prehrana.si; Naša super hrana; Kupujmo domače in filmi: Ali nam hrana lahko 

škoduje?; Grenki sadeži Evrope. Naloga je bila: »Poglej skupaj z domačimi, v nekaj stavkih komentiraj 

in pošlji komentar.« 

Pred časom korone smo po smernicah zdrave prehrane v skupinah po pet dijakinj pripravili tri jedilnike 

za dan. Te smo še pregledali, komentirali in popravili v šoli, da so bili pripravljeni za izvedbo na 

projektnih dneh.  

Zaradi razmer so te jedi dijakinje skuhale doma, same ali s pomočjo, jih servirale, fotografirale in 

zapisale pohvalo, kritiko, zadovoljstvo gostiteljev. Poslale so slike in komentar. Pekli smo tudi kruh in 

si delili ugotovitve ob različnih tehnikah, sestavinah.  

Projektni dan smo preživeli po vseh smernicah zdravega življenjskega sloga. Vsak od je ta dan obeležil 

z desetimi slikami, ki smo jih zbrali v skupinskem albumu. Iz te zbirke je vsak naredil sporočilo, ki naj bi 

kogarkoli navdihnilo za zdrav življenjski slog. Izbral je trideset slik, jih opremil z besedilom in uredil v 

sporočilo. 

Izdelki, ki so jih ustvarili, kažejo, da dijaki zdrav življenjski slog živijo. Če je k temu vsaj delno pripomogel 

izbrani ITS, smo zadovoljni, saj bodo s svojim načinom življenja promotorji zdravega sloga za okolico. 

ITS Ali nas mora biti strah? 

MATJAŽ ŠTIH 

V ITS Ali nas mora biti strah? smo izbrali tri vsebinske sklope: totalitarizem, terorizem in migracije. Snov 

smo črpali iz izbirnih in obveznih tem v učnih načrtih in jo obravnavali z vidika štirih predmetov: 

zgodovina, geografija, slovenščina in likovna umetnost. 

Glavni procesni cilj, ki smo si ga zastavili, je bil, da dijak razume, prepoznava, vrednoti in se zna odzivati 

na totalitarizem, terorizem in migracije. 

Pri zgodovini smo obravnavo začeli z ogledom filma Savlov sin. Po pogovoru o filmu smo potem iskali 

vzroke za nastanek totalitarizma, analizirali smo njegov uspeh, delovanje in posledice. Ravno tako smo 

temo aktualizirali. Obravnavo terorizma smo izvedli podobno. Ogledali smo si film München in na tej 

osnovi smo iskali vzroke za terorizem, analizirali smo njegovo delovanje in zbrali osnovne informacije 

o posameznih terorističnih organizacijah. 

Pri likovni umetnosti so se ukvarjali s položajem umetnika in umetnosti v totalitarizmu. Spoznali so tudi 

pomembne umetnike migrante, njihovo življenje in ustvarjanje. 

Pri slovenščini so analitično brali roman Vladimirja Bartola Alamut. Roman so interpretirali, raziskovali 

so idejno ozadje in ga aktualizirali. 

Pri geografiji pa so spoznavali vzroke za migracije v preteklosti in danes. Raziskovali so potek glavnih 

migrantskih poti. Raziskovali so usodo posameznih migrantskih skupin. 



[54] 

 

V času dela na daljavo smo izvedbo prilagodili. Namesto ekskurzije v München in Dachau smo izvedli 

virtualni ogled. Namesto predvidene okrogle mize smo izvedli vodeno debato preko aplikacije Zoom in 

si na koncu skušali odgovoriti na zastavljeno vprašanje: Ali nas mora biti strah?. 

ITS Srečno, Kekec! 

NINA ARNUŠ in UROŠ LUBEJ 

Vodilo ITS-a Srečno, Kekec! je »razumemo film – ustvarjamo film«. Cilj tega ITS-a je torej razumevanje 

filma, ki se izkazuje z ustvarjanjem avtentičnih nalog, v katere morajo dijaki vključiti znanja in veščine, 

povezane s sodelujočimi predmeti (filozofija, sociologija, slovenščina in likovna umetnost).  

Skozi celotno šolsko leto sta se prepletali teorija in praktično delo (ustvarjanje). Dijaki so spoznali 

različne filmske zvrsti (animirani, dokumentarni, igrani, eksperimentalni film), izbrana poglavja iz 

zgodovine filme (z ogledom filma Na svoji zemlji), filme, ki obravnavajo mladostniško problematiko 

(Grajski biki, Posledice, Vesna, Damjanova soba). Nato so obravnavali filmski jezik (kader, sekvenca, 

plan, snemalni koti) in montažo ter spoznali osnove filmske kritike.  

Praktično delo pa je obsegalo pisanje refleksij in filmskih kritik, vaje v programu shotcut, izdelovanje 

kratkih filmov oz. filmskih miniatur, likovnih izdelkov, povezanih s filmom (npr. filmski plakat), vaje iz 

filmskega jezika. Dijaki so se s svojimi filmskimi izdelki uspešno udeležili natečaja Evropa v šoli.  

V okviru ITS-a smo izvedli tudi ekskurzijo v Ljubljano. Tam so si najprej ogledali RTV Slovenija. Ogledali 

so si garderobe, prostore za masko ter studie, obiskali so uredništvi Infodroma ter Osvežilne fronte ter 

se pogovorili z voditelji teh oddaj. Sledil je ogled izbora najboljših animiranih filmov festivala Animateka 

v prostorih Kinodvora ter pogovor z režiserjema dveh filmov. Ekskurzijo so zaključili z obiskom Moderne 

galerije, kjer so si ogledali dva animirana filma v virtualni resničnosti. V šoli so nas obiskali predstavniki 

Društva za širjenje filmske kulture Ostrenje pogleda. Tema srečanja je bila literatura in slovenski film. 

Dijaki so se udeležili tudi novomeških filmskih projekcij festivala LIFFE.  

Šolsko leto smo zaradi karantene zaključili na drugačen način, kot je bilo predvideno. Obisk filmskega 

mesta Bavaria Filmstadt smo nadomestili s projektnimi dnevi na daljavo. Dijaki so se udeležili spletne 

okrogle mize z režiserjem Rokom Bičkom. Poleg tega so ustvarili filmski plakat za svoj najljubši film. 

Svoj izbor so utemeljili s krajšo predstavitvijo izbranega filma. Vse izdelke so oblikovali v končni filmski 

bilten. 

ITS Razmišljam, iščem, (se) razvijam 

mag. BRANKA KLEMENČIČ 

V okviru ITS-a Razmišljam, iščem, (se) razvijam smo si postavili ključno raziskovalno vprašanje: »Kako 

lahko bazična znanja naravoslovja uporabim pri reševanju realnih življenjskih situacij in rešitve 

verodostojno predstavim širši strokovni in laični javnosti?« 

V ta namen smo si postavili interdisciplinarni cilj usposobiti dijaka za predstavljanje raziskovalnih 

izsledkov in učinkovito javno nastopanje ter zagovor lastnega raziskovalnega dela v maternem in tujem 

jeziku. 

ITS temelji na projektno naravnanem pouku in aktivnem raziskovalnem pristopu in se niti vsebinsko 

niti organizacijsko pa tudi časovno in prostorsko ne omejuje na pogoje, v katerih je organiziran šolski 

pouk. Izvaja se v sodelovanju z različnimi zunanjimi partnerji. Vključuje različna predmetna področja in 

temelji na ustvarjanju novih znanj, izmenjavi izkušenj in odpiranju v lokalno in tudi mednarodno 

skupnost. 
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Pri ITS-u smo sodelovali profesorji kemije, biologije, slovenščine in angleščine. Dijaki so izdelali štiri 

raziskovalne naloge in pripravili dva podjetniška predloga. Nekateri so svoja dela predstavili na 

podjetniških startupih, ostali na natečaju za 50. Krkine nagrade. Vsi so napisali tudi strokovni članek. 

ITS Naravni pogon 

TANJA GAČNIK 

Človek je del narave in s svojim načinom življenja zavedno ali nezavedno posega v okolje. Vplivi človeka 

so nedvoumni, a vseeno lahko zasledimo različne, celo nasprotujoče si informacije o aktualnih temah, 

kot so podnebne razmere, »zelena« energija itd. Zato je eden glavnih procesnih ciljev ITS Naravni 

pogon, da dijaki 3. letnika pridobijo sposobnost kritičnega vrednotenja osebnih dejanj in dejanj družbe 

na okolje in obratno. Multidisciplinarno zasnovan predmet, v katerem se prepletajo vsebine fizike, 

biologije, geografije in sociologije, obsega dva sklopa: energijsko oskrbo in trajnostni razvoj. Navkljub 

delu od doma zaradi epidemije koronavirusa smo v letošnjem šolskem letu z nekaj prilagoditvami 

izvedli večino predvidenih vsebin. 

Pri prvem sklopu so dijaki spoznali, kako delujejo posamezne elektrarne, katere fizikalne principe 

izkoriščajo in kakšen je njihov ogljični odtis na kWh proizvedene energije. Svoje znanje so preverili in 

poglobili na strokovnih ekskurzijah v Svetu energije v Krškem, v termoelektrarni, hidroelektrarni, na 

raziskovalnem Inštitutu »Jozef Stefan« in njegovem odseku Triga z raziskovalnim reaktorjem. S 

projektnim delom je vsak dijak ocenil ogljični odtis in energijsko bilanco svoje družine. 

Drugi sklop je bil namenjen obravnavanju trajnostne oskrbe, pri katerem so uravnoteženi gospodarski 

interesi s socialnim razvojem in varstvom okolja. Z ugotavljanjem zakonitosti delovanja ekosistemov 

so dijaki spoznavali pomen ohranjanja biotske raznovrstnosti tudi z oblikovanjem zavarovanih območij. 

V času dela na daljavo so dijaki pripravili infografiko znanega rezervata v Sloveniji, iskali bližja 

zavarovana območja in v njih prisotne zavarovane vrste.  

V okviru projektnih dni so dijaki po skupinah pripravili triminutno predstavitev na temi »Trajnostno 

trženje Kočevskega Roga« ali »Razogličenje Slovenije«. Predstavitvi so sledila vprašanja drugih skupin. 

Na koncu smo z glasovanjem določili zmagovalca predstavitve in zagovora teme.  

V ITS Naravni pogon vključeni dijaki so dokazali, da so sposobni poiskati zanesljive informacije, se na 

podlagi slednjih samostojno odločati in svoje znanje zagovarjati. 

ITS Farmacija in medicina mi nista tuji 

TATJANA DURMIČ, ANITA NOSE, MARKO KASTELIC in JANJA PUST 

Za dijake 3. letnika smo oblikovali interdisciplinarni sklop s ciljem, da bi dijaki spoznali medicino in 

farmacijo kot vedi, ki usmerjata k preprečitvi bolezni, ohranjanju zdravja in zdravljenju. V ta namen 

smo se povezali biologinja Tatjana Durmič, kemičarka Janja Pust, fizičarka Anita Nose ter latinist Marko 

Kastelic in za dosego ciljev predmeta oblikovali 4 med sabo povezane sklope. 

V sklopu MEDICINA so dijaki raziskovali ter primerjali uradno medicino in alternativne veje medicine. 

Raziskovali so v manjših timih, pripravili predstavitve in za zaključek izvedli debato s tremi skupinami. 

Ena je zagovarjala uradno medicino, druga alternativno medicino, tretja pa je bila neopredeljena. 

Kolegica, ki je vešča tega dela, je dijake seznanila z debato, jih na pravilni način debatiranja pripravila 

in sodelovala pri izvedbi. Ugotavljamo, da je debata zelo dober način za sprejemanje odločitev pa tudi 

navajanje dijakov na ustrezno komunikacijo, zato bomo to metodo zagotovo ohranili pri tem izbirnem 

predmetu in v okviru rednega pouka.  
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Ker so dijaki v sklopu predmeta oddajali poročila o svojem delu, smo povabili k pouku kolega, ki jih je 

seznanil s pravilnim navajanjem literature. 

V drugem delu so dijaki spoznavali posamezne organske sisteme človeškega telesa in pogosta 

bolezenska stanja, povezana z njimi. Teorijo smo nadgradili s sekcijo govejega očesa in sekcijo srca in 

ledvic svinje. K sodelovanju smo povabili veterinarja, ki je dijakom demonstriral sekcijo mladega pujska 

in ob tem prikazal lego organov v telesu in razlagal patologijo. Šele po sekciji so si lahko dijaki pravilno 

predstavljali marsikaj, česar slike v literaturi ne morejo prikazati. 

V tretjem delu so raziskovali vlogo posameznih oddelkov v bolnišnicah in pripravili predstavitve. 

Načrtovali smo obiske določenih oddelkov, a nam je uspelo obiskati le oddelek za citologijo in 

patologijo ter oddelek za fizioterapijo. Ostale oddelke naj bi si ogledali v času projektnih dni v juniju, 

vendar nam je epidemija covid-19 prekrižala načrte. 

V medicinskem delu predmeta smo pri dijakih spodbujali tudi podjetno razmišljanje. Odločili so se za 

projekt »Zobna nitka«, saj se zavedajo, da je zdravje ustne votline in zob ključno za dobro počutje 

celotnega organizma in da izvajanje ustrezne zobne higiene med mladimi ni ustrezno. V ta namen smo 

povabili k sodelovanju medicinske sestre iz Zdravstvenega doma Novo meto, ki se ukvarjajo s 

preventivo pri otrocih in mladini. Po uvodni predstavitvi njihovega dela so dijaki oblikovali spletno 

anketo »zobna nitka« in jo tudi izvedli v vseh letnikih naše šole. Rezultati so bili pričakovani, zato smo 

se odločili, da po skupinah pripravijo zloženke, izberejo najustreznejšo in nato s pomočjo zloženk in 

osebno poskušajo v vseh razredih ozavestiti svoje vrstnike o pomenu ustrezne ustne higiene. Zloženke 

so oblikovali, nato pa zaradi dela od doma niso uspeli do konca izpeljati zastavljenega načrta. Za novo 

šolsko leto bomo načrtovali virtualno zloženko oz. bomo novi skupini dijakov prepustili načrtovanje 

ideje, kako na daljavo izpeljati začeti načrt. 

V zadnjem delu sva se povezali s kolegico, ki je načrtovala sklop farmacija. Izvedli sva timske ure o 

pomenu mikrobiote za splošno zdravje ter o pomenu in zlorabi antibiotikov pri zdravljenju bakterijskih 

infekcij. 

Dijakom smo že na začetku ob predstavitvi načrta dela pripravili slovar za sprotno vpisovanje njim 

neznanih strokovnih imen pri vseh sodelujočih sklopih, ki so jih nato s pomočjo kolega latinista ob 

koncu tega sklopa tudi razložili. 

Kot pomoč pri izdelavi slovarja so dijaki v sklopu STROKOVNA TERMINOLOGIJA spoznali dva načina, 

kako so termini sestavljeni. Dijaki so po kratki predstavitvi v skupinah pregledali latinske in grške 

termine, ki jih uporabljamo za označevanje človeškega telesa (organi, mišice, kosti, žile) in nekaj 

najpogostejših pripon, ki označujejo stanja oz. bolezni. Ker so veliko izrazov že poznali, so naloge 

opravili hitro in brez večjih težav. Za lažje razumevanje neznanih terminov smo z dijaki pogledali tudi 

nekaj spletnih slovarjev, s katerimi si lahko pomagajo (npr: https://www.merriam-

webster.com/medical). 

V zadnjem sklopu, ko se je približeval konec pouka, so dijaki iz svojega slovarja izbrali tri termine in jih 

predstavili sošolcem. Izbor terminov vsakega dijaka je postal osnova našega skupnega slovarja. Po 

dogovoru z dijaki in učečimi učitelji v ITS-u se pričakuje, da znamo pojasniti pomen in razločiti 

komponente vsakega termina, ki so ga v skupni slovar prispevali dijaki.  

V sklopu FIZIKA so dijaki spoznali diagnostično-terapevtske pristope in fiziko v medicini. V skupinah so 

raziskovali nekatere posamezne pristope. Ker je bil eden izmed virov informacij tudi internet, smo se 

pred tem pogovarjali tudi o vrednotenju internetnih virov. Svoje ugotovitve so strnili na plakatu in jih 

predstavili sošolcem. Predstavili so funkcijske preiskave, endoskopske preiskave, termografijo, 

ultrazvok, jedrsko magnetno resonanco, medicinsko diagnostiko z rentgenskimi žarki in nuklearno 
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medicino. Zaradi dela na daljavo je odpadel ogled radiološkega oddelka SB Novo mesto, ki smo ga 

načrtovali v času projektnih dni v juliju. 

V sklopu FARMACIJA smo načrtovali 8 podsklopov z naslovi Zdravilne učinkovine in zdravila, Sestava, 

oblika in dokumenti zdravila, Zdravilne rastline in fitoterapija ter zdravila rastlinskega izvora, 

Antibiotiki, Prehranska dopolnila niso zdravila, Ohranjanje zdravja in samopomoč pri manjših težavah, 

Novejša zdravila in Zdravila na spletu.  

Dijaki so raziskovali razliko med načini poimenovanja zdravilnih učinkovin (INN in generična imena), na 

osnovi zastavljenih problemov so se naučili s pomočjo svetovnega spleta poiskati ustrezno skupino 

zdravil za zdravljenje določene zdravstvene težave, spoznali ATC klasifikacije in jih znajo uporabljati. 

Spoznali so uradno bazo podatkov o zdravilih BPZ in jo znajo uporabljati. 

Naučili so se razlikovati med pojmi registrirano, galensko in magistralno zdravilo. 

Dijaki so izvedli samostojne naloge:  

 Za zdravilo od doma so proučili PIL (priloga originalno pakiranega zdravila) ter iz baze podatkov 

(BPZ) še SmPC. Primerjali so poglavje o neželenih učinkih in zapisali najpogostejše po organskih 

sistemih. 

 Za komplet zdravil iz domače lekarne so proučili posebnosti pri jemanju, opozorila in 

previdnostne ukrepe ter neželene učinke. Po njihovi proučitvi so razvrstili vsa zdravila od 

tistega z največ do tistega z najmanj pogostimi do tistega z hudimi neželenimi učinki. Pri tem 

so uporabljali PIL ter BPZ. 

 Uporaba spletne baze za pregled medsebojnega delovanja zdravil domače lekarne.  

 Raziskovali so zgodovino fitoterapije in se naučili razlikovati med zdravili rastlinskega izvora z 

dokazano učinkovitostjo in tradicionalnimi zdravili rastlinskega izvora. 

 Po raziskavi o pomenu in zlorabi antibiotikov je sledila debata o jemanju antibiotikov in 

odpornosti bakterij nanje.  

 Po raziskavi o razliki med prehranskimi dopolnili in zdravili so razvijali zmožnost presoje o 

uporabi prehranskih dopolnil. 

 Raziskali so uporabo zdravil in prehranskih dopolnil za primer težave ali bolezni (npr. prehlad, 

težave z želodčno kislino …). 

 V sklopu ohranjanje zdravja in samopomoč so samostojno izdelali domače zdravilo in ga 

predstavili. 

Zaradi dela na daljavo sta izpadla zadnja dva sklopa, laboratorijsko delo in tudi načrtovano srečanje z 

zeliščarico. 
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EYE-NET  

MARKO KASTELIC 

Novomeška gimnazija je v letu 2019 sodelovala v gledališkem projektu Evropskega socialnega sklada 

EYE NET (European Youth Engagement Network). Namen projekta je bil povezovanje in umetniško ter 

politično udejstvovanje mladih znotraj EU. Koordinator znotraj Slovenije je MKC Maribor, ki v 

sodelovanju s KUD Moment in Mestno občino Novo mesto ter Gimnazijo Novo mesto producira pet 

mladinskih gledaliških predstav na temo antifašistične tradicije. Ostale sodelujoče države (Hrvaška, 

Madžarska, Srbija in Italija) so pripravile predstave na temo evroskepticizma, solidarnosti, 

enakopravnosti žensk in begunske krize. Vseh pet predstav se je prikazalo pred občinstvom (večinoma 

srednješolci) v vseh petih državah.  

Iz naše šole sta pri projektu sodelovala dijakinja Miša Modic in dijak Rok Drenik. Skupaj z ekipo 

amaterskih igralcev iz Maribora so pripravili polurno predstavo, ki publiki v kratkih izsekih predstavi 

zgodovino fašizma na naših tleh. Predstava problematizira požig Slovenskega narodnega doma v Trstu, 

problematiko izključujočega diskurza v sodobni politiki itd. 

 

»Projekt je financiran s strani programa Evropa za državljane«, logotip Fundacije »Novi Sad 2021 – 

Evropska prestolnica kulture«. 

 

UNESCO združene šole 

MAJA HREN 

Tudi v letošnjem letu smo na Gimnaziji Novo mesto izvajali projekt Unesco pridružene šole, ki pa ga 

zaradi epidemije žal nismo izpeljali v skladu z načrti. V projekt, ki ga izvajamo na ravni celotne šole, so 

bili tudi v letošnjem šolskem letu vključeni tako dijaki kot učitelji. Obeležitve Unesco in drugih svetovnih 

dni so izvajali učitelji pri posameznih predmetih, na ravni aktivov in razrednih skupnosti. Številne 

obeležitve je pripravil profesor geografije Robert Šupe s prispevki, ki jih je z dijaki in zaposlenimi delil 

preko eAsistenta. Ena od naših tradicionalnih obeležitev je obeležitev evropskega dneva jezikov. K 

sodelovanju smo letos povabili dijake, čigar materni jezik ni slovenščina. Tako smo zbrali naravne 

govorce/-ke madžarščine, albanščine, bosanščine, ruščine, bolgarščine, španščine, nemščine, 

francoščine, pa tudi nenaravne govorce angleščine, latinščine, afrikanščine in italijanščine. Dijaki in 

profesorji so po šolskem radiju prebrali svojo predstavitev, od kod so, kateri jezik govorijo in koliko je 

po svetu naravnih govorcev tega jezika. Obeležitev smo kasneje v šolskem letu nadgradili z okroglo 

mizo z naslovom Gimnazijski kulturni in nacionalni mozaik, katere gostje so bili vrstniki naših 

tretješolcev, ki poleg slovenščine doma govorijo še en jezik – srbščino, angleščino, ruščino oziroma 

albanščino. Na gimnaziji smo s to okroglo mizo zaključili še en dogodek, s katerim ozaveščamo 

zavedanje o tem, da živimo v kulturnem in nacionalnem mozaiku, spodbujamo strpnost, 

medkulturnost, solidarnost in tudi nacionalni ponos.  

Pred kot tudi v obdobju dela na daljavo smo s številnimi delavnicami, predavanji, okroglimi mizami in 

prostovoljnimi akcijami, kot tudi s povezovanjem tako v lokalnem okolju kot tudi širše poudarjali in 
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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 v obdobju pred zaprtjem šol udeležili nekaj nacionalnih projektov, večino smo imeli 

načrtovanih za kasneje. Septembra smo bili na vseslovenskem srečanju ASP članic, na Mirovniškem 

festivalu v Slovenj Gradcu, kjer je profesorica matematike Mojca Rangus izvedla delavnico Zlati rez.  

V sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto smo v mesecu marcu 

načrtovali izvedbo četrtega nacionalnega Unesco projekt Živa knjižnica, ki pa je zaradi danih razmer 

odpadel. Temeljni namen projekta Živa knjižnica je ozavestiti udeležence/-ke o temeljnih človekovih 

pravicah, ki so med drugim tudi temeljne vrednote Unesca. 

 

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) in Evrošola 

2019/20  

NINA ARNUŠ 

V šolskem letu 2019/20 sta se prvič združila programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta 

(EPAS) in tekmovanje Evrošola. Na tekmovanja Evrošola so bili naši dijaki vključeni in uspešni že 

večkrat, v projekt EPAS pa smo bili vključeni prvič. V okviru projekta je sodelovalo 60 slovenskih 

srednjih šol.  

Ker je šlo za združeni projekt, je bil le-ta zelo obsežen in je od dijakov in mentorjev zahteval ogromno 

časa in vloženega dela. Pri projektu so aktivno sodelovali dijaki 3. d.  

V okviru projekta je potekalo več aktivnosti.  

Tekmovanje Evrošola  

V okviru prvega sklopa projekta so se sodelujoče slovenske srednje šole pomerile v znanju o EU in 

nekaterih ključnih temah, povezanih z mladimi in Evropsko unijo. Izbrane teme letošnjega programa 

so bile: okolje in obnovljivi viri energije, varnost in človekove pravice, odnos mladih do alkohola in 

mamil, prihodnost EU, migracije in integracija, zaposlovanje mladih.  

Naši dijaki so si izbrali temo okolje in obnovljivi viri energije.  

Dijaki, ki so sodelovali na tekmovanju Evrošola (preizkus znanja in debata 'za-in-proti' na temo okolja 

in obnovljivih virov energije), so bili vključeni v intenzivne priprave.  

V ta namen smo 21. 10. 2019 v 3. d gostili Aleksando Pavlič iz Europe Direct Novo mesto. Za dijake je 

pripravila zanimivo in poučno predavanje in pogovor o temah, povezanih z varovanjem okolja in 

obnovljivimi viri energije. Poleg tega jim je predstavila, kakšen pomen ima Evropska unija za 

posameznika v vsakdanjem življenju.  
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6. 12. 2019 so se tako dijaki 3. d pomerili v tekmovanju Evrošola v okviru združenega projekta Šola 

ambasadorka Evropskega Parlamenta in Evrošola 2019/20. Tekmovanje je potekalo v Ljubljani, v Hiši 

EP.  

Dijakinje Kaja Rangus, Lara Strniša in Vanessa Špilar so se izjemno dobro odrezale v preizkusu znanja o 

ustroju in delovanju EU.  

Rok Drenik, Ada Kumer in Anže Repovž pa so se ravno tako zelo dobro odrezali v debati na tematiko 

okolje in obnovljivi viri energije. Njihovo debatna trditev, na katero so se poglobljeno pripravili pod 

mentorstvom profesorice Vasje Jakše, se je glasila: »Evropske države bi morale drastično obdavčiti 

cestni promet na fosilna goriva in s temi sredstvi financirati zeleni javni prevoz.«  

  

3. d na predavanju Aleksandre Pavlič, foto: Nina Arnuš 

Dijaki 3. d na tekmovanju, foto: Nina Arnuš 
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Objave na družbenih omrežjih  

Poleg tega so dijakinje in dijaki 3. d pripravili serijo objav na družbenih omrežjih na temo promocije EU 

in obravnavane teme (okolje in obnovljivi viri energije), ki ste jim lahko sledili na gimnazijski FB-strani.  

 

Informacijska točka o EU  

Informacijsko točko o EU so pripravljali dijaki 3. d pri razrednikovih urah pod mentorstvom profesorice 

Maje Hren. Dijaki so izdelali plakat in točko opremili z gradivom. Informacijska točka je postavljena v 

šolski knjižnici (v osrednjem delu).  

Dogodek/aktivnost v povezavi s predstavitvijo rešitve problema  

Aktivnost v zvezi s predstavitvijo rešitve izbranega problema je morala biti povezana z obravnavano 

temo, ki je bila za naše dijake Okolje in obnovljivi viri energije.  

Dijaki so se odločili, da bodo v ta namen in v povezavi s temo izvedli delavnico za otroke iz vrtca Ciciban, 

ki je v neposredni bližini Gimnazije Novo mesto. Načrtovali so zelo zanimive, dinamične in ustvarjalne 

delavnice, v katerih otrokom ne bi predajali le teoretičnega znanja, temveč bi jim ponudili tudi rešitve 

za okoljsko problematiko.  

Dogodka, ki je bil že načrtovan, pripravljen in dogovorjen, zaradi izrednih razmer v povezavi s 

koronavirusom žal nismo mogli izvesti. Morda dijaki izvedejo dogodek prihodnje šolsko leto v okviru 

razrednikove ure oz. razrednega projekta.  

Srečanje z Evropsko poslanko Ireno Jovevo  

Zelo zanimiv in prijeten dogodek smo v malo drugačni obliki, kot je bilo sprva načrtovano, organizirali 

ob koncu projekta. V nadaljevanju sledi poročilo, ki sta ga zapisala dijakinja in dijak, ki sta bila aktivno 

vključena v celoletni projekt.  

LARA STRNIŠA in ANŽE REPOVŽ 

V sredo, 3. junija 2020, smo se dijaki 3. d v sklopu projekta Evrošola pod mentorstvom profesoric Nine 

Arnuš in Suzane Krvavica udeležili okrogle mize z evropsko poslanko Ireno Jovevo. Pogovor je potekal 

Priprava spletnih objav, foto: Rok Rudman 
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preko videokonference, saj dogodka zaradi trenutnih razmer nismo mogli izvesti v šoli, kot je bilo 

načrtovano. Poslanka nam je najprej predstavila svoj običajni delovnik v Bruslju in drugačne oblike dela 

v obdobju epidemije, nato pa smo se pogovarjali o njenem študiju, poklicni poti in odločitvi, da zaradi 

aktivne vključitve v politiko zapusti novinarske vode. Pogovarjali smo se tudi o vlogi mladih v družbi, o 

sovražnem govoru na družbenih omrežjih, diskriminaciji zaradi mladosti in spola ter trenutni situaciji v 

Sloveniji.  

Svoje vtise sta strnili dve dijakinji:  

 »Menim, da je bila okrogla miza s poslanko odlična izkušnja in ena izmed redkih priložnosti za 

tako neposreden stik z osebo, ki je del tako velike institucije, kot je Evropski parlament. Dobili 

smo veliko novih informacij o delovanju parlamenta, poleg tega pa smo spoznali, kako 

pomembno je, da se mladi politično udejstvujemo.« Ada 

 »18 let, starost, ki predstavlja nekakšen mejnik med mladostjo in odraslostjo, velikokrat sprva 

povežemo z vožnjo avta, uživanjem alkohola in volilno pravico. Upam si trditi, da prav na 

volitve nihče od nas še ni pripravljen. Najpogostejši izgovor, da bi se izognili spremljanju 

politike, je zagotovo, da je ta »dolgočasna« in da smo še premladi za tako resne teme. Pogovor 

s poslanko nam je odprl drugačen pogled na to. Potreben je bil torej le 45-minutni pogovor z 

osebo, ki je odločna, energična, stoji za svojimi dejanji in jo skrbi za naš svet. S svojim govorom 

je privabila prav vsakega od nas, da za začetek le kdaj pa kdaj odpremo novice in spremljamo, 

kaj se dogaja v naši državi in izven nje.« Ekaterina 

 

Najbolj aktivno vključeni v projekt so bili Kaja Rangus, Lara Strniša, Vanessa Špilar, Rok Drenik, Ada 

Kumer in Anže Repovž, vendar je pri projektu aktivno sodeloval cel razred in mislim, da so jih aktivnosti 

med seboj še bolj povezale. Razred se je zelo povezal pri pripravi 10 objav za splet, tako pri delu v 

razredu kot tudi na terenu.  

Ožja ekipa dijakov je ogromno energije vložila v pripravo na tekmovanje, predvsem debata je bila velik 

izziv, saj je bila to zanje prva debatna izkušnja.  

Sodelovali so tudi pri pripravi stojnice, za delo so se organizirali pri razrednikovi uri. Ravno tako so na 

razredni uri načrtovali aktivnost v zvezi z obravnavano temo in naredili konkreten plan dogodka.  

V projekt so dijaki 3. d vložili zares veliko svojega časa in energije. To se je pokazalo tudi v končnem 

rezultatu, saj so naši dijaki, glede na vse opravljene obveznosti, med vsemi 60 srednjimi šolami dosegli 

9. mesto. 

Videokonferenčni pogovor s poslanko, foto: Ekaterina Petrovič 
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Razumevanje filma 

UROŠ LUBEJ 

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 učiteljev, 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. Tudi v drugem letu je poudarek na 

izobraževanju. Člani tima pa smo oblikovali tudi poseben ITS – Srečno, Kekec, ki smo ga prvič izvedli v 

tem šolskem letu in ga bomo izvajali tudi v prihodnje.  

 

Lepljenka 

NATALIJA PETAKOVIČ 

V šolskem letu 2019/20 smo izvedli novo serijo delavnic Lepljenka, ki smo jih na gimnaziji že izvajali v 

šol. letu 2016/17. Ustvarjali so jih dijaki 3. letnika konec januarja pri pouku slovenščine pod vodstvom 

sodelavcev z JSKD pesnika in pisatelja Sama Dražumeriča in ilustratorja Petra Škerlja.  

Namen projekta je osvetliti Srečka Kosovela v novi luči, ga prikazati kot nosilca nove misli, nove ideje 

in pesmi, ki je zaznamovala naš prostor pred stotimi leti in se odslikava tudi v sedanjosti. Na delavnici 

so dijaki v uvodnem predavanju najprej prisluhnili predstavitvi družbenih, umetniških in socialnih 

razmer, v katerih je deloval Srečko Kosovel. Sledilo je branje nekaterih odlomkov iz njegovih zapisov z 

namenom, da bi v dijakih vzbudili primerjave med takratnim in sedanjim časom. Razred se je nato 

preuredil v delavnico, v kateri so dijaki v skupinah ali pa po želji tudi individualno izdelovali lepljenke. 

Najprej so se posvetili fazi destrukcije; iz časopisov so izrezovali posamezne besede ali črke in 

fotografije, ki so jih v nadaljevanju, v fazi konstrukcije, razporedili v prostor, tj. na plakate. Pri tem so 

izrazili svoja razmišljanja o okolju, aktualnem dogajanju, svojih čustvih itd. V ustvarjalnem procesu se 

je vzpostavilo delovno, ustvarjalno vzdušje, večkrat se je vnela tudi živahna razprava o vsebini ali obliki 

lepljenke.  

Ustvarjanje lepljenk je vsebinsko sovpadlo z ogledom predstave KONS:(O):VEL v Anton Podbevšek 

teatru, ki govori o življenju in ustvarjanju Srečka Kosovela, s poudarkom na njegovem konstruktivizmu.  

Projekt Lepljenka se bo tudi tokrat zaključil s katalogom, ki bo izšel jeseni 2020. Ob katalogu načrtujemo 

izvedbo prireditve na prostem in razstavo lepljenk. Zaključek projekta bo v sklopu 100. obletnice 

novomeške pomladi. 

Poleg Gimnazije Novo mesto, ki je nosilka mladinskega projekta Lepljenka, v njem sodelujejo tudi šole 

iz zamejstva (Italija, Avstrija) in šole iz nekdanjih jugoslovanskih republik, kjer delujejo močne slovenske 

skupnosti (Banja Luka, Novi Sad, Sarajevo …). 
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Projekt Gleda(l)išče  

SUZANA KRVAVICA 

Nosilec petletnega nacionalnega projekta Gleda(l)išče je Slovenski gledališki inštitut (SLOGI). Gimnazija 

se je kot partnerska šola vanj intenzivno vključila takoj na začetku izvajanja, to je v šolskem letu 

2016/17. V šolskem letu 2019/20 je v projektu sodelovalo 11 osnovnih in srednjih šol.  

Glavni cilji projekta so: 

 povezovanje in sodelovanje šol s profesionalnimi gledališkimi ustanovami in ustvarjalci; 

 spoznavanje kakovostne profesionalne gledališke produkcije za otroke in mladino; 

 izobraževanje učiteljev za ustvarjalne pristope in inovativne metode podajanja znanja o 

gledališču, uprizoritvenem procesu, dramatiki in dediščini gledališča; 

 večja gledališka pismenost in ustvarjalnost otrok, mladih in strokovnih delavcev in vzgajanje 

aktivnega in kritičnega gledalca. 

Projekt ima več programov, ki vključujejo tako dijake kot učitelje, da bi spoznavali kakovostne 

gledališke predstave in postali kritični ter aktivni gledalci. 

Predstava pod drobnogledom 

Program Predstava pod drobnogledom vključuje izbor kakovostne predstave za dijake na platformi 

Zlata paličica ter vodeni ogled predstave – ta zajema individualno pripravo v okviru pouka, ogled 

predstave ter refleksijo po obisku gledališča. 

Gimnazija Novo mesto je v šolskem letu 2019/20 tretjič sodelovala v programu Predstava pod 

drobnogledom. Iz kataloga Zlata paličica smo izbrali predstavo Matiček se ženi v izvedbi SNG Drama. 

Ogled je bil načrtovan 12. 3. 2020 ob 18.00 v SNG Drama, vendar je bila predstava zaradi izrednih 

razmer v času epidemije odpovedana. Pripravo nanjo smo izvedli. 

V program smo prijavili dva razreda: 24 dijakov 2. letnika, ki obiskujejo interdisciplinarni tematski (ITS) 

sklop Od Talije do Melpomene (gledališče), in 31 dijakov 1. b.  

Izvedba priprave:  

 ITS-gledališče: 6. 3. 2020, 2 šolski uri (izvedla Suzana Krvavica) 

 1. b: 9. 3. 2020, 2 šolski uri (izvedel Tomaž Koncilija) 

Priprava na predstavo je potekala po učni pripravi, ki sva jo profesorja uskladila z vodjo projekta Sandro 

Jenko. Dijake sva z aktivnimi oblikami in metodami dela pripravila k aktivnemu sodelovanju. Dijaki v 

obeh skupinah so navdušeno sprejeli drugačen način dela in priprave na ogled gledališke predstave. 

Ob vajah in v pogovoru se je izkazalo, da dijaki dobro poznajo komedijo Matiček se ženi ter tudi 

gledališko ponudbo in različne dramske zvrsti. 

  



[65] 

 

Izobraževanja učiteljev 

Projekt spodbuja izobraževanja učiteljev za ustvarjalne pristope in inovativne metode podajanja znanja 

o gledališču, uprizoritvenem procesu, dramatiki in dediščini gledališča. 

V tem šol. letu je SLOGI pripravil 4-delni sklop strokovnih izobraževanj z naslovom Celovit in kakovosten 

obisk gledališča za trajnostni razvoj gledališke pismenosti. 4-urna srečanja so potekala v prostorih 

SLOGI-ja in SNG Drama ob sredah popoldne 22. 1., 29. 1., 30. 1. in 5. 2. 2020. Udeležila sva se jih Tomaž 

Koncilija in Suzana Krvavica. 

PreDRAMI se! 

V tem šolskem letu smo drugič sodelovali v interdisciplinarnem in medpredmetniem programu 

PreDRAMI se!, ki spodbuja poučevanje dramatike in gledališke zgodovine s ciljem, da v formalna učna 

okolja vpelje inovativne in ustvarjalne oblike učenja.  

Program smo ponovno izvajali v sodelovanju z igralcem Vidom Klemencem v 2. letniku pri ITS-

gledališče. Realizirali smo 12 šolskih ur, in sicer 13. 12. in 20. 12. 2019 ter 24. 1. in 31. 1. 2020. Vid 

Klemenc je z mladimi gledališčniki delal predvsem na igralski abecedi. S pomočjo različnih metod je 

demonstriral, kako pomembno je, da se igralec pred vsako vajo in nastopom »ogreje«. Vsak dijak je 

prejel gradivo z nizom vokalnih artikulacijskih vaj, opis dihalnih, razteznih in drugih ogrevalnih vaj za 

telo ter vodnik z nizom avtorefleksivnih vprašanj, ki igralcu pomagajo v procesu spoznavanja in 

ponotranjanja vloge.  

Sledile so vaje za spoznavanje odrskega prostora in igralčeve prezence v njem. Vid Klemenc je dijakom 

s praktičnimi vajami predstavil pomen gibanja, hoje ali negibnosti telesa, gest, izraza na obrazu idr., kar 

vpliva na gledalčevo dojemanje predstave in dramskega lika. Dijake je učil poistovetenja z vlogo. 

Naslednja faza je bila povezovanje skupine. S poudarjanjem, da mora biti igralec vedno odprt, iskren 

do sebe in drugih ter predan svojemu delu, je Klemenc ustvaril posebno kemijo med dijaki. Nadaljnje 

delo je bilo usmerjeno predvsem v improvizacijo, pri čemer so se dijaki odlično izkazali.  

Glavni cilj programa PreDRAMI se! je bila uprizoritev kolaža prizorov iz Molièrovih komedij ob koncu 

šolskega leta. Zaradi izbruha epidemije in prepovedi obiskovanja pouka do uprizoritve »v živo« na odru 

žal ni prišlo. Dijaki so namesto tega za nalogo posneli in povezali prizore iz Molièrovih komedij v avdio 

oz. video obliki. 

 

Improvizacija, foto: Suzana Krvavica Vaje z Vidom Klemencem, foto: Suzana Krvavica 
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Dijaški startup vikend 

mag. JANEZ GORENC 

Projekt Dijaški startup vikend je organizirala in koordinirala Javna agencija Spirit, in sicer 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, 8. 11. 2019, od enih popoldne do desetih zvečer, 

v soboto, 9. 11., pa od osmih zjutraj do osmih zvečer. Startup vikend je bil namenjen le dijakom. Vendar 

je treba omeniti, da smo v tem terminu združili tri šolske startup vikende, in sicer dijaškega ter prvič 

tudi dva osnovnošolska, vsi trije pa so se izvajali v istem prostoru, vendar z drugačnimi programi. 

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 iz Sevnega in nazaj na začetku in ob zaključku dneva. 

Tako so dijaki lahko izvajali intervjuje s kupci v centru Novega mesta. Šola je poskrbela tudi za 

prenočišče dijakov, ki niso iz Novega mesta. 

Sodelujoče šole so poleg Gimnazije Novo mesto bile še Srednja ekonomska šola Novo mesto in Srednja 

kmetijska šola Novo mesto, v projektu pa je sodeloval tudi Razvojni center Novo. Dejavnosti so se 

izvajale na Gimnaziji Novo mesto. 

Na startup vikendu so se oblikovale tri dijaške podjetniške ekipe dijakov Gimnazije Novo mesto: 

Cowloon, v katerem sta delovali Lexi Cundrič in Val Vidmar iz 1. c ter Viktoria Krushareva iz 2. k, Coffee 

Planters z Nives Kočman iz 3. b in Albino Marinčič iz 1. c ter Elektronsko polarizirana okna z dijaki 

Feliksom Fortuno in Sergejem Pelkom iz 3. c ter Janom Zajcem iz 3. d. Mentorja ekipam sva bila Janez 

Gorenc iz Gimnazije Novo mesto in Simon Jeraj iz Razvojnega centra Novo mesto. Ekipa Cowloon je 

razvijala rešitev za uporabo odvečnega metana, ki nastaja pri živini, ekipa Coffee Planters razvija 

biorazgradljive lončke, narejene iz kavnih usedlin, za sajenje mladih sadik, ekipa Elektronsko 

polarizirana okna pa razvija elektronsko senčenje, ki bi nadomestilo zavese ali rolete. Ekipi Coffee 

Planters in Elektronsko polarizirana okna sta se na februarskem regijskem tekmovanju Popri uvrstili na 

državno tekmovanje Popri, ki je potekalo maja 2020, na katerem je ekipa Coffee Planters je osvojila 

tretje mesto ter investicijo 700 € Slovenskega podjetniškega sklada. 

Simon Jeraj nagovarja udeležence, foto: mag. Janez Gorenc 
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Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP) 

mag. JANEZ GORENC 

Projekt ZUIP je organizirala in koordinirala Javna agencija Spirit, in sicer v okviru programa za 

spodbujanje podjetnosti mladih Mladim se dogaja. V okviru projekta ZUIP smo z Razvojnim centrom 

Novo mesto organizirali podjetniški izziv, ki nam ga je dal Razvojni center Novo mesto. 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. 

Tema, ki smo jo obravnavali, je Oživljanje propadajočih objektov v Novem mestu. Učenci in dijaki so 

dva petka in dve soboti zaporedoma v timih izbirali en objekt, ki bi ga radi oživili, ter skušali s 

podrobnim spoznavanjem problema, interakcijo z uporabniki ter kreativnim pristopom razviti rešitev 

za problem, ki bi imel za mnogo uporabnikov veliko vrednost. Timi niso bili generacijsko mešani.  

Med projektom smo izvedli veliko vaj, namenjenih večanju kreativnosti in inovativnosti.  

Ob koncu projekta so timi svoje rešitve predstavili komisijama Razvojnega centra Novo mesto in 

Mestne občine Novo mesto, katere člani so bili arhitekti.  

V projektu so poleg Gimnazije Novo mesto sodelovale še OŠ Center, OŠ Drska, OŠ Škocjan in OŠ 

Šentjernej. S šolami je sodeloval Razvojni center Novo mesto. Dejavnosti so se izvajale v Gimnaziji Novo 

mesto in v centru Novega mesta. 

 

Šolski razvojni tim (ŠRT) 

mag. BRANKA KLEMENČIČ 

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

posodobitev na šoli. S svojim delovanjem spodbuja strokovni razvoj in zasleduje dolgoročne cilje 

Gimnazije Novo mesto. Prednostna naloga je bila uvajanje in spremljanje interdisciplinarnih sklopov v 

pouk dijakov 2. in 3. letnika programa splošna gimnazija. 

Skupinska slika ob zaključku ZUIP 2019/20, foto: mag. Janez Gorenc 
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Sestajali smo se ob ponedeljkih, 4. šolsko uro, v pisarni vodstva šole. V času razglasitve epidemije in 

dela na daljavo pa smo sestanke izvedli v videokonferenčnem okolju. 

V tem šolskem letu smo: 

 pripravili načrt dela za šolsko leto 2019/20; 

 koordinirali izvedbo dogodka Gimnazija na trgu; 

 koordinirali delo projektne skupine za uvajanje interdisciplinarnih tematskih sklopov v 2. in 3. 

letniku; 

 pripravili smernice za delo na daljavo; 

 izvedli evalvacijo (analiza dela pri pouku na daljavo – delo učitelja, analiza vzdušja na šoli; 

izvedba ITS-ov); 

 rezultate evalvacij predstavili na konferencah učiteljskega zbora; 

 podpirali dejavnosti projektnih timov (delo z nadarjenimi učenci, objem, podvig); 

 sodelovali pri promociji šole;  

 podpirali profesionalni razvoj članov UZ in organizirali strokovna izobraževanja; 

 načrtovali delo in določili prioritetne naloge za šolsko leto 2020/21.  
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Ostali dogodki na gimnaziji 

Gimnazija na trgu 

NEVENKA MALNARIČ BRULC 

Gimnazija Novo mesto je v petek, 4. 10. 2019, organizirala dogodek Gimnazija na trgu. Na trgu so si 

obiskovalci lahko ogledali in aktivno sodelovali na stojnicah, kjer so se predstavili dijaki in profesorji s 

svojimi vsebinami, ki so jih proučevali v lanskem šolskem letu pri interdisciplinarnih tematskih sklopih 

(ITS):  

 Znanost v gibanju,  

 Zdrav življenjski slog,  

 Turizem smo mi,  

 Gledališče,  

 Kako temačen je bil v resnici srednji vek in 

 Od matematike k podjetnosti.  
 

Potek dneva v okviru dogodka Gimnazija na trgu:  

 med 8.30 in 12.00 sodelovanje na tržnici na različnih stojnicah,  

 med 8.30 in 12.00 raziskovanje dediščine Novega mesta preko spletne aplikacije,  

 med 8.30 in 9.00 začetek pohoda Po Cicibanovih stopinjah (1. razredi OŠ in vrtci),  

 ob 9.00 in 10.00 pohod po Gimnazijski poti (tretja triada OŠ),  

 ob 12.00 ogled dobrodelnega plesa, ki ga organiziramo v sodelovanju z Europo Donno.  

  

Dobrodelni ples v sodelovanju z Europo Donno,  

foto: dijaki programa medijski tehnik Ekonomske šole Novo mesto 
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Vsebinski opis programov 

Cicibanova pot - samo za vrtce 

Za vrtce smo pripravili pot po Novem mestu, imenovano Po Cicibanovih stopinjah. Skupine otrok iz 

vrtca Labod (Ločna), vrtca Metka (Kettejev drevored) in vrtca Kekec (Smrečnikova ulica) so po poti 

vodile dijakinje in dijaki Gimnazije Novo mesto. Na pot se je podalo več kot 60 otrok iz vrtcev. Na 

različnih točkah po mestu so bile pripravljene različne dejavnosti. Otroci so prek igre spoznavali 

dediščino mesta in se urili v delu z zemljevidom. Zemljevid središča Novega mesta smo pri ITS Turizem 

za vrtčevske otroke prilagodili in narisali dijaki.  

Gimnazijska pot – pohod  

Pohod je potekal po ulicah Novega mesta, ki so z imeni, spomeniki, zgradbami ali zgodbami povezane 

z znanimi nekdanjimi dijaki in profesorji Gimnazije Novo mesto. Pohod so vodili naši dijaki, ki so na 

izbranih točkah predstavili zanimivosti na poti. Za pohodnike so dijaki pri ITS Zdrav življenjski slog 

pripravili zloženko s ključnimi podatki o poti in zemljevidom poti. Zbirno mesto za pohodnike je bilo na 

stojnici ITS Zdrav življenjski slog na Glavnem trgu. Pohod je trajal malo več kot 1 uro. Pohodniki so odšli 

na pot v dveh terminih, prva skupina je odšla na pot ob 9.00 in druga ob 10.00 uri. Pohoda so se 

udeležili vsi dijaki prvih letnikov, približno 40 članic Europe Donne Novo mesto in 10 občanov.  

Raziskovanje dediščine Novega mesta  

Pri ITS Kako temačen je bil v resnici srednji vek so dijaki pripravili spletno aplikacijo Actionbound. S 

spletno aplikacijo za mobilne telefone Actionbound so dijaki 1. letnika s pomočjo različnih tipov 

vprašanj in aktivnosti po mestnem središču raziskovali in spoznavali kulturno in naravno dediščino 

Novega mesta na njim zanimiv način. Pogoj za sodelovanje v igri je bil mobilni telefon s polno baterijo 

in veliko raziskovalnega duha ter dobre volje. Skupine dijakov po pet so med seboj tekmovale za čim 

večje število točk. 

Na stojnicah smo dijakom in ostalim udeležencem ponudili spodaj navedene aktivnosti:  

Stojnica ITS Kako temačen je bil v resnici srednji vek  

 Na stojnici so dijaki dobili podatke o spletni aplikaciji za mobilne telefone Actionbound. 

Stojnica je tudi začetna in končna točka spletne igre.  

 Izdelava grba: obiskovalci so na pripravljenih praznih predlogah za izdelavo grba z barvanjem 

in lepljenjem izdelali lasten grb, pri tem pa poskušali upoštevati pravila grboslovja.  

 Čarovniške mučilne naprave: Udeleženci so se seznanili z čarovniškimi procesi in podrobneje 

spoznali delovanje mučilnih naprav.  

Zemljevid in informacije o Gimnazijski poti Na zloženki predstavljeni nekdanji dijaki in profesorji 

Gimnazije Novo mesto 
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Stojnica ITS Gledališče  

 Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi – dijaki so uprizarjali skupinske prizore iz predstave, v katerem 

se kaže podrejenost ljudskih množic družbeni nadvladi (anti)junaka Jožefa Kantorja, ki za 

dosego svojih ciljev in ambicij ne izbira sredstev; če je potrebno, gre tudi prek trupel. 

Uprizoritev je potekala na Glavnem trgu na vsake pol ure.  

 Improvizacijska animacija – dijaki so prikazači improvizacijskega modela gledališča, kjer sta se 

dve osebi pogovarjali o naključno izbrani temi, vendar tako, da sta pri tem uporabljali le 

obrazno mimiko, drugi dve osebi pa sta, skriti za njunima hrbtoma, »posodili« svoje roke, s 

katerimi izrazito gestikulirata in smiselno spremljata razvoj pogovora. Navedeno je privedlo do 

izrazito komičnih situacij. Dijaki so k sodelovanju pritegnili tudi naključne mimoidoče, kar je 

dalo prizoru svojevrsten čar. Animacija je potekala ves čas prireditve.  

 Anton Podbevšek – Človek z bombami. Kot napoved skorajšnje stoletnice »novomeške 

pomladi«, izjemnih kulturnih dogodkov, ki so se v Novem mestu zgodili 26. septembra 1920, 

so mladi gledališčniki izvedli avantgardistično točko (artmob), bombastično interpretacijo 

Podbevškove pesmi V pravljičnem gorovju (Kakor poješ ti v sredini zemeljske oble).  

Stojnica ITS Zdrav življenjski slog  

 Stojnica je bila izhodiščna točka za pohod Po poti gimnazijcev. Odhod izpred stojnice je bil ob 

9.00 in ob 10.00 uri. Na stojnici so bile na voljo zloženke in karta poti.  

Stojnica ITS Od matematike do podjetnosti  

 Udeleženci so tekmovali v skupinah po 6 učencev. Pripravili smo tekmovanje: »Kdo premakne 

več zamaškov«. Podrobnejša navodila za igro so obiskovalcem podali dijaki. Igra je trajala 

približno 5 minut. Z igro se krepijo timsko delo in gibalne spretnosti, hkrati pa so obiskovalci 

iskali različne strategije za čim hitrejšo rešitev problema. Najhitrejše 3 skupine so prejele 

manjše nagrade. Tekmovanje se je odvijalo večkrat v času prireditve.  

 Naši dijaki so na stojnici predstavili izdelke, ki so jih izdelali v šolskem letu.  

 Udeleženci so se preizkusili v kvizu Kahoot. Kviz je vseboval vprašanja, povezana z vsebino 

predmeta Od matematike do podjetnosti.  

Stojnica ITS Turizem smo mi  

 Za udeležence smo pripravili igro Spoznajmo Slovenijo, kjer so udeleženci s pomočjo 

zemljevida Slovenije preverjali svoje znanje z različnih področij spoznavanja domovine.  

 Udeleženci so se preizkusili v sestavljanju sestavljanke Evropske države in na zemljevidu sveta 

spoznavali države sveta s pomočjo zastavic.  

Stojnica ITS Znanost v gibanju  

 Udeleženci so si s Tanita tehtnico izmerili telesno sestavo. Ugotovili so, koliko tehtajo in 

kolikšen delež vode, maščobe in mišic je v njihovem telesu.  

 Udeleženci so ugotavljali kalorično vrednost različnih prehrambenih artiklov, kot so smoki, 

čips, orehi …  

Vse naštete aktivnosti so dijaki predhodno pripravili pri pouku ITS. 
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V dogodek Gimnazija na trgu je bilo vključenih vseh 614 dijakov naše šole. V interdisciplinarne tematske 

sklope so bili vključeni vsi dijaki 2. letnika, to je 164 dijakov. Pri dogodku je sodelovalo okrog 40 članic 

Europe Donne Novo mesto, otroci novomeških vrtcev in skupina upokojencev. Zahvaljujemo se 

Ekonomski šoli Novo mesto, ki je dogodek fotografirala, posnela in pripravila kratek film. Pripravili so 

tudi kratek film o dogodku. Dogodek je koordinirala Nevenka Malnarič Brulc, pri organizaciji in izvedbi 

je aktivno sodelovalo še 18 učiteljev gimnazije. 

  

Določanje kalorične vrednosti čipsa, 

foto: dijaki programa medijski tehnik Ekonomske šole Nm 
Dijaki so se preizkusili v mečevanju, 

foto: dijaki programa medijski tehnik Ekonomske šole Nm 
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Rogljiček pri ravnateljici 

ANITA NOSE 

Ravnateljica vsako leto povabi na sprejem dijake, ki so izstopali na tekmovanjih v znanju, športu, na 

različnih natečajih na državnem in mednarodnem nivoju ali pa so kako drugače pripomogli k ugledu in 

promociji šole. Ob rogljičkih in skodelici čaja ali kave se jim je s simboličnim darilom zahvalila za njihov 

doprinos k prepoznavnosti šole v naši občini in izven nje. Prav tako se je zahvalila tudi njihovim 

mentorjem. Žal je bilo zadnje srečanje na rogljičku v začetku marca, saj se je potem začelo delo na 

daljavo in ni bilo več priložnosti za takšna prijetna druženja.  

 

Nacionalni mesec skupnega branja 

TINA FURLAN TURK in BARBARA STRNAD 

Letos smo se na naši šoli odločili, da se pridružimo projektu 1. Nacionalni mesec skupnega branja 

(NMSB), ki je potekal od 9. septembra do 13. oktobra 2019. Obeležili smo več dogodkov.  

Dijaki prvega letnika so pri informatiki brali zgodbe, povezane z informatiko, iz knjige Saša Dolenca 

Kratke zgodbe o skoraj vsem, dijaki 1. a so pri zgodovini brali Shakespearovo dramo Julij Cezar, naša 

nekdanja dijakinja Eva Novak je ob dnevu rastoče knjige predstavila svojo pesniško zbirko Preden 

odrastem, vsi dijaki pa so pri urah slovenščine (in tudi pri nekaterih drugih predmetih) redno brali na 

začetku šolske ure 5-15 minut. Ob koncu meseca branja je vsak predstavil svojo knjigo in prebral 

najzanimivejši odlomek. Nekateri so odlomek tudi ilustrirali.  

Branje pri urah informatike je bil prepoznan kot naj dogodek med UNESCO SŠ, ki so izvedli dogodke v 

času NMSB-ja. Nagrajeni so z nastopom Ljobe Jenče. 

Dijaki so se nad branjem navdušili, tako da so brali tudi med odmori in v prostem času. Upam, da bomo 

naslednje šolsko leto ponovno sodelovali v tem projektu.  

 

Na zadnjem rogljičku se je ravnateljica zahvalila dijakom za 

pomoč pri izvedbi informativnega dne, foto: Polonca Centa 



[74] 

 

Osrednja prireditev Mestne občine Novo mesto ob kulturnem 

prazniku 

TOMAŽ KONCILIJA 

Gimnazijska gledališka skupina Goga je bila že od samega začetka povabljena k sodelovanju pri letošnji 

osrednji prireditvi Mestne občine Novo mesto ob slovenskem kulturnem prazniku v Športni dvorani 

Marof, ki ga tradicionalno obeležujemo s slavnostnim koncertom simfoničnega orkestra Glasbene šole 

Marjana Kozine Novo mesto. Soavtor scenarija, v katerem sta se tematsko prepletala dva pomembna 

jubileja, 100-letnica novomeške pomladi in 30-letnica delovanja Novomeškega simfoničnega orkestra, 

sem bil Tomaž Koncilija, profesorici Jasmina Žagar in Breda Vovko sta poskrbeli za scenografijo, kot 

interpreta poezije Antona Podbevška in Mirana Jarca pa sta se predstavila gimnazijca Jaka Kunej in 

Maruša Penca Kocjan.  

 

Okrogla miza na OŠ Grm v okviru projekta Povezujemo ZA 

medkulturno sobivanje 

NINA ARNUŠ 

3. decembra 2019 so bile naše gimnazijke Lia Molan King, Ekaterina Petrovič, Katarina Prokić in 

gimnazijec Trim Ismaili gostje na okrogli mizi na OŠ Grm.  

V okviru projekta Povezujemo ZA medkulturno sobivanje so na Osnovni šoli Grm v letošnjem letu začeli 

z bralno značko za učence priseljence, ki je potekala v maternih jezikih učencev. Namen bralne značke 

je spodbuda učencem priseljencem in njihovim staršem, da ohranjajo stik z lastno kulturo, spodbujanje 

pismenosti v več jezikih in promoviranje medkulturnosti. V luči teh vrednot je tako v okviru projekta 3. 

decembra 2019 na OŠ Grm potekal literarni večer. Gostje so bili naše dijakinje in dijak: Lia Molan King, 

Ekaterina Petrovič, Katarina Prokić in Trim Ismaili, ki prihajajo iz večjezičnih okolij, pogovor z njimi pa 

je tekel o načinih ohranjanja obeh jezikov, pomembnosti branja in večkulturnosti.  

 

  

Naši dijaki gostje na okrogli mizi, foto: arhiv OŠ Grm Naši dijaki gradijo multikulturno družbo, foto: N. Arnuš 
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Delavnica francoski strip 

VERENA POTOČNIK 

Delavnica je potekala v organizaciji Francoskega inštituta iz Ljubljane. Voditeljica je prikazala 

interaktivno uporabo stripa pri pouku francoščine. Izvedena je bila 25. 10. 2019 na šoli. Udeležilo se je 

je 20 dijakov 3. d in k, ki se učijo francoščino. Dijakom je bil ta način dela všeč.  

 

Verižni eksperiment 

BLAŽ ZABRET 

V letošnjem šolskem letu je skupina sedanjih in bivših dijakov Gimnazije Novo mesto pripravila, 

postavila in izpeljala verižni eksperiment. Potekal je po celotni šoli, od vhodnih vrat, preko knjižnice, 

skozi naravoslovne učilnice v drugem nadstropju, po atriju, hodnikih in se zaključil v šolski telovadnici. 

Projekt so zasnovali bivši dijaki Gimnazije Novo mesto Larsen Cundrič, Domen Mohorčič, Luka Umek, 

Matic Rajnar in Marcel Martinšek ob mentorstvu Blaža Zabreta. Za idejno zasnovo in izvedbo projekta 

pa so poskrbeli sedanji dijaki gimnazije in nekateri njihovi prijatelji, ki niso dijaki naše šole: Viktoria 

Krusharova, Jona Šmalc Novak, Nika Koprivc, Lexi Cundrič, Nina Knoll, Eva Žagar, Iza Maksl, Sergej 

Pelko, Jasna Potočar, Enej Zamida, Val Vidmar, Lev Strasberger, Neža Račečič, Karin 

Simonič, Patrik Oberstar, Jožef Krnc, Maks Umek in Valentina Umek.  

Verižni eksperiment smo s pomočjo prijateljev iz Ekonomske šole Novo mesto tudi 

posneli in posnetek objavili na spletu. Ogledate si ga lahko na QR kodi.  

  

Med razlago, foto: Verena Potočnik 
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Predaja prostorov za pouk kemije 

GAŠPER PERNEK 

5. 9. 2019 je predstavnik tovarne zdravil Krka, d. d., uradno predal v uporabo prenovljene prostore za 

pouk kemije. Donacija podjetja Krka, d. d., je omogočila nakup štirih specializiranih omar s 

prezračevanjem za shranjevanje kemikalij, treh laboratorijskih pultov in odsesalne roke. S tem je pouk 

kemije na gimnaziji varnejši in boljši. Z zahvalnim nagovorom je ravnateljica Gimnazije Novo mesto 

Mojca Lukšič uradno otvorila prenovljene prostore, sledil je nagovor predstavnika podjetja Krka, d. d., 

dijak Gimnazije Novo mesto pa je z izvedbo eksperimenta poskrbel tudi za popestritev dogodka. Pouk 

kemije ter vse izvenšolske dejavnosti, ki jih izvaja Gimnazija Novo mesto, bodo tako prispevali k še bolj 

kakovostnim rezultatom naših dijakov. 

 

»On-line« s filmskim režiserjem Rokom Bičkom 

SUZANA KRVAVICA 

V petek, 12. junija 2020, so se dijaki 3. letnika, ki obiskujejo ITS-film, in 3. k, ki obiskujejo retoriko, na 

pobudo profesorice Nine Arnuš udeležili okrogle mize s filmskim režiserjem Rokom Bičkom, našim 

bivšim dijakom. Pogovor, ki ga je vodila profesorica Suzana Krvavica, je potekal prek videokonference, 

saj dogodka zaradi »koronskih« okoliščin nismo mogli izvesti v šoli. Rok Biček se je oglasil iz Zagreba, 

kjer trenutno živi, ustvarja in se pripravlja na snemanje tretjega celovečernega filma »Črna mati 

zemla«.  

Dvakratni prejemnik vesne za celovečerca Razredni sovražnik in Družina ter letošnji dobitnik nagrade 

Prešernovega sklada je v pogovoru predstavil svoje delo vse od začetkov, ki segajo v gimnazijske klopi, 

do danes. Spomnil se je filma Razredni sovražnik, ki je tako vsebinsko kot tehnično povezan z našo 

gimnazijo. Nastal je namreč na podlagi dogodkov, ki so se zgodili na gimnaziji, ko je bil Rok dijak 1. 

letnika, leta 2012 pa je bil film v celoti posnet na naši šoli. Rok Biček je leta 2013 šoli v zahvalo za vso 

podporo poklonil svojo prvo vesno. Veliko smo se pogovarjali tudi o odmevnem in večkrat nagrajenem 

filmu Družina, ki so si ga sodelujoči dijaki ogledali v 1. letniku. Režiser je izpostavil tudi še vedno 

aktualen družbeni problem umetnika, do katerega ima domovina mačehovski odnos, zato mora 

ustvarjati v tujini. Mlade je pozval k aktivnemu državljanstvu in poudaril, da za človekovo širino in 

uresničevanje talentov ni dovolj le formalna izobrazba. Dijakinji sta vtise o srečanju strnili takole:  

 »Neverjetno se mi zdi, da je lahko človek pri teh letih že tako zrel in ima tako poglobljen pogled 

na svet, hkrati pa ohrani preprostost in iskrenost, zaradi česar ga močno spoštujem. Res zelo 

žalostno je poslušati o grenkobah, ki jih prinaša umetniški poklic v Sloveniji. Ob prebiranju 

Cankarja in Kosovela sem naletela na povsem enake težave v drugem času in težko te ne potre 

misel, da se danes še vedno ukvarjamo z njimi. Močno upam, da ne bodo v prihodnosti gledali 

na Roka Bička kot na zapravljeni potencial, ki ni imel možnosti in pogojev razviti svojega znanja 

in talenta. Čeprav bi moral ustvarjati samo v tujini in bi bila to velika škoda za našo filmsko 

industrijo, kulturo in cel narod, mu želim, da bi se lahko osredotočil na svoje pravo delo in še 

bolj napredoval na umetniški poti.« Manica Pečarič  

 »Pogovor se mi je zdel zanimiv. Poslušalci smo dobili vpogled v nastajanje filma Družina, se 

seznanili z režiserjevimi najnovejšimi projekti in težavami, s katerimi se sooča ob svojem 

vsakdanjem delu. Pogovor mi je dal misliti o vlogi (in mestu) kulture, še posebej filma v naši 

družbi in državi.« Maša Breščak.  
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Akademija znanja  

POLONCA CENTA 

V šolskem letu 2019/20 smo na Gimnaziji Novo mesto že osmič izvedli projekt AKADEMIJA ZNANJA, 

delavnice za nadarjene in vedoželjne učence 8. in 9. razredov dolenjskih, belokranjskih in posavskih 

osnovnih šol. V družbi vrstnikov so širili svoja obzorja, nadgradili svoje znanje, razvijali veščine in začutili 

utrip med gimnazijskimi zidovi. 

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

asistenti pa so jim bili v pomoč dijaki 2. in 3. letnikov. Njihov prispevek je še posebej dragocen pri 

delavnicah iz biologije, kemije in geografije, kjer poteka tudi praktično delo. Pogosto so asistenti na 

delavnicah tisti dijaki, ki so se Akademije znanja sami udeležili še kot osnovnošolci. To je za nas dodatna 

potrditev, da je Akademija znanja dosegla svoj namen in da so učenci razumeli njeno vrednost in 

poslanstvo. Prenos znanja s pomočjo dijakov je tista dodana vrednost, ki našo šolo še bolj približa 

osnovnošolcem. 

Letošnje delavnice so potekale v spremenjenih okoliščinah, saj je velika večina osnovnošolcev našo 

šolo obiskala že v okviru projekta Doživi gimnazijo v mesecu pred prvo izvedbo Akademije znanja, zato 

smo zanje po novem predvideli sodelovanje le v dveh in ne več treh delavnicah. 

V letošnjem šolskem letu je Akademija znanja potekala četrto soboto v novembru (23. 11. 2019) in 

četrto soboto v januarju (25. 1. 2020).  

Na obeh izvedbah akademije so imeli udeleženci možnost izbirati med enajstimi različnimi delavnicami 

iz desetih predmetnih področij. Nekatere delavnice so bile povsem prenovljene, ponekod so se 

zamenjali izvajalci, nekatere delavnice pa so kljub staremu naslovu imele prenovljene posamezne 

vsebine ali spremenjene metode in načine dela. 

  

Udeleženci z Rokom Bičkom, foto: Nina Arnuš 
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Preglednica: Podatki o delavnicah in izvajalcih v šolskem letu 2019/20. 

Predmetno 

področje 
Naslov delavnice Izvajalci 

AFR Afrikaans – afrikanščina Robert Šupe 

ANG Podjetnost po angleško mag. Janez Gorenc, Verena Potočnik 

BIO Od celice do organa Tanja Gačnik, Tatjana Durmič 

KEM Energijska vrednost hrane Janja Pust, Katarina Sluga 

KEM–FIZ Tekoči kristali 
mag. Branka Klemenčič, Blaž Zabret, 

Gašper Pernek 

FIZ Fizika? Fizika! Miha Hadl 

NEM A maš kej cajta? Nataša Sekula Zupančič 

ŠPA–FRA–ANG 
Učenje tujega jezika z uporabo 8 tipov 

inteligentnosti 
Tea Ribič 

GEO Japonska – dežela vzhajajočega sonca Polonca Centa, Katja Jakoš 

LAT Mala šola latinščine Marko Kastelic 

SLO–ŠVZ Skriti zaklad Suzana Krvavica, Saša Lavrič 

Letos so bile precej zastopane jezikovne delavnice. Naša posebnost od vsega začetka je delavnica 

afrikanščine, s katero se je mogoče seznaniti le na naši šoli. Že nekaj let pa je naša stalnica tudi 

kombinirana jezikovna delavnica osnov angleškega, španskega in francoskega jezika, kjer je v proces 

učenja vključenih vseh 8 vrst inteligentnosti. Letošnji novosti sta bili angleška delavnica na temo 

podjetnosti mladih, ki je požela precej zanimanja, in delavnica nemškega jezika, za katero pa zanimanja 

žal ni bilo. 

Naravoslovni sklop predstavljajo delavnice biologije, kemije in fizike. Pri biologiji so se učenci ob 

pomoči dijakov seznanili z osnovami seciranja, pri fiziki so izvajali različne zabavne poskuse, prepletanje 

fizike in kemije pa so spoznali pri raziskovanju sodobne tehnologije tekočih kristalov. Pri kemiji so se 

udeleženci delavnic ukvarjali z merjenjem energijske vrednosti hrane in zdravim načinom življenja.  

Pri geografiji so učenci spoznavali deželo vzhajajočega sonca, izdelovali origamije ter pripravljali sušije, 

lahko pa so se v športnem duhu odpravili na lov za izgubljenim zakladom in odkrivali kulturne 

znamenitosti Novega mesta. 

Tudi letos smo izpeljali dve ponovitvi Akademije znanja, obe izvedbi pa sta bili kljub projektu Doživimo 

gimnazijo sorazmerno dobro obiskani. Prepričani smo, da se je za vsakega od učencev našlo kaj 

zanimivega. 
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Preglednica: Podatki o številu izvedenih delavnic in obiskanosti slednjih v šolskem letu 2019/20. Številke v oklepaju 

veljajo za šolsko leto 2019/20. 

 November 

(ponovitve) 

Februar 

(ponovitve) 

Skupaj 

udeležencev 

v novembru 

Skupaj 

udeležencev 

v februarju 

Skupaj 

udeležencev 

AFR 1  1  8  15 23  

ANG 1  2  12  18 30  

BIO 2  2  30  22 52  

KEM 0  2  0  18 18  

KEM–FIZ 2  2  27  34 61  

FIZ 2  2  18  13 31  

NEM 2  2  25  23 48  

ŠPA–FRA–ANG 2  2  38  38 76  

GEO 2  1  23  13 36  

LAT 1  2  21  36 57  

SLO–ŠVZ 1  1  8  15 23  

Skupaj  15 (26) 18 (28) 202* 519* * 

Skupaj 

udeležencev 
- - 101 (105) 115 (173) 216 (278) 

*Številčne primerjave s preteklimi leti niso mogoče, ker smo letos izvajali le dve ponovitvi delavnic in ne več treh. 

Izvedli smo 33 delavnic z desetih predmetnih področij. Med najbolj obiskanimi so bile delavnice KEM–

FIZ, ŠPA–FRA–ANG in GEO. 

Na naš poziv se je v šolskem letu 2019/20 odzvalo 26 osnovnih šol z Dolenjske, Bele krajine in iz Posavja, 

kar je 2 šoli več kot preteklo leto:  

 OŠ Belokranjskega odreda Semič  

 OŠ Boštanj  

 OŠ Bršljin  

 OŠ Center  

 OŠ Dolenjske Toplice  

 OŠ Drska  

 OŠ Frana Metelka Škocjan  

 OŠ Grm  

 OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica  

 OŠ Krmelj  

 OŠ Metlika  

 OŠ Milana Majcna Šentjanž  

 OŠ Mirana Jarca Črnomelj  

 OŠ Otočec  

 OŠ Podbočje  

 OŠ Prevole  

 OŠ Stopiče  

 OŠ Šentjernej  

 OŠ Šmarjeta  

 OŠ Šmihel 

 OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč  

 OŠ Trebnje  

 OŠ Vavta vas  

 OŠ Vinica  

 OŠ XIV. divizije Senovo  

 OŠ Žužemberk 
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Tudi letos je prijavni postopek potekal na ustaljen način. V septembru smo na osnovne šole poslali 

razpis s poročilom o pretekli izvedbi ter jih pozvali k predprijavam z okvirno najavo števila udeležencev. 

V oktobru in januarju smo izvedli postopek elektronske prijave in obveščanja udeležencev, v novembru 

in februarju pa smo izvedli delavnice.  

Na srečo smo obe ponovitvi delavnic izvedli pred uvedbo karantene zaradi epidemije koronavirusa, 

prihodnost naših delavnic pa je v tem trenutku negotova, saj z našim načinom dela ne moremo 

zagotavljati homogenosti skupin.  

 

9. regijsko srečanje mladih raziskovalcev  

TANJA GAČNIK 

Letošnje regijsko srečanje mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja je bilo načrtovano za 

2. april 2020, vendar je bilo zaradi pandemije koronavirusa prestavljeno. V želji, da učenci in dijaki 

celoletno raziskovalno delo vseeno predstavijo, je komisija za srečanja mladih raziskovalcev pri ZOTKS 

sklenila, da se zagovori izvedejo preko videokonferenc. V času dela od doma je organizacija »on-line« 

prestavitev predstavljala dodaten izziv, a smo kljub temu s pomočjo odzivnih mentorjev in 

entuziastičnih članov komisij med 22. majem in 4. junijem zagovore uspešno izpeljali. 

Strokovne komisije posameznih področij so sestavljali gimnazijski profesorji in zunanji ocenjevalci: 

 Barbara Bajc Šerovič, 

 Jernej Ban, 

 Zlatka Butkovec Gačnik, 

 Karmen Čarman, 

 dr. Tomaž Čegovnik, 

 Sabina Hočevar, 

 Katja Jakoš, 

 Marinka Kovač, 

 mag. Branka Klemenčič, 

 Janja Pust, 

 Katja Smolič in 

 Robert Šupe. 

  

Delavnica izdelave sušija je vedno zanimiva,  

foto: Katja Jakoš 
Dijaki pomagajo pri laboratorijskem delu,  

foto: Anja Vizlar 
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Preglednica: Podatki o prijavljenih osnovnošolskih in srednješolskih nalogah na regijsko srečanje. 

 

Komisije so na podlagi oddanih raziskovalnih nalog, predstavitev ter zagovorov preko videokonferenc 

ocenile in določile naloge, ki so se uvrstile na državni nivo. Slednji poteka po dvokrožnem sistemu. V 1. 

krog državnega tekmovanja mladih raziskovalcev Slovenije so se iz naše regije uvrstile 3 osnovnošolske 

in 7 srednješolskih nalog. Vseh 10 nalog se je uvrstilo v 2. krog. Ob koncu pouka še ni bil določen termin 

zagovorov za srebrna in zlata priznanja.  

V šolskem letu 2019/20 so dijaki naše šole izdelali naslednje raziskovalne naloge: 

 Vsebnost avkubina, akteozida in katalpola v listih in pripravkih ozkolistnega trpotca (področje 

kemija ali kemijska tehnologija), avtor Nik Vidmar, mentorici mag. Branka Klemenčič in Tanja 

Gačnik, 

 Vpliv mil z dodatkom ricinusovega olja na barierno funkcijo kože (interdisciplinarno področje), 

avtorice Iman Hussein, Teja Šuštaršič in Tea Pirc, mentorica mag. Branka Klemenčič, 

 Učinki konopljinega in olivnega olja na kožo bolnikov z atopijskim dermatititsom (druga 

področja), avtorica Maša Mihelič, mentorica mag. Branka Klemenčič. 

 

Nemški materni govorec kot prostovoljec na Gimnaziji Novo mesto 

mag. VASJA JAKŠE 

Od septembra 2019 do konca februarja 2020 je na šoli prostovoljno delo opravljal Jan-Daniel Höhmann 

iz Nemčije. Jan-Daniel je kot 19-letni maturant k nam prišel preko Unescovega programa Kulturweit, v 

okviru katerega se je naša šola prijavila kot šola gostiteljica. V času bivanja v Novem mestu je redno 

sodeloval pri pouku nemškega jezika v vseh oddelkih. Pomagal je pri pripravah na jezikovna izpita DSD 

I in DSD II ter na šolsko debatno tekmovanje v nemškem jeziku. Z dijaki je delal tudi individualno ter 

jim pomagal pri pripravi na maturo ali pa z njimi vadil konverzacijo. Na jezikovnem taboru v Celovcu je 

sodeloval pri izvedbi delavnic za pripravo na izpit DSD II.  

Sodelovanje maternega govorca pri pouku nemščine je velika pridobitev za sam pouk in vse sodelujoče. 

Dijaki so Jana-Daniela zelo lepo sprejeli in z veseljem sodelovali z njim pri pouku tujega jezika. 

 Osnovna šola Srednja šola 

Število nalog 3 8 

Število raziskovalcev 7 14 

Število mentorjev 4 11 

Šole 

OŠ Grm 

OŠ Mokronog 

OŠ Stična 

Gimnazija Novo mesto 

Gimnazija Brežice 

Srednja šola Črnomelj 

ŠC Novo mesto, Srednja elektro 

šola in tehniška gimnazija 

Področja  

(št. nalog na področje) 

Elektrotehnika, elektronika in 

robotika (1) 

Geografija ali geologija (1) 

Psihologija ali pedagogika (1) 

Arhitektura (1) 

Druga področja (1) 

Ekologija z varstvom okolja (2) 

Interdisciplinarna področja (1) 

Kemija ali kemijska tehnologija (2) 

Matematika in logika (1) 
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Karierni dan  

PETRA ŠKOF 

Odločitev za študij in s tem za nadaljnjo poklicno pot je za mnoge ena najtežjih, zato na Gimnaziji Novo 

mesto veliko dejavnosti namenimo kariernemu svetovanju. Že vrsto let se 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. 

Tako smo tudi letos, predvsem zaradi dobrih izkušnjah iz preteklih let, organizirali tako imenovani 

karierni dan, ki se je odvijal v petek, 17. 1. 2020, od 8.00 do 14.00 ure.  

Letos se je na kariernem dnevu predstavilo kar 35 fakultet in 4 univerze. 20 fakultetam, za katere je 

največ zanimanja, se je na predstavitvah pridružilo kar 18 predstavnikov iz prakse, ki so končali študij 

na posamezni fakulteti. Posebnost kariernega dne na Gimnaziji Novo mesto je ravno v tem, da se 

predstavnikom fakultet na vsaki predstavitvi pridružijo tudi predstavniki iz prakse. Ti 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 doživljali 

študij, kako je potekala njihova dosedanja karierna pot in kakšne so zaposlitvene možnosti po zaključku 

študija na izbrani fakulteti.  

Letošnji karierni dan smo obogatili in zaključili z okroglo mizo z naslovom »Moja podjetniška pot«, ki 

jo smo organizirali v sodelovanju z Razvojno izobraževalnim centrom Novo mesto, v okviru programa 

Karierni center za mlade "všečKAM IN GREM". Razgovor med udeleženci je vodil g. Gorazd Prah, 

udeleženci okrogle mize pa so bili:  

 Miha Fabjan (SmartNinja),  

 Ana Petančič (Versi d. o. o. – A1),  

 Damjana Pirnar (Go4Panda),  

 Ana Granda Jakše (My Dream Journey) in 

 Alan Vitezič (DMP, Produkcijska hiša Nora).  

Poleg predstavitve fakultet so se dijaki lahko udeležili tudi predavanj in delavnic o možnostih zaposlitve 

v slovenski vojski, predstavitvi subvencioniranega bivanja študentov in študiju v Ameriki. 

 

Gostje okrogle mize, foto: Miha Hadl Predstavitev pravne fakultete, foto: Miha Hadl 
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Preglednica: Seznam fakultet in predstavnikov iz prakse. 

Fakulteta Predstavnik fakultete Predstavnik iz prakse 

Biotehniška fakulteta 

Univerza v Ljubljani 

Jure Mravlje,  

Barbara Hrastar (študentka) 

dr. Irena Čarman, Krka, d. d., Janja 

Strašek, Terme Krka, d. d. 

Fakulteta za arhitekturo 

Univerza v Ljubljani 

Anja Jezernik,  

Kristina Vrezmik 
Črt Jaklič, 3biro d. o. o. 

Fakulteta za družbene vede  

Univerza v Ljubljani 
dr. Dejan Jontes 

Matevž Berkopec, New Moment d. 

o. o., 

Barbara Vidmajer, RTV Slovenija 

Fakulteta za socialno delo  

Univerza v Ljubljani 

Gaja Brezovar,  

Sara Mirtek  

(študentki) 

Kristina Lovrinović, DRPD Novo 

mesto, 

Alen Pust, Tina Papež, CSD Novo 

mesto 

Fakulteta za strojništvo  

Univerza v Ljubljani 
dr. Iztok Golobič 

mag. Marko Lampret, tehnični 

direktor, Krka, d. d. 

Fakulteta za šport  

Univerza v Ljubljani 

Patrik Cvelbar  

Katja Ponikvar  

(študenta) 

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo  

Univerza v Ljubljani 

dr. Miha Lukšič,  

Ervin Rems (študent) 
dr. Jure Bezenšek, Krka, d. d. 

Medicinska fakulteta 

Univerze v Ljubljani 
Katja Čič, študentka  

Fakulteta za farmacijo 

Univerza v Ljubljani 
Ema Mercedes Vitek 

mag. Miroslava Abazovič, 

Dolenjske lekarne, 

dr. Grega Hudovornik, Krka, d. d. 

Pravna fakulteta 

Univerza v Ljubljani 
Marjan Kos 

Tatjana Medic, odvetnica, 

Nuša Štampalija, pravnica, Revoz, 

d. d. 

Pedagoška fakulteta 

Univerza v Ljubljani 
Iztok Vilič 

Sabina Dogenik, socialna 

pedagoginja, Posvetovalnica za 

učence in starše Nm, 

Petra Nograšek, profesorica 

razrednega pouka, OŠ Grm 

Fakulteta za matematiko in 

fiziko 

Univerza v Ljubljani 

dr. Oliver Dragičevič, 

Andraž Gnidovec 
 

Fakulteta za elektrotehniko 

Univerza v Ljubljani 
dr. Henrik Lavrič mag. Aleš Knoll, Krka, d. d. 

Naravoslovnotehniška fakulteta 

Univerza v Ljubljani 

Zala Mavrič,  

Aleksander Učakar 

(študenta) 

 

Akademija za likovno umetnost 

in oblikovanje 

Univerza v Ljubljani 

mag. Boštjan Drinovec,  

mag. Andrej Kamnik 
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Prostovoljno delo in humanitarne akcije 

ANICA KASTELEC, SUZANA KRVAVICA, MARKO KASTELIC in KARMEN ČARMAN 

V šolskem letu 2019/20 smo nadaljevali s prostovoljskimi aktivnostmi na različnih področjih. Uvodno 

srečanje zainteresiranih dijakov in predstavitev ustanov, ki so želele dijake prostovoljce, je bilo 7. 

oktobra 2019 v šoli. 

V tem šolskem letu se je za prostovoljstvo, vrstniško učno pomoč in sodelovanje v humanitarnih akcijah 

odločilo 64 dijakov, od tega 61 deklet in 3 fantje. Kot šola smo v okviru prostovoljstva in pri različnih 

humanitarnih akcijah sodelovali z naslednjimi ustanovami in društvi: Društvo za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo mesto, Območno združenje Rdečega križa Novo mesto, Splošna bolnišnica 

Novo mesto, Dom starejših občanov Novo mesto in Trebnje, Varstveno delovni center Novo mesto, 

Društvu življenje brez nasilja, Posvetovalnica za učence in starše, osnovne šole in vrtci. Dijaki so v 

izbrane ustanove kot prostovoljci odhajali enkrat tedensko, po dogovoru tudi večkrat in za več ur.  

V okviru prostovoljstva je kar 15 dijakov nudilo vrstniško učno pomoč dijakom naše šole pri tujih jezikih, 

matematiki, fiziki, kemiji in slovenščini.  

Dijaki prostovoljci so se vključevali tudi v humanitarne akcije Območnega združenja Rdečega križa.  

Nekaj dijakov je med letom zaradi različnih razlogov opustilo prostovoljno delo. Ob koncu pouka je bilo 

aktivnih prostovoljcev 48 in ti so prejeli pohvalo za opravljeno delo.  

Poleg celoletnega opravljanja prostovoljnega dela dijakov v izbranih ustanovah smo na šoli v 

sodelovanju z različnimi organizacijami izpeljali tudi nekaj srečanj, druženj in drugih aktivnosti, ki so na 

kratko predstavljeni v nadaljevanju. 

Prostovoljci iz osmih držav na Gimnaziji Novo mesto 

V sredo, 11. decembra 2019, smo na šoli gostili udeležence mednarodnega srečanja v projektu 

Erasmus+ INNOVOL (Innovative Volunteering Models with and for Youth). Vodilni partner projekta, v 

katerem sodeluje 7 članic Evropske unije in Brazilija, je DRPD Novo mesto. Mednarodno srečanje 

mladih prostovoljcev v Novem mestu je predstavljalo zaključek projekta, na dogodku v Gimnaziji Novo 

mesto pa so udeleženci predstavili delo svojih prostovoljskih organizacij. Pogovor je moderirala Tjaša 

Kozjan iz DRPD, potekal pa je v angleščini in slovenščini.  

Ekonomska fakulteta 

Univerza v Ljubljani 
Miha Jurečič  

Fakulteta za gradbeništvo in 

geodezijo 

Univerza v Ljubljani 

dr. Aleš Marjetič 
Miha Ban, Geodetske meritve  

d. o. o. 
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Dogodka se je udeležilo tudi približno 30 naših prostovoljcev z mentoricami. Tri dijakinje prostovoljke, 

Mojca Muhič, Jasna Potočar in Anita Koprivc, so predstavile zgodovino naše šole in življenje na gimnaziji 

danes, nato pa so spregovorile o organiziranem prostovoljstvu na šoli. Predstavile so ustanove, s 

katerimi sodelujemo, ter različne prostovoljske in humanitarne akcije, v katerih smo sodelovali, s 

poslušalci pa so podelile tudi svoje izkušnje. 

Predpraznično druženje na Rdečem križu 

Prostovoljke Gimnazije Novo mesto z mentoricama Suzano Krvavico in Nušo Rustja so v ponedeljek, 

23. decembra 2019, v prostorih Humanitarnega centra na OZRKS Novo mesto že peto leto zapored 

pripravile predpraznično druženje z uporabniki, pridružili so se jim tudi udeleženci programa Most.  

Najprej so se pogreli s čajem, kavo in pecivom in v kratki predstavitvi podelili lepe trenutke minulega 

leta. Nato so pekli piškote in ustvarjali v treh različnih delavnicah. Po končanih delavnicah so se 

ponovno zbrali v jedilnici, skupaj zapeli, si voščili in obljubili, da se ob letu osorej spet srečajo. 

  

Gimnazijske prostovoljke, foto: Suzana Krvavica Gostje okrogle mize o prostovoljstvu, foto: Suzana Krvavica 

Na prednovoletnem druženju, foto: Suzana Krvavica Med delavnicami, foto: Suzana Krvavica 



[86] 

 

Božičkova predstava in obdarovanje otrok 

Obisk dobrih mož v mesecu obdarovanj že vrsto let pripravijo tudi dijaki na Gimnaziji Novo mesto, s 

čimer razveselijo otroke zaposlenih in tiste, ki decembrske dni bivajo na pediatričnem oddelku 

novomeške bolnišnice.  

Božičkovi predstavo ob koncu leta 2019 je zasnovala Lara Simonič iz 3. k. Otroci so tokrat spremljali 

Božička, ki se je odločil tik pred odhodom s severnega pola po svetu, da je zunaj kljub decembu še 

vedno tako toplo, da ne rabi več svojega toplega, rdečega plašča. Zamenjati ga je želel z atraktivnejšim 

suknjičem, kar pa je v zadrego spravilo njegovo razširjeno družino vključno s palčki, jelenčki in, seveda, 

soprogo. Po mnogo zapletenih in nerodnih situacijah, ki so publiki izvabile nasmehe na obraz, je Božiček 

ugotovil, da ima star plašč kljub letom še veliko dobrih plati; navsezadnje ga otroci prepoznajo ravno 

zaradi plašča in sive brade. Zgodba se je razpletla, ko si je Božiček nadel svoj stari plašč, v kočijo vpregel 

jelenčke, palčki pa so na sani naložili darila. Veselo obdarovanje se je tako začelo. 

Gimnazijski dan za spremembe 

V tednu od 30. 3. do 3. 4. 2020 smo za vse dijake 1. letnika načrtovali Gimnazijski dan za spremembe, 

žal pa so dogodki, ki bi trajali cel teden, zaradi epidemije odpadli. Cilji dejavnosti so bili naslednji:  

 omogočiti vsakemu dijaku 1. letnika, da bi bil vsaj en dan v letu prostovoljec,  

 omogočiti mladim, da izkusijo praktično delo v korist skupnosti, in jih spodbuditi, da bi 

prostovoljstvo postalo stalna sestavina njihovega življenja,  

 pomagati mladim, da pridobivajo nova znanja in veščine ter razvijajo svoje potenciale ter 

 pri mladih razvijati vrednote humanitarnosti in solidarnosti.  

Dijaki 1. letnika bi bili tako en dan v tednu od 30. 3. do 3. 4. 2020 zadnje tri šolske ure aktivni 

prostovoljci. Vsak dan bi bil prostovoljski en razred. Dijaki iz razreda bi se po interesih razdelili v 5 ali 6 

skupin in obiskali eno od naslednjih organizacij: 

  

Božičkova predstava Gimnazije Novo mesto, foto: Marko Kastelic 
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Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, OZ Rdečega križa, Dom starejših občanov, VDC 

v Šmihelu in Ločni, Društvo Sonček. Vse naštete organizacije so potrdile sodelovanje in nekatere, npr. 

OZRK, so že pripravile zanimiv program. Dijaki bi spoznali delovanje teh društev in organizacij, nato pa 

bi tudi sami izkusili prostovoljstvo, npr. se družili z varovanci, pomagali otrokom pri domačih nalogah, 

obiskali starostnika, pomagali hišniku ipd. Skupine dijakov bi spremljale mentorice prostovoljstva, 

razredniki in dijaki prostovoljci višjih letnikov. 

Priznanje za prostovoljno delo 

Tudi letos smo mentorice prostovoljstva predlagale nekaj dolgoletnih prostovoljk za priznanje šole. Za 

večletno aktivno prostovoljno in humanitarno delo so priznanje šole prejele dijakinje 4. letnika Anita 

Koprivc, Mojca Muhič in Maruša Penca Kocjan.  

Mentorice smo zadovoljne, da kljub splošnemu upadu zanimanja za prostovoljstvo na naši šoli še 

uspemo ohranjati veliko število dobronamernih in solidarnih dijakov. S širjenjem humanitarnosti med 

dijaki in povezovanjem z okoljem bomo nadaljevale tudi v prihodnje. 

 

Interact Gimnazije Novo mesto 

SUZANA KRVAVICA 

Po večletnem premoru smo v tem šolskem letu znova obudili delovanje kluba Interact (IAC) Gimnazije 

Novo mesto. Klubi Interact, podmladek Rotary International, v več kot 120 državah združujejo okoli 

250 000 mladih v starosti od 12 do 18 let. »Boter« našega Interacta, v katerega se je v tem šolskem 

letu vključilo 21 dijakov vseh letnikov, je Rotary klub Dolenjske Toplice, koordinator med obema 

kluboma je gospod Primož Mihelič. Člani IAC so za predsednico izvolili Jasno Potočar iz 3. c, mentorici 

pa sva profesorici Natalija Petakovič in Suzana Krvavica.  

Člani kluba so se sestajali v šolski knjižnici dokaj redno ob četrtkih 8. ali 9. šolsko uro in po potrebi, v 

obdobju pouka na daljavo pa je nekaj sestankov potekalo po spletu. Skladno z rotarijskimi načeli so 

člani IAC z različnimi prireditvami in akcijami skušali sooblikovati boljši jutri, tako da so gojili 

dobrodelnost in pomoč drugim. Ob tem so razvijali svoje organizacijske in voditeljske sposobnosti, 

izmenjevali ideje in sklepali prijateljstva. Člani so bili zelo dejavni, kar dokazujejo akcije, ki jih 

predstavljamo. 

Prvi dogodek: Interact se predstavlja 

V ponedeljek, 18. 11. 2019, so interaktovci dijakom in profesorjem delili brezplačno kavo, čaj, pecivo 

in lepe misli ter jim predstavili delovanje Interacta. Razdelilo se je več kot 200 kav, 100 čajev, 500 lepih 

misli in veliko peciva. Dijaki in profesorji so dogodek zelo lepo sprejeli, prav tako se je povečalo 

zanimanje za članstvo v klubu Interact.  

Dijakinja Iza Gorše iz 3. c je vtise o dogodku strnila takole: »Lepa misel in prijazni, nasmejani obrazi 

interaktovcev so mi že navsezgodaj zjutraj polepšali dan. Celotna akcija se mi je zdela radodarna, saj je 

bila organizirana iz čiste dobre volje članov ter želje po širjenju le-te med ostale.«  
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Drugi dogodek: Interaktovci z lučkami prijateljstva na prireditvi GIMNM KANT 

V petek, 29. 11. 2019, so interaktovci sodelovali na gimnazijski prireditvi GIMNM KANT. V sodelovanju 

z organizatorji dogodka so pripravili prvo letošnjo humanitarno akcijo, na kateri so zbirali prostovoljne 

prispevke za tradicionalno akcijo Gimnazijski Božiček za starejše, ki jo je Gimnazija Novo mesto že 

četrto leto izvedla v sodelovanju z OZRK Novo mesto. Interaktovci so akcijo poimenovali Luči 

prijateljstva, saj so za obiskovalce pripravili ročno izdelane škatlice, v katere so položili čajno svečko. 

Prav tako so v paketke zavili doma izdelane piškote. 

Obiskovalcem prireditve so predstavili delovanje Interacta, jih povabili k stojnici in dobrotam ter jim 

razložili namen akcije: zbirali so prispevke za božična darila starejšim, ki živijo v socialni stiski.  

Akcija je bila zelo uspešna. Razdelili so okoli 40 škatlic in 35 paketov s piškoti ter tako zbrali 150 eur. 

Tretji dogodek: Lučke prijateljstva 

Na gimnaziji je v sodelovanju z OZRK Novo mesto že četrto leto potekala tradicionalna dobrodelna 

akcija Gimnazijski Božiček za starejše. V letošnjem šolskem letu je izvedbo akcije prevzel Interact in jo 

preimenoval v Luči prijateljstva.  

V petek, 13. 12. 2019, so interaktovci mimoidočim profesorjem in dijakom delili barvne škatlice, 

narejene iz tršega papirja, v katerih je bila čajna svečka, in sveže narezano sadje, oblito s čokolado. Ob 

delitvi so zbirali prostovoljne prispevke. Škatlice so poleg interaktovcev pomagali izdelovati tudi razredi 

1. c, 3. c, 3. d in 4. d.  

Akcija je bila uspešna, razdelili so več kot 200 škatlic s svečko, 50 banan, 47 jabolk in 23 hrušk. Zbrali 

so dobrih 250 evrov, tako da so skupaj z akcijo na GimNm Kant zbrali okroglih 550 evrov.  

Dijakinja Marta Pirnar iz 3. c in aktivna članica IAC je strnila vtise: »Vonj čokolade je k naši stojnici 

privabil veliko dijakov in profesorjev. Lepo je bilo videti, s kakšnim veseljem so vsi darovali nekaj 

denarja za prejeto simbolično darilce. Mislim, da se bo s podobnimi akcijami dobrodelnost še bolj širila 

– vsakič namreč dobimo kakšnega novega člana.«  

Z zbranim denarjem so napolnili 15 božičnih daril. V vsako so dali kos sira, salamo, čaj, kavo, med, 

marmelado, piškote, čokolado, kremo za roke, šampon in suho sadje. Sledil je obisk starostnikov. 

Priprava novoletnih daril za starostnike in uporabnike RK, 

 foto: ICT GimNm 
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Četrti dogodek: Prostovoljci so prinesli lučke prijateljstva starostnikom 

Interaktovci so skupaj z mentorico Suzano Krvavica in Nušo Rustja, našo upokojeno profesorico in 

aktivno prostovoljko OZRK, z izkupičkom dveh decembrskih akcij kupili 10 daril za starostnike v socialni 

stiski in za 5 uporabnikov Rdečega križa. Celotna akcija je potekala pod okriljem OZRK Novo mesto.  

19. in 20. decembra so potekali obiski starejših na domovih v Novem mestu in okoliških krajih. Pet 

dijakinj in en dijak iz kluba Interact so skupaj z Nušo Rustja in prostovoljcem Bojanom razdelili božična 

darila.  

Vsi starostniki so se obiska in daril zelo razveselili, dogodek pa se je zelo dotaknil tudi vseh 

interaktovcev. Nuša Rustja je po obiskih rekla: »Molk v avtu po vrnitvi z obiskov je povedal vse. 

Obstajajo hiše brez kurjave, brez tople vode, brez vseh mogočih elektronskih naprav, tam gre le za 

preživetje. Upam, da je naš obisk prinesel nekaj človeške topline in dal ljudem občutek, da niso sami.« 

Peti dogodek: Interaktovci na konferenci v Moravskih Toplicah 

V petek in soboto, 24. in 25. januarja 2020, je v Moravskih Toplicah potekala 7. konferenca Interact. 

Na njej je sodelovalo skoraj 140 dijakov iz osmih slovenskih in treh makedonskih klubov Interact. 

Na obisku pri gospe Stanki Šašek v Stopičah, 

foto: ICT GimNm 
Na obisku pro 100-letnici Mariji Nosan na Ratežu, 

foto: ICT GimNm 

Interaktovci na konferenci v Moravskih Toplicah, foto: ICT GimNm 
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Konference se je udeležilo tudi 9 dijakov IAC Gimnazije Novo mesto skupaj z mentorico Suzano Krvavica 

in Primožem Miheličem, mentorjem botrskega kluba Rotary Dolenjske Toplice.  

IAC Gimnazije Novo mesto se je aktivno vključil v konferenco, med drugim je bila ena od moderatork 

naša predsednica Jasna Potočar. Program konference je bil zanimiv in bogat. Udeleženci so se razdelili 

v 10 skupin, se spoznali in posneli kratek video z naslovom Interact povezuje. V soboto so se klubi 

Interact predstavili, predsedniki pa so dobili priznanja. Udeleženci so poslušali tudi dve zanimivi 

predavanji z delavnico. Psihiater Željko Ćurić je predaval o ravnanju v konfliktnih situacijah, gospa 

Bojana Košnik, strokovnjakinja za bonton, pa je mladim predstavila najpomembnejša pravila lepega 

vedenja. Mladi so se družili tudi neformalno.  

Ekaterina Petrovič iz 3. d je zapisala vtise: »S konference sem prišla polna pozitivnih vtisov. Neverjetno 

je, kako ti lahko nekaj vrhunskih predavanj odpre nov, drugačen pogled na svet. Prav tako pomemben 

del konference je bilo povezovanje in spoznavanje novih ljudi. Mislim, da lahko s skupnimi močmi 

premikamo gore in kot interaktovci pustimo sled v življenju.« 

Šesti dogodek: Interact s knjigami na prireditvi GIMNM KANT 

V petek, 31. 1. 2020, so interaktovci drugič sodelovali na gimnazijski prireditvi GIMNM KANT in tako 

znova povezali kulturo in humanitarnost.   

Pred šolsko knjižnico so razstavili odpisane knjige iz šolske knjižnice in tiste, ki jih je gimnaziji 

darovala družina Strniša iz Dolenjskih Toplic. Na knjižni stojnici se je znašlo nabralo leposlovja, nekaj 

slovarjev, atlasov, zgodovinskih knjig in enciklopedij. Udeleženci prireditve so si lahko izbrali knjige in 

zanje darovali prostovoljne prispevke.  

V ponedeljek, 3. 2. 2020, so knjige znova ponudili dijakom in profesorjem. S prostovoljnimi prispevki 

za knjige so zbrali dobrih 100 evrov za naše dijake v socialni stiski. 

  

Dobrodelna prodaja knjig na GimNM KANT, foto: ICT GimNm 
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Sedmi dogodek: Gimnazijski pustni ples 

V petek popoldne, 6. marca 2020, tik pred razglasitvijo izrednih razmer zaradi epidemije, so 

interaktovci v šolski telovadnici organizirali dobrodelni gimnazijski pustni ples. Plesi so vedno 

predstavljali pomemben del gimnazijske tradicije, žal pa jih že mnogo let nismo več imeli. Interaktovci 

so tako z organizacijo plesa želeli združiti dobrodelnost in obujanje tradicije.  

Na plesu so nastopile naslednje skupine: DeBeat, Jaja bojz, Plato in Dj Thyme. Za profesionalno 

ozvočenje je poskrbel Marjan Pirnar. Prav vsi nastopajoči in gospod Pirnar so se odpovedali honorarju, 

zato je celoten izkupiček od vstopnic dobilo Društvo za zaščito živali Novo mesto. Zbrali so 210 evrov, 

od tega je 50 evrov doniral Rotary klub Dolenjske Toplice. Vstopnice za ples so stale tri evre, udeleženci 

pa so za ta denar dobili tudi sok, vodo in obložene kruhke.  

Organizacija plesa je bila zahtevna, zato so bili aktivni in prizadevni interaktovci malo razočarani, ker 

se je plesa udeležilo (pre)malo dijakov. Za slab obisk je delno krivo poslabšanje zdravstvenih razmer, 

delno pa prevelika pasivnost dijakov.  

Osmi dogodek: Literarni natečaj Pazi na jezik 

Od 2. do 23. marca 2020, ravno pred razglasitvijo epidemije in na njenem začetku, je potekal literarni 

natečaj Pazi na jezik. Pripravil ga je Rotaract klub Novo mesto. Na natečaj so se odzvali trije dijaki naše 

šole in napisali esej z razpisanim naslovom Družba v prihodnjem desetletju.  

Konec maja je komisija za ocenjevanje, sestavljena iz članov Rotaract kluba Novo mesto, eseje ocenila 

in sporočila, da bodo nagrade za eseje prejeli vsi trije sodelujoči dijaki Gimnazije Novo mesto. 

Razvrstitev: 

 1. mesto: Larisa Rataj iz 1. c, 

 2. mesto: Luka Hadl iz 4. a, 

 3. mesto: Rebeka Slak iz 1. c.  

Interakt Gimnazije Novo mesto je v tem šolskem letu vidno zaznamoval utrip življenja na šoli in z 

zanimivimi humanitarnimi dogodki širil vrednote dobrodelnosti, solidarnosti, strpnosti in prijateljstva. 

 

Druženje oseb z motnjo in brez motnje »V jati z drugačnimi« 

ANICA KASTELEC 

Na povabilo Varstveno delovnega centra Novo mesto smo na Gimnaziji Novo mesto že četrto leto 

sodelovali v mednarodnem projektu V jati z drugačnimi. Namen tega projekta je druženje oseb z 

motnjo z osebami brez motnje.  

V četrtek, 17. oktobra 2019, smo na šoli med 9. in 12. uro gostili varovance iz Podjetja Želva iz Kočevja. 

Obiskalo nas je devet odraslih oseb s posebnimi potrebami in tri spremljevalke. Z njimi so se družili 

dijaki iz 2. b Neža Brkopec, Lara Gornik, Hana Knez, Danaja Manček Jerele, Hana Povše, Eva Prelec, Lara 

Pungeršič in Žan Šešet, Trim Ismaili iz 3. b in Nik Vidmar iz 4. b. Pri druženju in izvedbi delavnic so 

sodelovali svetovalna delavka Anica Kastelec in učitelji Zlatka Butkovec Gačnik, Jernej Cimperman in 

Marinka Kovač.  

Na začetku obiska je Zlatka Butkovec Gačnik z dijaki pripravila sproščeno in prijetno igro, ob kateri so 

se naši dijaki in varovanci spoznali in se povezali v pare. Skupaj so ustvarjali in risali na e-tablo. 
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Varovanci so bili začudeni nad tem, kako nastaja barvna risba na tabli tudi brez barvic. Nato so se 

preselili v športne prostore, kjer so se razgibavali na žogah in fitnes napravah. Skoraj vsi so poskusili 

plezati po plezalni steni in z navdušenjem spoznali, da zmorejo tudi to. V veliki dvorani so se pomerili 

tudi v odbojki in košarki. Po krajšem odmoru in malici so se varovanci z našimi dijaki preselili v kemijski 

laboratorij, kjer so pod mentorstvom Marinke Kovač spoznavali zakonitosti tople grede. S pomočjo 

poučnih poskusov in eksperimentov so se naučili nekaj novega o plinih, ki nas obdajajo v ozračju. 

Profesorica in asistent Nik sta prikazala, kako se zaradi onesnaževanja zraka segreva naš planet.  

Ob slovesu so nam povedali, da so se pri nas dobro počutili, in izrazili željo, da naše druženje ponovimo 

tudi naslednje leto. Poslovili smo se zadovoljni in nasmejani.  

Dijaki, ki so sodelovali pri druženju, so se izkazali kot dobri gostitelji in v treh urah so se vsi sodelujoči 

že spoprijateljili.  

Danaja Manček Jerele je vtise strnila takole: »Menim, da je bilo druženje z drugačnimi zelo lepa in 

unikatna izkušnja. Takih priložnosti je premalo. Vesela sem, da sem jo dobila in tako spoznala, kako 

dobrovoljni in prijazni so ti ljudje. Sodelovanje v takem projektu bi z veseljem ponovila, saj je za prijetno 

druženje potrebno le malo pozornosti in potrpljenja, na koncu pa nam vsem ostane lep spomin.« 

 

Druženje varovancev Društva SONČEK z dijaki 1. k 

KARMEN ČARMAN 

Dijaki 1. k Gimnazije Novo mesto z razredničarko Karmen Čarman smo se odločili, da se v letošnjem 

letu skupaj z enim od naših vzornikov srečamo z varovanci Društva za cerebralno paralizo Dolenjske in 

Bele krajine – SONČEK.  

Prvo srečanje smo izvedli v četrtek, 19. 12. 2019. Dijaki so se skupaj s svojim vzornikom profesorjem 

Markom Kastelicem, učiteljem latinščine na Gimnaziji Novo mesto, odpravili v prostore, kjer varovanci 

SONČKA preživljajo svoje dneve. Dijakinja Mimi Hidanovič Stariha je prav za to priložnost napisala 

dramsko igrico o Božičku, ki so jo zaigrali varovancem. Skupaj smo zapeli še nekaj prazničnih pesmi, 

prisluhnili pričevanju enega od varovancev in ob piškotih in čaju poklepetali.  

Naslednjega dne, v petek, 20. 12. 2019, pa so sončki obiskali našo gimnazijo. V telovadnici šole smo 

skupaj z vzornico Pio Barbro Križe, lokostrelko, izvedli športne aktivnosti za dijake in varovance 

SONČKA. Sončki so nam ob koncu našega druženja zaigrali še lutkovno predstavi. Za slovo pa smo ob 

piškotih in soku skupaj zapeli tudi nekaj pesmi.  

Spoznavanje in ustvarjanje, foto: Žan Šešet Vadili so na fitnes napravah, foto: Žan Šešet 
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V dveh dneh druženja so se med nami stkale prave prijateljske vezi. Dogovorili smo se, da se še večkrat 

srečamo. 

  

Lutkovna predstava sončkov, foto: Karmen Čarman Učimo se rokovanja z lokom, foto: Karmen Čarman 
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OIV – obvezni del 

Kulturne dejavnosti 

SUZANA KRVAVICA 

V šol. letu 2019/20 smo v 3. in 4. letniku izpeljali vse načrtovane kulturne dejavnosti, v 1. in 2. letniku 

pa zaradi ukrepov za zajezitev pandemije novega koronavirusa programa nismo v celoti realizirali. V 

vsakem letniku je bil načrtovan ogled treh predstav, in sicer dveh v Novem mestu in ene v Ljubljani 

oziroma v Kranju. Dijaki so obiskali različne kulturne ustanove in spoznavali raznovrstne gledališke 

žanre. Nekatere uprizoritve so bile povezane z učnim načrtom pri slovenščini, zato smo pri pouku dijake 

posebej pripravili na kulturni dogodek. Vsakemu ogledu je sledila tudi refleksija. 

Dijaki so se kulturnih prireditev radi udeleževali, poseben dogodek sta bila zlasti kulturna dneva za 

dijake 2. in 3. letnika, ko smo ogled predstave združili z obiskom vsaj še ene kulturne ustanove. Žal je 

12. marca 2020 zaradi pandemije odpadel kulturni dan za dijake 1. letnika.  

Dijaki 2. letnika so imeli kulturni dan 5. februarja 2020 v Kranju. Popoldne so si v Prešernovem 

gledališču ogledali uprizoritev Ibsenove drame Strahovi, pred tem pa so si po razredih vodeno ogledali 

Kranj, rove pod mestom in Prešernovo hišo. Dan si bomo zapomnili tudi po orkanskem vetru, ki je prav 

v Kranju razkrival strehe in podiral drevesa. 

Kulturni dan za dijake 3. letnika je bil 1. oktobra 2019 v Ljubljani. Dijaki so si v SNG Drama v večernem 

terminu ogledali uprizoritev Wildove Salome, pred tem pa so obiskali naslednje ustanove:  

 3. a in 3. b: ogled razstave Ideje, znanost v antiki v Cankarjevem domu,  

 3. c in 3. š: ogled Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra,  

 3. d: ogled Francoskega inštituta in vodenje po Ljubljani v francoščini (kdor se uči francoščino) 

oz. ogled razstave Ideje, znanost v antiki v Cankarjevem domu (ostali) in  

 3. k: ogled Plečnikove hiše v Trnovem oz. Francoskega inštituta (4 dijakinje, ki se učijo 

francoščino).  

Maturantka Nuša Cekuta iz 4. k je pomen kulturnih dejavnosti komentirala tako:  

»Menim, da je bilo 4-letno obiskovanje predstav za vse dijake izjemnega pomena, saj je vplivalo na 

naše dojemanje umetnosti in življenja nasploh ter nam je še dodatno širilo obzorja. Predvsem za tiste 

dijake, ki se morda sami za ogled predstav ne bi odločili, je bil organiziran ogled pomemben, saj je 

mnoge prepričal, da je slovensko gledališče kakovostno, in bodo tudi v prihodnje obiskali kakšno 

prireditev v lastni režiji. Ne nazadnje pa je nam maturantom ogled Cankarjevih dram, ki so bile tudi 

gradivo za maturitetni esej, omogočil poglobljeno razumevanje teh del.« 
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1. letnik 

Vsebina Izvajalec Kraj ogleda Datum ogleda 

Avtorska predstava mladih:  
PRAVICA BITI ČLOVEK 

Lutkovno 

gledališče 

Ljubljana 

Kulturni center 

Janeza Trdine 

18. november 

2019 ob 9.30 

Lewis Carroll:  

ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 

APT in Lutkovno 

gledališče 

Ljubljana 

APT Novo mesto 

4. in 5. december 

2019 ob 12.30 (2 

ponovitvi) 

ODPADLO: 

A. T. Linhart:  

TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE ŽENI  

SNG Drama 

Ljubljana 

SNG Drama 

Ljubljana 

12. marec 2020 

ob 18.00 

ODPADLO 

 

2. letnik 

Vsebina Izvajalec Kraj ogleda Datum ogleda 

Kulturni dan v Kranju: 

H. Ibsen: STRAHOVI in dejavnosti v 

Kranju (ogled Kranja, rovov pod 

mestom in Prešernove hiše) 

Prešernovo 

gledališče Kranj, 

Gorenjski muzej 

Kranj in Zavod za 

turizem in 

kulturo Kranj 

Prešernovo 

gledališče Kranj 

5. februar 2020 

ob 17.00 

(predstava 

Strahovi) 

ODPADLO: 

Heinrich von Kleist:  

RAZBITI VRČ 

SNG Drama 

Ljubljana 

Kulturni center 

Janeza Trdine 
8./9. junij 2020  

Stephen Karam:  

LJUDJE 

SNG Drama 

Ljubljana 

Kulturni center 

Janeza Trdine 
11./12. maj 2020  

 

3. letnik 

Vsebina Izvajalec Kraj ogleda Datum ogleda 

Kulturni dan v Lj.:  

Oscar Wilde: SALOMA in ogled 

razstav 

SNG Drama 

Ljubljana 

SNG Drama 

Ljubljana 

1. oktober 2019 

ob 19.30 

Nejc Gazvoda:  

TIH VDIH 

Mestno 

gledališče 

ljubljansko 

Kulturni center 

Janeza Trdine 
15. oktober 2019 

Janez Vrečko:  

KONS:O:VEL 
APT Novo mesto APT Novo mesto 

29. in 30. januar 

2020 ob 12.30  
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4. letnik 

 

Športni dnevi 

Zimski športni dan za 1. letnik 

SAŠA LAVRIČ 

17. 1. 2020 smo imeli zimski športni dan za 1. letnik. Dijaki so izbirali med štirimi aktivnostmi: smučanje 

v Kranjski gori, plavanje in vodne aktivnosti v Termah Čatež, pohod na Trško goro ter obisk Woop 

trampolin parka v Ljubljani. V Woop parku so dijaki uživali v dopoldanskih aktivnostih na različnih 

vrstah tampolinov. Letos smo se odločili, da gremo na smučanje na naše lokalno smučišče Gače. Žal je 

bila udeležba na smučišču skromna. V Termah Čatež so dijaki plavali in se vključevali v različne 

ponujene vodne aktivnosti. Na pohodu na Trški gori je bilo okoli 20 dijakov, ki so uživali v zimskem 

dnevu.  

  

Vsebina Izvajalec Kraj ogleda Datum ogleda 

Ivan Cankar:  

ZA NARODOV BLAGOR 

Mestno 

gledališče 

ljubljansko 

Mestno 

gledališče 

ljubljansko 

(Ljubljana) 

14. januar 2020 

ob 16.00 

Aleš Makovac/Igor Grdina:  

JULIJA  

(opera) 

Zavod Novo 

mesto 

Kulturni center 

Janeza Trdine 

19. februar ob 

9.30 

Ivan Cankar:  

POHUJŠANJE V DOLINI 

ŠENTFLORJANSKI 

SNG Drama 

Ljubljana 

Slovensko 

mladinsko 

gledališče 

Ljubljana 

3. marec 2020 ob 

12.00 

Na Trški gori, foto: Sandi Kostić Drsanje v Termah Čatež, foto: Saša Lavrič 
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Planinska tura za 2. letnik 

IVAN MARIČIČ 

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

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

nekaterih, ki so bili iz zdravstvenih razlogov opravičeni. Imeli smo srečo z vremenom, saj smo vse tri 

ture izvedli v načrtovanem terminu. 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). 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 Bogatin (1977 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. 

Športni dan za 3. letnik – igre z žogo in pohod 

SANDI KOSTIĆ 

V sredo, 25. 9. 2019, je bil organiziran športni dan za 3. letnik. Namen le tega je bilo medrazredno 

tekmovanje. Dijaki so se pomerili v nogometu in košarki, dijakinje pa v odbojki. Dijaki, ki se niso odločili 

za tekmovanje, so odšli na pohod na Gorjance. Vsa tekmovanja so potekala v Športno rekreacijskem 

centru na Loki. 

Krst, foto: Ivan Maričič Ledvička, foto: Ivan Maričič 

Najboljše odbojkarice, foto: Tanja Gačnik Pohodniki, foto: NN 
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Zimski športni dan za 4. letnik 

JERNEJ CIMPERMAN 

V ponedeljek, 20. 1. 2020, je potekal zimski športni dan za 4. letnik. 

Smučanja v Kranjski Gori se je udeležilo 40 dijakov in dijakinj. V lepem vremenu so se naužili vseh vrst 

smučarskih terenov, ki jih ponuja izključno umetno zasnežena Kranjska Gora. Dan so izkoristili za 

aktivnost pa tudi za druženje, saj je to njihov zadnji športni dan na naši šoli. Dijake smo spremljali 

profesorji športne vzgoje in slovenščine  

Največ dijakov in dijakinj si je izbralo drsanje na Bledu. Drsanje je potekalo v Ledeni dvorani, po drsanju 

pa je bil za najbolj vešče in vzdržljive organiziran še hokej na ledu, katerega vnet privrženec je Ivan 

Maričič, profesor športne vzgoje. Po končanem drsanju so si skupaj s spremljevalci ogledali Bled, naš 

turistični biser.  

Zimski pohod je potekal od Planice do Tamarja in nazaj. Pohoda se je udeležilo rekordnih 16 dijakov in 

dijakinj, ki so občudovali zadnje čase zelo redko zimsko idilo v osrčju naših Alp, kjer se odvijajo športne 

prireditve na najvišji ravni. Pohod sta vodila Sandi Kostić ter Ivan Potočar, stalni spremljevalec športnih 

dejavnosti naše šole.  

Tekači na smučeh so tekli v Ratečah. Dejavnosti se je udeležilo 7 dijakinj. Na voljo jim je bila šolska 

oprema za tek na smučeh in navdušena tekačica, profesorica športne vzgoje Breda Vovko.  

Veseli smo, da je športni dan potekal v lepem vremenu in predvsem brez poškodb. Verjamemo, da 

bodo dijaki znali ceniti zimsko športno rekreacijo tudi v poznejših letih. 

 

  

Pohod, foto: Sandi Kostić Drsanje, foto: Ivan Maričič 
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Državljanska kultura 

NINA ARNUŠ 

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

katalogu obveznega dela OIV. 

V šolskem letu 2019/20 so bile izvedene naslednje dejavnosti: 

 delavnice v izvedbi Mirovnega inštituta: Diskriminacija v vsakdanjem življenju: Kako nastaja in 

kako odgovoriti nanjo?; »Moje pesmi, moje sanje«: Spoznavanje migracij skozi svet pop kulture 

in glasbe; Enakost – Solidarnost – Istost,  

 delavnice o Evropski uniji, 

 delavnice na temo človekovih pravic in aktivnega državljanstva (MSS) in 

 okrogla miza Gimnazijski kulturni in nacionalni mozaik.  

Del načrtovanih dejavnosti se ni izvedlo zaradi izrednih razmer, povezanih s koronavirusom. 

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

Delavnice v izvedbi Mirovnega inštituta 

13. 9. 2019 so bile na šoli organizirane delavnice za vse dijake 3. letnika. Delavnice so bile izvedene pod 

okriljem Mirovnega inštituta. Naslovi delavnic so bili: 

 Diskriminacija v vsakdanjem življenju: Kako nastaja in kako odgovoriti nanjo?,  

 »Moje pesmi, moje sanje«: Spoznavanje migracij skozi svet pop kulture in glasbe in 

 Enakost – Solidarnost – Istost . 

Delavnice so izvajali: Arne Zupančič, Jasna Babič, Lana Zdravković; z vsakim izvajalcem pa je bil v 

razredu tudi migrant, ki je dijakom predstavil svoje življenjske izkušnje. Migranti so bili iz Irana, Iraka in 

Afganistana. 

Vtisi dijakov: 

 »Mirovni inštitut nam je predstavil, s čim se ukvarjajo, kako pomagajo diskriminiranim osebam in s 

kakšnimi problemi se soočajo. Pogovarjali smo se tudi s priseljencem, ki zdaj že 9 let živi v Sloveniji. 

Predstavil nam je svoje življenje in težave, s katerimi se je moral spopasti v Sloveniji.« 

»Delavnica mi je bila všeč, ker so bile stvari predstavljene iz prve roke.« Kaja R. 

»Predstavitev je bila zelo zanimiva, saj je na enostaven način pojasnila nejasnosti glede migrantov.« 

Rok D., 3. d 

 »Nova perspektiva – migrantom moramo pomagati in se jih ne bati. Moramo razumeti njihov položaj. 

Potrebujejo našo pomoč.« 

»Z drugačnega vidika bom gledala na migracije in bila bolj kritična do informacij v medijih ter skušala 

razumeti in presoditi situacije.« 

»Nisem vedela kako množične migracije sploh so. Zelo so me presenetili razlogi za selitev migrantov, 

saj sem do sedaj mislila, da je to le vojna.« dijakinja iz 3. a 
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»Na koncu srečanja smo morali v vprašalniku odgovoriti na vprašanje, v katerem je organizatorje 

delavnice z Mirovnega inštituta zanimalo, ali smo se naučili kaj novega. Izbrala sem »DA«. Seveda je 

sledilo vprašanje, kaj smo novega spoznali med predavanjem oziroma pogovorom. Po premisleku sem 

prišla do zaključka, da je največja ugotovitev, do katere sem prišla v teh dveh urah, ta, da ničesar ne 

vem o migrantih, ne o pravnih podlagah, na katere se (ali pa ne) opirajo različne institucije, ki se 

ukvarjajo z migranti in posledično zadevajo tudi same pribežnike ali o postopku, skozi katerega gredo 

ljudje tako množično v naši neposredni bližini, ne o sredstvih, ki se jih poslužujejo organi pregona, niti 

o razmerah, ki jih pričakajo v »obljubljenih deželah« Evrope - tudi v Sloveniji, kaj šele o nevarnih poteh, 

na katere se podajajo, pa tudi o dolgem postopku, ki jih čaka, preden jim odobrijo prošnjo za azil – 

tistim redkih srečnežem (večinoma mladoletnikom). 

Delavnica ni temeljila na čustveni zgodbi migranta iz Afganistana, ki se je pridružil vodji delavnice, 

temveč so njegove izkušnje le zaokrožile prikazano situacijo, v kateri se znajdejo migranti v naši državi 

in njeni okolici. Namen delavnice ni bil izmenjava mnenj v zvezi z migrantsko politiko ali kakršnokoli 

deljenje posameznikov na različne pole. V ospredju so kraljevala dejstva, številke, statistični podatki – 

brez olepšav. Bolj pomembno je bilo, da smo začutili, da so migracije star in vsakodnevni pojav, ki je 

tudi del nas, naše dediščine in identitete. 

Statistični podatki zarišejo sliko, ustvarijo grobo podobo, a vseeno nič nima tolikšne moči kot odgovor 

migranta na naše vprašanje v polomljeni slovenščini, da se mu je bolje godilo na slovenskih ulicah brez 

vsega kot v domovini. Varnost pretehta vse ostalo.« Manica Pečarič, 3. b 

Delavnice o Evropski uniji 

24. 1. 2020 so imeli dijaki 3. a, 3. b, 3. c, 3. k in 3. š delavnico na temo Evropske unije. Delavnice so 

potekale tudi v okviru projekta Evrošola in EPAS. Delavnico je izvajala Marisa Ban, naša nekdanja 

dijakinja, ki deluje pod okriljem Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. 

Delavnica je bila sestavljena iz treh delov. V prvem delu so dijaki spoznavali delovanje evropskih 

institucij in osnovne značilnosti Evropske unije, v nadaljevanju so se pomerili v znanju preko kviza 

Kahoot!, v zadnjem delu ure po so dijaki debatirali o aktualnih temah povezanih z Evropsko unijo 

(migracije, Brexit, volilna udeležba ipd.). 

  

Delavnica EU, foto: Nina Arnuš ImeEU bi te za punco, foto: Nina Arnuš 
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Delavnice na temo človekovih pravic in aktivnega državljanstva (MSS) 

27. 1. 2020 in 28. 1. 2020 so na šoli potekali delavnice na temo človekovih pravic in aktivnega 

državljanstva za vse dijake 3. letnika. Delavnice sta izvedla prostovoljca z Mladinskega sveta Slovenije 

in so trajale po dve šolski uri. 

Vtisi dijakinj: 

»Na delavnici smo se seznanili z delovanjem Mladinskega sveta Slovenije. Poudarek je bil na delu v 

skupini in pogovoru. Urili smo svoje sposobnosti poslušanja in debatiranja. Večinoma smo drug 

drugega seznanjali z lastnimi interesi in poskušali doseči kompromise glede svojih prepričanj. Delavnica 

se nam je zdela poučna, zanimiva in zabavna.« Miša in Nana, 3. k 

Okrogla miza Gimnazijski kulturni in nacionalni mozaik 

SUZANA KRVAVICA 

5. 3. 2020 je na Gimnaziji Novo mesto za dijake 3. letnika potekala okrogla miza z naslovom Gimnazijski 

kulturni in nacionalni mozaik. Okroglo mizo je vodila Suzana Krvavica, gostje pa so bili vrstniki naših 

tretješolcev, ki jim je slovenščina jezik okolja ali pa imajo poleg slovenščine še eno materinščino: 

Katarina Prokić iz 3. k, Lia Molan King, Ekaterina Petrovič iz 3. d in Trim Ismaili iz 3. b. Vsi štirje poleg 

slovenščine doma govorijo še en jezik – srbščino, angleščino, ruščino oziroma albanščino. 

Sodelujoči so se predstavili v svojem maternem jeziku, nato pa smo se pogovarjali o komunikaciji v 

družini, spominih na otroštvo, stikih z domovino staršev in obiskih pri sorodnikih, pomenu vzgoje za 

ohranjanje materinščine, vlogi društev (npr. DRPD) itn. Zanimiva je bila tudi primerjava kulturnih, 

verskih in drugih razlik ter življenja vrstnikov v domovini staršev. O svojih spominih ob selitvi v Slovenijo 

je spregovoril tudi Liin oče gospod Brian King.  

Vsi štirje gostje so pritrdili misli Lojzeta Kovačiča, da je »jezik domovina, ki jo lahko vselej vzamemo s 

seboj«, in svojo večjezičnost doživljajo kot prednost in bogastvo tako zase kot za okolico. Na gimnaziji 

smo s to okroglo mizo zaključili še en dogodek, s katerim ozaveščamo zavedanje o tem, da živimo v 

kulturnem in nacionalnem mozaiku, spodbujamo strpnost, medkulturnost, solidarnost in tudi 

nacionalni ponos. 

  

3. c na delavnici, foto: arhiv MSS 3. k na delavnici, foto: arhiv MSS 
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Dijaki 3. d so vtise o okrogli mizi strnili takole:  

 »Zanimivo je bilo slišati zgodbe naših multikulturnih vrstnikov in primerjati življenje tukaj in v 

domovini njihovih staršev.« Črt 

 »Okrogla miza je odlična priložnost, da se o multikulturnosti, življenju v dvojezičnih družinah 

in priseljencih ne učimo le pri pouku, temveč več o tem zvemo iz izkušenj naših vrstnikov.« Lara 

 »Spoznali smo zelo zanimive in poučne zgodbe naših vrstnikov, katerih družine prihajajo iz 

različnih okolij in držav.« Maša in Brina  

 

Knjižnično informacijsko znanje 

TOMAŽ KONCILIJA 

V šolskem letu 2019/20 je v šolski knjižnici potekalo stalno in sprotno individualno pedagoško in 

svetovalno delo ob izposoji, seznanjanje s knjižnim fondom in novostmi, vzbujanje zanimanja za knjigo, 

branje, vzgajanje dijaka za bralca in obiskovalca knjižnic, obenem pa tudi usposabljanje za iskalca in 

uporabnika informacij. Skupinske ure KIZ smo uspeli izvesti le v sklopu ITS-farmacija (za 3. letnik, in 

sicer na temo navajanje literature in presoje relevantnosti spletnih virov), zaradi neugodne 

epidemiološke situacije pa nismo uspeli realizirati niza dveurnih izobraževanj za dijake prvih letnikov, 

načrtovanih v mesecu marcu in aprilu, kjer bi spoznali klasifikacijo UDK in sistem COBISS+, pojasnili 

pojem signature in se jo naučili uporabljati pri iskanju knjižnega gradiva ter se seznanili z zgodovino in 

organiziranostjo šolske knjižnice. Omenjene vsebine nameravamo realizirati v prvih mesecih 

prihodnjega šolskega leta (2020/21). 

V sklop KIZ sodi tudi sodelovanje v projektu Rastem s knjigo, v okviru katerega dijaki prvih letnikov 

obiščejo regionalno knjižnico – Knjižnico Mirana Jarca, se seznanijo z njenim delovanjem, spoznajo 

vlogo Javne agencije za knjigo v slovenskem prostoru, ob tem pa prejmejo še knjižno darilo. Žal je že 

dogovorjeni obisk prav tako moral odpasti zaradi izbruha epidemije. Zamujeno bomo nadomestili v 

prihodnjem šolskem letu. 

  

Dijaki na okrogli mizi, foto: Lea Gole Gostje na okrogli mizi, foto: Lea Gole 
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Zdravstvena vzgoja 

SAŠA LAVRIČ 

Zdravstvena vzgoja je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja in vseživljenjskega učenja. Tudi 

v šolskem letu 2019/20 je bilo izvedenih veliko delavnic in predavanj, na katerih 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, s študenti medicine iz Medicinske 

fakultete Ljubljana in Maribor in posameznimi predavatelji, ki so s predstavitvijo različnih življenjskih 

izkušenj predajali svoje znanje in izkušnje dijakom.  

Žal je kar nekaj predavanj in delavnic zaradi pandemije odpadlo. V marcu bi morali imeti dijaki 2. letnika 

delavnico z Danico Čućić iz Društva Ozara, na kateri bi se pogovarjali o duševnih motnjah. V juniju naj 

bi imeli še delavnico Če ne veš? Vprašaj?, ki bi jo izvedel Jernej Picelj iz Društva Mavrični bojevniki. Za 

1. letnik je odpadla delavnica, ki govori o varni rabi interneta  

V 1. letniku so imeli dijaki delavnico o oživljanju in predavanje o nevarnosti drog.  

Delavnico uporaba AED s temeljnimi postopki oživljanja so vodile diplomirane medicinske sestre iz 

Zdravstveno vzgojnega centra Zdravstvenega doma Novo mesto. Dijaki so se spoznavali s postopki 

oživljanja v primeru odpovedi srca, vsak pa je moral tudi praktično preizkusiti postopek oživljanja in 

uporabe AED na lutki. 

Predavanje Nevarnosti uporabe drog je izvedel višji kriminalistični inšpektor Aleš Bartol iz PU Ljubljana. 

Pri dijakih je spodbudilo razmišljanje o tem, na kaj vse 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. 

V 2. letniku so imeli dijaki v okviru zdravstvene vzgoje delavnico o zdravi prehrani in si ogledali 

interaktivno predstavo o medosebnih odnosih.  

Delavnico z naslovom Zdrava prehrana so ravno tako izvedle diplomirane medicinske sestre iz 

Zdravstveno vzgojnega centra Zdravstvenega doma Novo mesto. 

V mesecu februarju so si dijaki v šolskem atriju ogledali interaktivno predstavo o Najstnici Neji, ki se je 

dotaknila teme o odnosih med dvema mladima človekoma, kaj gre lahko narobe, kako odgovorno in 

pravilno reševati probleme in krojiti zdrave odnose. Predstavo sta odigrala Tim Lončar in Monika Jekler. 

V 3. letniku so imeli dijaki delavnico in predavanje. 

V novembru so imeli dijaki 3. letnikov delavnico z naslovom Misli na srce, ki so jih vodili študentje 

Medicinske fakultete v Ljubljani, ki delujejo v društvu V odsevu. 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. 

Za dijake 3. letnika je bilo izvedeno predavanje z naslovom Vozim, vendar ne hodim. Društvo Invalidi 

za večjo varnost v cestnem prometu s svojimi člani organizira predavanja, da ozaveščajo mlade o 

nevarnostih v prometu in posledicami nesreč. Invalidi, katerih vzrok za invalidnost so prometne 

nesreče s svojimi življenjskimi zgodbami opozarjajo na to, kako pomembno je obnašanje na cesti in 

kako nam lahko sekunda nepazljivosti, objestnosti … spremeni življenje.  
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V 4. letniku so imeli dijaki predavanje o krvodajalstvu in darovanju organov ter kostnega mozga v atriju 

šole. O krvodajalstvu sta predavala predstavnika RK Novo mesto, o darovanju organov pa je govorila 

študentka Medicinske fakultete Maribor, ki deluje v študentskem društvu Epruvetka. Predavatelji so 

dijake seznanili o poteku darovanja organov ter kostnega mozga ter razložili pomen vpisa v register 

darovalcev. Ravno tako so spodbujali dijake, naj se pridružijo krvodajalcem, saj je potreba po njih zelo 

velika. Kar nekaj dijakov se je udeležilo krvodajalske akcije v oktobru. 

 

Vzgoja za družino, mir in nenasilje 

SUZANA MALNAR 

Dejavnosti so bile izvedene na Gimnaziji Novo mesto. Od 30. 9. do 2. 10. 2019 so iz Društva za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo mesto predstavili prostovoljstvo. Njihove dejavnosti, pomen prostovoljstva 

in možnosti dijakov za vključitev. Predstavitev je bila za dijake 1. letnika.  

24. 10. 2019 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.  

Komentarji dijakov 2. c:  

»Delavnica se mi je zdela poučna in zanimiva. Menim, da je prav, da se o takih stvareh spregovori.«  

»Predavanje je bilo pestro in vsebinsko bogato. Sovpada v aktualne razmere, ko po svetu vihrajo 

prevare in trgovanje z ljudmi. Seznanili smo se z nevarnostmi in pretečimi grožnjami. Bilo je poučno, a 

prekratko, saj se o tako pomembni in pereči tematiki nismo imeli časa podrobneje pogovoriti.«  

»Na delavnici smo izvedeli veliko novih uporabnih informacij. Izvedeli smo, kaj vse spada pod trgovanje 

z ljudmi, kako se zavarujemo pred njim in koga pokličemo, če se znajdemo v tej situaciji. Delavnica je 

bila zelo zanimiva in uporabna.«  

  

Krvodajalka,  

foto: Saša Lavrič 
Invalidi za večjo varnost v cestnem prometu,  

foto: Saša Lavrič 
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Učenje učenja 

ANICA KASTELEC 

Učenje učenja je dejavnost obveznih izbirnih vsebin, ki jo izvajamo kot obvezno ponudbo šole za vse 

dijake 1. letnika. Program sem izvedla v obliki predavanj in delavnic. Uvodne ure sem izvedla v 

septembru 2019, ostale med šolskim letom v času razrednih ur in nadomeščanj. Sledila sem 

zastavljenim ciljem programa, kjer 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 in novostih pri opravljanju 

šolskih obveznostih. 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 kasneje 

tudi sprejeli in uspešno nadoknadili svoje primanjkljaje. Nekateri uspešni dijaki prvega letnika so se v 

okviru prostovoljstva tudi odločili postati tutorji svojim vrstnikom.  

Odzivi dijakov na izvedeno dejavnost so bili dobri. Zaradi izrednih razmer in pouka na daljavo niso bile 

realizirane vse ure dejavnosti učenje učenja. Manjkajoče ure bomo izvedli v naslednjem šolskem letu 

v začetku drugega letnika. 
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Spoznavni dnevi in tečaji 

Spoznavni dnevi za 1. a  

mag. VASJA JAKŠE 

1. a je tridnevne spoznavne dneve skupaj z razredničarko Vasjo Jakše in profesorico glasbe Jožico 

Cvelbar preživel v CŠOD Jurček v Kočevju. Prvi dan smo se preko različnih aktivnosti spoznavali najprej 

med seboj, popoldan pa smo skupaj z mentorji iz CŠOD Jurček spoznali še Kočevje. Sprehodili smo se 

po mestu vse do Rudniškega jezera in obiskali Pokrajinski muzej Kočevje. Drugi dan smo dopoldan odšli 

na krajši pohod v okolici mesta, nekaj časa pa smo preživeli še ob prijetnem druženju, športnih vsebinah 

in streljanju z lokom, medtem ko je bil popoldan bolj učno obarvan, saj smo ga zapolnili z učnimi 

vsebinami iz glasbe in nemščine. Zadnji dan smo se z avtobusom odpeljali v Rajhenavski pragozd. 

Najprej smo se ustavili na Roški žagi ter izvedeli nekaj o njeni preteklosti, nato pa se sprehodili do roba 

pragozda, kjer smo izvedeli veliko o samih značilnostih pragozda, živalih in rastju v Kočevskem Rogu 

ter vplivih, ki jih ima človek na to okolje. Obiskali smo tudi mogočno jelko – kraljico Roga, katere starost 

ocenjujejo na 500 let in je najvišja jelka v Sloveniji. Medtem ko so dnevi minevali ob zanimivih športnih 

in drugih učnih vsebinah, pa smo večere preživljali ob druženju, igranju družabnih iger ter plesu. Dijaki 

so kasneje povedali, da jim je bil najbolj všeč prosti čas, ki so ga preživeli s sošolci, s katerimi so se v 

teh treh dneh res dobro spoznali. 

 

Spoznavni dnevi za 1. b  

PRIMOŽ PLAZAR 

V sodelovanju s CŠOD Fara smo med 25. in 27. 9. 2019 izvedli spoznavne dneve, ki so bili namenjeni 

krepitvi medosebnih odnosov ter spoznavanju. V ta namen je bilo izvedenih več dejavnosti s področja 

socialnih veščin skozi igro in šport. Dijaki so se preizkusili v različnih športnih igrah, sodelovali na 

orientacijskem teku, preizkusili so svoj pogum na manjšem adrenalinskem parku, s skupnimi močmi so 

poganjali raft po reki Kolpi, obiskali lokalnega lončarja in spoznali značilnosti te obrti, vsak dijak je tudi 

preizkusil svoje ročne spretnosti pri oblikovanju gline. Zvečer smo se sprehodili po vasi. V prostem času 

se je pelo in igralo na kitaro, nekateri so tudi zaplesali ob glasbi. Osnovni namen spoznavnih dni je bil 

dosežen, dijaki so bili zadovoljni in bi si vsekakor želeli še tovrstnih vsebin.  

 

1. a pred CŠOD Jurček v Kočevju, foto: mag. Vasja Jakše 
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Spoznavni dnevi za 1. c  

MOJCA RANGUS 

Od 23. do 25. septembra 2019 se je 30 dijakov 1. c-razreda Gimnazije Novo mesto, z dvema 

spremljevalkama, udeležilo spoznavnih dnevov v CŠOD Fara Kostel.  

Dijaki, ki so se poznali komaj par tednov iz šolskih klopi, so imeli v teh treh dneh veliko časa za druženje. 

Ogledali so si Kostelsko hišo, se sprehodili do slapa Nežica in ob tem pridobili vedenje o življenju v Fari 

nekoč in danes. Športne ambicije so uresničevali pri odbojki, košarki, orientacijskem teku, v 

adrenalinskem parku in ostalih športnih igrah. Umetniške in matematične veščine so razvijali pri 

lončarski delavnici in delavnici Zlati rez. Ustvarili so lepe izdelke iz gline ter posneli zanimive fotografije. 

Zlati rez, ki ga sama mati narava pogosto uporabi, jim je pomagal pri kompoziciji. Ob večerih so se 

zabavali ob družabnih igrah in skupinskih plesih. Z raftingom smo zaokrožili dogodek.  

Naši spoznavni dnevi so presegli zastavljene učne cilje, a vendar ostali sproščeni, polni smeha in veselja. 

 

Spoznavni dnevi za 1. k  

KARMEN ČARMAN 

Dijaki 1. k skupaj s profesorjema Markom Kastelicem in Karmen Čarman so od 25. do 27. septembra 

2019 preživeli aktivne spoznavne dneve v domu CŠOD Jurček v Kočevju. Poleg spoznavanja Kočevja, 

njegove okolice in zgodovine kočevskega območja, so veliko časa posvetili druženju, spoznavanju sebe 

in drugega ter povezovanju naše razredne družine. Spoznavali pa so tudi zgodovino števil, šteli in celo 

poskušali računati z rimskimi številkami, se učili povedati števila po latinsko ter spoznavali različne 

številske sestave.  

Navdušeni, še bolj povezani med sabo ter polni novih spoznanj, so v petek le s težka zapustili Kočevje, 

saj bi z veseljem ostali še kak dan. A že nov teden je ponudil novih možnosti za medsebojno druženje, 

ki se ga prvošolci klasične gimnazije nadvse veselijo.  

1. c-razred ob slapu Nežica, foto: Mojca Rangus 
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Plavalno-potapljaški tečaj Baška 2019  

BREDA VOVKO 

Dijaki športnega oddelka Gimnazije Novo mesto so se še pred poukom udeležili športnega tabora v 

Baški na otoku Krku, ki je letos potekal od 25. do 29. avgusta. Tabor je zajemal šolo plavanja, potapljanja 

in pouk biologije ter kemije.  

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. 

Pri drugi veščini pa so dijaki spoznavali potapljanje na vdih. Učitelja sta dijakom predstavila zakonitosti 

varnih potopov ter jih naučila ustreznih tehnik pri pripravi in izvedbi potopa.  

Bivanje smo dopolnili s športnimi dejavnostmi, kot so kolesarjenje, vožnja s skiroji in poraba sup desk. 

Sredino 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 kemije in biologije. Dijaki so spoznali, kaj se 

dogaja s telesom med potopom in plavanjem, ali njihove sončne kreme vsebujejo nano delce, kakšna 

je gostota morske vode in kamna ter kakšne organizme najdemo v bibavičnem pasu. Na dan odhoda 

pa so opravili tudi plavalni maraton in tabor uspešno zaključili. Dijaki športniki so navezali prijateljske 

vezi še pred prvim šolskim dnem in tako pogumno stopili čez šolski prag.  

Skupinska slika po biološkem terenu, foto: Tanja Gačnik Učenje »na suhem« pred potopom, foto: Tanja Gačnik 

 

1. k v Kočevju, foto: Karmen Čarman 
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OIV – po prosti izbiri 

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 

TINA FURLAN TURK 

Naslov letošnjega tekmovanje je bil Jaz, ti, mi vsi / Le pogumno, le za mano … Dijaki 1. in 2. letnikov so 

brali, razmišljali in pisali o knjigi Marjana Tomšiča Oštrigeca in o noveli Cirila Kosmača Tantadruj; dijaki 

3. in 4. letnikov pa so se poglobili v Štoparski vodnik po Galaksiji Douglasa Adamsa in podoživljali 

kriminalni roman Cimre avtorice Maje Novak.  

Na prvi stopnji se je najprej prijavilo 23 dijakov, na tekmovanje jih je prišlo 16. Na drugi stopnji pa se 

je prijavilo 13 dijakov, na tekmovanje pa jih je prišlo 8. Šolsko tekmovanje je potekalo 12. 11. 2019, 

bronasta priznanja je prejelo 10 dijakov. 6 se jih je uvrstilo na območno tekmovanje.  

Območno tekmovanje je potekalo 9. 1. 2020 na OŠ Drska, kjer so nas toplo in prisrčno sprejeli. Na 

tekmovanju je 5 dijakinj iz prve skupine prejelo srebrno priznanje, tri so se uvrstile na državno 

tekmovanje. Na drugi stopnji pa je dijakinja Lara Strniša iz 3. d sicer prejela srebrno priznanje, ni pa se 

uvrstila naprej.  

Državno tekmovanje je potekalo v soboto, 7. 3. 2020 na OŠ Spodnja Šiška v Ljubljani. Naše tri dijakinje 

so se odlično uvrstile: Neža Račečič iz 1. k je prejela zlato priznanje, Amika Zoja Jelič iz 1. b in Ajda Lea 

Jakše iz 2. c pa sta se okitili s srebrom. 

 

Šolsko glasilo Stezice 

NATALIJA PETAKOVIČ 

V šolskem letu 2019/20 je vodenje uredniškega odbora Stezic prevzela Ajda Lea Jakše iz 2. c.  

Uredniški odbor, v katerem so sodelovali ustvarjalci prispevkov, se je sestajal v knjižnici, po dogovoru. 

Oblikovali so načrt dela, se dogovorili za prispevke in poskušali k ustvarjanju pritegniti čim širši krog 

dijakov. Žal je bilo delo in sestajanje v živo marca letos zaradi epidemije prekinjeno. Kljub temu je na 

spletni naslov Stezic do konca šolskega leta prispelo še nekaj člankov in literarnih besedil. 

Tiskanega glasila zaradi objektivnih okoliščin nismo izdali. Za pripravo spletne različice glasila pa nam 

manjka tehničnega znanja. Nujno bi potrebovali sodelavce, ki se spoznajo na oblikovanje tiskanih in 

spletnih časopisov. Upamo, da se bodo razmere normalizirale in da bomo glasilo s prispevki letošnjega 

šolskega leta natisnili jeseni. 

 

Filmski abonma 

RENATA NOSE 

Dijaški filmski abonma je vključeval 8 filmskih predstav, ki nam jih je s svojega programa ponudil 

Cineplexx Novo mesto. Na abonma se je prijavilo 55 dijakov. Filme smo si ogledali ob petkih ob 14.15. 

Zaradi letošnje posebne situacije smo si uspeli pogledati le 5 filmov (Joker, Judy, Midway, 1917 in 

Parazit). Ogled ostalih predstav bo Cineplexx dijakom omogočil v poletnem času. 
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Gledališka popotovanja 

SUZANA KRVAVICA 

V tem šol. letu je v okviru OIV Gledališka popotovanja Mini abonma Kulturnega centra Janeza Trdine 

obiskovalo štirinajst dijakov, nekateri med njimi so v program vključeni že četrto leto. Ogledali smo si 

tri predstave: 

 RE-BELLE (Posvečeno Piaf), večer uspešnic Edith Piaf v interpretaciji Nuške Drašček in 

glasbenikov (7. 10. 2019 ob 19.30)  

 Andrej Rozman Roza (po motivih Baala Bertolta Brechta): BAAL, Slovensko mladinsko 

gledališče (2. 12. 2019 ob 19.30)  

 Kahlil Gibran: PREROK, Prešernovo gledališče Kranj, Zavod Senzorium, Slovensko mladinsko 

gledališče, Slovensko stalno gledališče Trst (29. 1. 2020 ob 19.30). 

Abonenti so pred vsakim ogledom dobili osnovne informacije o uprizoritvi, ogledu je sledila refleksija. 

Na pogovoru o koncertu RE-BELLE se nam je pridružil tudi naš profesor Vanja Popov. Izmenjali smo 

vtise o koncertu Nuške Drašček in njeni interpretaciji šansonov Edith Piaf ter še bolje spoznali življenje 

in ustvarjanje obeh pevk.  

Gledališka popotovanja dijakom omogočajo ogled dodatnih kulturnih vsebin in jih usmerjajo v kritične 

ljubitelje gledališča in kulture nasploh, zato bomo v novem šolskem letu s programom nadaljevali.  

Dijak Luka Hadl iz 4. a je program komentiral takole: »OIV Gledališka popotovanja mi je nedvomno 

predstavljal zanimivo izkušnjo, posebej zaradi raznolikosti predstav. Ker tudi sam obiskujem APT, so se 

mi večja novost zdele predstave v KCJT, predvsem Prerok. Ravno to doživetje najtežje primerjam s 

čimerkoli drugim, kar je po mojem mnenju glavna prednost abonmaja – spoznavanje popolnoma novih 

gledaliških dejavnosti. K doživetju in razumevanju posamezne predstave so veliko prispevali tudi 

kasnejši pogovori o njej. Pod črto se mi aktivnost zdi več kot vredna vloženega časa in bi jo brez 

zadržkov priporočil naprej.« 

 

Tujec v izvedbi gledališke skupine Goga  

TOMAŽ KONCILIJA 

Osrednji avtorski projekt gimnazijske gledališke skupine Goga v letošnjem šolskem letu je bila 

načrtovana uprizoritev predstave Tujec po romanu Antona Slodnjaka o življenju in delu največjega 

slovenskega pisatelja Ivana Cankarja v režiji četrtošolke Anite Koprivc, ki je poskrbela tudi za 

dramatizacijo besedila. Premiera je bila sprva načrtovana na odru Kulturnega centra Janeza Trdine 

10. februarja kot počastitev kulturnega praznika, vendar je prišlo do nepredvidenih zapletov pri 

uporabi dvorane zaradi sočasne premiere opere Julija, tako da smo se naknadno dogovorili za 

sodelovanje in uprizoritev konec meseca marca v Anton Podbevšek teatru. Žal je zaradi izrednih razmer 

in razglasitve epidemije sredi marca tudi ta možnost padla v vodo. Kljub negotovi situaciji še vedno 

upamo na uprizoritev v mesecu septembru, če bodo razmere to dopuščale. 
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Po nevihti sladkih rož – prireditev Gimnazije Novo mesto ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti 

TOMAŽ KONCILIJA 

Gimnazijska gledališka skupina Goga je ob letošnjem dnevu samostojnosti in enotnosti pripravila igrani 

recital z naslovom Po nevihti sladkih rož, v katerem so dijaki prek antologijskih verzov iz slovenske in 

svetovne lirike, pronicljivih razglabljanj Ihanovih Državljanskih esejev in lastnih reminiscenc prikazali 

odločitev za slovensko samostojnost in njeno devetindvajsetletno potrjevanje kot večplasten 

ljubezenski odnos med narodom in njegovo državo. 

Sporočilo prireditve je izhajalo iz prepričanja, da se je v nekem trenutku slovenska osamosvojitvena 

zgodba razprla kot ljubezenska prispodoba, segajoča od tisočletnega hrepenenja do njegove 

uresničitve, od romantično vznesenega pričakovanja do okušanja sadov z drevesa spoznanja, vseh 

prijetnih, a tudi manj prijetnih posledic tega dejanja in, končno, zorenja v prepletenosti pogosto 

različnih pogledov na skupno življenje v novozgrajenem domu, obremenjenem in obogatenem z 

osebno življenjsko izkušnjo vsakega posameznika. Kovičeve naslovne besede Po nevihti sladkih rož iz 

pesmi Adam in Eva, ki metaforično ugotavljajo, da vedno nastopi trenutek, ko je potrebno odložiti 

rožnata očala in se soočiti z vedno novo resničnostjo, se tako kažejo kot spoznanje in izziv, da je 

potrebno vsak odnos nenehno graditi in negovati, kar tako v zasebnem kot javnem, družbenem 

življenju predstavlja svojevrsten izziv tudi vanj vstopajoči mladi generaciji.  

V predstavi, ki je bila v ponedeljek, 23. decembra, izvedena kar petkrat, v sodelovanju s Knjižnico 

Mirana Jarca pa je bila obenem tudi uradna prireditev Mestne občine Novo mesto ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti, je nastopilo skupaj kar triindvajset mladih v najrazličnejših vlogah – od 

deklamatorjev do plesalcev in glasbenikov: 

 Maruša Penca Kocjan, 4. c – povezovanje, 

interpretacija poezije  

 Julija Srpčić, 1. a – interpretacija poezije  

 Maja Tomić, 1. b – interpretacija poezije  

 Kal Vilan Kotar Dražumerič, 1. c – 

interpretacija poezije  

 Ajda Lea Jakše, 2. c – interpretacija poezije  

 Edita Miklič, 2. c – interpretacija poezije  

 Jošt Žulič, 2. c – interpretacija poezije  

 Nina Knoll, 2. d – interpretacija poezije, 

tehnična pomoč  

 Tim Karlič, 2. k – interpretacija poezije  

 Danila Prah, 3. b – interpretacija poezije  

 Manica Pečarič, 3. b – interpretacija 

poezije  

 Rok Drenik, 3. d – interpretacija poezije  

 Lovro Mirtič, 3. d – interpretacija poezije  

 Jaka Kunej, 3. š – interpretacija poezije  

 Anita Koprivc, 4. a – interpretacija poezije  

 Ema Starešinič, 4. e – godalni kvartet, 

violina  

 Tjaša Remec, 3. c – violončelo, godalni 

kvartet  

 Vid Dović, 2. b – violončelo, godalni 

kvartet  

 Nika Molan, 4. e – godalni kvartet, vokalna 

solistka  

 Katarina Simončič, 3. b – vokalna solistka, 

tehnična podpora  

 Gašper Turk, 3. k – vokalni solist, kitara  

 Jakob Fifnja, 3. d – kitara  

 Špela Kajtna, 3. k – scena, kostumi, 

projekcija  

 Miša Modic, 3. k – scena, kostumi, 

projekcija, ples
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Gimnazijski večeri – GIMNM KANT 2.0 

TOMAŽ KONCILIJA 

Od novembra 2019 do aprila 2020 naj bi v gimnazijski knjižnici potekal niz štirih gimnazijskih večerov s 

podnaslovom GIMNM KANT 2.0 – druga sezona, zaradi izrednih razmer (koronavirus) pa nam je uspelo 

izvesti le dva dogodka, in sicer 29. novembra in 31. januarja. Glavni namen prireditvenih večerov v 

šolski knjižnici je bil prebuditi ustvarjalnost pri mladih – gimnazijcih novomeške gimnazije. Iniciativni 

odbor gimnazijskih večerov, ki so ga sestavljali zainteresirani dijaki in mentor, je oblikoval tematsko 

različna dogodka, na katerih se je predstavilo okrog dvajset nastopajočih, ki so se predstavili javnosti z 

avtorskimi deli kot kantavtorji ter na področju literature, glasbe, likovne umetnosti, pa tudi kot glasbeni 

poustvarjalci – literarni interpreti, pevci in inštrumentalisti. Še posebej veseli dejstvo, da so se 

ustvarjalni mladi začeli povezovati. Dogodka sta pritegnila goste in celo nastopajoče tudi od drugod, 

večeri pa so v sodelovanju s klubom Interact dobili dobrodelni pridih.  

Ključno se zdi, da je interes za oblikovanje gimnazijskih večerov tudi v drugi sezoni vse bolj prihajal iz 

dijakov samih, ki jim je takšna javna predstavitev pomenila potrditev za nadaljnje ustvarjanje in 

delovanje, hkrati pa so se lahko na tem mestu seznanjali s svojimi vrstniki, progresivnimi mladimi 

ustvarjalci ali nekoliko starejšimi »idoli«, prek katerih so dobili spodbudo ali usmeritev za svoje 

nadaljnje odločitve in prizadevanja. Petkova kantovska večera sta bila lepo obiskana, vedno pa je bilo 

poskrbljeno tudi za udobje obiskovalcev in nastopajočih, ki so se ob čaju rooibos, za katerega je 

poskrbel profesor Robert Šupe, in piškotih v intimni atmosferi šolske knjižnice počutili prijetno domače. 

Na dveh večerih GIMNM KANT so poleg nekaterih zunanjih gostov v šolskem letu 2019/20 sodelovali 

naslednji novomeški gimnazijci:  

 Julija Srpčič, 1. a, avtorska proza  

 Nina Strašek, 1. a, avtorska poezija  

 Julija Jakljič, 1. b, petje  

 Nina Plankar Hodžič, 1. b, kitara  

 Lea Šterban, 1. b, avtorska poezija  

 Maja Tomić, 1. b, kantavtorica, petje, 

kitara (nastopila na obeh večerih)  

 Urška Klobučar, 1. c, avtorski haikuji  

 Neža Taufer, 1. k, likovna razstava  

 Jona Šmalc Novak, 2. k, kitara, petje 

(nastopila na obeh večerih)  

 Danila Prah, 3. b, petje (nastopila na obeh 

večerih)  

 Klara Jordan, 3. c, petje  

 Ula Jelen, 3. c, likovna razstava  

 Anže Repovž, 3. d, tolkala, skupina Plateau  

 Špela Kajtna, 3. k, likovna razstava, 

izdelava avtorskega plakata, petje 

(sodelovala na obeh večerih)  

 Gašper Turk, 3. k, petje, kitara, kantavtor, 

skupina Plateau (nastopil na obeh večerih)  

 Anita Koprivc, 4. a, avtorska poezija  

 Lovro Bukovec, 4. b, povezovanje  

PROFESORJI: 

 Robert Šupe, interpretacija poezije  

 Jernej Ban, bas kitara  

 Tomaž Koncilija, organizacija, povezovanje  

 Tomaž Koncilija, organizacija, povezovanje 
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Ljubezen večno vidim krog in krog – Rastoča knjiga Gimnazije Novo 

mesto 

TOMAŽ KONCILIJA 

V ponedeljek, 7. oktobra, je v atriju šole potekala prireditev z naslovom Ljubezen večno vidim krog in 

krog, Rastoča knjiga Gimnazije Novo mesto, z začetkom ob 12.30. Ob tej priložnosti je ravnateljica 

Mojca Lukšič skupaj z idejnim vodjo tega vseslovenskega in mednarodnega projekta dr. Janezom 

Gabrijelčičem obrnila drugi list Gimnazijke z Rastočo knjigo. Na njem so zapisane že omenjene naslovne 

besede, ki so jih gimnazijci izbrali v skladu z vrednotami abecede odličnosti, mojstrstva in etike, kot sta 

Ljubezen in Lepota. Gre za verz velikana slovenske moderne in nekdanjega novomeškega gimnazijca, 

pesnika ljubezni – Dragotina Ketteja iz njegovega sonetnega cikla Adrija. Prav v letu 2019 je minilo tudi 

120 let od Kettejeve prezgodnje smrti.  

Potem ko je Gimnazija Novo mesto lansko leto kot prva med slovenskimi gimnazijami vstopila v projekt, 

je že leto kasneje iz njega zrasla prava, živa rastoča knjiga. Lanska maturantka Eva Novak je namreč v 

septembru 2019 pri Kulturnem društvu Severina Šalija izdala pesniški prvenec z naslovom Preden 

odrastem. Pogovor z mlado pesnico o njenem ustvarjanju in pogledih na življenje, mladost, odraščanje, 

lepoto in ljubezen je bila tako osrednja tema prireditve, ki sta jo povezovala četrtošolca Anita Koprivc 

in Lovro Bukovec, za glasbeno spremljavo pa so poskrbeli člani gimnazijskega godalnega kvarteta (Ema 

Starešinič, Nika Molan, Tjaša Remec in Vid Dović) ter kantavtor Gašper Turk. Evino poezijo so poleg 

obeh voditeljev in same avtorice prebirale dijakinje Julija Jakljič, Amika Zoja Jelič, Nina Plankar Hodžič, 

Tiana Zrakić in Maja Tomić. 

 

Gimnazijska noč branja ob svetovnem dnevu knjige 

TOMAŽ KONCILIJA 

Ob svetovnem dnevu knjige, 23. aprila, je dan kasneje na naši šoli zaradi izrednih razmer tokrat »na 

daljavo« prek aplikacije MS Teams potekala Gimnazijska noč branja, s čimer smo se novomeški 

gimnazijci v duhu znane Pavčkove misli, če ne bomo brali, nas bo pobralo, pridružili številnim 

posameznikom in organizacijam doma in po svetu, ki jim knjiga in branje veliko pomenita – letos v 

posebnih razmerah v zavetju svojih domov.  

Dijakinje in dijaki, profesorji in profesorice – udeleženci Gimnazijske noči branja – smo dogodku 

namenili petkov večer, 24. aprila, od 20.00 do 1.00. V tem času smo izvedli dvoje dejavnosti. Noč branja 

je potekala od 20.00 dalje, udeleženci pa smo se na začetku pozdravili in spoznali »na daljavo«, 

predstavili, kaj smo tisto noč brali, po želji pokazali svoj bralni kotiček in še kaj. Ob »uradnem« zaključku 

ob enih ponoči pa smo znova vklopili video povezavo in izmenjali svoje vtise o prebranem. Vzporedno 

je že čez dan potekal poskusni projekt gimnazijski kresnik, katerega osnovna ideja je bila predstavitev 

desetih najboljših slovenskih romanov preteklega leta po izboru strokovne »kresnikove« komisije. Na 

podlagi predstavitev vsebine in odlomkov smo poskušali izbrati svojih pet finalistov in se nato med 

njimi do 20. junija odločiti za najboljšega po izboru gimnazijcev. Zaradi izrednih razmer projekt ni bil 

dokončan, zato ostaja izziv za prihodnje šolsko leto. 
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Dodatni pouk iz matematike 

KARMEN ČARMAN in mag. ANDREJA KRAMAR 

Dodatni pouk iz matematike smo izvajali učitelji matematike po potrebi. Dodatni pouk je bil namenjen 

dijakom z boljšim učnim uspehom, ki so pri matematiki presegali določene standarde znanja. Predvsem 

se je izvajal pred tekmovanji iz logike, razvedrilne matematike in matematike. Dijaki so se na 

tekmovanja pripravljali na različne načine: samostojno, v okviru rednega in dodatnega pouka ter pri 

matematičnem krožku. Na voljo je bila spletna učilnica z gradivi, nalogami in rešitvami iz preteklih 

tekmovanj. Krožek za pripravo na tekmovanja je potekal ob ponedeljkih 9. šolsko uro. Udeleževalo se 

ga je skromno število dijakov, a so bili ti zelo zavzeti. Letos je krožek vodila mag. Andreja Kramar, v živo 

je bilo izvedenih 10 ur.  

 

Dopolnilni pouk iz matematike  

KARMEN ČARMAN  

Učitelji matematike Jernej Ban, Karmen Čarmen, Nuša Košmerl, mag. Andreja Kramar, Mojca Rangus 

in Vanja Popov smo v šolskem letu po potrebi dijakom nudili možnost dopolnilnega pouka, tudi v času 

dela na daljavo. Dopolnilni pouk iz matematike je bil namenjen dijakom vseh letnikov, ki so imeli iz 

kakršnega koli razloga težave z usvajanjem temeljnih standardov znanja in so poleg rednega pouka 

potrebovali še dopolnilno razlago snovi ter pomoč učitelja. S prilagojenim načinom dela so dijaki lažje 

usvojili temeljne učne cilje predmeta, pri tem pa pridobivali boljše učne navade in bili deležni spodbude 

za zavzetejše samostojno delo. V šolskem letu je tako vsak učitelj izvedel vsaj eno uro dopolnilnega 

pouka tedensko.  

 

Tekmovanje v razvedrilni matematiki 

KARMEN ČARMAN  

Na letošnjem šolskem tekmovanju iz razvedrilne matematike, ki je bilo 4. decembra 2019, je sodelovalo 

38 dijakov. Kar 20 dijakov je na prvi stopnji tekmovanja prejelo bronasto priznanje, 15 pa se jih je 

uvrstilo na državno tekmovanje.  

Na državnem tekmovanju, ki je bilo izvedeno 1. 2. 2020 na OŠ Leskovec pri Krškem, so naši dijaki prejeli 

kar lepo število priznanj. Srebrna priznanja so dosegli Zala Brodarič, Ivana Horvat, Nina Pregrad, Blažka 

Hrovat in Jakob Hussein iz 1. letnika, Ema Baša in Vid Dović iz 2. letnika, Sergej Pelko in Matija Radež iz 

3. letnika ter Nika Molan iz 4. letnika. 

Zlata priznanja pa so osvojili Matic Erpič in Tjaša Remec iz 3. letnika ter Sara Kotnik iz 4. letnika. Sara je 

prejela tudi nagrado za osvojeno 3. mesto med vsemi četrtošolci.  
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Tekmovanje iz logike 

KARMEN ČARMAN  

Konec meseca septembra, 26. 9. 2019, se je šolskega tekmovanja iz logike udeležilo 65 dijakov. Skupaj 

so dosegli 22 bronastih priznanj (7 prvošolci, 7 drugošolci, 5 tretješolci in 3 maturantje). Enajst dijakov 

se je 9. novembra 2019 udeležilo državnega tekmovanja v Ljubljani. Srebrno priznanje sta dosegla 

tretješolec Feliks Fortuna in prvošolka Blažka Hrovat. Z doseženim tretjim najboljšim rezultatom med 

vsemi maturanti v Sloveniji si je zlato priznanje prislužila Pija Kapš. Z zlatom so se domov vrnili tudi 

drugošolec Miha Kapš ter prvošolka Ivana Horvat (uvrstila se je na 6. mesto) in Marija Judež. 

 

Tekmovanje Bober 

BARBARA STRNAD 

Šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober je bilo izvedeno v tednu med 11. in 15. 

novembrom.  

Tekmovanja se je udeležilo 7 dijakov 1. letnika: Mimi Hidanovič Stariha, Ivana Horvat, Marija Judež, 

Urška Klobučar, Christopher Šajatovič, Luka Vehovec in Val Vidmar, 2 dijaka 2. letnika: Miha Kapš in 

Enej Zamida, 3 dijaki 3. letnika: Marin Gazvoda de Reggi, Urban Malavašič in Miša Modic.  

Prejemniki bronastih priznanj so: Ivana Horvat, Marija Judež, Val Vidmar iz 1. letnika, Miha Kapš in Enej 

Zamida iz 2. letnika ter Marin Gazvoda de Reggi in Urban Malavašič iz 3. letnika.  

Na državno tekmovanje, ki je potekalo 18. 1. 2019 na Fakulteti za računalništvo in informatiko v 

Ljubljani, so se uvrstili: Ivana Horvat in Val Vidmar iz 1. letnika, Miha Kapš iz 2. letnika ter Marin 

Gazvoda de Reggi in Urban Malavašič iz 3. letnika.  

Na državnem tekmovanju je Ivana Horvat osvojila zlato priznanje in dosegla 4. mesto med tekmovalci 

1. letnika. Zlato priznanje je osvojil tudi Miha Kapš, ki je v svoji kategoriji zasedel 2. mesto. 

  

Udeleženci državnega tekmovanja iz logike, foto: Karmen Čarman 
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Evropske statistične igre ESC  

BARBARA STRNAD 

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. Nacionalno tekmovanje 

je potekalo od 21. oktobra 2019 do 27. marca 2020.  

Bronasta priznanja so prejeli Matic Erpič, Alja Kastelic in Matija Radež (kategorija A), Ana Djaip Bartolj, 

Damjana Lamovšek in Neža Račečič; Manca Bizjak, Ela Fišter in Urška Koželj; Anja Granda, Sara Mirtič 

in Anja Rožmanc; Manca Miklavčič, Nina Strašek in Lara Velkavrh; Gea Bahč, Julija Jakljič in Pia Kump; 

Ivana Horvat, Val Vidmar in Žana Urankar; Neja Ban, Lučka Peterlin in Kaja Vidovič; Neža Brkopec, Nika 

Gašpar in Miha Kapš; Jakob Hussein, Christopher Šajatovič in Luka Vehovec ter Albina Marinčič, Vesna 

Mejaš in Nika Kadunc (kategorija B).  

V finale 3. Evropskih statističnih iger se je uvrstilo 9 ekip, 1 iz kategorije A in 8 iz kategorije B.  

Srebrna priznanja so v kategoriji A osvojili Matic Erpič, Alja Kastelic in Matija Radež, v kategoriji B pa 

Albina Marinčič, Vesna Mejaš in Nika Kadunc; Manca Miklavčič, Nina Strašek in Lara Velkavrh ter Jakob 

Hussein, Christopher Šajatovič in Luka Vehovec.  

Zlata priznanja so osvojili Ana Djaip Bartolj, Damjana Lamovšek in Neža Račečič ter Ivana Horvat, Val 

Vidmar in Žana Urankar. 

Na državni ravni 3. Evropskih statističnih iger je tretje mesto v kategoriji B je zasedla ekipa, ki so jo 

sestavljale Ana Djaip, Damjana Lamovšek in Neža Račečič.  

 

Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike 

BARBARA STRNAD 

Na tekmovanju ACM iz računalništva in informatike smo sodelovali v dveh panogah: Off-line nalogi in 

tekmovanju v znanju računalništva.  

Šolsko tekmovanje je potekalo 24. januarja 2020. Tekmovanja sta se udeležila Domen Hočevar in Jan 

Zajc iz 3. letnika, ki sta se uvrstila tudi na državno tekmovanje.  

Državno tekmovanje je potekalo 28. 3. 2020. Na njem je Domen Hočevar osvojil srebrno priznanje in 

dosegel 5. mesto v tretji, najzahtevnejši, tekmovalni skupini.  

Domen Hočevar je sodeloval tudi na tekmovanju v Offline nalogi – Stiskanje nizov, kjer je osvojil 3. 

mesto.  
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ZOTKS Tekmovanje v programiranju 2020 

BARBARA STRNAD 

Šolsko tekmovanje ZOTKS v programiranju je potekalo 9. januarja 2020. Tekmovanja so se udeležili 4 

dijaki: Val Vidmar iz 1. letnika in Domen Hočevar, Sergej Pelko ter Jan Zajc iz 3. letnika. Vsi trije dijaki 

3. letnika so se uvrstili tudi na državno tekmovanje.  

Na državnem tekmovanju, ki je potekalo 28. 3. 2020, je Domen Hočevar osvojil srebrno priznanje in 

dosegel 4. mesto v tretji tekmovalni skupini, ki je primerna za tekmovalce, ki obvladajo zahtevnejše 

programerske in algoritmične prijeme.  

Veliko samostojnega dela in odlični rezultati so Domnu omogočili sodelovanje na pripravah za 

računalniško olimpijado.  

 

Rising Kelts – First Lego League 

mag. JANEZ GORENC 

Dejavnost FLL smo v šolskem letu 2019/20 vodili Timotej Candellari (mentor za robota), mag. Janez 

Gorenc (vodja projekta, mentor za projekt), Breda Vovko (mentorica za vrednote). 

Dejavnost je sestavljena iz treh komponent – robotski del, projektni del in vrednote. V robotskem delu 

dijaki sestavijo robota iz lego kock ter za računalniški del uporabijo Lego Mindstorms. Naloga robota 

je, da na poligonu opravi določene naloge ter zbere čim večje število točk. Pri projektnem delu mora 

ekipa iz določene teme – v tem šolskem letu je bilo to City Shapers – najti težavo ter jo z inovativnim 

produktom rešiti. Dijaki so se odločili izdelati standardizirano rampo za na pločnik, ki bi pomagala tako 

invalidom kot tudi slepim.  

Pri delu »vrednote« mora ekipa pokazati ekipnega duha ter izkazati usvojene vrednote tako do svoje 

ekipe kot do drugih. 

Na regionalnem tekmovanju, ki je potekal v Ljubljani na OŠ Jožeta Moškriča, kjer se je ekipa uvrstila na 

državno tekmovanje, ki pa je zaradi epidemije COVID-19 odpadlo. 

Rising Kelts pred stojnico, foto: mag. Janez Gorenc 
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Tekmovanje v znanju angleščine za dijake 3. letnika v organizaciji 

društva IATEFL Slovenija 

MAJA HREN 

Tudi letos je aktiv angleščine organiziral tekmovanje v znanju angleščine za dijake 3. letnikov. 14. 11. 

2019 smo izvedli šolsko tekmovanje, na katerem smo izbrali 8 dijakov, ki so se s svojimi mentorji 

pripravljali na regijski del tekmovanja. Ta je potekal 3. 2. 2020 na Kmetijski šoli Grm in biotehnični 

gimnaziji Novo mesto. Nobeden od tekmovalcev se ni uvrstil na državno tekmovanje. 

 

Tekmovanje v znanju nemškega jezika 

ELSA LOUIS 

Tudi to šolsko leto so dijaki 2. in 3. letnika sodelovali na tekmovanju v znanju nemščine, ki ga vsako 

leto organizira Slovensko društvo učiteljev nemščine SDUNJ. Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 8. 

januarja 2020, se je udeležilo 11 dijakov 2. letnika ter 7 dijakov 3. letnika. Dijak Enej Trampuš iz 3. b se 

je uvrstil na državno tekmovanje, ki je potekalo 4. 2. 2020 na elektrotehniško-računalniški strokovni 

šoli in gimnaziji v Ljubljani. Na državnem tekmovanju je Enej Trampuš dosegel srebrno priznanje in 39. 

najboljši rezultat v svoji kategoriji.  

Poleg srebrnega priznanja na državnem tekmovanju so na šolskem tekmovanju 3 dijaki dobili bronasta 

priznanja: Eva Grozde in Meta Kržan iz 2. k ter Tjaša Remec iz 3. c. 

 

Srednješolska bralna značka Epi Lesepreis 

NATAŠA SEKULA ZUPANČIČ 

20 dijakov 1. in 2. letnika je sodelovalo pri letošnji nemški bralni znački EPI Lesepreis, ki smo jo izvedli 

12. 3. 2020. Za tekmovanje je bilo potrebno prebrati dve knjigi v nemškem jeziku. Dijaki 1. letnika so 

morali natančno prebrati knjigi Von Hexen und Prinzesinnen in Abenteuer in Lübeck, dijaki 2. letnika 

pa Der gestiefelte Kater in Pedro kommt an. 

Za svoj dosežek je 13 dijakov prejelo srebrno priznanje, 6 pa priznanje za sodelovanje. Najboljše 

poznavanje knjig je pokazal Luka Vehovec iz 1. b, ki je osvojil zlato priznanje. 

 

Bralno tekmovanje v nemščini Pfiffikus 

NATAŠA SEKULA ZUPANČIČ 

Tudi v letošnjem šolskem letu je založba Center Oxford dijakom ponudila možnost sodelovanja pri 

spletnem bralnem tekmovanju Pfiffikus. Na šoli smo letos izvedli tekmovanje za višjo raven, ki je 

namenjeno dijakom 3. in 4. letnika. Tekmovanje je potekalo 10. 2. 2020. Tekmovalci so morali prebrati 

dve knjigi v nemškem jeziku, in sicer Kreuz und quer durch Berlin in Rätsel um die chinesische Vase – 

Fenders zweiter Fall. 

Bralnega tekmovanja se je udeležilo 17 dijakov in vsi bodo prejeli priznanje, saj so dosegli več kot 50 % 

možnih točk. Najboljše poznavanje omenjenih knjig so sicer pokazali Anja Košmrlj iz 3. a, Tjaša Remec 

iz 3. c in Filip Höfferle iz 4. e. 
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Srednješolski natečaj haikujev v nemškem jeziku 

NATAŠA SEKULA ZUPANČIČ 

Gimnazija Vič in Cankarjev dom sta v letošnjem šolskem letu razpisala deveti natečaj za najboljši 

srednješolski haiku v nemškem jeziku. V zborniku, ki je izšel ob tej priložnosti, je dr. Mateja Gaber 

zapisala, da so dijaki dokazali, da znajo s točno določenim številom zlogov in v tujem jeziku spregovoriti 

ne le o vsakdanu, temveč tudi o zelo zapletenih stvareh. Po njenih besedah so tradicionalni obliki 

haikuja na stežaj odprli vrata in vanjo vnesli svežino mladosti in idealističnega dojemanja sveta, ki pa 

ni vedno tak, kot bi si ga želeli. 

Na natečaj je prispelo 225 haikujev v nemščini. Žirija je nagradila 24 haikujev, med njimi tudi haikuja 

Sebastjana Prusa iz 4. e in Urške Šenica iz 2. k. Nagrajeni haikuji so bili objavljeni v omenjenem zborniku, 

poleg tega so bili za objavo izbrani tudi haikuji Maruše Kavčič Milivojevič, Eve Kolenc in Zale Košiček iz 

4. e. Na natečaju je sicer pod mentorstvom Nataše Sekula Zupančič sodelovalo 15 dijakov naše šole. 

Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj, ki bi morala potekati 31. 3. 2020 v Cankarjevem domu, zaradi 

epidemije ni bila izvedena. 

 

Šolsko debatno tekmovanje v nemškem jeziku Jugend debattiert in 

Mittel-, Ost- und Südosteuropa 

mag. VASJA JAKŠE 

V torek, 18. 2. 2020, je na šoli potekalo šolsko debatno tekmovanje v nemškem jeziku v okviru projekta 

Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, na katerem so se štirje dijaki 3. letnika potegovali 

za uvrstitev na državno tekmovanje. Anja Košmrlj iz 3. a, Tjaša Remec iz 3. c, Jernej Birk iz 3. d in 

Manuela Malanović iz 3. k so v debati na trditev »Sollte man überkonfessionellen Religionsunterricht 

an slowenischen Schulen verpflichtend für alle einführen?« pokazali vse svoje debatno znanje, ki so si 

ga pridobili v zadnjih mesecih na pripravah, in zelo prepričljivo nastopili pred komisijo, ki so jo 

sestavljali dr. Phillip Reisner, Elsa Louis, mag. Vasja Jakše in Jan-Daniel Höhmann kot časomerilec.  

Na državno tekmovanje sta se uvrstili Anja Košmrlj in Tjaša Remec, a je bilo tekmovanje zaradi 

epidemije žal odpovedano. 

Vsi tekmovalci z mentoricama in Janom Höhmannom, foto: Elsa Louis 
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Nemška jezikovna diploma DSD (Deutsches Sprachdiplom) 1 in 2 

ELSA LOUIS 

Izpita DSD 1 in DSD 2 

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

V šolskem letu 2019/20 smo že sedmo leto zapored izvedli izpit DSD 1. Opravljali so ga dijaki 3. letnika. 

Na izpit so se nekateri dijaki pripravljali na štiridnevnem jezikovnem taboru v Celovcu oktobra 2019, 

ostali pa v okviru priprav na šoli od novembra 2019 do marca 2020 pod mentorstvom Nataše Sekule 

Zupančič in Vasje Jakše. Pisni izpit je potekal v šolskih prostorih Gimnazije Novo mesto 12. 3. 2020, 

ustni izpiti pa so potekali 25. in 26. 5. 2020. Izpit je opravljalo 38 dijakov. Zaradi nastale epidemiološke 

situacije rezultati še niso znani, pričakujemo jih do septembra 2020. 

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

V šolskem letu 2019/20 je izpit DSD 2 opravila že 20. generacija gimnazijcev. Na izpit so se dijaki 

pripravili na rednih pripravah od aprila 2019 naprej, nadaljevali smo septembra 2019 (1 uro tedensko), 

na individualnih konzultacijah ter na štiridnevnem jezikovnem taboru v Celovcu oktobra 2020 pod 

mentorstvom profesorja Janka Uršnika z Gimnazije Slovenj Gradec, ki je nadomestil profesorico Elso 

Louis zaradi bolezni. Pri vodenju priprav je sodeloval nemški prostovoljec Jan Höhmann. V Celovcu je 

potekal tudi pisni poskusni izpit. 27. 11. 2019 je potekal pisni izpit v prostorih gimnazije, 9. in 10. 1. 

2020 so pa potekali ustni izpiti. Izpit je opravljalo 15 dijakov. Diplomo na ravni C1 je prejelo 11 dijakov, 

na ravni B2 pa 3. Ena dijakinja izpita ni opravila. 

Svečana podelitev diplom DSD 1 in DELF  

Na šoli smo dne 2. 10. 2019 svečano podelili 62 jezikovnih diplom, 51 za nemščino (DSD 1) in 11 za 

francoščino (DELF). Dijake so nagovorili in jim podelili diplome ravnateljica Mojca Lukšič, Birgit Bader, 

koordinatorka za program DSD v Sloveniji, francoska atašejka na jezikovnem področju Marie-Laure 

Canteloube in profesorica Elsa Louis.  

Podelitev so popestrili plesalke Neža Brkopec, Nika Gašpar, Monikar Udir iz 2. b in plesalec Jakob 

Kavšek iz 2. a, glasbenik Jakob Fifnja iz 3. d in pevka Maja Tomič iz 1. b ter Meta Kržan, Eva Grozde iz 2. 

k in Rok Drenik iz 3. d z recitacijama v nemščini in francoščini.  

Jakob Fifnja in Maja Tomić, foto: Verena Potočnik Podelitev diplom, koordinatorka za DSD Birgit 

Bader in francoska jezikovna atašejka Marie-

Laure Canteloube, foto: Verena Potočnik 



[121] 

 

Izpite za jezikovno diplomo DSD 1 na ravni A2/B1 smo v pomladanskem roku 2019 v lanskem šolskem 

letu izvajali že šestič zapored. Diplom na ravni B1 je prejelo 44 dijakov, na ravni A2 pa 7. 

Prejemniki diplom DSD 1 so: 

 Alenka Červ, Adriyana Muhič, Pia Kapš, Anita Koprivc, Tjaša Kovačič, Tea Pirc, Tia Primc, Maruša 

Škufca Kalin in Ajda Žura iz letošnjega 4. a; 

 Lovro Bukovec, Ines Dolenšek, Lovro Hočevar, Lara Hvastija, Luka Kramarič, Manca Novak, 

Manca Pavec, Patricija Rajer, Tjaša Smolej, Ana Zarabec in Lea Zakšek iz letošnjega 4. b; 

 Žana Gornik, Leja Filipović, Ana Kravcar, Patricija Kolegar, Jošt Nagode, Gaja Potočar in Patricia 

Žibert iz letošnjega 4. d; 

 Eva Blažič, Ria Bračun, Lara Gašpar, Filip Höfferle, Ožbe Jerlah, Maruša Kavčič Milivojević, Eva 

Kolenc, Zala Košiček, Sara Kotnik, Tina Makše, Maša Mihelič, Nika Molan, Ema Parkelj, Maja 

Ravbar in Ema Starešinič iz letošnjega 4. e; 

 Iva Colarič, Iman Hussein, Maja Jakše, Nina Janežič, Nina Kraševec in Tea Okorn iz letošnjega 

4. k ter 

 Žana Maruša, Timotej Perko in Maja Pureber iz letošnjega 4. š. 

Jezikovno diplomo DELF si je letos prislužila 7. generacija dijakov, in sicer na ravneh A2, B1 in B2. 

Prejemniki diplome iz francoskega jezika so naslednji dijaki: na ravni A2 Lana Gabrijelčič, Ana Močivnik, 

Kaja Rangus, Vanessa Špilar iz letošnjega 3. d, Pia Špehar iz letošnjega 4. d, Ula Zelnik Gregorčič iz 4. k; 

na ravni B1 Eva Brudar, Anja Mitrović in Leja Verbič iz lanskega 4. d; na ravni B2 Staša Balkovec in Nuša 

Bedene iz lanskega 4. d. 

Jezikovni tabor Celovec 

mag. VASJA JAKŠE 

Od 22. do 25. 10. 2019 se je 40 dijakov naše šole udeležilo jezikovnega tabora v Celovcu, ki ga 

organiziramo za vse dijake, ki opravljajo jezikovni diplomi DSD 1 in DSD 2. Že tretje leto zapored so se 

nam na taboru pridružili tudi dijaki in učitelj z Gimnazije Slovenj Gradec, ki so sodelovali na pripravah 

na jezikovno diplomo DSD 2. 

To šolsko leto sva priprave na jezikovno diplomo DSD 1 vodili Nataša Sekula Zupančič in mag. Vasja 

Jakše, udeležilo pa se jih je 25 dijakov 3. letnika, ki so v štirih dneh spoznali vse dele jezikovnega izpita 

Diplomanti DSD 1 in DELF 2019, foto: Verena Potočnik 
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DSD I, reševali naloge za bralno in slušno razumevanje, napisali pisni sestavek ter si izbrali temo za ustni 

del izpita. Priprave za jezikovno diplomo DSD 2 je tokrat vodil profesor nemščine z Gimnazije Slovenj 

Gradec Janko Uršnik, pomagali pa so mu svetovalka in koordinatorica DSD 1 in DSD 2 v Sloveniji, Birgit 

Bader, ter prostovoljca programa Kulturweit Jan-Daniel Höhmann in Lena Reckord. Na pripravah za 

jezikovno diplomo DSD 2 je sodelovalo 15 dijakov naše šole ter 10 dijakov iz Slovenj Gradca, v štirih 

dneh pa so se ukvarjali predvsem s pisnim sestavkom in njegovo strukturo, reševali so naloge slušnega 

razumevanja ter se naučili, kako strukturirajo svoje odgovore v prvem delu ustnega izpita. Pouk je 

večinoma potekal dopoldan, le v četrtek smo tudi popoldan še obravnavali določene vsebine povezane 

z izpitoma. 

Dijaki pa svoj čas niso preživljali samo v učilnici. Dva popoldneva smo tako preživeli v centru Celovca, 

kjer so imeli dijaki določene zadolžitve pa tudi nekaj prostega časa. V sredo smo obiskali prostore 

avstrijske RTV ORF. V četrtek pa smo se naužili jesenskega sonca, ki nas je razvaljalo vse štiri dni v 

Celovcu, še na obali Vrbskega jezera, do katere smo se sprehodili v premoru med dopoldanskim in 

popoldanskim sklopom pouka.  

Dnevi v Celovcu so minili v sproščenem in delovnem vzdušju. Dijaki so se lahko veliko družili, se bolje 

spoznali, hkrati pa izvedeli tudi vse o poteku in strukturi jezikovnih izpitov, ki so jih opravljali v tem 

šolskem letu.  

 

DELF – Diplôme d'études en langue française 

ELSA LOUIS 

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 

2012/13, 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).  

Priprave na DSD 1, foto: N. Kočman Skupinska fotografija na obali Vrbskega jezera, foto: mag. Vasja Jakše 
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Letos je ponovno potekala intenzivna priprava na izpit DELF v obliki celodnevne delavnice, namenjene 

kandidatom na vseh treh ravneh A2, B1 in B2. Delavnica je potekala 7. 2. 2020 od 8.30 do 14.00 v 

prostoru 116 pod mentorstvom Else Louis in Verene Potočnik. Dijaki so se razdelili po skupinah iste 

ravne in skupaj rešili izpitne naloge. Mentorici sta pomagali in sproti preverili rešene pole. Simulirali 

smo tudi ustni izpit: prostovoljni dijaki so preizkusili svoje znanje pri simulaciji ustnega izpita.  

Žal je bil letošnji izpit zaradi epidemije koronavirusa v celoti odpovedan. Francoski inštitut v Sloveniji 

predvideva nadomestni termin v oktobru 2020, če bo to takrat dopuščala epidemiološka situacija v 

Sloveniji. 

 

Španska bralna značka Epi Lectura 

TEA RIBIČ 

Dejavnost bi morala biti izvedena v tretjem tednu marca, vendar je zaradi korona virusa odpadla. 

Kasneje so nam iz DZS sporočili, da lahko izvedemo na daljavo in nam poslali pole v obliki pdf. Bralno 

značko sem tako izvedla na daljavo 22. 5. 2020. 15 minut pred začetkom pisanja smo se dobili na Zoom 

konferenci. Prijavila se je samo ena dijakinja od sprva navdušenih sedmih. Udeleženki sem poslala polo 

z vprašanji. Rešitve mi je morala poslati nazaj v roku ene ure. Rešitve je napisala na list papirja in jih 

poslikala ter poslala na moj elektronski naslov. Osvojila je zlato priznanje. 

 

Tekmovanje v znanju psihologije 

ZLATKA BUTKOVEC GAČNIK 

V šolskem letu 2019/20 je ZOTKS prvič razpisal tekmovanje v znanju psihologije za dijake drugega, 

tretjega in četrtega letnika srednjih šol na temo čustev. Šolskega tekmovanja, ki je bilo 16. januarja, se 

je udeležilo 174 dijakov in sicer 72 iz drugega letnika, 60 iz tretjega in 42 iz četrtega letnika. Bronasto 

priznanje je doseglo 93 dijakov in sicer iz drugega letnika 33, tretjega 36 in 24 iz četrtega letnika. Na 

državno tekmovanje se je uvrstilo 25 dijakov. Državno tekmovanje je bilo predvideno 27. marca na naši 

šoli, vendar je odpadlo zaradi izrednih razmer. 

 

Tekmovanje mladih zgodovinarjev 

MATJAŽ ŠTIH 

Tekmovanje mladih zgodovinarjev smo izvedli 30. 1. 2020 v šoli, tema tekmovanje je bila 2. svetovna 

vojna. Tekmovanja se je udeležilo 37 dijakov. Bronasta priznanja so prejeli: Blaž Bukovec, Timotej 

Candellari, Eva Kolenc, Jožef Krnc, Valentina Kužnik, Larisa Rataj, Nik Strah Tratar, Domen Špringer, Jan 

Trputec, Nik Vidmar, Ajda Žura in Janez Žužek.  

Na državno tekmovanje so se uvrstili: Ajda Žura, Jan Trputec in Nik Vidmar. Državno tekmovanje, ki naj 

bi bilo v Postojni, je zaradi epidemije odpadlo. 
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Tekmovanje v znanju geografije 

POLONCA CENTA  

V letošnjem šolskem letu so se dijaki, ki so sodelovali na tekmovanju v znanju geografije, posvečali 

okoljskim vprašanjem, saj je tekmovanje potekalo pod naslovom Podnebne spremembe – opomin 

narave sedanjim in prihodnjim generacijam človeštva.  

V sredo, 11. decembra 2019, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje, ki se ga je udeležilo 26 tekmovalcev, 

kar 11 tekmovalcev pa je osvojilo bronasto priznanje. Med prejemniki priznanj so bili: Lara Velkavrh iz 

1. a, Luka Vehovec iz 1. b, Nika Koprivc iz 2. a, Zoja Šiško iz 2. b, Rok Rudman, Lara Strniša in Vanessa 

Špilar iz 3. d, Anita Koprivc iz 4. a, Miha Pečarič in Gaja Potočar iz 4. d ter Eva Kolenc iz 4. e. 

V četrtek, 13. februarja 2020, je v Brežicah potekalo območno tekmovanje, ki so se ga udeležili Eva 

Kolenc, Nika Koprivc in Miha Pečarič. V okviru terenskega dela so dijaki raziskovali značilnosti urbanega 

razvoja Brežic ter spoznali sodobne posege v okolju, ki so posledica izgradnje hidroenergetskega 

objekta na Savi. 

Tekmovanje je letos potekalo le na šolski in območni ravni, tekmovanje na državni ravni pa je bilo 

odpovedano zaradi epidemije. Naša maturantka Eva Kolenc je na šolskem tekmovanju dosegla vse 

točke, prav tako je dosegla najboljši rezultat na območnem tekmovanju, kar so bili izjemni obeti za 

državno raven. 

 

Tekmovanje v znanju biologije  

TATJANA DURMIČ 

V šolskem letu 2019/20 smo zaradi pandemije s virusom covid 19 izvedli le šolsko tekmovanje. 

Izvedli smo ga na šoli 23. januarja 2020. Udeležilo se ga je 25 dijakov prvega in drugega letnika. Letošnja 

tema tekmovanja so bile glive. Bronasto priznanje je prejelo trinajst dijakov, na državno tekmovanje, 

kjer bi se lahko potegovali za srebrna in zlata priznanja, pa se jih je uvrstilo osem: Neža Hočevar, Nina 

Knoll, Ajda Turk, Monika Udir, Žana Urankar, Val Vidmar, Enej Zamida in Jošt Žulič. 

Med 34 dijaki tretjega in četrtega letnika, ki so tekmovali iz celotnega poznavanja snovi v štirih letih 

izobraževanja, jih je enajst prejelo bronasto priznanje, za srebrno in zlato pa bi se na državnem 

Naši dijaki na regijskem tekmovanju v Brežicah (od leve: Eva 

Kolenc, Miha Pečarič, Nika Koprivc), foto: Polonca Centa 
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tekmovanju lahko potegovalo pet dijakov: Alenka Červ, Domen Hočevar, Lara Hvastija, Maruša Škufca 

Kalin in Žan Verce.  

Dijaki so se na tekmovanje pripravljali samostojno s pomočjo priporočene literature, napotkov 

mentorice Tatjane Durmič in tudi ob tedenskih skupinskih srečanjih.  

Učitelji biologije smo veseli, da zanimanje za tekmovanje ne upada, smo pa skupaj z dijaki razočarani, 

da letos zaradi že omenjenega dela na daljavo in zdravstvenih omejitev ni bilo mogoče izvesti 

državnega tekmovanja. 

 

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 

TANJA GAČNIK  

Šolskega tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni se je 11. 10. 2019 udeležilo 40 dijakov Gimnazije 

Novo mesto, od katerih jih je 19 doseglo bronasto priznanje. Zaradi enakega števila točk smo med 

štirimi dijaki izvedli še izbirno tekmovanje, saj se na državno tekmovanje iz posamezne šole uvrstijo le 

trije dijaki z najvišjim številom doseženih točk. Na naši šoli so se kot najuspešnejši izkazali Manca 

Miklavčič iz 1. a, Marija Judež iz 1. c in Jan Šporin iz 3. c, ki so se v soboto, 16. 11. 2019, v Zagorju ob 

Savi udeležili državnega tekmovanja. Tekmovalci so pokazali odlično znanje o diabetesu in zdravemu 

načinu življenja, saj sta Marija in Jan osvojila zlato priznanje, Manca pa srebrno priznanje.  

 

Botanični krožek 

MARIJA KOČAR 

Na botaničnem krožku se vsako leto pripravljamo na šolsko in državno tekmovanje. Na šolskem 

tekmovanju dijaki tekmujejo iz znanja o desetih rastlinskih družinah ter splošnega botaničnega znanja. 

Letos sta se tekmovanja udeležila dva para: Ajda Turk in Nina Knoll iz 2. d ter Maruša Penca Kocjan in 

Ela Žugič iz 4. c. Na državno tekmovanje sta se uvrstili Ela in Maruša. V februarju smo se začele 

pripravljati. Dijakinji sta rastline spoznavali na botaničnih sprehodih v času karantene. Žal je zaradi 

državno tekmovanje iz poznavanja rastlin odpadlo. 

  

Tekmovalci Jan, Manca in Marija, foto: Tatjana Durmič 
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Tekmovanje v znanju fizike za prvošolce Čmrlj 

BLAŽ ZABRET 

Aktiv fizikov je 9. 10. 2019 šoli organiziral šolsko tekmovanje v znanju fizike za prve letnike, imenovano 

Čmrlj. Udeležilo se ga je 59 dijakov, od katerih jih je devetnajst prejelo bronasto priznanje. Tekmovanja 

na višjem nivoju (regijsko ali državno) za to tekmovanje ni. 

 

Tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja 

MIHA HADL 

Šolsko tekmovanje iz fizike za dijake vseh letnikov, ki tekmujejo za Stefanova priznanja, je potekalo v 

šoli 5. februarja 2020.  

V prvi skupini, ki obsega snov prvega in prve polovice drugega letnika, je bilo prijavljenih 27 

tekmovalcev iz prvega in drugega letnika, vendar zaradi odsotnosti dijakov zaradi kulturnega dneva 

tekmovanja nismo mogli izvesti. Priporočljivo bi bilo, da bi načrtovalci dejavnosti upoštevali na začetku 

šolskega leta določene datume tekmovanj in bi se tako lahko dijaki teh tekmovanj tudi udeležili.  

V drugi skupini, ki obsega snov druge polovice drugega in (predvsem) tretjega letnika, se je tekmovanja 

udeležilo 10 tekmovalcev (od prijavljenih 19), za naslednjo stopnjo tekmovanja, to je regijsko 

tekmovanje, smo jih izbrali sedem.  

V tretji skupini, ki obsega celotno snov, so bili prijavljeni štirje tekmovalci, udeležili so se ga trije. Tri 

tekmovalce smo tudi prijavili na naslednjo stopnjo.  

Pri tekmovanju iz fizike za Stefanova priznanja na šolski stopnji tekmovanja ni priznanj, bronasta 

priznanja podeljujejo šele na regijskem tekmovanju.  

Zaradi izrednih razmer so bile vse višje stopnje tekmovanja (regijsko, državno in izbirno tekmovanje za 

mednarodno olimpijado iz fizike) odpovedane. Mnogi dijaki so bili tako prikrajšani za priznanja, ki so 

jih dobivali v predhodnih letih.  

29. 6. je v Ljubljani potekalo izbirno tekmovanje za evropsko fizikalno olimpijado, ki sta se ga udeležila 

Domen Hočevar iz 3. c in Luka Hadl iz 4. a. Dijaka se na naslednjo stopnjo nista uvrstila. 

 

Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja  

MIHA HADL 

Šolsko tekmovanje iz astronomije je namenjeno dijakom vseh letnikov, ki tekmujejo za Dominkova 

priznanja. Tekmovanje je potekalo v šoli 5. decembra 2019.  

V prvi skupini, ki je namenjena dijakom prvega in drugega letnika, je tekmovalo 16 dijakov in dijakinj, 

dva dijaka in dve dijakinji so prejeli bronasta priznanja. Na državno tekmovanje se je uvrstila ena 

dijakinja, ki pa v času tekmovanja ni bila več dijakinja naše šole.  

V drugi skupini, ki je namenjena dijakom tretjega in četrtega letnika, je tekmovalo 5 dijakov, vendar 

nihče ni prejel bronastega priznanja niti se ni uvrstil na državno tekmovanje. 
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Fizikalni sef 

BLAŽ ZABRET 

"Videl, premislil, odklenil!" je državno tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov, ki ga je v sodelovanju z 

Gimnazijo Nova Gorica 28. 1. 2019 organizirala Ustanova Hiša eksperimentov. Prijavljene ekipe 

srednjih šol in gimnazij iz celotne Slovenije so v prvih petih mesecih šolskega leta pripravile sefe, ki jih 

je moč odpreti s pomočjo izvajanja fizikalnih poskusov. Na tekmovanju 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 ...  

Letošnjega državnega tekmovanja se je udeležilo 9 ekip. Ekipo naše gimnazije so sestavljali Anita 

Koprivc, Luka Hadl, Ajda Žura, Sergej Pelko in Nika Koprivc pod mentorstvom Blaž Zabreta. Zasedli so 

5. mesto.  

 

Preglovo tekmovanje 

GAŠPER PERNEK 

9. 3. 2020 je potekalo šolsko tekmovanje v znanju kemije za Preglove plakete. Prijavljenih je bilo 137 

dijakov vseh letnikov. 27 dijakov je osvojilo bronasto priznanje. Žal je bilo državno tekmovanje zaradi 

epidemije odpovedano in se naknadno ni izvedlo. 

  

Ekipa gimnazije Novo mesto z mentorjem Blažem Zabretom, foto: Blaž Zabret 
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49. Krkine nagrade in priznanja 

JANJA PUST 

V Krkini upravni stavbi je 13. 9. 2019 potekala podelitev 49. 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. 

Na letošnji razpis je bilo prijavljenih največje število raziskovalnih del doslej, občutno pa se je povečalo 

tudi število sodelujočih slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol, kar potrjuje pomen in vitalnost 

Krkine ideje spodbujanja mladih k raziskovanju. Tako so 83 dijakom podelili Krkine nagrade in Krkina 

priznanja za 49 raziskovalnih nalog.  

Tudi iz Gimnazija Novo mesto je tokrat na razpisu sodelovala s kar sedmimi raziskovalnimi nalogami, 

od katerih jih je pet prejelo Krkine nagrade. Nagrajene naloge so bile: 

 Aspartam in njegovi razpadni produkti, avtorice Vanesa Cvelbar, Nika Godec in Ana Šenica, 

mentorica Janja Pust; 

 Optimizacija in primerjava cenovno dostopnih metod za ekstrakcijo klorofila iz raztopine kiefa, 

avtorji Lana Jeglič, Tjaša Luzar in Matevž Turk, mentorji Tanja Gačnik, Uroš Ocepek in dr. Eva 

Tavčar Benkovič; 

 Arzen v rižu na slovenskem trgu, avtorja Leon Gorše in Ana Grobler, mentorici dr. Zdenka 

Šlejkovec in Marinka Kovač; 

 Ozkolistni trpotec - Plantago lanceolate, avtor Nik Vidmar, mentorica mag. Branka Klemenčič; 

 Vpliv mil z dodatkom ricinusovega olja na barierno funkcijo kože, avtorice Iman Hussein, Tea 

Pirc, Teja Šuštaršič, mentorica mag. Branka Klemenčič. 

 

  

Vsi nagrajenci z mentorji in ravnateljico,  

foto: arhiv Krka, d. d., Novo mesto 
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Tekmovanje v znanju naravoslovja 

ANITA NOSE  

19. 11. 2019 smo na šoli organizirali šolsko tekmovanje iz naravoslovja, v katerem tekmovalci 

tekmujejo v znanju biologije, kemije in fizike. Tekmovanja se je udeležilo 30 dijakov. Bronasto priznanje 

je prejelo šest dijakov, na državno tekmovanje so se uvrstili štirje in sicer Lara Velkavrh iz 1. a, Miha 

Kapš iz 2. b, Ajda Turk in Enej Zamida iz 2. d.  

25. 1. 2020 je v Ljubljani potekalo državno tekmovanje in hkrati izbor tekmovalcev za udeležbo na 

mednarodni naravoslovni olimpijadi EUSO. Od naših dijakov se je pri reševanju precej kompleksnih 

interdisciplinarnih nalog iz kemije, biologije in fizike najbolje izkazal Enej Zamida iz 2. d, ki je prejel 

srebrno priznanje. 

 

Šahovsko prvenstvo Gimnazije Novo mesto 

TOMAŽ KONCILIJA 

Zaradi izrednih razmer – epidemije šahovskega prvenstva Gimnazije Novo mesto za šolsko leto 

2019/20, ki je bilo načrtovano za 23. aprila, žal ni bilo mogoče izvesti.  

 

Pilates 

BREDA VOVKO 

Dejavnost pilates na naši šoli poteka že kar nekaj let. Vadbo je obiskovalo 10-15 dijakinj in nekaj 

profesoric.  

Cilj vadbe je bil, da dodobra začutimo svoj center telesa (jedro, »Powerhouse«) in s tem pripadajoče 

mišice in mišične skupine: globoke mišice trebuha in hrbta, mišice medeničnega dna ter stranske mišice 

trupa. Pilates je osnova, je baza, da lahko telo dobro stoji, hodi ali se ukvarja z drugimi športi. Pri vadbi 

smo največkrat uporabljale elastike, pilates obroče in utežne žogice. Vadba se je zaradi epidemije 

predčasno zaključila. 

 

Udeleženci državnega tekmovanja v znanju naravoslovja, foto: Tanja Gačnik 
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Sprostitvene tehnike in joga 

SAŠA LAVRIČ 

OIV sprostitvene tehnike in joga je bila izvedena v okviru OIV po prosti izbiri. Z vadbo smo začeli v 

mesecu novembru, končali v mesecu marcu. Dobivali smo se ob četrtkih od 14.00 do 15.15 v fitnesu. 

Na jogo je hodilo osem dijakinj. Spoznavali smo se z različnimi tehnikami sproščanja: avtogeni trening, 

dihalne vaje, vaje za koncentracijo, vaje za sprostitev vseh mišičnih skupin, meditacija … Poskušali smo 

opazovati svoje telo in občutiti, kako ta način vadbe vpliva na naše telo in počutje. Na vsaki vadbi smo 

izvajali tudi bolj ali manj zahtevne vaje za krepitev in raztezanje. Izvajali smo jogijske asane, se dotaknili 

dihalnih tehnik in jih preizkušali v praksi. Na koncu smo končali s poglabljanjem vase in kratko 

meditacijo ter pozitivnim razmišljanjem in odnosom do sebe, okolice, sveta. 

Po razgovoru je bilo dijakinjam všeč sproščanje in poglabljanje vase. Nekatere dijakinje so potrebovale 

kar nekaj časa, da so se lahko sprostile in odklopile vse dejavnike. Po vadbi je bilo pri dijakinjah opaziti 

mirnost in pozitivno energijo. 

 

Akrobatika za vsakogar 

IVAN MARIČIČ 

Akrobatiko je redno obiskovalo 5 dijakov; štirje fantje in ena punca. Bili so zelo navdušeni nad vadbo. 

Trenirali smo v šolski telovadnici tedensko po dve šolski uri od novembra do februarja. Vadili smo 

predvsem na akrobatski blazini in se naučili veliko zahtevnih akrobatskih elementov. Med korono smo 

vadbo zelo pogrešali in se veselimo novega šolskega leta v telovadnici. 

V četrtek, 12. 12. 2019, so telovadke nastopile na državnem prvenstvu srednjih šol v akrobatiki v 

dvorani OŠ Brežice. V konkurenci petnajstih srednjih šol so ekipno osvojile 4. mesto. Med 

posameznicami sta Lisa Ulaga iz 2. d in Maja Zaman iz 3. š delili 15. mesto, Lana Oberč iz 1. a pa 18. 

mesto. 

Dekleta so opravila svoje skoke odlično, skorajda brez napak. V izvedbi skokov so bila enakovredna 

najboljšim, v težini skokov pa so malce zaostajala. Čestitamo. 

  

 

Zadovoljne po tekmi, foto: Ivan Maričič 
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Radi tečemo 

IVAN MARIČIČ 

Jesenske počitnice so tekači Gimnazije Novo mesto tradicionalno začeli z udeležbo na tekih 24. 

Ljubljanskega maratona. V soboto, 26. 10. 2019, se je 17 dijakov udeležilo šolskega maratona. 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, 27. 10. 2019, je šest dijakov in profesor teklo 10 in 21 km v lepem in toplem vremenu. Vsi 

smo po svojih najboljših močeh prišli do cilja. Bili smo zadovoljni s svojim tekom in rezultati na tekmi 

ter s samim seboj. Spet smo dokazali, da zdrav duh živi v zdravem telesu. 

Vsem udeležencem tekov na 24. Ljubljanskem maratonu čestitamo, vse ostale pa vabimo, da se nam 

pridružijo naslednje leto.  

 

Nogomet 

SANDI KOSTIĆ 

Dejavnost je potekala vsak torek po osmi šolski uri od oktobra do februarja. V slabem vremenu je bila 

izpeljana v veliki telovadnici, v lepem pa na igrišču OŠ Center in na igrišču na Loki. Obiskovalo jo je med 

deset in dvanajst dijakov, žal pa je zaradi upada zanimanja med šolskim letom dejavnost trajala le do 

februarja. Nekateri med njimi so že trenirali nogomet, nekateri pa so utrjevali znanje preko igre. Večino 

časa smo namenil igri pet na pet oziroma tri na tri. 

 

Košarka 

SANDI KOSTIĆ 

Dejavnost je potekala ob ponedeljkih po osmi šolski uri od oktobra do februarja v gimnazijski 

telovadnici. Udeležilo se je med osem in deset dijakov. Dijaki so pri košarki nadgrajevali tehnično znanje 

z različnimi vajami. Pridobljeno znanje pa so uporabili v igri ena na ena, dve na dve in štiri na štiri. 

 

Gremo, fantje,  
foto: Zavod za šport Novo mesto 

Gimnazijski udeleženci Ljubljanskega maratona,  

foto: Ivan Maričič 
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Odbojka 

SANDI KOSTIĆ 

Dejavnost je potekala ob sredah po osmi šolski uri od oktobra do marca v gimnazijski telovadnici. Letos 

je dejavnost obiskovalo med deset in štirinajst dijakov. Skozi igro šest na šest so izpopolnjevali tehnično 

znanje (spodnji odboj, zgornji odboj, servis, blok, napadalni udarec, zgornji servis). Zaradi virusa je 

dejavnost potekala le do sredine marca. 

 

Pevski zbor 

VANJA POPOV 

Pevski zbor je deloval do februarja. Vaje so bile na Gimnaziji Novo mesto vsak teden dve šolski uri. 

Sodelovalo je okrog 15 dijakov in so bili zadovoljni z delom. Zraven pevcev sta sodelovala tudi dva 

dijaka – skupaj s profesorjem Koncilijo so sestavljali spremljevalno instrumentalno zasedbo.  

Nekaj težav je sicer nastajalo pri organizaciji, ker so dijaki imeli več obveznosti hkrati, zato smo pogosto 

iskali alternativne termine za normalno delovanje. Težava je bila tudi z usklajevanjem prostih ur, ker 

so dijaki iz različnih letnikov. 

Vzdušje ob delu je bilo prijetno, sproščeno. Pripravljali smo program za koncert vseh klasičnih gimnazij 

v Sloveniji. Koncert je bil na žalost odpovedan zaradi razglasitve pandemije. 

 

Likovni krožek 

JASMINA ŽAGAR 

Likovni krožek je letos obiskovalo devet dijakov različnih letnikov, največ iz drugih letnikov. Srečanja so 

potekala skozi vse leto 9. šolsko uro v torek ali sredo, bolj intenzivno pa v mesecih, ko smo se pripravljali 

na posamezne natečaje. 

Cilj dejavnosti je bil, da dijaki konkretno in ob predstavitvah različnih tehnik spoznavajo različne panoge 

likovne umetnosti, spoznajo umetnike in njihove stvaritve ter tako krepijo estetsko senzibilnost in 

kulturno razgledanost.  

Pomemben delovni projekt je tudi okrasitev šole ob praznikih, posebej svečano pa ob koncu leta. Ogled 

različnih likovnih razstav doma je bil manjši projekt likovnega krožka v tem šolskem letu. Ogledali smo 

si razstave v Dolenjskem muzeju in galeriji Simulaker v Novem mestu ter Jakčevo galerijo v Kostanjevici 

na Krki.  

Sodelovali smo na več različnih natečajih: Živel strip! Živela animacija! pod okriljem Forum Ljubljana, 

Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo za natečaj Evropa v šoli in več spletnih natečajev v 

času dela na daljavo.  
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Program dovoljuje veliko mero izražanja individualnosti, spodbuja k tolerantni kritičnosti in 

spoznavanje umetnikov ter njihovih del, predvsem pa skrbi za lep estetski in prijeten videz šole, saj 

vsako leto ob različnih časih okrasimo šolo. 

 

Po razstavah 

BARBARA MAZNIK  

V šolskem letu 2019/20 se je na OIV Po razstavah prijavilo 15 dijakov od 1. do 4. letnika, ki jih zanima 

likovna umetnost.  

13. 12. 2019 si je šest dijakinj v Narodni galeriji v Ljubljani ogledalo razstavo Umetnost za nove dni, na 

kateri je bilo razstavljenih 71 del (slik, del na papirju in kipov) iz zbirke Dravska banovina (1929–1941). 

Ogled razstave je bil voden, dijakinje so ga spremljale z zanimanjem in sodelovale v pogovoru o tem, 

kakšna je vloga umetnosti v času sprememb.  

Zaradi epidemije je odpadel ogled razstave Introspektiva: V.S.S.D. (Veš slikar svoj dolg, 1985–1995) +– 

Alen Ožbolt (dela 1995–2018). 

 

Ogled razstave Umetnost za nove dni v Narodni galeriji v Ljubljani,  

foto: Barbara Maznik 

Kolaž Nine Strašek za Natečaj Evropa v šoli, 

foto : Jasmina Žagar 
Kolaž Larise Rataj za natečaj Evropa v šoli,  

foto : Jasmina Žagar 
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Evropa v šoli 

NINA ARNUŠ 

Zveza prijateljev mladine Slovenije je tudi letos organizirala natečaj Evropa v šoli. Tema letošnjega 

natečaja se je osredotočala na 13. cilj trajnostnega razvoja – sprejeti nujne ukrepe za boj proti 

podnebnim spremembam in njihovim posledicam. Nosila je naslov Na Marsu živeti ne znamo, zato 

Zemlje ne damo. Dijaki so sodelovali na literarnem, likovnem, fotografskem in video natečaju.  

Naše dijakinje so bile na letošnjem natečaju izjemno uspešne. 

Na literarnem natečaju je 2. mesto na državni ravni dosegla Manca Miklavčič iz 1. a z delom Sanje, ki 

lahko postanejo resnične, 3. mesto pa Alja Možina iz 3. c z delom Vsi smo žrtve napak očetov. 

Na fotografskem natečaju je 1. mesto na državni ravni dosegla Amika Zoja Jelič iz 1. b z delom Stop.  

Na video natečaju so 2. mesto na državni ravni dosegle dijakinje Manica Pečarič iz 3. b, Lea Gole in 

Laura Kotnik iz 3. c z delom Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo. Video si lahko ogledate 

na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=SG1jPDc6-t8&feature=youtu.be.  

Na likovnem natečaju je 2. mesto na državni ravni dosegla Špela Kajtna iz 3. k z delom Zavetje. 

 

Sodelovanje na Mednarodni mladinski konferenci Localfriends 

MATJAŽ ŠTIH 

Naše dijakinje Brina Recelj, Iman Hussein, Mojca Muhič, Anita Koprivc in Tea Pirc si so v mojem 

spremstvu udeležile Mednarodne mladinske konference Localfriends v Togliattiju v Ruski federaciji. 

Konferenca je potekal od 21. septembra do 25. septembra 2019.  

Poleg naših dijakinj so sodelovali tudi udeleženci iz nemškega Wofsburga, madžarske Nagykanizse in 

seveda mladi iz mesta gostitelja.  

Gostitelji so pripravili zelo bogat program. Prvi del programa je bil namenjen predstavitvam mest in 

šol, iz katerih so prihajali udeleženci, drugi del medsebojnemu spoznavanju, razvijanju socialnih veščin 

in spoznavanju mestnih znamenitosti, v tretjem delu pa so udeleženci v več skupinah iskali in predlagali 

rešitve za različne mestne probleme.  

Celotna konferenca je minila v prijetnem, sproščenem in delovnem vzdušju.  

S finančno pomočjo je našo udeležbo omogočila Mestna občina Novo mesto. 

Špele Kajtna: Zavetje Amika Zoja Jelič: Stop 

https://www.youtube.com/watch?v=SG1jPDc6-t8&feature=youtu.be
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JA inovacijski kamp v Zrečah in Bruslju 

TANJA GAČNIK 

Dijaki Feliks Fortuna, Sergej Pelko, Jakob Škrjanc iz 3. c, Jan Zajc iz 3. d in Tim Strajnar iz 3. š so se z 

mentorico Tanjo Gačnik 23. in 24. 9. 2019 v Zrečah udeležili Inovacijskega kampa. Slednji je del projekta 

Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih (ZZSPM – JA Slovenija) z EIT (European Institute of 

Innovation and Technology) in JA EU (evropska pisarna organizacije Junior Achievement). Namen EIT 

je osveščanje in izobraževanje o pomembnosti skrbnega ravnanja s surovinami, ki so na Zemlji 

omejene. Na predavanjih so udeleženci tabora podrobneje spoznali temo surovin in krožnega 

gospodarstva ter podjetja Talum, Sij Acroni in Domel. Vsako podjetje je zastavilo izziv; naši dijaki so 

izžrebali izziv Taluma, v katerem so morali poiskati pogosto uporabljen plastični izdelek, ki so ga 

nadomestili z aluminijastim. V nadaljevanju kampa so razvili podjetniško idejo, pripravili poslovni načrt 

in kratko predstavitev. Pri načrtovanju nastopa so se za koristne izkazali predavanja in nasveti 

slovenskih novinarjev, predavateljev ter znanstvenikov. Ekipa dijakov Gimnazije Novo mesto so kot 

inovativno idejo razvili izdelek AluBrush – zobno ščetko z aluminijastim ročajem in snemljivo 

bambusovo glavo. Sodelovanje članov znotraj ekipe, popolno izdelan poslovni načrt, jasna predstavitev 

in uspešen zagovor so komisijo prepričali, da so idejo ocenili kot zmagovalko izziva. Člani komisije so 

izrecno poudarili, da je izdelek inovativen, izvedljiv in trajnostno usmerjen. Ekipa je med 27. in 29. 11. 

odpotovala v Bruselj na srečanje zmagovalnih dijaških podjetniških ekip iz Slovenije, Italije in 

Madžarske. Tam so zastavljeno in izpopolnjeno idejo AluBrush  predstavili mednarodni komisiji. 

Preostali čas so izkoristili za ogled Bruslja ter kulinarično doživetje belgijskih vafljev in čokolade.  

 

MEPI – mednarodno priznanje za mlade 

PRIMOŽ PLAZAR 

Program MEPI je edinstven program za mlade in nekateri naši dijaki se zelo najdejo v njem in so nad 

vsebinami programa navdušeni. V letošnjem letu je bila težava, da ni bilo mogoče izvesti odprave, ki bi 

bila nekaj posebnega. Še vedno je ključna težava umestitev programa v šolski sistem. Pri nas je težko 

zbrati dijake v popoldanskem času, na nekaterih drugih šolah to rešujejo s sistematizacijo in umestitvijo 

vsebine v šolski urnik. 

 

Dijaki z mentorico, foto: Tanja Gačnik Navdušenje ob raziskovanju Bruslja, foto: Tanja Gačnik 
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Prva pomoč 

TANJA GAČNIK 

Na šoli je bila dijakom letos prvič ponujena možnost priprav in udeležbe na tekmovanju srednješolskih 

ekip prve pomoči, ki ga s pomočjo območnih združenj za ekipe srednješolcev s celotne države na novo 

organizira Rdeči Križ Slovenije. Tekmovanje za srednje šole poteka na regionalni in državni ravni. Ekipa, 

ki jo sestavljajo vodja in pet članov, na vnaprej določenih delovnih mestih oskrbi poškodovance 

(imitatorje). Na voljo imajo material iz kompletov prve pomoči za voznike motornih vozil, zato mora 

ekipa v desetih minutah, kolikor traja praktično preverjanje znanja na enem delovnem mestu, pokazati 

veliko mero sodelovanja, strokovnosti in iznajdljivosti. Od novembra naprej se je ekipa 8 dijakov 

dvakrat mesečno udeleževala teoretičnih in praktičnih priprav, dve soboti pa so namenili intenzivnemu 

urjenju. 6. 3. 2019 smo gostili reševalca g. Aleša Jakšeta, ki je dijakom pokazal strokovno pravilne 

pristope pri nudenju prve pomoči in opozoril na malenkosti ter napake, ki jih lahko storijo zaradi 

površnosti ali naglice. Drugo usposabljanje pod vodstvom reševalca je bilo načrtovano za 20. 3., vendar 

je zaradi epidemije koronavirusa odpadlo, prav tako pa sta odpadli regijsko (9. 4.) in državno 

tekmovanje (8.–15. 5.).  
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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 pa vsi trenirajo v svojih matičnih klubih. 

Vsi trenerji si tako zaslužijo pohvalo za dobro opravljeno delo, brez katerega bi bili ti rezultati gotovo 

precej slabši. 

Zaradi koronavirusa se niso izvedla naslednja tekmovanja: atletika posamično za dijake in dijakinje, 

občinsko tekmovanje v odbojki na mivki, državno tekmovanje v streljanju z zračno puško, področno in 

državno tekmovanje v smučanju, polfinalno tekmovanje v rokometu za dijakinje, državno tekmovanje 

v gimnastiki in državno tekmovanje v odbojki. 
 

Košarka – dijakinje 

 

Košarka – dijaki 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Področno prvenstvo,  

Novo mesto, 3. 12. 2019 

Vana Bašič, Sara Burgar, Uma 
Bobić, Loti Gorjanec, Zoja Iva 
Jurečič, Maja Košmrlj, Mala 
Malenšek 

Trener Sašo Rebernik 
Vodja ekipe Ivan Maričič 

1. mesto  

Državo četrtfinalno prvenstvo,  
Ljubljana, 15. 1. 2020 

2. mesto 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Občinsko prvenstvo,  

Novo mesto, 26. 11. 2019 

Luka Anzulovič, Samo Brudar, 
Luka Černe, Tin Hvalec, Jakob 
Kavšek, Izak Molan, Jaka Mori, 
Kristjan Pezdirc, Matic Plut  

Trener Sašo Rebernik 
Vodja ekipe Ivan Maričič 

2. mesto  

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 12. 12. 2019 

3. mesto 

Luka v prodoru, foto: Zavod za šport Novo mesto Uma v boju za žogo, foto: Zavod za šport Novo mesto 
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Rokomet – dijakinje 

 

Rokomet – dijaki 

 

  

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 16. 10. 2019 

Uma Bobić, Enja Guček 
Cvelbar, Eva Kašič, Maja 
Kavčič, Anja Kelvišar, Kaja 
Mandelj, Erin Novak, Gaja 
Ogulin, Larisa Peterlin, Angela 
Rudman, Ajda Turk, Deja 
Udovč, Sara Verbič 

2. mesto 

Državno prvenstvo – 
četrtfinale,  
Ljubljana, 22. 1. 2020 

2. mesto 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko prvenstvo,  
Novo mesto, 8. 10. 2019 

Žiga Bradač, Dejan Debelak, 
Benjamin Gašpar, Ermin 
Karajbić, Nil Kerin, Peter Kotar, 
Oskar Kovič, Samuel Pate, Blaž 
Perko, Tim Strajnar, Krištof 
Šajn, Luka Udovč, Lovro Višček 

1. mesto 

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 8. 10. 2019 

5.-7. mesto 

Ekipa dijakov – rokomet, foto: Zavod Novo mesto 
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Nogomet – dijakinje  

 

Nogomet – dijaki 

 

  

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko prvenstvo,  
Novo mesto, 22. 11. 2019 

Kristina Cvitko, Zoja Iva Jurečič, 
Anja Kelvišar, Eva Kolenc, 
Marjetka Kralj, Lara Lobe, Nina 
Rman, Teja Vrtačič 

2. mesto 

Občinsko prvenstvo,  
Novo mesto, 10. 12. 2019 

3. mesto 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko prvenstvo, 
Novo mesto, 14. 1. 2020 

Alen Erpe, Tevž Falkner, Ermin 
Karajbić, Hamza Mesić, Jošt 
Nagode, Lovro Žnidaršič 

4. mesto 

Jošt pri pripravi napadalne akcije,  

foto: Zavod Novo mesto 
Ermin prepreči prejetje zadetka, 

 foto: Zavod Novo mesto 
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Odbojka – dijakinje 

 

Odbojka – dijaki 

 

Odbojka na mivki – dijaki 

 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko prvenstvo,  
Novo mesto, 7. 11. 2019 

Ula Hrovat, Zala Jakše, Lara 
Kastelic, Anja Kelvišar 
(občinsko), Sara Kotnik, Nika 
Košiček, Nadja Malič, Živa 
Merslavič, Tea Pešec, Ema 
Smolič, Lea Štefanič, Teja 
Tršinar, Lara Vrhovec, Nela 
Zupan (občinsko) 

1. mesto 

Področno prvenstvo,  
Brežice, 19. 11. 2019 

1. mesto 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko prvenstvo,  
Novo mesto, 5. 11. 2019 

Vid Dovič, Benjamin Gašpar, 
Jaka Golob, Matevž Hvala, 
Tiven Jerele, Ermin Karajbić, 
Peter Luštek, Nik Strah Tratar, 
Tim Strajnar, Žan Šešek, Janez 
Žužek 

4. mesto 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko prvenstvo,  
Novo mesto, 29. 5. 2019 

Benjamin Gašpar, Jaka Golob, 
Tiven Jerele, Peter Luštek, Tim 
Strajnar, Janez Žužek 

1. mesto 

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 10. 9. 2019 

2. mesto 

Naša pomlajena ekipa, foto: Jernej Cimperman 
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Atletika – dijakinje ekipno 
 

 

  

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 23. 9. 2019 

100 m (Sara Grubič, Manca 
Kotnik) 
400 m (Eva Turk, Teja Vrtačič) 
1000 m (Zoja Iva Jurečič, Maja 
Košmrlj) 
Daljina (Leja Filipovič, Zala 
Simončič Maznik) 
Višina (Aleksandra Zoya 
Bracovič, Loti Gorjanec, Anja 
Količ) 
Krogla (Erin Novak, Nina Rman) 
4 x 100 m (Sara Burgar, Sara 
Grubič, Nina Rman, Zala 
Simončič Maznik) 

1. mesto 

Državno prvenstvo,  
Maribor, 9. 10. 2019 

100 m (Manca Kotnik, Iza 
Špelko) 
400 m (Sara Burgar, Teja 
Vrtačič) 
1000 m (Zoja Iva Jurečič, Maja 
Košmrlj) 
Daljina (Leja Filipovič, Zala 
Simončič Maznik) 
Višina (Aleksandra Zoya 
Bracovič, Anja Količ) 
Krogla (Erin Novak, Nina Rman) 
4 x 100 m (Manca Kotnik, Nina 
Rman, Zala Simončič Maznik, 
Teja Vrtačič) 

8. mesto 

Maja in Zoja v ospredju v reku na 1000 m,  

foto: Zavod Novo mesto 
Štafeta z državnega tekmovanja, 

 foto: Rok Rudman 
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Atletika – dijaki ekipno 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 23. 9. 2019 

100 m (Urh Emeršič, Jošt 
Nagode, Blaž Perko) 
400 m (Matic Erpič, Ermin 
Karajbić) 
1000 m (Jaka Golob, Nil Kerin) 
2000 m (Rok Rudman) 
Daljina (Jakob Kavšek, Anže 
Plankar) 
Višina (Luka Černe, Tevž 
Falkner) 
Krogla (Krištof Šajn, Lovro 
Višček) 
4 x 100 m (Matic Erpič, Jaka 
Kunej, Blaž Perko, Anže 
Plankar)  

5. mesto 

Državno prvenstvo,  
Maribor, 9. 10. 2019 

100 m (Urh Emeršič, Blaž 
Perko) 
400 m (Matic Erpič, Kristijan 
Pezdirc) 
1000 m (Alen Erpe, Nil Kerin) 
2000 m (Rok Rudman, Grega 
Sevšek) 
Daljina (Jakob Kavšek, Anže 
Plankar) 
Višina (Luka Černe, Tevž 
Falkner) 
Krogla (Izak Molan, Krištof 
Šajn) 
4 x 100 m (Matic Erpič, Jakob 
Kavšek, Blaž Perko, Anže 
Plankar)  

12. mesto 

Naša fantovska ekipa, foto: Jernej Cimperman 
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 Cestni teki 

 

Streljanje z zračno puško – dijakinje  

 

Športno plezanje 

 

Akrobatika 

 

Tekmovanje  Ime in priimek dijaka  Dosežek  

Državno prvenstvo,  

Ljubljana, 26. 10. 2019 

Rok Rudman 
9. mesto 

Nil Kerin 

Tekmovanje  Ime in priimek dijakinje  Dosežek  

Področno prvenstvo - 

posamično,  

Leskovec pri Krškem,  

21. 1. 2020 

Albina Marinčič 1. mesto 

Nuša Brezovar 3. mesto 

Lea Štefanič 4. mesto 

Področno prvenstvo - ekipno, 

Leskovec pri Krškem, 

21. 1. 2020 

Nuša Brezovar, Albina 
Marinčič, Lea Štefanič 

1. mesto 

Tekmovanje Kategorija Ime in priimek dijaka Dosežek 
Državno prvenstvo za 
licencirane,  
Ljubljana, 29. 1. 2020 

starejši dijaki  Simon Saje 8. mesto 

Državno prvenstvo za 
nelicencirane, 
Ljubljana, 30. 1. 2020 

mlajše dijakinje Tara Šiler 17. mesto 

starejši dijaki Matija Radež 26. mesto 

Tekmovanje Ime in priimek dijaka Dosežek 

Državno prvenstvo – 
posamično,  
Brežice, 12. 12. 2019 

Maja Zaman 15. mesto 

Lisa Ulaga 15. mesto 

Lana Oberč 18. mesto 

Državno prvenstvo – ekipno,  
Brežice, 12. 12. 2019 

Lana Oberč, Lisa Ulaga, Maja 
Zaman 

4. mesto 
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Badminton 

 

Šah 

 

Tekmovanje  Ime in priimek dijaka/-inje  Dosežek  

Področno posamično 

prvenstvo,  

Brežice, 17. 12. 2019 

Enja Guček Cvelbar 2. mesto (nekategorizirani) 

Lana Dragman 8. mesto (nekategorizirani) 

Benjamin Gašpar 17. mesto (nekategorizirani) 

Dejan Debelak 17. mesto (nekategorizirani) 

Področno ekipno prvenstvo,  
Brežice, 17. 12. 2019 

Enja Guček Cvelbar, Lana 
Dragman, Benjamin Gašpar, 
Dejan Debelak 

4. mesto 

Tekmovanje Ime in priimek dijaka Dosežek 
Posamično državno prvenstvo, 

Kozje, 11. 1. 2020 
Rok Rudman 18. mesto 

Podelitev medalj, foto: Zavod Novo mesto 

Rok med partijo, foto: osebni arhiv Roka Rudmana 
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Odmevni rezultati športnikov v mesecu juliju in avgustu 2019 

BREDA VOVKO 

Medtem ko so bile poletne počitnice v letu 2019 za večino dijakov namenjene sprostitvi in oddihu, so 

nekateri naši športniki vneto trenirali in na različnih tekmovanjih dosegali izvrstne rezultate. Zato je 

tudi prav, da omenimo tiste, ki so bili izredno aktivni že pred vstopom v šolske klopi. 

 Erin Novak in Angela Rudman iz 3. š (rokomet) 

Dijakinji sta z reprezentanco na evropskem kadetskem rokometnem prvenstvu v Celju osvojili 10. 

mesto. Za 9. mesto, ki bi jih popeljalo na olimpijske igre na Kitajsko, so nesrečno izgubile tekmo s Črno 

goro po streljanju sedemmetrovk. 

 Vid Oštrbenk iz 3. š (kajak) 

Vid je v mesecu juliju v Banjaluki postal svetovni prvak na divjih vodah, v slalomu v Krakovu pa je osvojil 

3. mesto. Prav tako pa je z bratom Majem prejel bronasto medaljo v šprintu v kategoriji C2 do U 18. S 

svojo klubsko ekipo pa je postal še svetovni moštveni prvak v šprintu do U 23. Tekmovanje je potekalo 

v Banjaluki. 

 Sara Burgar in Uma Bobić iz 2. š (košarka) 

V Bolgariji je v mesecu juliju potekalo evropsko kadetsko košarkarsko prvenstvo do U 16. Sara je z 

reprezentanco zasedla 1. mesto. Dijakinja Uma Bobić, ki je tekmovala za bosansko reprezentanco, pa 

je osvojila 17. mesto. 

 Zala Jakše in Nika Košiček iz 2. š (odbojka na mivki) 

Na državnem prvenstvu do U 20 let v Ljubljani sta si dijakinji v odbojki na mivki priborili 3. mesto. 

 

Športnik meseca 

BREDA VOVKO 

Od meseca septembra pa vse do novembra 2019 je prestol športnika šole zasedel izvrstni kajakaš Vid 

Oštrbenk, ki je od poletja pa vse do zime osvajal razna prvenstva doma in v tujini. 

V mesecu decembru ni bilo vidnejših športnih tekmovanj. 

Športnik meseca januarja 2020 je postal tenisač Grega Sevšek.  

Nato se je zaradi epidemije koronavirusa športna dejavnost začasno prekinila in s tem tudi izbor 

športnika meseca na naši šoli. 

 


