
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šolska kronika Gimnazije Novo mesto 

za šolsko leto 2018/19 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdala in založila: Gimnazija Novo mesto, zanjo Mojca Lukšič 

Uredila in oblikovala: Tanja Gačnik 

Lektorirala: Natalija Petakovič 

 

  



Kazalo 

KAZALO ............................................................................................................................................................ 3 

POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 ....................................... 6 

ANALIZA SPLOŠNE MATURE ........................................................................................................................... 17 

DOSEŽKI DIJAKOV ........................................................................................................................................... 19 

VIDNI REZULTATI NA DRŽAVNIH IN MEDNARODNIH TEKMOVANJIH ALI NATEČAJIH ................................................................ 19 
PREJEMNIKI PRIZNANJ IN PRIZNANJ Z NAGRADO............................................................................................................ 24 

POROČILA STROKOVNIH AKTIVOV ................................................................................................................. 31 

SLOVENŠČINA ........................................................................................................................................................ 31 
MATEMATIKA IN INFORMATIKA................................................................................................................................. 31 
ANGLEŠČINA ......................................................................................................................................................... 32 
NEMŠČINA ........................................................................................................................................................... 33 
ŠPANŠČINA, FRANCOŠČINA IN LATINŠČINA ................................................................................................................... 33 
ZGODOVINA IN GEOGRAFIJA ..................................................................................................................................... 34 
ŠPORTNA VZGOJA .................................................................................................................................................. 35 
BIOLOGIJA ............................................................................................................................................................ 36 
KEMIJA ................................................................................................................................................................ 37 
FIZIKA .................................................................................................................................................................. 38 
DRUŽBOSLOVJE ..................................................................................................................................................... 39 

POROČILO DIJAŠKE ORGANIZACIJE ................................................................................................................. 41 

POROČILO SVETOVALNE SLUŽBE .................................................................................................................... 45 

POROČILO ŠOLSKE KNJIŽNICE ......................................................................................................................... 46 

ODKRITJE SPOMINSKEGA OBELEŽJA NOVOMEŠČANOM, KI SO SI PRIZADEVALI ZA USTANOVITEV GIMNAZIJE

 ....................................................................................................................................................................... 47 

RASTOČA KNJIGA GIMNAZIJE NOVO MESTO – GIMNAZIJKA Z RASTOČO KNJIGO ........................................... 48 

DEJAVNOSTI ZA PROMOCIJO KLASIČNE GIMNAZIJE ....................................................................................... 49 

IZMENJAVA DIJAKOV KLASIČNIH GIMNAZIJ ................................................................................................................... 49 
SREČANJE KLASIČNIH GIMNAZIJ SLOVENIJE V ŠKOFJI LOKI ............................................................................................... 49 
SPREMEMBA PREDMETNIKA KLASIČNIH GIMNAZIJ ......................................................................................................... 50 

ANJA MITROVIĆ – NAJ DIJAKINJA V ŠOL. LETU 2018/19 ................................................................................. 51 

MOJCA MUHIČ, DEKLE Z VELIKIM SRCEM, JE POSTALA NAJ PROSTOVOLJKA ZA LETO 2018 ............................ 52 

PROJEKTI ........................................................................................................................................................ 54 

BRALNA PISMENOST IN RAZVOJ SLOVENŠČINE – OBJEM ............................................................................................... 54 
PODVIG – KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V 

GIMNAZIJAH.......................................................................................................................................................... 54 
RAZVOJNO SREDIŠČE TALENTOV (RAST) ..................................................................................................................... 60 
ŠOLSKI RAZVOJNI TIM – ŠRT .................................................................................................................................... 63 
KOORDINACIJA PEDAGOŠKE IN OPAZOVALNE PRAKSE ..................................................................................................... 64 
PROGRAM OPK KAKOVOST II ................................................................................................................................... 64 
EYE-NET ............................................................................................................................................................. 65 
UNESCO ZDRUŽENE ŠOLE ....................................................................................................................................... 65 
RAZUMEM FILM – DOŽIVLJAM SVET ........................................................................................................................... 67 
POUČEVANJE EVROPSKE ZGODOVINE S FILMOM (PEZF) ................................................................................................. 67 
PROJEKT GLEDA(L)IŠČE ........................................................................................................................................... 68 



DIJAŠKI STARTUP VIKEND ......................................................................................................................................... 69 
Z USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI (ZUIP) ................................................................................. 70 
DIJAKI DIJAKOM ZA VARNO MOBILNOST V SREDNJIH ŠOLAH ............................................................................................. 71 

OSTALI DOGODKI NA GIMNAZIJI .................................................................................................................... 72 

GIMNAZIJSKA NOČ KNJIGE ........................................................................................................................................ 72 
OKROGLA MIZA NOVO MESTO – MESTO PRILOŽNOSTI ................................................................................................... 72 
OKROGLA MIZA SPOZNAJMO SE Z ROMSKO KULTURO .................................................................................................... 73 
OBELEŽITEV DNEVA KULTURNE DEDIŠČINE ................................................................................................................... 74 
KRALJ NA BETAJNOVI V IZVEDBI ITS-GLEDALIŠČE .......................................................................................................... 74 
NA TELEVIZIJI VAŠ KANAL PRI IZBIRNEM PREDMETU RETORIKA ......................................................................................... 75 
DRUŽENJE Z VAROVANCI VDC ČRNOMELJ ................................................................................................................... 75 
KVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE MESTNE OBČINE NOVO MESTO ................................................................................................. 76 
8. SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV ........................................................................................................................ 77 
AKADEMIJA ZNANJA ............................................................................................................................................... 79 
ROGLJIČEK PRI RAVNATELJICI .................................................................................................................................... 81 
KARIERNI DAN ....................................................................................................................................................... 83 
PROSTOVOLJNO DELO IN HUMANITARNE AKCIJE ........................................................................................................... 85 

OIV – OBVEZNI DEL......................................................................................................................................... 91 

KULTURNE DEJAVNOSTI ........................................................................................................................................... 91 
ŠPORTNI DNEVI ..................................................................................................................................................... 93 
DRŽAVLJANSKA KULTURA ......................................................................................................................................... 97 
KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE ....................................................................................................................... 103 
ZDRAVSTVENA VZGOJA .......................................................................................................................................... 104 
UČENJE UČENJA ................................................................................................................................................... 105 
VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR IN NENASILJE .................................................................................................................... 106 

EKSKURZIJE, TABORI IN IZMENJAVE ............................................................................................................. 107 

EKSKURZIJA V MADRID IN TOLEDO .......................................................................................................................... 107 
EKSKURZIJA V PRAGO............................................................................................................................................ 108 
EKSKURZIJA RIM – POMPEJI – ETRUŠČANI ................................................................................................................ 108 
EKSKURZIJA V TOSKANO ........................................................................................................................................ 109 
EKSKURZIJE PO SLOVENIJI IN ZAMEJSTVU ZA DIJAKE 3. LETNIKA ...................................................................................... 110 
GEOGRAFSKA IN MEDPREDMETNA EKSKURZIJA V ZAGREB ............................................................................................. 114 
MEDPREDMETNA EKSKURZIJA KEMIJA – ZGODOVINA – UMETNOST V RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA IN MESTNI MUZEJ LJUBLJANA

 ........................................................................................................................................................................ 115 
PLAVALNO-POTAPLJAŠKI TEČAJ BAŠKA 2018 ............................................................................................................. 115 
IZMENJAVA S ŠPANSKO SREDNJO ŠOLO IES PUERTA DE LA SERENA ................................................................................. 116 
IZMENJAVA GIMNAZIJE NOVO MESTO Z GIMNAZIJO JURIJA VEGE IDRIJA ......................................................................... 117 

OIV – PO PROSTI IZBIRI................................................................................................................................. 118 

TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE ........................................................................................... 118 
ŠOLSKO GLASILO STEZICE ....................................................................................................................................... 118 
GLEDALIŠKA POPOTOVANJA ................................................................................................................................... 119 
FILMSKI ABONMA ................................................................................................................................................ 119 
DEJAVNOSTI DRUŠTVA GOGA ................................................................................................................................. 120 
GIMNAZIJSKI VEČERI – GIMNM KANT ................................................................................................................... 120 
TEKMOVANJE V RAZVEDRILNI MATEMATIKI ................................................................................................................ 121 
MATEMATIČNO TEKMOVANJE ................................................................................................................................ 122 
TEKMOVANJE IZ LOGIKE ......................................................................................................................................... 122 
DAN ŠTEVILA PI.................................................................................................................................................... 123 
DODATNI POUK IZ MATEMATIKE .............................................................................................................................. 123 
DOPOLNILNI POUK IZ MATEMATIKE .......................................................................................................................... 124 



EVROPSKE STATISTIČNE IGRE ESC ............................................................................................................................ 124 
TEKMOVANJE BOBER ............................................................................................................................................ 125 
RISING KELTS – FIRST LEGO LEAGUE ........................................................................................................................ 125 
TEKMOVANJE 'WORLD SCHOLAR'S CUP' ................................................................................................................... 126 
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE ZA 3. LETNIK ................................................................................................................ 127 
TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA ................................................................................................................ 127 
BRALNA ZNAČKA EPI LESEPREIS ............................................................................................................................... 128 
BRALNO TEKMOVANJE V NEMŠČINI PFIFFIKUS ............................................................................................................ 128 
SREDNJEŠOLSKI NATEČAJ HAIKUJEV V NEMŠKEM JEZIKU ................................................................................................ 128 
NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA DSD 1 IN 2 ................................................................................................................ 129 
DELF – DIPLÔME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE .................................................................................................... 132 
MACARON D'OR (TEKMOVANJE V PEKI FRANCOSKIH SLAŠČIC) ....................................................................................... 132 
BRALNA ZNAČKA EPI LECTURA ................................................................................................................................ 133 
TEKMOVANJE V ZNANJU ŠPANŠČINE DILO ................................................................................................................ 133 
14. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ FILOZOFIJE ................................................................................................................. 134 
TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV .................................................................................................................... 134 
TEKMOVANJE V ZNANJU GEOGRAFIJE ....................................................................................................................... 134 
TEKMOVANJE V ZNANJU BIOLOGIJE .......................................................................................................................... 135 
TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI .......................................................................................................... 136 
TEKMOVANJE IZ POZNAVANJA FLORE SLOVENIJE ......................................................................................................... 137 
TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE ZA PRVOŠOLCE ČMRLJ .................................................................................................. 137 
OIV PO PROSTI IZBIRI - FIZIKA ................................................................................................................................. 137 
TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE ................................................................................................................................ 137 
TEKMOVANJE V ZNANJU ASTRONOMIJE..................................................................................................................... 138 
FIZIKALNI SEF ...................................................................................................................................................... 138 
RAZMIŠLJAM, IŠČEM, (SE) RAZVIJAM ........................................................................................................................ 139 
TEKMOVANJE V ZNANJU NARAVOSLOVJA................................................................................................................... 142 
NARAVOSLOVNA OLIMPIJADA EUSO ....................................................................................................................... 143 
ŠAHOVSKO PRVENSTVO GIMNAZIJE NOVO MESTO ...................................................................................................... 143 
JOGA IN SPROSTITVENE TEHNIKE ............................................................................................................................. 144 
PILATES ............................................................................................................................................................. 144 
AKROBATIKA ZA VSAKOGAR .................................................................................................................................... 144 
RADI TEČEMO ..................................................................................................................................................... 145 
NOGOMET ......................................................................................................................................................... 146 
KOŠARKA ........................................................................................................................................................... 146 
ODBOJKA ........................................................................................................................................................... 146 
ŠPORTNO PLEZANJE .............................................................................................................................................. 146 
DEBATNI KLUB ..................................................................................................................................................... 147 
PEVSKI ZBOR ....................................................................................................................................................... 148 
PO RAZSTAVAH .................................................................................................................................................... 149 
LIKOVNI KROŽEK .................................................................................................................................................. 149 
PODJETNOST IN USTVARJALNOST ............................................................................................................................. 151 
PODJETNIŠKI IZZIVI DOLENJSKE ............................................................................................................................... 152 
MEPI – MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE ........................................................................................................... 152 

ŠPORTNA TEKMOVANJA .............................................................................................................................. 153 

ŠPORTNIK MESECA ............................................................................................................................................... 164 

 

  



Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2018/19 

V šolskem letu 2018/19 smo na Gimnaziji Novo mesto izvajali programe: gimnazija v splošnih in 

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

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

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

izpopolnjevanje delavcev šole in ostale delovne naloge, je bil na svetu šole sprejet v septembra 2018. 

Pouk je bil organiziran v 27 oddelkih, in sicer: 

• 17oddelkov gimnazije (467 dijakov), 

• 4 športni oddelki v gimnaziji (81 dijakov), 

• 4 oddelki klasične gimnazije (92 dijakov) in  

• 1 oddelek maturitetnega tečaja (23 dijakov). 

V začetku šolskega leta 2018/19 je bilo vpisanih 653 dijakov. Med šolskim letom se je prešolalo oz. 
izstopilo 10 dijakov gimnazije, trije dijaki gimnazije/športni oddelek in 2 dijaka maturitetnega tečaja. 
Vpisala sta se 2 dijaka v program gimnazije, 1 dijak v program klasične gimnazije in 2 dijaka v program 
gimnazije/športni oddelek. Ob zaključku pouka je bilo skupaj vpisanih 643 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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Realizacija predmetnika (v odstotkih) 

Do večjih odstopanj od načrtovanega dela ni prihajalo. Imeli smo daljšo odsotnost ene profesorice, 

vendar smo poskrbeli za nadomestno zaposlitev. Tudi v primerih krajših odsotnosti smo poskrbeli za 

ustrezno nadomeščanje. Realizacijo pouka v 4. letniku smo izračunali na podlagi realnega trajanja 

pouka, ki traja do 20. maja, torej 32 tednov. V ostalih letnikih pa smo z dejavnostmi zaključili 24. junija, 

pouk je trajal 35 tednov. Na delovno soboto, ko smo nadomeščali 24. december, smo se pridružili 

vseslovenski očiščevalni akciji Očistimo Slovenijo. Velik poseg v urnik še vedno predstavlja matura, ki ji 

je zaradi zagotavljanja zadostnega števila učilnic in nadzornih učiteljev ob zaključku šolskega leta 

potrebno prilagoditi pouk in ostale dejavnosti. V času mature prilagajamo urnik glede na realizacijo 

pouka do konca maja in izvajamo nekatere dejavnosti OIV in drugačne oblike pouka. Ker zaradi 

zadolžitev učiteljev na maturi ni vedno možno zagotoviti zadostnega števila spremljevalcev, nekaj 

tovrstnih dejavnosti izvedemo med letom po pouku (npr. kulturne dneve, športne dneve) in ob sobotah 

(ekskurzije, izmenjave). Na račun prej izvedenih dejavnosti so imeli dijaki nižjih letnikov v času pisne 

mature pouka proste dneve. 



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

angleščina in matematika. 

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

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

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

pri vseh maturitetnih predmetih. V tednu od 21. 5. 2019 do 24. 5. 2019 smo za dijake 4. letnika na šoli 

organizirali priprave na maturo. 

V povprečju smo realizirali 99,39 % načrtovanih ur po predmetniku. 

 

Uspeh ob koncu šolskega leta 

Letnik 
Splošni 
uspeh  
(v %) 

Odlični 
(v %) 

Prav dobri 
(v %) 

Dobri 
(v %) 

Zadostni 
(v %) 

Neuspešni 
(v %) 

1. 99,4 27,6 45,4 25,8 0,6 0,6 

2. 98,6 34,2 37,7 25,3 1,4 1,4 

3. 97,5 30,3 35,2 28,4 3,7 2,4 

4. 98,7 44,0 42,1 10,7 1,9 1,3 

Skupaj 98,6 34,0 40,1 22,6 1,9 1,4 

MT 46,2 7,7 15,4 23,1 0 53,8 

 
Podrobne analize uspeha smo ob koncu ocenjevalnega obdobja in šolskega leta opravili v okviru 
oddelčne skupnosti ter na ravni učiteljskega zbora in strokovnega aktiva, s predstavniki oddelčnih 
skupnosti pa ob zaključku ocenjevalnega obdobja v januarju. Z uspehom smo zadovoljni. Med razlogi 
za slabši uspeh posameznih dijakov pa sta najpogosteje premajhna motiviranost za delo in izostajanje, 
pri nekaterih dijakih pa bolezen. Od leta 2013 v septembru izvedemo preverjanje predznanja pri 
matematiki in angleščini, od septembra 2017 pa tudi pri fiziki. Tako dijaki, starši in učitelji dobijo 
vpogled, kje so pomanjkljivosti v znanju. Opažamo, da so dijaki ob koncu pouka bolj uspešni, ker učitelji 
na začetku prilagodijo vsebino predznanju dijakov, dijaki pa že takoj na začetku lahko poiščejo pomoč, 
da svoje znanje dopolnijo. 

V zadnjih letih opažamo, da se dijaki 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. 

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

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



Evidentirali smo 83 nadarjenih dijakov v prvem (50,9 %), 86 v drugem (56,2 %), 114 v drugem (68,7 %), 

115 v tretjem (70,6 %). Za 34 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.),  

• priprava izvedbenih načrtov za ITS v 3. letniku programa gimnazija, 

• spremljava uvajanja ITS v 2. letniku, 

• dejavnosti za promocijo programa klasična gimnazija, 

• kvalitetna izvedba priprav na maturo in izvedba mature, 

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

• spremljanje in evalvacija izvajanja pouka in dejavnosti OIV, 

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

• sodelovanje z dijaško organizacijo, 

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

• ozaveščanje pomena zdrave prehrane in zdravega načina življenja.  

V začetku koledarskega leta je svet šole sprejel sklep, da začnemo z uvajanjem programa Mednarodna 
matura in je to tudi naša prednostna naloga. 
 
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 uvajali ITS v 2. letnik programa gimnazija ter se 

pripravljali na izvedbo ITS –jev (interdisciplinarnih tematskih sklopov) v 3. letniku programa gimnazija 

v naslednjem šolskem letu. Poleg pouka po izvedbenih predmetnikih smo izvedli: 

• terenske vaje za predmet geografija za dijake 1. letnika, 

• za nekatere oddelke 2. in 3. letnika smo izvedli medpredmetno ekskurzijo (SLO, ZGO) na temo 
Visoška kronika (2. b, 2. d, 3. a, 3. k), 

• za dijake 2. letnika smo organizirali medpredmetno ekskurzijo (BIO, KEM, ZGO, FIZ) v Krapino, 

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

• dvodnevno izmenjavo dijakov 1. k z Gimnazijo Škofja Loka,  

• spoznavne dneve za dijake 1. letnika programa gimnazija in klasična gimnazija, 

• medpredmetno ekskurzijo za dijake 3. k v Žičko kartuzijo in v Celje, 

• terensko ekskurzijo pri GEO za dijake 3. k in 3. š, 

• zimski športni tabor za 2. š in 3. š, 

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



• strokovne in terenske ekskurzije pri ITS za dijake 2. letnika gimnazije, 

• EKSKURZIJA V Rim in Pompeje za 1. k in 2. k, 

• dijaki 1., 2. in 3. letnika so si v Dolenjskem muzeju ogledali razstavo Leon 120 let, dijaki 4. 
letnika pa razstavo 1918, ali nam prineseš mir?, 

• dijaki 3. letnika so med letom pripravljali medpredmetno ekskurzijo, ki so jo izvedli konec maja 
2019 

• dijaki 1. k in 2. k so odšli na medpredmetno ekskurzijo v Idrijo ter Ljubljano. 

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 izvedli šolo v naravi. Dijaki 1. letnika so v Baški opravili plavalno- 

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

kemije. Dijaki 2. in 3. letnika so februarja odšli na smučarski tabor, kjer so imeli poleg športnih 

dejavnosti tudi pouk likovne umetnosti. 

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). 28. 3. 2019 

smo imeli 5. srečanje klasičnih gimnazij, ki je potekalo na Gimnaziji Škofja Loka. Dijaki 1. k oddelka so 

imeli izmenjavo z dijaki Gimnazije Škofja Loka. 11. 3. 2019 je 1. gimnazija v Celju organizirala 3. koncert 

pevskih zborov klasičnih gimnazij, na katerem so poleg našega pevskega zbora sodelovali še pevski 

zbori Gimnazije Škofja Loka, 1. gimnazije v Celju ter 1. gimnazije Maribor. 

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

• UNESCO asp.net šola – pridružena članica, 

• 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), 

• projekt Dijaški startup vikend, program Mladim se dogaja (SPIRIT, partnerske SŠ iz Novega 
mesta), 

• razvojni projekt OBJEM (ZRSŠ in partnerske šole), 

• projekt Razumevanje filma (Slovenska kinoteka), 

• vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na 
področju vzgoje in izobraževanja – OPK (Šola za ravnatelje, ZRSŠ, ESS), 

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

• Gimnazijka z Rastočo knjigo, 

• projekt Poučevanje evropske zgodovine s filmom (Zavod za uveljavljanje vizualne kulture 
VIZO), 

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

https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig
https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig


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 (prvič smo izvedli Noč knjige), voda 
ter dan števila PI, sodelovali smo pri izvedbi Noč raziskovalcev ter pod okriljem dijaške organizacije tudi 
svetovni dan boja proti AIDS-u in nasilju nad ženskami. 

Krepili smo dobrodelno dejavnost z zbiranjem denarja v šolski sklad in se vključevali v različne 
humanitarne dejavnosti. Dijaki so pripravili otroško gledališko predstavo, s katero so v prednovoletnem 
času razveselili bolne otroke na pediatričnem oddelku novomeške bolnišnice. V prednovoletnem času 
je dijaška organizacija pripravila akcijo dobrodelni Božiček. Izkupiček je šel v dobrodelne namene. Dijaki 
4. b so v sodelovanju z RK Novo mesto zbirali sredstva za nakup novoletnih daril za starostnike. Za 
dijake 4. letnika smo pripravili predavanje o krvodajalstvu ter darovanju organov in kostnega mozga, 
nato pa so številni polnoletni dijaki ter nekateri učitelji sodelovali na krvodajalski akciji v novomeški 
bolnišnici. Skupaj z nekaj dijaki smo na šoli sodelovali z VDC-jem pri projektu Inkluzija. Njihovim 
varovancem smo pripravili različne delavnice na šoli. 

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

učiteljev.  

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

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

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

Goga pripravila predstavo Mjuzikl ter jo zaigrala za vse naše dijake in tudi za širšo javnost. Decembra 

smo za Mestno občino Novo mesto ob obeležitvi državnega praznika pripravili kviz za osnovnošolce 

»100 let konca 1. svetovne vojne«. Dijaki ITS gledališče so v začetku junija za dijake naše šole in za 

javnost pripravili predstavo Kralj na Betajnovi. Dijaki 3. k so v atriju šole pripravili okroglo mizo z 

naslovom Iz novomeške gimnazije med zvezde, dijaška organizacija pa okroglo mizo z županom, vodjo 

JSKD ter predsednikom DNŠ. Sodelovali smo pri postavitvi spominske plošče meščanom, ki so se 

zavzemali za ustanovitev naše šole, in je obešena na prvi stavbi Gimnazije Novo mesto, kjer je danes 

Glasbena šola Marjana Kozine. Gledališka skupina Goga je sodelovala pri obeležitvi dneva upora proti 

okupatorju v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu. Vstopili smo tudi v skupino inštitucij Rastoče 

knjige. 5. oktobra smo imeli slavnostno otvoritev kipa. 

V novembru smo izvedli požarno vajo. 

Realizacija programov OIV 

V 1. letniku smo izvedli kulturne dejavnosti, 1 športni dan, učenje za učenje, knjižnično-informacijska 
znanja in zdravstveno vzgojo. Vsi dijaki so opravili zdravniški pregled v Zdravstvenem domu Novo 
mesto. Izvedli smo predavanje in delavnice na temo preprečevanja uživanja drog, človekovih pravic, o 
preprečevanju nasilja, varne rabe interneta ter o uporabi defibrilatorja. Organizirali smo predstavitev 
prostovoljstva. Organizirali smo tudi predavanje pravnice o odgovornosti mladoletnika ter predavanje 
humanitarke Jane Dular o Afriki. 



Za dijake 2. letnika smo organizirali kulturne dejavnosti, planinsko turo z geografskim terenom, ogled 
gledališke predstave Najstnica Neja in delavnice Proti trgovanju z ljudmi, o strpnosti, od stiske do 
duševne motnje, Mavrični bojevnik ter o zdravi prehrani. Izvedli smo tudi predavanje o vplivu medijev. 

V 3. letniku smo poleg kulturnih dejavnosti in športnih dni izvedli tudi državljansko kulturo v okviru 
pouka sociologije. Vsi dijaki so opravili zdravniški pregled v Zdravstvenem domu Novo mesto. Udeležili 
so se Kariernega dneva na šoli ter informativnega dneva na visokošolskih zavodih po Sloveniji. Izvedli 
smo delavnice Misli na srce. Ogledali so si film Posledice ter se o tematiki pogovorili z ustvarjalci filma. 
Obiskali so Živo knjižnico. Za njih smo organizirali predavanje Še vedno vozim, vendar ne hodim ter 
delavnice Fake News. Za njih smo organizirali projektni dan Dan za spremembe. Izvedli smo predavanje 
o Gani.  
Del izbirnih vsebin so izvedli tudi s pripravo, organizacijo in izvedbo tridnevne ekskurzije po Sloveniji. 
 
Oddelki od prvega do tretjega letnika so v juniju izpeljali razrednikov dan, ki je namenjen povezovanju 
in neformalnemu druženju. 
 
Dijaki 4. letnika so obvezni del izbirnih vsebin opravili s športnim dnevom ter ogledi gledaliških 

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

zavodih po Sloveniji ter info dneva na šoli, ki ga je pripravilo Društvo novomeških študentov. Ker dijaki 

za vpis na visokošolske zavode potrebujejo digitalni podpis, smo na šoli s pomočjo Upravne enote Novo 

mesto organizirali urejanje tega podpisa. 

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

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

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

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

2018. Nekaj programov zaradi premalo prijav nismo izpeljali. Ravno tako nismo izpeljali vseh ekskurzij 

iz šolskega Kataloga ekskurzij zaradi premajhnega števila prijav. 

 

Organizacija tekmovanj v znanju 

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

vikend. Pripravili in izvedli smo državno tekmovanje iz znanja filozofije. 

 

Matura 

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

preizkus iz matematike.  

V spomladanskem roku je na šoli maturo opravljalo 155 naših gimnazijcev. Uspešnih je bilo 149 
dijakov, kar je 96,12 %. V povprečju so dijaki dosegli 21,28 točk. V spomladanskem roku je bilo 10 zlatih 
maturantov, ki so dosegli 30 točk in več. Zlati maturanti so na slovesni podelitvi v atriju šole prejeli 
priložnostno darilo Gimnazije Novo mesto. Nato pa so razredniki dijakom podelili spričevala. 
Na jesenskem roku sta celotno maturo prvič opravljala 2 kandidata, oba sta bila neuspešna. Popravne 
izpite je opravljalo 6 kandidatov, 3 so bili uspešni. 
Skupaj je letos maturo opravljalo 157 kandidatov, ki so uspešno zaključili 4. letnik v šolskem letu 
2018/19, od tega je bilo 152 uspešnih, kar je 96,8 %. 
 



Pomembnejši dosežki dijakov 

Tudi v letošnjem šolskem letu so dijaki sodelovali na različnih tekmovanjih in natečajih ter dosegali 
odlične rezultate. Podrobnejši opisi dejavnosti in rezultati so zajeti v nadaljevanju Kronike šole. 

Slovenščina 

Na šolskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje je sodelovalo 21 dijakov. Na regijskem tekmovanju je 
5 dijakov prejelo srebrno priznanje. Na državno tekmovanje so se uvrstili trije dijaki. 

Matematika 

Na šolskem tekmovanju v logiki je tekmovalo 72 dijakov, ki so prejeli 31 bronastih priznanj. Na državno 
tekmovanje se je uvrstilo 7 dijakov, osvojili so štiri zlata in dve srebrni priznanji. 
Šolskega tekmovanja v matematiki (Mednarodni matematični kenguru) se je udeležilo 73 dijakov. 
Bronasto Vegovo priznanje je osvojilo 24 dijakov. V okviru tega tekmovanja je potekalo tudi 
medrazredno tekmovanje S kengurujem na pico, prvo mesto so dosegli dijaki 2. c. Isti dan je potekalo 
tudi izbirno tekmovanje za državno tekmovanje v matematiki, na katerega se jih je uvrstilo 12. Dva 
dijaka sta prejela zlato priznanje, deset pa srebrno.  
Na šolskem tekmovanju v razvedrilni matematiki je tekmovalo 66 dijakov, 20 dijakov je osvojilo 
bronasto priznanje. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 15 dijakov. Prejeli so tri zlata priznanja, od 
tega eno 2. nagrado, ter dvanajst srebrnih priznanj. 

Angleščina 

Na državnem tekmovanju za dijake 3. letnika je en dijak zasedel 2. mesto in prejel zlato priznanje, dve 
dijakinji sta prejeli srebrno in ena dijakinja bronasto priznanje.  
Zaključnega tekmovanja World Scholar's Cup v ZDA se je udeležilo 9 dijakinj, ki so v različnih kategorijah 
prejele 4 zlata in 7 srebrnih priznanj. Dijaki so bili na regijskem tekmovanju v Ljubljani zelo uspešni, 8 
se jih je udeležilo globalnega tekmovanja v Maleziji. Osvojili so eno zlato in devet srebrnih medalj. 

Nemščina 

Na državnem tekmovanju v znanju nemškega jezika je ena dijakinja prejela zlato, dva dijaka srebrno in 
štirje dijaki bronasto priznanje. 
Na bralnem tekmovanju Epi Lesepreis je sodelovalo 10 dijakov. Ena dijakinja si je prislužilo zlato in 5 
dijakov srebrno priznanje. 
Izpit za nemško jezikovno diplomo 2 je uspešno opravilo 11 kandidatov, izpit za nemško jezikovno 
diplomo 1 pa 52 kandidatov. 
Pri bralnem tekmovanju Pfiffikus je 39 dijakov prejelo priznanje.  
Štirje dijaki so prejeli nagrado za haiku v nemščini. 

Francoščina 

Letos smo ponovno izvedli priprave in izpit za francosko jezikovno diplomo DELF. Izpit je uspešno 
opravilo 11 dijakinj. 

Španščina 

Šolskega tekmovanja v znanju španščine so se udeležile štiri dijakinje. Tri dijakinje so osvojile bronasta 
priznanja, na državnem tekmovanju pa je ena dijakinja prejela srebrno priznanje. 
Pri španski bralni znački Epi Lectura je ena dijakinja dosegla zlato priznanje. 

Zgodovina 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 29 dijakov in osvojilo 5 bronastih priznanj. Na državnem 
tekmovanju je šolo zastopal en dijak, ki je dosegel srebrno priznanje.  



Šport 

Dijakinje in dijaki Gimnazije Novo mesto so šolo zastopali na številnih občinskih, regijskih in državnih 
tekmovanjih v različnih športnih disciplinah in dosegali izjemne rezultate.  
V šahu je en dijak dosegel 2. mesto. 
V badmintonu je en dijak osvojil 3. mesto. 
V streljanju z zračno puško je ena dijakinja dosegla 3. mesto. 
Na državnem tekmovanju v košarki trojk so dijakinje osvojile 1. mesto, dijaki 2. mesto. 
Ekipa dijakinj je bila v odbojki na mivki 3. v državi. 
Na državnem tekmovanju v gimnastiki so dijakinje ekipno dosegle 1. mesto. 

Geografija 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 17 dijakov in osvojilo 11 bronastih priznanj. Na območno 
tekmovanje so se uvrstili štirje dijaki, kjer so vsi prejeli srebrno priznanje. Na državno tekmovanje se je 
uvrstil en dijak, ki je dosegel 4. mesto in zlato priznanje. Slednji je na geografski olimpijadi Srednje, 
Južne in Jugovzhodne Evrope osvojil srebrno medaljo. 

Biologija 

Šolskega tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni se je udeležilo 77 dijakov, 45 dijakov je prejelo 
bronasto priznanje. Tri dijakinje so se uvrstile na državno tekmovanje, kjer so dosegle srebrno 
priznanje. 
Šolskega botaničnega tekmovanja so se udeležile 4 dijakinje, tekmovale so v parih. Oba para sta 
dosegla bronasto priznanje in se uvrstila na državno tekmovanje. 
Šolskega tekmovanja v znanju biologije se je udeležilo 67 dijakov. 14 dijakov je doseglo bronasto 
priznanje in se uvrstilo na državno tekmovanje. Osvojili so tri zlata in štiri srebrna priznanja. 

Kemija 

Na različnih tekmovanjih v znanju kemije dijaki Gimnazije Novo mesto že vrsto let dosegajo izjemne 
rezultate. Na šolskem tekmovanju v znanju kemije je tekmovalo 149 dijakov, 41 jih je osvojilo bronasto 
Preglovo priznanje. Na državno tekmovanje se jih je uvrstilo 26. Osvojili so 3 zlata in 9 srebrnih 
Preglovih priznanj. 
Trije dijaki so se uvrstili v skupino za priprave na kemijsko olimpijado. Po izbirnih testih sta dva dijaka 
dosegla 6. in 8. mesto.  

Krkine nagrade 

Na 48. simpoziju za Krkine nagrade in priznanja je ena raziskovalna naloga prejelo Krkino nagrado. 

Srečanje mladih raziskovalcev 

Tri raziskovalne naloge, s katerimi so se naši raziskovalci predstavili na Regijskem srečanju mladih 
raziskovalcev Dolenjske in Bele krajine, so se uvrstile na predstavitev na državnem srečanju. Dosegle 
so eno zlato priznanje in drugo mesto ter dve srebrni priznanji. Dve nalogi sta prejeli bronasto 
priznanje. 

Fizika 

Regijskega tekmovanja se je udeležilo 28 naših dijakov, 15 jih je prejelo bronasto priznanje. Na državno 
tekmovanje se jih je uvrstilo deset. En dijak je prejel zlato priznanje, ostali so prejeli srebrno priznanje. 
Aktiv fizikov je za popularizacijo fizike izvedel tekmovanje za dijake 1. letnika. Tekmovanja se je 
udeležilo 11 dijakov, 4 so prejeli priznanje. 
Na državnem tekmovanju v odpiranju fizikalnega sefa je ekipa šestih naših dijakov zasedla 6. mesto. 

  



Astronomija 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 10 dijakov, trije so prejeli bronasto priznanje. Dva dijaka sta se 
uvrstila na državno tekmovanje, kjer sta dosegla zlato priznanje ter 2. mesto in srebrno priznanje. Na 
mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike je dijak prejel pohvalo. 

Naravoslovje in EUSO 

Sedem dijakov se je po šolskem tekmovanju uvrstilo na državno tekmovanje. Dva dijaka sta osvojila 
zlato priznanje. 5 dijakov je prejelo bronasto priznanje. En dijak se je s 3. mestom uvrstil na evropsko 
mednarodno naravoslovno olimpijado EUSO in osvojil srebrno medaljo. 

Evropske statistične igre 

5 ekip, ki jih sestavljajo po trije dijaki, se je uspelo uvrstiti v finale nacionalnega tekmovanja. Ena ekipa 
je dosegla 1. mesto in se uvrstila na evropsko raven tekmovanja. 

Tekmovanje Bober 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 12 dijakov, 8 jih je doseglo bronasto priznanje. 

Podjetništvo 

Dve ekipi sta bili med zmagovalnimi ekipami na Spiritovem tekmovanju. 
Ena ekipa se je na tekmovanju Popri uvrstila na 2. mesto, na mednarodnem tekmovanju Genius 
Olympiad pa osvojila zlato medaljo. 

Natečaj Evropa v šoli 

Na natečaju Evropa v šoli je ena dijakinja dosegla 1. mesto na likovnem natečaju, ena 2. mesto na 
literarnem in ena 3. mesto na fotografskem natečaju. 

Tekmovanje v okviru projekta Poučevanje evropske zgodovine s filmom 

Na nacionalnem tekmovanju je ekipa treh dijakinj je dosegla 1. mesto, ekipa dveh dijakinj 2. mesto. Na 
mednarodnem tekmovanju je ekipa dveh dijakinj dosegla 1. mesto. 
 

Sodelovanje s starši 

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

Imeli smo dve redni seji sveta staršev. V začetku šolskega leta je bila za predsednico Sveta staršev 
Gimnazije Novo mesto izvoljena g. Alenka Šenk Erpič, za podpredsednika pa g. Matjaž Medle. Na prvi 
seji smo obravnavali še poročilo o delu v preteklem šolskem letu, LDN za tekoče šolsko leto ter predlog 
novega šolskega reda. Svet je tudi soglasno potrdil vse predlagane nadstandardne izvedbe pouka. 

  



Druga redna seja je bila namenjena analizi šolske prehrane.  

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 oktobru smo organizirali predavanje o projektu Rastoča knjiga. V januarju smo poslušali 

predavanje z uporabnimi vajami o zdravju na delovnem mestu. Aprila je predavanje z naslovom Svet 

skozi elektronska očala izvedel Lenart Kučić. Konec junija smo izvedli šolski festival dobre prakse, na 

katerem smo predstavljali ITS, ki smo jih izvedli v 2. letniku in na kratko tudi ITS, ki jih bomo izvajali v 

3. letniku naslednje šolsko leto. Izpeljali smo strokovno ekskurzijo. V začetku julija smo imeli 

predavanje mag. Janija Prgića Gibanje in učenje. V avgustu pa smo imeli predavanje o mednarodni 

maturi ter seminar z naslovom S coachingom do trajne motivacije in strasti do poučevanja. 

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

 

Delo strokovnih organov šole 

Delo strokovnih organov šole je potekalo po načrtu. Posamezni strokovni aktivi so se redno sestajali in 
obravnavali tematiko, povezano s posameznim predmetnim področjem: novosti v učnih načrtih, 
možnosti medpredmetnih povezav, timsko poučevanje, kriteriji ocenjevanja, delo s tujim učiteljem 
(naravnim govorcem), načini preverjanja in ocenjevanja znanja, vsebine, s katerimi so se učitelji 
seznanili na seminarjih, ter analiza učnega uspeha in mature po posameznih predmetih in v 
posameznih razredih.  

Učiteljski zbor šole se je mesečno sestajal ter obravnaval aktualno problematiko, vezano na potek 
pouka in ostalih dejavnosti. Sestajali so se tudi oddelčni zbori posameznih oddelkov, ki so obravnavali 
delo v posameznih oddelkih ter delo posameznih dijakov. Redno mesečno so se sestajali tudi oddelčni 
učiteljski zbori športnih oddelkov. 
 

Svet šole 

Svet šole ima mandat do jeseni 2020, vodi ga Vanja Popov. Imeli so tri redne seje ter eno dopisno. 

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 2019 ter poročilo 

pritožbene komisije. Sprejeli so nov Šolski red. 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 nekaterih kabinetih smo zamenjali računalnike, zamenjali smo tudi nekaj prenosnih računalnikov. 

Nove prostore na kemiji smo opremili z novo in sodobno opremo, ki zagotavlja bolj zdravo učno in 

delovno okolje. 

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

Mojca Lukšič, 

ravnateljica 

  



Analiza splošne mature 

K spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature v šolskem letu 2018/2019 se je na Gimnaziji Novo 

mesto prijavilo 159 dijakov splošne in klasične gimnazije ter 7 dijakov maturitetnega tečaja. Po 

zaključku pouka so se od mature odjavili 4 kandidati splošne in klasične gimnazije ter 1 dijak 

maturitetnega tečaja. Tako je k opravljanju splošne mature v spomladanskem roku 2019 pristopilo 155 

kandidatov iz oddelkov a, b, c, d, k in š ter 6 kandidatov iz maturitetnega tečaja. 

Maturo so v spomladanskem roku popravljali 4 zunanji kandidati (to so nekdanji naši dijaki, ki so bili v 

preteklih letih na splošni maturi neuspešni). Devet kandidatov zviševalo uspeh in 11 kandidatov je na 

naši šoli opravljalo dodatni peti predmet poklicne mature.  

Skupno je tako na šoli v spomladanskem roku opravljalo izpite 185 kandidatov. 

 
Opravljali 

maturo  
Uspešni Neuspešni Odjavljeni 

Zlati 

maturanti 

Vse 

točke 

Povprečno 

št. točk 

4. letniki:  

a, b, c, d, k, 

š 

155 
149  6 

4 10 0 21,28 
96,12 % 3,88 % 

Maturitetni 

tečaj 
6 3 3 1 0 0 20,33 

Zunanji 

kandidati 

4 + 9 (zv)* 

 
9 4 2 0 0 / 

Poklicna 

matura 
11 6 5 0 0 0 / 

Skupaj 185 167 18 7 10 0 / 

*zv – zviševanje  

Kandidati so opravljali splošno maturo iz 15 maturitetnih predmetov.  

Od 155 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije v šolskem letu 2018/2019, jih je izpite 

uspešno opravilo 149 ali 96,12 %. Neuspešnih kandidatov je bilo 6 ali 3,88 %. Ena kandidatka je bila 

neuspešna pri treh predmetih, ena pri dveh in štiri pri enem predmetu. Splošno maturo je opravljalo 

13 zunanjih kandidatov, 9 jih je bilo pri tem uspešnih. 6 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 21,28 točk (slovensko povprečje je 20,17 točk).  

Maturitetno spričevalo s pohvalo je v spomladanskem roku prijelo 10 kandidatov, ki so bili ocenjeni z 

od 30 do 34 točkami. Ena dijakinja je na maturi iz matematike na osnovni ravni dosegla vse možne 

točke. En dijak je pri fiziki dosegel 99 % možnih točk. Enak odstotek točk je dosegla tudi ena dijakinja 

pri psihologiji. Prav tako je bil zelo uspešen dijak, ki je pri geografiji dosegel 98 % točk. 

  



Seznam zlatih maturantov: 

 Priimek Ime Št. točk 

1. Hočevar Ana 32 

2. Van Elteren Jan 32 

3. Breščak Ema 31 

4. Valenčič Lara 31 

5. Breznikar Rok 30 

6. Judež Jon 30 

7. Starič Janko 30 

8. Šketelj Maja 30 

9. Tirić Senija 30 

10. Žetko Simon 30 

Na jesenskem roku splošne mature je maturitetne izpite opravljalo skupno 17 kandidatov, od tega so 

bili 4 uspešni in so prejeli maturitetno spričevalo. Celotno maturo sta prvič opravljala 2 kandidata, ki 

sta uspešno zaključila četrti letnik v šolskem letu 2018/2019, oba sta bila neuspešna. Dve kandidatki 

sta ponovno opravljali celotno maturo in prav tako nista bili uspešni. Popravne izpite je opravljalo 6 

kandidatov, ki so prvič pristopili k opravljanju mature v spomladanskem roku 2019, 3 so bili uspešni. 

Prav tako so popravne izpite opravljali 4 kandidati, ki so popravljali maturo iz preteklih let, vsi so bili 

neuspešni. Dve dijakinji sta zviševali uspeh na maturi, ena je bila pri tem uspešna.  

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

mesto je splošno maturo v obeh rokih opravljalo 157 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik 

gimnazije v šolskem letu 2018/2019, od tega je bilo 152 uspešnih, kar je 96,8 %.  

mag. Vasja Jakše, tajnica ŠMK 

  

Zlati maturanti z ravnateljico in pomočnico ravnateljice, foto: mag. Branka Klemenčič 



Dosežki dijakov 

Vidni rezultati na državnih in mednarodnih tekmovanjih ali natečajih 

Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Državno matematično 

tekmovanje 

Domen Hočevar 2. c  zlato priznanje 

Jernej Birk 2. d zlato priznanje 

Državno tekmovanje iz 

razvedrilne matematike 

Nika Molan 3. e zlato priznanje  

Jon Judež 4. d zlato priznanje, 2. nagrada 

Miha Radež 4. d zlato priznanje  

Državno tekmovanje iz 

logike 

Miha Kapš 1. b zlato priznanje  

Matic Erpič 2. a zlato priznanje  

Domen Hočevar 2. c zlato priznanje  

Tjaša Remec 2. c zlato priznanje  

Evropske statistične igre – 

državno tekmovanje 

Valentina Kužnik 

Ema Slak 

Nadja Ziherl 

1. a 

1. a 

1. a 

1. mesto 

Tekmovanje v znanju 

angleščine za 3. letnik 
Luka Hadl 3. a zlato priznanje 

Tekmovanje World Scholar's 

Cup v Ameriki 

Nina Knoll 1. d 2 zlati in 1 srebrna medalja 

Maruša Penca Kocjan 3. c 1 zlata in 2 srebrni medalji 

Meta Kržan 1. k 1 zlata medalja 

Hana Knez 1. b 4 srebrne medalje 

Regijsko tekmovanje World 

Scholar's Cup v Ljubljani 

Brina Recelj 3. k 6 zlatih in 2 srebrni medalji 

Nina Knoll 1. d 5 zlatih in 1 srebrna medalja 

Maruša Penca Kocjan 3. c 4 zlate medalje 

Meta Kržan 1. k 3 zlate in 2 srebrni medalji 

Ana Može 3. k 3 zlate in 2 srebrni medalji 

Jona Šmalc Novak 1. k 2 zlati in 3 srebrne medalje 

 

 

Tekmovanje World Scholar's 

Cup na Kitajskem 

 

 

Nina Knoll 1. d 5 zlatih in 4 srebrne medalje 

Brina Recelj 3. k 4 zlate in 2 srebrni medalji 

Jona Šmalc Novak 1. k 3 zlate in 3 srebrne medalje 

Jan Karpljuk 3. c 3 zlate in 1 srebrna medalja 



Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

 

 

 

 

 

 

Tekmovanje World Scholar's 

Cup na Kitajskem 

Vanessa Špilar 2. d 3 zlate in 1 srebrna medalja 

Meta Kržan 1. k 3 zlate medalje 

Maša Mesojedec 1. d 2 zlati in 2 srebrni medalji 

Ela Žugič 3. c 1 zlata in 3 srebrne medalje 

Lara Strniša 2. d 1 zlata in 2 srebrni medalji 

Enej Zamida 1. d 5 srebrnih medalj  

Maša Saje 3. c 1 zlata in 1 srebrna medalja 

Irena Matić 1. c 1 zlata in 1 srebrna medalja 

Ana Može 2. d 1 zlata medalja 

Državno tekmovanje v 

znanju nemščine 

Teja Šuštaršič 3. a zlato priznanje 

Tjaša Remec 2. c srebrno priznanje 

Enej Trampuš 2. b srebrno priznanje 

Srednješolski natečaj 

haikujev v nemščini 

Ana Šenica 4. a priznanje 

Eva Novak 4. a priznanje 

Petra Hrastar 4. a priznanje 

Andrej Kaferle 4. a priznanje 

Nemško bralno tekmovanje 

EPI-Lesepreis 
Meta Kržan 1. k zlato priznanje 

Špansko bralno tekmovanje 

EPI-Lectura 
Nika Bregar 1. c zlato priznanje 

Državno tekmovanje iz 

španščine 
Marjetka Kralj 3. c srebrno priznanje 

Državno zgodovinsko 

tekmovanje 
Jan Anžlovar 4. d srebrno priznanje 

Nacionalno tekmovanje v 

okviru projekta Poučevanje 

evropske zgodovine s 

filmom 

Maja Brudar 

Pia Špehar 

Eva Inkret 

3. d 1. mesto 

Anamarija Gole 

Lana Jeglič 
4. b 2. mesto 

Mednarodno tekmovanje v 

okviru projekta Poučevanje 

evropske zgodovine s 

filmom 

Nejka Guček Cvelbar 

Anamarija Gole 
4. b 1. mesto 

Državno tekmovanje v 

znanju geografije 
Jon Judež  4. d zlato priznanje, 4. mesto 



Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Geography Olympiad of 

Central, South and South 

Eastern Europe 

Jon Judež  4. d srebrna medalja 

Državno tekmovanje v 

znanju o sladkorni bolezni 

Alenka Červ 3. a srebrno priznanje 

Tea Pirc 3. a srebrno priznanje 

Senija Tirić 4. b srebrno priznanje 

Državno tekmovanje v 

znanju biologije 

Jernej Birk 2. d zlato priznanje 

Angelika Kirar 4. d zlato priznanje 

Matevž Turk 4. b zlato priznanje 

Jošt Žunič 1. c srebrno priznanje 

Enej Zamida 1. d srebrno priznanje 

Žan Verce 2. a srebrno priznanje 

Jan Trputec 3. a srebrno priznanje 

Preglovo tekmovanje v 

znanju kemije 

Jernej Birk 2. b zlato priznanje, 3. mesto 

Luka Hadl 3. a zlato priznanje 

Maruša Škufca Kalin 3. a zlato priznanje 

Urban Malavašič 2. a srebrno priznanje 

Domen Hočevar 2. c srebrno priznanje 

Tea Pirc 3. a srebrno priznanje 

Sara Bobnar 3. a srebrno priznanje 

Manca Pavec 3. b srebrno priznanje 

Jan Van Elteren 4. a srebrno priznanje 

Matevž Turk 4. b srebrno priznanje 

Tinara Šuštaršič 4. c srebrno priznanje 

Angelika Kirar 4. d srebrno priznanje 

Državno srečanje mladih 

raziskovalcev 

Ana Grobler  

Leon Gorše 

4. b 

4. š 
zlato priznanje, 2. mesto 

Filip Brajčič 

Patricia Luštek 

Tinara Šuštarič 

4. c 

4. c 

4. c 

srebrno priznanje, 3. mesto 

Jan Igor Kržan 

Andraž Seničar 

Lara Valenčič 

4. c 

4. c 

4. c 

srebrno priznanje 



Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Krkine nagrade 

Nuša Avguštinčič 

Jan Van Elteren 

Jakob Vid Zupančič 

4. a 

4. a 

4. a 

Krkina nagrada 

Državno tekmovanje v 

znanju fizike 

Miha Radež 4. d 
zlato priznanje, 5. mesto, 

tretja nagrada 

Urban Malavašič 2. a srebrno priznanje 

Domen Hočevar 2. c srebrno priznanje 

Sergej Pelko 2. c srebrno priznanje  

Jernej Birk 2. d srebrno priznanje  

Luka Hadl 3. a srebrno priznanje  

Jan Trputec 3. a srebrno priznanje  

Jon Judež 4. d srebrno priznanje  

Rok Breznikar 4. b  srebrno priznanje  

Matevž Turk 4. b  srebrno priznanje  

Državno tekmovanje »Videl, 

premislil, odklenil!« 

Timotej Candellari 

Sergej Pelko 

Anita Koprivc 

Luka Hadl 

Andraž Seničar 

2. c 

2. c 

3. a 

3. a 

4. c 

6. mesto 

Državno tekmovanje v 

znanju astronomije 

Jon Judež 4. d 

zlato priznanje, 2. mesto,  

druga nagrada, uvrstitev na 

mednarodno olimpijado 

Jan Anžlovar 4. d srebrno priznanje 

Državno tekmovanje v 

znanju naravoslovja 

Jernej Birk 2. d 
zlato priznanje, 3. mesto, 

uvrstitev v olimpijsko ekipo 

Domen Hočevar 2. c zlato priznanje 

Mednarodna naravoslovna 

olimpijada EUSO  
Jernej Birk 2. d srebrno priznanje 

Evropa v šoli 

Neža Hočevar 1. d 1. mesto (likovni natečaj)  

Eva Šubic 2. b 2. mesto (literarni natečaj) 

Živa Valentinčič 1. d 3. mesto (fotografski natečaj) 

Šah Vid Dobrovoljc 4. b 2. mesto 

Badminton za 

nekategorizirane 
Maj Mišjak 4. š 3. mesto  

Streljanje z zračno puško Nuša Brezovar 3. k 3. mesto 



Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Košarka 3 x 3 (Ž) 

Uma Bobić 

Sara Burgar  

Loti Gorjanec 

Maja Košmrlj 

1. š 

1. š  

2. š 

1. š 

1. mesto 

Košarka 3 x 3 (M) 

Luka Černe  

Tin Hvalec 

Izak Molan 

Jaka Mori 

2. š  

3. š 

2. š 

3. š 

2. mesto 

Odbojka na mivki (Ž) 

Sara Kotnik 

Ema Smolič 

Lea Štefanič 

Lara Vrhovec  

Nela Zupan 

3. e 

1. d 

2. š 

2. š  

3. d 

3. mesto 

Gimnastika – ekipno (Ž) 

Pia Kapš 

Neva Kovač 

Klara Udovič  

Lisa Ulaga 

3. a 

2. k 

2. b  

1. d 

1. mesto  

 

  



Prejemniki priznanj in priznanj z nagrado 

V torek, 21. maja 2019, ko so maturanti prejeli spričevala in formalno zaključili svoje srednješolsko 

obdobje, je Gimnazija Novo mesto ponovno na skupni prireditvi za vse dijake in zaposlene podelila 

priznanja in priznanja z nagrado posameznikom, ki so se izkazali na različnih področjih. Na prireditvi, ki 

sta jo povezovali dijakinji Anita Koprivc in Ajda Lea Jakše, smo se družili prostovoljci, športniki, 

glasbeniki, literati, raziskovalci, jezikoslovci … Če povzamemo: gimnazijci. Letošnjo prireditev so 

zaznamovali trije govorci, veliko glasbenikov in plesalci 1. in 2. letnika. Ti so prireditev razgibali in 

estetsko dopolnili. 

Naj se vrnemo na začetek. Po pozdravnem nagovoru ravnateljice Mojce Lukšič je šolo nagovoril bivši 

gimnazijec Jože Oberstar. V Novem mestu in širše ga poznamo kot uspešnega odvetnika z izkušnjami v 

gospodarstvu in javnem sektorju. Dijakom, učiteljem in staršem je predstavil, s kakšno miselno 

naravnanostjo lahko posameznik uspe na izbranem področju. Sledila mu je Eva Puhek, dijakinja 4. š 

oddelka, ki je v imenu dijaške skupnosti nagovorila svojo generacijo in generacije, ki bodo v prihodnje 

zaznamovale gimnazijsko vzdušje. 

Govore so obogatili glasbeni nastopi dijakov Hane Klemenčič in Špele Kajtna, Nike Molan, Martina 

Koncilije, Gašperja Turka in Andreja Kaferleta. Posebej je potrebno izpostaviti Moniko Udrih, Nežo 

Brkopec, Niko Gašpar, Elo Blatnik, Klaro Jordan in Jakoba Kavška. 

Če so izpostavljeni nastopajoči prireditev »začinili«, so bili glavna sestavina nagrajenci in prejemniki; 

dijakinje in dijaki vseh letnikov. Imen je veliko preveč, da bi jih izpostavili, a za marsikoga izmed njih 

velja, da gre za posameznike, na katere bomo v prihodnje še naleteli, saj izstopajo. Kljub vsemu pa je 

potrebno izpostaviti prejemnika prestižne nagrade odličnosti. To sta dijakinja in dijak, ki sta na izbranih 

področjih izstopala na državni in mednarodni ravni, pri čemer sta svoje znanje razsipala tudi znotraj 

šolskega okolja vsa štiri leta. Gre za Nežo Cerinšek, ki se je uspešno preizkušala na literarnem področju, 

in Jona Judeža, ki se je izkazal v naravoslovju in prostovoljstvu. 

Marko Kastelic 

  

Neža Cerinšek in Jon Judež, prejemnika nagrade odličnosti, z ravnateljico,  
foto: Miha Hadl 



Seznam prejemnikov: 

Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

1. Kužnik Valentina 1. a priznanje z nagrado 

2. Slak Ema 1. a priznanje z nagrado 

3. Ziherl Nadja 1. a priznanje z nagrado 

4. Dović Vid 1. b priznanje 

5. Kapš Miha 1. b priznanje z nagrado 

6. Knez Hana 1. b priznanje 

7. Jakše Ajda Lea 1. c priznanje 

8. Hočevar Neža 1. d priznanje 

9. Knoll Nina 1. d priznanje 

10. Kogovšek Ben 1. d priznanje 

11. Plankar Anže 1. d priznanje 

12. Turk Ajda 1. d priznanje 

13. Ulaga Lisa 1. d priznanje z nagrado 

14. Valentinčič Živa 1. d priznanje 

15. Zamida Enej 1. d priznanje 

16. Bobić Uma 1. š priznanje z nagrado 

17. Burgar Sara 1. š priznanje z nagrado 

18. Guček Cvelbar Enja 1. š priznanje 

19. Kašič Eva 1. š priznanje 

20. Kerin Nil 1. š priznanje 

21. Košmrlj Maja 1. š priznanje z nagrado 

22. Mandelj Kaja 1. š priznanje 

23. Smolič Ema 1. š priznanje z nagrado 

24. Verbič Sara 1. š priznanje 

25. Erpič Matic 2. a priznanje 



Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

26. Grobler Mija 2. a priznanje 

27. Malavašič Urban 2. a priznanje 

28. Radež Matija 2. a priznanje z nagrado 

29. Saje Simon 2. a priznanje 

30. Šubic Eva 2. b priznanje 

31. Udovč Klara 2. b priznanje z nagrado 

32. Hočevar Domen 2. c priznanje z nagrado 

33. Pelko Sergej 2. c priznanje z nagrado 

34. Remec Tjaša 2. c priznanje z nagrado 

35. Birk Jernej 2. d priznanje z nagrado 

36. Petrina Maša 2. d priznanje 

37. Rudman Rok 2. d priznanje 

38. Kovač Neva 2. k priznanje z nagrado 

39. Simonič Lara 2. k priznanje 

40. Turk Gašper 2. k priznanje 

41. Černe Luka 2. š priznanje z nagrado 

42. Gorjanec Loti 2. š priznanje z nagrado 

43. Kunej Jaka 2. š priznanje 

44. Molan Izak 2. š priznanje z nagrado 

45. Novak Erin 2. š priznanje 

46. Peterlin Larisa 2. š priznanje 

47. Rudman Angela 2. š priznanje 

48. Vrhovec Lara 2. š priznanje z nagrado 

49. Červ Alenka 3. a priznanje 

50. Hadl Luka 3. a priznanje z nagrado 

51. Kapš Pija 3. a priznanje z nagrado 



Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

52. Koprivc Anita 3. a priznanje z nagrado 

53. Pirc Tea 3. a priznanje 

54. Škufca Kalin Maruša 3. a priznanje 

55. Šuštaršič Teja 3. a priznanje 

56. Trputec Jan 3. a priznanje 

57. Pavec Manca 3. b priznanje 

58. Grubič Sara 3. c priznanje 

59. Količ Anja 3. c priznanje 

60. Muhič Mojca 3. c priznanje 

61. Penca Kocjan Maruša 3. c priznanje 

62. Brudar Maja 3. d priznanje 

63. Filipović Leja 3. d priznanje 

64. Inkret Eva 3. d priznanje 

65. Simončič Maznik Zala 3. d priznanje 

66. Špehar Pia 3. d priznanje 

67. Zupan Nela 3. d priznanje z nagrado 

68. Kotnik Sara 3. e priznanje z nagrado 

69. Molan Nika 3. e priznanje 

70. Brezovar Nuša Gaia 3. k priznanje z nagrado 

71. Zelnik Gregorčič Ula 3. k priznanje 

72. Andrejčič Nika 3. š priznanje 

73. Cvitko Kristina 3. š priznanje 

74. Hvalec Tin 3. š priznanje z nagrado 

75. Mesojedec Maja 3. š priznanje 

76. Mori Jaka 3. š priznanje z nagrado 

77. Pureber Maja 3. š priznanje 



Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

78. Rman Nina 3. š priznanje 

79. Štefanič Lea 3. š priznanje z nagrado 

80. Avguštinčič Nuša 4. a priznanje 

81. Bogovič Patricija 4. a priznanje 

82. Cvelbar Vanesa 4. a priznanje 

83. Godec Nika 4. a priznanje 

84. Hrastar Petra 4. a priznanje 

85. Mohorčič Tadej 4. a priznanje 

86. Novak Eva 4. a priznanje z nagrado 

87. Šenica Ana 4. a priznanje 

88. Šiško Adam 4. a priznanje 

89. Šuštaršič Katja 4. a priznanje 

90. Van Elteren Jan 4. a priznanje 

91. Zupančič Jakob Vid 4. a priznanje 

92. Bajc Kaja 4. b priznanje 

93. Barbič Aja 4. b priznanje 

94. Breščak Ema 4. b priznanje 

95. Breznik Katarina 4. b priznanje 

96. Bučar Laura 4. b priznanje 

97. Bukovec Lara 4. b priznanje z nagrado 

98. Derganc Filip 4. b priznanje 

99. Dobrovoljc Vid 4. b priznanje z nagrado 

100. Gole Anamarija 4. b priznanje z nagrado 

101. Grobler Ana 4. b priznanje z nagrado 

102. Guček Cvelbar Nejka 4. b priznanje z nagrado 

103. Hodžić Nezmir 4. b priznanje z nagrado 



Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

104. Jeglič Lana 4. b priznanje 

105. Juršak Manca 4. b priznanje 

106. Klobčaver Brina 4. b priznanje 

107. Kulovec Kristina 4. b priznanje 

108. Kulovec Zala 4. b priznanje 

109. Luzar Tjaša 4. b priznanje 

110. Malnarič Kim 4. b priznanje 

111. Tirić Senija 4. b priznanje 

112. Turk Matevž 4. b priznanje z nagrado 

113. Bauer Ema 4. c priznanje 

114. Brajčič Filip 4. c priznanje z nagrado 

115. Cerinšek Neža 4. c priznanje z nagrado 

116. Drenovec Aljaž 4. c priznanje 

117. Gradecki Zara 4. c priznanje 

118. Koncilija Martin 4. c priznanje z nagrado 

119. Kržan Jan Igor 4. c priznanje 

120. Luštek Patricia 4. c priznanje 

121. Rajer Lana 4. c priznanje 

122. Seničar Andraž 4. c priznanje 

123. Šobar Filip 4. c priznanje 

124. Špilar Maja 4. c priznanje z nagrado 

125. Šuštarič Tinara 4. c priznanje 

126. Valenčič Lara 4. c priznanje 

127. Anžlovar Jan 4. d priznanje 

128. Balkovec Staša 4. d priznanje 

129. Bedene Nuša 4. d priznanje 



Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

130. Bojanec Valentina 4. d priznanje z nagrado 

131. Brudar Eva 4. d priznanje 

132. Hočevar Ana 4. d priznanje 

133. Hudoklin Zala 4. d priznanje 

134. Judež Jon 4. d priznanje z nagrado 

135. Kirar Angelika 4. d priznanje 

136. Lampret Urban 4. d priznanje 

137. Mitrović Anja 4. d priznanje z nagrado 

138. Možina Maša 4. d priznanje 

139. Pelko Andrej 4. d priznanje z nagrado 

140. Radež Miha 4. d priznanje z nagrado 

141. Starič Janko 4. d priznanje z nagrado 

142. Šketelj Maja 4. d priznanje 

143. Verbič Leja 4. d priznanje z nagrado 

144. Seličanec Adriana 4. k priznanje 

145. Šinkovec Laura 4. k priznanje 

146. Gorše Leon 4. š priznanje z nagrado 

147. Hočevar Maja 4. š priznanje 

148. Križman Mario 4. š priznanje 

149. Mišjak Maj 4. š priznanje z nagrado 

150. Žvar Tjaš 4. š priznanje 

  



Poročila strokovnih aktivov 

Slovenščina 

V šolskem letu 2018/2019 smo slovenščino poučevali: 

• Saška Cimperman,  

• Tina Furlan Turk, 

• Suzana Krvavica,  

• Tomaž Koncilija, 

• Renata Nose, 

• Natalija Petakovič. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Okrogla miza Spoznajmo jih. 

Oktober 
Predstava Grad Gori, predstava Ta veseli dan ali Matiček se ženi, predstava 
Konsovel, film Izbrisana, Rastoča knjiga. 

November 
Film Zvezda je rojena, literarni večer GIMNM KANT, gledališka popotovanja 
Slovenska popevka. 

December 
Šolsko tekmovanje za Cankarjevo tekmovanje, Izumitelj na zemlji, predstava 
Hlapci (kulturni dan v Ljubljani za 3. letnike), film Bohemian Rhapsody, 
prostovoljstvo-gimnazijski Božiček, uporabnik OZRK. 

Januar 
Področno tekmovanje za Cankarjevo tekmovanje, Predstava Visoška kronika, 
film Vdove. 

Februar 
Predstava Teror, predstava Deseti brat, film Marija Škotska, GIMNM KANT, 
gledališka popotovanja Gala baletni večer. 

Marec 
Državno tekmovanje za Cankarjevo tekmovanje, predstava Naj gre vse v π, 
film Zelena knjiga, literarni večer GIMNM KANT, gledališki abonma kabaret 
Realisti. 

April 
Romeo in Julija (kulturni dan v Ljubljani za 1. letnik), filma Najljubša, Oni, 
literarni večer GIMNM KANT, občinska prireditev ob dnevu upora, gimnazijski 
dan za spremembe. 

Maj  
Predstava Angel pozabe, predstava Prekleti kadilci, izid šolskega glasila 
Stezice. 

 

Matematika in informatika 

V šolskem letu 2018/2019 smo matematiko poučevali: 

• Jernej Ban, 

• Karmen Čarman, 

• Lojzka Hržica, 

• mag. Andreja Kramar, 

• Vanja Popov, 

• Mojca Rangus. 



V šolskem letu 2018/2019 sem informatiko poučevala: 

• Barbara Strnad. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Preverjanje predznanja za dijake 1. letnika, šolsko tekmovanje iz logike. 

Oktober Študijska skupina za matematike v Ljubljani. 

November Državno tekmovanje iz logike, šolsko tekmovanje Bober. 

Januar Državno tekmovanje iz logike. 

Marec 
Šolsko tekmovanje Kenguru, »S kengurujem na pico«, izbirno matematično 
tekmovanje. 

April  Državno tekmovanje iz matematike. 

Maj Predmaturitetni preizkus, mednarodno tekmovanje Evropske statistične igre. 

December–marec: državno tekmovanje Evropske statistične igre. 

 

Angleščina 

V šolskem letu 2018/2019 smo angleščino poučevali: 

• mag. Janez Gorenc, 

• Maja Hren, 

• Barbara Maznik, 

• Verena Potočnik, 

• Mirjam Skube, 

• Andrea Jardzyk, tujejezična učiteljica angleščine. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Preverjanje predznanja za dijake 1. letnika. 

November 
Šolsko tekmovanje iz angleščine za 3. letnike, tekmovanje Tournament of 
Champions v Ameriki. 

December Obisk bivše dijakinje in pogovor o študiju na Škotskem. 

Januar Regijsko tekmovanje v znanju Word Scholar's Cup (WSC). 

Februar  Regijsko tekmovanje za dijake 3. letnika. 

Marec Državno tekmovanje za dijake 3. letnika. 

April Priprave na tekmovanje WSC. 

Junij Globalno tekmovanje WSC v Pekingu. 



Nemščina 

V šolskem letu 2018/2019 smo nemščino poučevale: 

• Anja Hozner Vovko, 

• mag. Vasja Jakše, 

• Elsa Louis, 

• Nataša Sekula Zupančič, 

• Eva Starič. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Delavnice za 3. letnike ob evropskem dnevu jezikov (haikuji). 

Oktober Podelitev diplom DSD I, jezikovni tabor DSD v Celovcu. 

November 
Pisni izpit DSD II, predtekmovanje v znanju nemščine, priprave na tekmovanje 
v znanju jezika, sodelovanje na natečaju haikujev. 

December Ustni izpiti DSD II, priprave na tekmovanje v znanju jezika. 

Januar Šolsko tekmovanje v znanju nemškega jezika, priprave na izpit DSD I. 

Februar 
Državno tekmovanje v znanju nemščine, DSD ure za dijake 1. letnikov (2. 
sklop), poskusni ustni izpit DSD I, priprave na izpit DSD I, izvedba bralnega 
tekmovanja Pfiffikus. 

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

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

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

Junij Delavnica Jugend debattiert international, priprave na izpit DSD II. 

 

Španščina, francoščina in latinščina 

V šolskem letu 2018/2019 smo poučevali: 

• Marko Kastelic (latinščina), 

• Verena Potočnik (francoščina), 

• Tea Ribič (španščina in francoščina). 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September Pisanje haikujev v 3. letniku ob evropskem dnevu jezikov, podelitev diplom 
DELF. 

Oktober Šolsko tekmovanje v znanju francoščine. 

November Državno tekmovanje v znanju francoščine, interaktivna naravoslovna 
delavnica o zakisanju oceanov v sodelovanju s francoskim inštitutom. 



Februar Priprava na izpit DELF. 

Marec Macaron d'or tekmovanje iz peke francoskih slaščic, ekskurzija v Rim za 
klasike, srečanje klasičnih gimnazij v Škofji Loki, šolsko tekmovanje v znanju 
španščine DILO, izmenjava s špansko srednjo šolo Villanueva de la Serena, 
španska bralna značka Epi lectura. 

April Izpit DELF, državno tekmovanje v znanju latinščine, državno tekmovanje v 

znanju španščine DILO, povratna izmenjava s špansko srednjo šolo Villanueva 

de la Serena. 

 

Zgodovina in geografija 

V šolskem letu 2018/2019 smo poučevali: 

• Marko Arnuš (geografija), 

• Polonca Centa (geografija), 

• Katja Jakoš (geografija), 

• Suzana Malnar (zgodovina), 

• Nevenka Malnarič Brulc (zgodovina), 

• Matjaž Štih (zgodovina), 

• Robert Šupe (zgodovina in geografija). 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September 

Terenske vaje v Bohinju za 2. letnik, planinska tura za 2. letnik, šola v naravi za 

1. c (Radenci) in 1. k (Kočevje), ekskurzija s terenskim delom za IMP geografija 

(M. Arnuš), projekt Nacionalni mesec skupnega branja: oddelki 1. a, b, š (R. 

Šupe), Nacionalni projekt Poučevanje evropske zgodovine s filmom: 

načrtovanje aktivnosti v projektu. 

Oktober 

28. dnevi kulturne dediščine s predavanji o Romih, Kočevarjih in Uskokih, 
ekskurzija IMP – zgodovina, Poučevanje evropske zgodovine s filmom, ogled 
in analiza filma Dolina miru za 4. letnik in 1. k, projekt Nacionalni mesec 
skupnega branja: oddelki 1. a, b, š (R. Šupe), predavanje Jane Dular o Afriki, 
medpredmetna ekskurzija Visoška kronika za 4. d in 4. š, priprava zaključnega 
poročila o dejavnostih ob tednu kulture, zaključek mednarodnega projekta 
Poučevanje evropske zgodovine s filmom. 

November 

Ekskurzija za IMP geografija (P. Centa), poučevanje evropske zgodovine s 
filmom in 1. delavnica za dijake, ogled in analiza filma Jaz, Daniel Blake za 3. 
letnik, 4. b in 1. k, Akademija znanja (P. Centa, R. Šupe), gimnazijski večer 
GIMNM KANT (R. Šupe). 

December 

Kviz za osnovnošolce novomeške občine – 100 let konca prve svetovne vojne, 
Poučevanje evropske zgodovine s filmom, ogled in analiza filma Ime rože za 2. 
letnik, 4. b in 1. k, Razumevanje filma, izmenjava z gimnazijo Škofja Loka za 1. 
k. 

Januar 
Poučevanje evropske zgodovine s filmom, delavnica o izdelavi videoeseja, 
ogled in analiza filma Agora za 1. letnik in 4. b,  šolsko tekmovanje iz zgodovine 
in geografije, Razumevanje filma. 



Februar 

Ogled razstave 1918, ali nam prineseš mir? (Dolenjski muzej, za 4. letnik), 
Akademija znanja (P. Centa, R. Šupe), ogled filma Marija Škotska za 1. in 2. 
letnik, Gimnazijski večer 2 (R. Šupe), Razumevanje filma, UNESCO: Slovenski 
izgnanci 1941–1945, interni del mature iz zgodovine. 

Marec 

Ogled razstave 1918, ali nam prineseš mir? (Dolenjski muzej, za 4. letnik), 
narodna izmenjava z gimnazijo Jurija Vege iz Idrije, ekskurzija v Rim za 1. in 2. 
k, državno zgodovinsko tekmovanje in regijsko iz geografije, geografska in 
medpredmetna ekskurzija v Brežice za MT, Razumevanje filma, Večer lirike 
upora, 3. gimnazijski večer, klasični dan za 1. in 2. k, srečanje klasičnih gimnazij 
v Škofji Loki. 

April  

Regijsko srečanje mladih raziskovalcev (ocenjevanje nalog), izmenjava z 
gimnazijo Škofja Loka in gimnazijo Jurija Vege iz Idrije, državno tekmovanje iz 
geografije, Filmska vzgoja, Razumevanje filma, Predstavitev Seidlove zbirke za 
učitelje iz Španije, sodelovanje na sestanku UZ za promocijo šole, gimnazijska 
noč knjige, 2. delavnica o filmskih izraznih sredstvih za dijake in izobraževanje 
za učitelje (VIZO). 

Maj  

Ekskurzija po Sloveniji za 3. letnik, terenske geografske vaje za 1. letnik v 
Črmošnjicah (1. a, b, k, š), medpredmetna ekskurzija Visoška kronika za 2. b in 
d, Razumevanje filma, priprava in prijava programa za 7. tedne kulturne 
dediščine, projekt Poučevanje evropske zgodovine s filmom: priprava 
videoesejev. 

Junij  

Terenske geografske vaje za  1. c in d v Črmošnjicah, ekskurzija v Zagreb za 3. 
k in š, evropska geografska olimpijada v Beogradu, razrednikov dan 
(Kostanjevica na Krki, Griblje, Podzemelj, Loka …), Dolenjski muzej 
(MUSESCHOOL), medpredmetna ekskurzija v Idrijo in obisk Mestnega muzeja 
v Ljubljani za 1. in 2. k, projekt Poučevanje evropske zgodovine s filmom: 
priprava končnega poročila, strokovna ekskurzija na grad Rajhenburg in grad 
Bogenšperk za ITS Kako temačen je bil v resnici srednji vek, strokovna 
literatura za ekskurzijo v Istro. 

 

Športna vzgoja 

V šolskem letu 2018/2019 smo športno vzgojo poučevali: 

• Jernej Cimperman, 

• Sandi Kostić, 

• Saša Lavrič,  

• Ivan Maričič, 

• Primož Plazar, 

• Breda Vovko. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September  
Planinska tura, odbojka na mivki (področno, M in Ž), atletika (področno, M in 
Ž, ekipno). 

Oktober 

Atletika (finale, M in Ž, ekipno), rokomet (področno, Ž, občinsko, M), odbojka 

na mivki (finale, Ž), jesenski kros (občinsko, M in Ž), ŠD igre z žogo, pohod za 

3. in 4. letnik. 



November 
Košarka (občinsko, M), odbojka (občinsko in področno, M in Ž), judo (državno,  
M in Ž). 

December Košarka (področno, M in Ž), rokomet (četrtfinale, Ž), nogomet (občinsko, Ž). 

Januar 
Košarka (četrtfinale, M in Ž), nogomet (občinsko, M), odbojka (četrtfinale,  M), 
šah (državno, posamično), športno plezanje za nelicencirane (državno, M in 
Ž), zimski ŠD za 1. in 4. letnik. 

Februar 
Košarka (polfinale, Ž), odbojka (četrtfinale, Ž), streljanje z zračnim orožjem 
(področno, Ž, posamično), smučanje (področno, M in Ž), smučarski tečaj za 2. 
in 3. š. 

Marec 

Košarka (področno, M in Ž, 3 x 3), rokomet (polfinale, Ž), streljanje z zračnim 

orožjem (državno, Ž, posamično), smučanje (državno M in Ž, posamično in 

ekipno), šah (državno, ekipno). 

April 
Košarka (finale, Ž), košarka  (finale, M in Ž, 3 x 3), pomladni kros (občinsko in 
državno, M in Ž). 

Maj 
Atletika (področno in državno, M in Ž, posamično), športna gimnastika 
(državno, Ž, posamično in ekipno). 

Junij ŠD z aktivnostmi v naravi za 3. letnik (Bohinj, Mirna gora). 

Avgust Šola v naravi za 1. š. 

 

Biologija 

V šolskem letu 2018/2019 smo biologijo poučevale: 

• Barbara Bajc Šerovič, 

• Tatjana Durmič, 

• Tanja Gačnik, 

• Marija Kočar, 

• Tatjana Bartolj, laborantka. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September  Priprave na tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni. 

Oktober 

Ogled razstave Body Vital v Ljubljani za 3. l. izbirno in IMP biologija, priprave 

na šolsko naravoslovno tekmovanje, priprave na šolsko biološko tekmovanje, 

priprave na šolsko botanično tekmovanje, izvedba šolskega tekmovanja v 

znanju o sladkorni bolezni, obeležba svetovnega dneva hrane. 

November 
Priprave na šolsko naravoslovno tekmovanje, priprave na šolsko biološko 
tekmovanje, priprava in udeležba na državno tekmovanje v znanju o sladkorni 
bolezni, obeležba svetovnega dneva sladkorne bolezni, Akademija znanja. 

December 
Priprave na šolsko biološko tekmovanje, obeležba svetovnega dneva boja 
proti AIDS-u. 



Januar 
Priprave na šolsko biološko tekmovanje, izvedba šolskega biološkega 
tekmovanja, priprave na državno naravoslovno tekmovanje, ogled razstave 
Body Vital v Ljubljani za 3. letnik izbirno in ITS Znanost v gibanju. 

Februar 
Akademija znanja, obeležba svetovnega dneva mokrišč, priprave devetih 
dijakov na državno biološko tekmovanje. 

Marec 

Obeležba svetovnega dneva voda, študentka biologije na praksi, priprave 

dijaka na naravoslovno olimpijado EUSO 2019, priprave devetih dijakov na 

državno biološko tekmovanje. 

April 

Obeležba svetovnega dneva Zemlje, organizacija in izvedba Regijskega 
srečanja mladih raziskovalcev Dolenjske in Bele krajine ter sodelovanje pri 
ocenjevanju nalog, predstavitve ITS za 2. in 3. letnike, priprave na državno 
tekmovanje iz botanike, priprave dveh ekip na naravoslovno olimpijado EUSO 
2019. 

Maj 
Priprave na državno tekmovanje iz botanike, obeležba svetovnega dneva 
čebel. 

Junij 
Organizacija in izvedba biološke ekskurzije za 2. letnike v Muzej evolucije in 
neandertalca. 

 

Kemija 

V šolskem letu 2018/2019 smo kemijo poučevali: 

• mag. Branka Klemenčič,  

• Marinka Kovač, 

• Gašper Pernek, 

• Janja Pust, 

• Katarina Sluga, laborantka. 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September 

Predstavitev in podelitev Krkinih nagrad – ena nagrada, priprave za nove 
raziskovalne naloge, priprava prijavne dokumentacije za projekt RaST, pomoč 
pri pripravi prostora za adaptacijo kabineta in pripravljalnice kemikalij, 
sodelovanje v timih za pripravo ITS, sodelovanje v projektnih aktivnostih 
PODVIG in OBJEM, spremstvo na spoznavnih dnevih 1. a, spremstvo na 
športnem taboru 1. š, ureditev oglasne deske pred kabinetom kemija, 
predavanje ob Noči raziskovalcev (obisk nekdanjega dijaka dr. Mihe Lukšiča). 

Oktober 

Izvedba programov za delo z nadarjenimi v okviru projekta RaST (priprave na 
EUSO državno tekmovanje, raziskovalno delo – delo s timi mladih 
raziskovalcev, priprave na 1. izbirni test za kemijsko olimpijado, Rad imam 
kemijo), sodelovanje v timih za pripravo ITS, sodelovanje v projektnih 
aktivnostih PODVIG in OBJEM, sodelovanje pri pripravi in vodenju delavnic v 
okviru projekta V jati z drugačnimi (izvedba laboratorijskih vaj – izdelava 
bonbonov in mazil). 

 



November 

EUSO šolsko tekmovanje, izvedba programov za delo z nadarjenimi v okviru 
projekta RaST, sodelovanje v timih za pripravo ITS, sodelovanje v projektnih 
aktivnostih PODVIG in OBJEM, strokovni prispevek o delu z nadarjenimi dijaki 
v Radencih (29.–30. 11. 2019). 

December 

Izvedba programov za delo z nadarjenimi v okviru projekta RaST, priprave na 
EUSO državno tekmovanje, priprave na 1. izbirni test za kemijsko olimpijado.  
Raziskovalno delo – delo s timi mladih raziskovalcev, sodelovanje na 
Akademiji znanja (dve delavnici), sodelovanje v timih za pripravo ITS, 
sodelovanje v projektnih aktivnostih PODVIG in OBJEM, sodelovanje pri 
preureditvi pripravljalnice kemikalij, sodelovanje pri kvizu za osnovnošolce, 
sodelovanje pri dobrodelni akciji dijaške skupnosti (Izdelava daril za otroke na 
pediatričnem oddelku SB Novo mesto). 

Januar 

Izvedba programov za delo z nadarjenimi v okviru projekta RaST, sodelovanje 
v timih za pripravo ITS, sodelovanje v projektnih aktivnostih PODVIG in 
OBJEM, priprava predloga nakupov aktiva kemije, ureditev oglasne deske 
pred kabinetom kemija. 

Februar 

Izvedba programov za delo z nadarjenimi v okviru projekta RaST, sodelovanje 
na Akademiji znanja (dve delavnici), sodelovanje pri informativnem dnevu, 
delavnice – pomnjenje, organizacija in izvedba šolskega tekmovanja v 
pomnjenju Memoriada, sodelovanje v timih za pripravo ITS, sodelovanje v 
projektnih aktivnostih PODVIG in OBJEM. 

Marec 

Priprava in izvedba šolskega Preglovega tekmovanja v znanju kemije, izvedba 
programov za delo z nadarjenimi v okviru projekta RaST, delavnice - 
pomnjenje, sodelovanje v timih za pripravo ITS, sodelovanje v projektnih 
aktivnostih PODVIG in OBJEM, priprave slovenskih ekip na EUSO naravoslovno 
olimpijado, sodelovanje v komisiji pri obeležitvi števila pi. 

April  

Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi Regijskega srečanja mladih 
raziskovalcev Dolenjske in Bele krajine ter ocenjevanje nalog, izvedba 
programov za delo z nadarjenimi v okviru projekta RaST, sodelovanje v 
projektnih aktivnostih PODVIG in OBJEM, priprave slovenskih ekip na EUSO 
naravoslovno olimpijado. 

Maj  

Izvedba programov za delo z nadarjenimi v okviru projekta RaST, evalvacija 
aktivnosti RaST, državno Preglovo tekmovanje, državno srečanje mladih 
raziskovalcev, sodelovanje v projektnih aktivnostih PODVIG in OBJEM, 
udeležba na naravoslovni olimpijadi EUSO 2019. 

Junij  
Ekskurzija za 1. k in 2. k, izobraževanje v okviru mednarodne mature, montaža 
table donatorice sredstev za obnovo kemijske učilnice (Krka), priprava 
predloga nakupov kemija (razpis MIZŠ) in realizacija nakupa. 

 

Fizika 

V šolskem letu 2018/2019 smo fiziko poučevali: 

• Miha Hadl, 

• Vinko Sladoljev, 

• Blaž Zabret, 

• Ivan Potočar, laborant. 



Izvedene dejavnosti po mesecih: 

Oktober  Šolsko tekmovanje iz fizike za prvošolce – Čmrlj. 

December Šolsko tekmovanje v znanju astronomije. 

Januar Državno tekmovanje v znanju astronomije. 

Februar Šolsko tekmovanje iz fizike. 

Marec Regijsko tekmovanje iz fizike. 

April Državno tekmovanje iz fizike. 

 

Družboslovje 

V šolskem letu 2018/2019 smo poučevali: 

• Nina Arnuš (sociologija), 

• Zlatka Butkovec Gačnik (psihologija), 

• Jožica Cvelbar Franko (glasba), 

• Klavdija Giodani (psihologija), 

• Sabina Hočevar (psihologija), 

• Jana Hosta (psihologija), 

• Uroš Lubej (filozofija), 

• Jasmina Žagar (likovna umetnost). 

Izvedene dejavnosti po mesecih: 

September 
Mentorstvo pedagoške prakse študentke psihologije (Z. Butkovec Gačnik), 
predavanje za starše: Značilnosti mladostnikov na prehodu v srednjo šolo (J. 
Hosta). 

Oktober 

Pomoč pri organizaciji dogodka Gimnazijka z rastočo knjigo (Z. Butkovec 
Gačnik), pomoč pri organizaciji dogodka V jati z drugačnimi (Z. Butkovec 
Gačnik), izvedba delavnice na dogodku V jati z drugačnimi (Z. Butkovec 
Gačnik). 

November 
Operna predstava Seviljski brivec, Glasbena šola Marjana Kozine (1. a, b, c in 
d, 2. k in š; J. Cvelbar), pomoč pri organizaciji kviza za OŠ (Z. Butkovec Gačnik), 
predavanje za starše: Od »hotela mama« do vzgoje za samostojnost (J. Hosta). 

December 
Evropska unija: #EUandME (delavnice za dijake 3. letnika, Europe Direct Novo 

mesto; N. Arnuš). 

Januar 
Pomoč pri organizaciji kariernega dneva (Z. Butkovec Gačnik), izvedba dveh 
delavnic na kariernem dnevu (Z. Butkovec Gačnik). 

Februar 

Evropa v šoli (N. Arnuš, J. Žagar), predstavitev na informativnem dnevu (N. 
Arnuš), priprava glasbene točke za informativni dan (J. Cvelbar), pomoč pri 
organizaciji informativnega dneva (Z. Butkovec Gačnik), predstavitve 
gimnazijskega programa na informativnem dnevu (Z. Butkovec Gačnik). 



Marec 

Evropa v šoli (N. Arnuš, J. Žagar), Unesco Živa knjižnica (N. Arnuš, M. Hren),  
Dan za spremembe: delavnice, okrogla miza, gledališka predstava 6 (3. letnik; 
N. Arnuš), organizacija šolskega tekmovanja iz filozofije (U. Lubej), 
organizacija državnega tekmovanja iz filozofije (U. Lubej), pomoč pri 
organizaciji državnega tekmovanja iz filozofije (Z. Butkovec Gačnik), 
predavanje za starše Odloži že ta telefon (J. Hosta). 

April Ekskurzija Toskana, krožek. 

Maj 
Soorganizacija zaključne proslave (Z. Butkovec Gačnik), krožek, natečaj Evropa 
v šoli. 

Junij  Živa knjižnica (3. a, b, d in k; N. Arnuš). 

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

koordinacija študentov na praksi in vodenje projekta OBJEM (Z. Butkovec Gačnik), likovni krožek 

(Jasmina Žagar). 

 

  



Poročilo dijaške organizacije 

V letošnjem letu je bil predsednik DOG Matija Radež, dijak 2. a, ki je bil predlagan s strani lanskega 

predsedstva DOG. Oba podpredsednika in tajnico DOG za letošnje predsedstvo je predlagal letošnji 

predsednik DOG Matija Radež. Podpredsedniški mesti sta zasedla Urh Šadl, dijak 2. a, ter Klemen Jakob 

Kastrevc, dijak 1. a. Mesto tajnice DOG pa je zasedla Laura Ljubi, dijakinja 1. k. 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 je bil profesor Blaž Zabret.  

Zasedanje dijaške organizacije, s prisotnostjo predstavnikov razredov, je v letošnjem letu potekalo 

trikrat, in sicer v knjižnici šole. Dvakrat v prvem polletju ter enkrat v drugem polletju. Redkost zasedanj 

je bila posledica izboljšanega obveščanja predstavnikov razredov z uporabo pogovorne skupine preko 

aplikacije Messenger, v kateri je bil vsaj eden od predstavnikov vsakega razreda. Preko te skupine so 

bili dijaki obveščeni o vseh tekočih dejavnostih in naprošeni za razna sodelovanja. Razlog za 

spremembo načina komunikacije s predstavniki razredov je bil, ker dijaki prejšnja leta niso redno 

spremljani svoje e-pošte pa tudi način obveščanja ni bil dovolj pregleden.  

V interesu nam je bilo izvesti čim več aktivnosti in projektov. Naše delo ocenjujem kot zelo produktivno. 

Lotili in izpeljali smo sicer nekaj manj, a zato nekoliko večjih in obsežnejših projektov, še vedno pa 

verjamem, da bi lahko bili produktivnejši, če bi si to želeli. Vodstvo DOG ni imelo znotraj zasedbe 

nikakršnih težav in nesporazumov, ob vsakem projektu so nam priskočili na pomoč tudi številni ostali 

dijaki. Med dejavnejše spadajo Neža Povh, Alja Kastelic, Simon Saje in Anja Mitrović. Imel pa je DOG 

letos nekaj problemov pri prenosu informacij od predstavnikov razredov do dijakov njihovega razreda, 

saj smo ugotovili, da mnogi naročenih obvestil in informacij niso redno ali pravočasno sporočili svojim 

razredov. To je bilo na zasedanju DOG povedano in kritizirano, a razlike na bolje ni bilo moč zaznati.  

Prav tako je vodstvo DOG dobivalo vabila na zasedanje Dijaške organizacije Slovenije. Predstavnika 

naše gimnazije (Urh Šadl in Matija Radež) sta se zasedanja udeležila le enkrat, in sicer jeseni. Srečanj 

pogosteje nista obiskovala zaradi logističnih težav ter občutka nepomembnosti teh sestankov. Prav 

tako sta bila Urh Šadl in Matija Radež predstavnika dijakov v svetu šole. Sestankov se nista udeležila 

zaradi časovnega prekrivanja z drugimi obveznostmi. 

V letošnjem šolske letu je DOG uspela zbrati preko 1300 €, ki smo jih namenili družini v socialni stiski 

iz Šentjerneja. Dobičkonosni so bili projekti Božičkova pošta, Valentinova pošta ter novoletno-božični 

koncert.  

Projekti DOG so potekali po naslednjem vrstnem redu: 

Dan gimnazijskega puloverja 

je potekal 23. 11. 2018. Na dan smo vse gimnazijce pozvali, da se oblečejo v gimnazijski pulover, ki je 

ob 270-letnici gimnazije postal naš prepoznavni simbol. Med glavnim odmorom smo se tisti, ki smo 

prišli oblečeni v gimnazijski pulover, zbrali v naši telovadnici, kjer nas je Neža Cerinšek fotografirala. 

Datum pa smo ta izbrali zato, ker se je na ta dan pred 3 leti začela prodaja tega puloverja. 

Božičkova pošta 

je bila projekt, ki jo je vodil podpredsednik DOG Klemen Jakob Kastrevc. Potekal je od 17. 12. 2019 do 

21. 12. 2019. Pri njem so vidneje sodelovali Neža Povh, Laura Ljubi, Alja Kastelic, Matija Radež, Urh 

Šadl, Simon Saje in še nekaj drugih dijakov. Potekal je tako, da so dijaki pri mizi pred zbornico lahko 

naročili in glede na cenik plačali darilo za kogarkoli na naši gimnaziji. Nato pa je Klemen Jakob Kastrevc 



kupil vse naročeno blago in ga ob pomoči navedenih dijakov zavil in razdelil naslovnikom. Zaslužek 

projekta je bil približno 40 €. 

Novoletni dobrodelni koncert 

21. 12. 2018 smo z DOG organizirali novoletni dobrodelni koncert, ki je potekal 5. in 6. šolsko uro v 

telovadnici šole. Udeležba je bila glede na prejšnja leta kar dobra tudi proti koncu koncerta. Na odru 

so nastopili profesor Tomaž Koncilija s kitaro ter nam zapel avtorsko pesem Filozof, profesor Zabret 

nam je zarepal rap Od ljudi za ljudi, profesorica Tea Ribič pa nam je zapela francoski komad. Sodelovali 

pa so tudi dijaki, in sicer sta se nam z 2 pesmima predstavila Klara Jordan, na kitari pa jo je spremljal 

Filip Brajčič. Za ostali del koncerta pa je poskrbel rock band De Beat iz Šentjerneja, ki ga sestavljajo 

Davor Vovko, Nejc Hodnik, Nik Švalj Pleskovič in naš dijak Jakob Fifnja. Program sta povezovala Kaja 

Rangus in Rok Drenik. Koncert je bil dobrodelen, tako da so razredni predstavniki zbirali po 2 € na 

vsakega dijaka. S koncertom smo zbrali približno 1.200 €. 

Okrogla miza 

V sredo, 30. 1. 2019, je v atriju šole potekala okrogla miza z naslovom Novo mesto – mesto priložnosti 

pod vodstvom Dijaške organizacije Gimnazije Novo mesto. Kot gostje so se okrogle mize udeležili župan 

MO Novo mesto Gregor Macedoni, predsednik Društva novomeških študentov Jan Kruljac ter vodja 

območne izpostave JSKD Novo mesto Klavdija Kotar. Dogodek sta načrtovala, sestavila in vodila Anja 

Mitrović ter Matija Radež. Pri organizaciji pa so sodelovali tudi nekateri ostali dijaki (Alja Kastelic) in od 

profesorjev največ profesorja mag. Vasja Jakše ter Tomaž Koncilija. Prireditev se je pričela ob 11.30, 

trajala pa je približno 90 minut. Udeležili pa so se predstavniki iz vseh razredov. 

Ko smo pripravljali okroglo mizo, smo se odločili, da se bomo usmerili na teme, ki bi lahko dijake 

neposredno zadevale v vsakodnevnem življenju – kako pridejo v šolo, kje in kako se lahko umetniško 

izražajo, kakšne so njihove možnosti za fizično aktivnost. Tako je pogovor tekel o LokalPatriotu, prenovi 

Sokolskega doma, o gradnji ustrezne gimnazijske telovadnice, ki jo še kako potrebujemo, o sanaciji cest 

ter gradnji obvoznice, o viziji mestne občine o enovitih karticah za potniški promet, sistemu izposoje 

koles GONM, knjižnici … na koncu smo se dotaknili tudi bazena. Z izpeljavo samega dogodka smo zelo 

zadovoljni in se zahvaljujemo gostom za odziv na povabilo. 

Dogodku so sledile izjave za medije Dolenjskega lista ter Vaš kanala. Nekaj dni kasneje pa smo bili tudi 

povabljeni na intervju na radio Sraka, ki so se ga udeležili ravnateljica Mojca Lukšič, dijakinja Anja 

Mitrović ter dijak Matija Radež. 

Obisk predsedniške palače 

5. februarja 2019 je potekal posvet v predsedniški palači predsednika RS Boruta Pahorja z različnimi 

predstavniki organizacij, ki jih zadeva javno financiranje javnega programa v zasebnih osnovni šolah. 

Na ta pogovor smo bili povabljeni tudi predstavniki naše dijaške organizacije. Dogodka so se udeležili 

dijaki; Anja Mitrović, Urh Šadl, Simon Saje ter Matija Radež pod vodstvom pomočnice ravnateljice 

profesorice mag. Vasje Jakše. 

Valentinčkova pošta 

Izvedli smo jo 14. februarja. Poskrbeli smo za pestro ponudbo (vrtnice, bomboniere, zobno pasto, kisle 

kumarice ...). Pošta poteka tako, da se pobirajo prijave. Darovalec izbere artikel, količino in naslovnika. 

Če želi, lahko napiše še sporočilce, ki ga priložimo ob paketku. DOG poskrbi, da so paketki kupljeni, 

zaviti in dostavljeni naslovniku. S pošto lahko komu polepšamo dan, se povežemo, se nekomu 



zahvalimo, nekatere lahko pa tudi presenetimo. S približno sedemdesetimi naročili smo zaslužili okoli 

50 evrov. Vodja projekta Valentinčkova pošta je bila Laura Ljubi. 

Dan žena 

8. marca smo tudi na Gimnaziji Novo mesto obeležili dan žena. Klemen Jakob Kastrevc je z denarjem, 

zbranim lansko leto, nakupil vrtnice. Matija Radež, Neža Povh in Laura Ljubi smo jih razdelili med vse 

zaposlene pripadnice nežnejšega spola na Gimnaziji Novo mesto. S tem smo jim polepšali dan, jih 

razveselili in predvsem zelo presenetili.  

Gimnazijski pust 

Potekal je 5. marca po glavnem odmoru in trajal približno 2 šolski uri. Dijaki pa tudi profesorji so 

pokazali veliko inovativnosti ter s tem polepšali pustni torek v šoli. Tema pusta ni bila določena. Vsak 

razred je lahko pripravil točko in poskušal prepričati gledalce in pa seveda žirijo, ki so jo sestavljali gospa 

ravnateljica Mojca Lukšič, tajnica Tanja Krivec, profesorica Barbara Maznik ter člani vodstva DOG. Vsak 

od predstavnikov žirije je nastop ocenil od ene pa do desetih točk. Končni zmagovalci so postali dijaki 

1. c razreda. 

Literarno-likovna razstava  

V januarju 2019 se je v Dijaški organizaciji gimnazije pojavila ideja o likovno-literarni razstavi, na kateri 

bi se vsak mesec razstavilo po 10 del naših gimnazijcev; to so lahko bile fotografije, slike, pesmi, kratke 

zgodbe, črtice, risbe itd. Sprva je bila urednica razstave Laura Ljubi iz 1. k, a je nato prevzela vodstvo 

Miša Modic iz 2. k. Prva razstava je bila nastavljena na steno levo od zbornice in je bila postavljena v 

marcu. Originalno je bilo predvideno, da so na razstavi vsak mesec nova dela, vendar to zaradi 

pomanjkanja materiala ni bilo mogoče, zato je do konca leta obvisela prvotna razstava iz marca. 

Naslednje leto je nadaljevanje razstave predvideno z več menjavami v šolskem letu, vodenje projekta 

pa bo obdržala Miša Modic. 

Okoljski protest 

Nekateri naši gimnazijci smo se udeležili protesta proti okoljskim spremembam. Udeležba je bila nizka, 

za kar so krivi dijaki sami. Vodstvo DOG je iz Ljubljane dobilo zahteve protesta in program ter se 

odločilo, da sodelovanje na protestu za dijake ne bo obvezno, a bodo dijaki, ki bi se udeležili protesta, 

dobili opravičen izostanek od pouka. Nekaj dni pred protestom je bilo v atriju predavanje za dijake na 

to temo. Zagotovo pa udeležba na protestu ni bila slaba zaradi prepovedi udeležbe s strani predsednika 

DOG, zaradi njegovega nestrinjanja s programov, saj so to bile le lažne govorice. 

Natečaj za naj dijaka in naj dijakinjo šolskega leta 2018/19 

S strani Dijaške organizacije Slovenije smo aprila prejeli povabilo za sodelovanje na tem natečaju. 

Kriteriji ter pravila natečaja so bila sporočena vsem dijakom preko njihovih predstavnikov razredov. 

Odzvala sta se 2 dijaka iz 4. d, Anja Mitrović in Miha Radež. Anja Mitrović je bila izbrana za naj dijakinjo 

Slovenije. Podelitev nagrade je bila sredi junija v prostorih Ministrstva za znanost, kulturo in šport RS v 

Ljubljani. 

Prostovoljstvo v Varstveno delovnem centru Novo mesto 

8. maja se je 8 dijakov iz 2. a (Simon Saje, Kristina Turk, Mija Grobler, Zala Rom, Urh Šadl, Žan Verce, 

Zala Poljanec in Matija Radež) odpravilo v VDC. Tam nas je sprejela socialna delavka VDC NM, nam 

razkazala njihov center ter nas seznanila z njihovimi uporabniki. Nato smo se jim pridružili na njihovem 



dvorišču, kjer smo peli, igrali kitaro ter ukulele ter harmoniko in jim tako popestrili in polepšali dan. 

Dogodek je idejno in programsko zasnoval ter organiziral Matija Radež. 

Neizpeljani projekti 

Kljub zavzetosti nam vseh načrtovanih dogodkov ni uspelo izvesti. Mednje sodi medrazredni športni 

turnir, ki ni bil izveden zato, ker je bil načrtovan na delovno soboto, ki je potem ni bilo. Prav tako nismo 

obeležili kar nekaj svetovnih dni, ki smo jih nameravali. Hoteli smo ponovno izvesti tečaj samoobrambe 

za tretje letnike pri Borutu Kinclu, a so načrti splavali povodi zaradi problemov s prostorom. Neizveden 

je bil tudi obisk skupine dijakov v Domu starejših občanov v maju zaradi neuspešnega usklajevanja 

urnikov, zamika zaradi bolezni v DSO ter zasedenosti vodje projekta Matija Radeža s šolskimi 

obveznostmi, tako da nas je konec šolskega leta prehitel. 

Zaključek 

Ob koncu poročila bi kot predsednik DOG povzel, da je bilo vodenje dijaške organizacije na gimnaziji 

zanimiva izkušnja, ki mi je razširila obzorja, med drugim včasih tudi odprla oči o žalostni realnosti 

medijev in nekaterih profesorjev. Kljub dobri organizaciji in uspešnemu vodenju dijaške organizacije 

nihče izmed letošnjega vodstva DOG ne namerava nadaljevati mandata v naslednjem šolskem letu, kar 

je bilo ostalim dijakom že sporočeno in upamo na novo in sveže vodstvo DOG v prihodnjem letu.  

»Skupaj korak za korakom gradimo boljšo prihodnost na lokalnih temeljih.« Anja Mitrović 

 

Anja Mitrović, Miša Modic, Klemen Jakob Kastrevc, Urh Šadl, Laura Ljubu in Matija Radež 

  



Poročilo svetovalne službe 

V šolskem letu 2018/19 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.   

Svetovalni delavki sva na področju dela z novinci izvedli prijavno-vpisni postopek v 1. letnik in oblikovali 

oddelke prvih letnikov. Anica Kastelec je za dijake 1. letnika izvedla obvezno dejavnost Učenje učenja. 

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 

sta 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. Svetovalni delavki sva nudili 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 na šoli 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. 

Anica Kastelec in Petra Škof 

  



Poročilo šolske knjižnice 

Šolska knjižnica je v prvi vrsti namenjena vsem dijakom (642 v šolskem letu 2018/19) in strokovnim 

delavcem (70) Gimnazije Novo mesto, poleg tega pa dejavno sodelujemo s Knjižnico Mirana Jarca ter 

drugimi splošnimi in šolskimi knjižnicami v regiji in širše (medknjižnična izposoja). Število aktivnih 

članov je seveda večje, in sicer skupaj 916. Knjižnično gradivo obsega 39253 inventarnih enot, letni 

prirast knjižničnega fonda pa je bil 1163 enot. V šolskem letu je bilo evidentiranih 8662 aktivnih obiskov 

šolske knjižnice, izposojenih pa je bilo 10.900 inventarnih enot. 

V mesecu novembru se je zaradi odhoda v pokoj poslovila dolgoletna priljubljena knjižničarka Albina 

Simonič, njeno delo pa smo nato do konca šolskega leta po najboljših močeh nadaljevali profesorji in 

knjižničarji Uroš Lubej, Marko Kastelic in Tomaž Koncilija. 

Med drugim smo nadaljevali z dejavnostmi prehoda na sistem COBISS3 (katalogiziranje še 

neevidentiranega knjižničnega starega fonda), poskrbeli za nemoteno delovanje učbeniškega sklada – 

njegova skrbnica je postala Tanja Gačnik, svetovali dijakom pri raziskovalnih in maturitetnih nalogah, 

omogočali dijakom e-dostop do študijskih in drugih vsebin, vpeljali pa smo tudi knjižnični e-novičnik, 

prek katerega smo strokovne delavce in dijake obveščali o knjižnih novostih s kratkimi predstavitvami 

knjig in drugih edicij, za kar je skrbel Uroš Lubej. V prostorih knjižnice smo organizirali pet gimnazijskih 

večerov pod skupnim naslovom GIMNM KANT, na katerih so s svojo poezijo, prozo in glasbo kot 

kantavtorji nastopili številni dijaki in tudi nekaj profesorjev. Poseben dogodek je bila Gimnazijska noč 

knjige 23. aprila, v sklopu katere je več dejavnosti potekalo v prostorih šolske knjižnice. 

V podporo razvijanju bralne kulture in informacijske pismenosti dijake 1. letnikov vključujemo v 

nacionalni projekt Rastem s knjigo za SŠ, ki ga organizira Javna agencija za knjigo v sodelovanju z 

regionalnimi splošnimi knjižnicami. Njegov namen je »dijake prvih letnikov motivirati za branje ter 

spodbuditi njihovo obiskovanje splošnih knjižnic«. Vsi dijaki prvega letnika so tako v septembru in 

oktobru 2018 obiskali najbližjo splošno knjižnico – Knjižnico Mirana Jarca, kjer so po dveurnem 

izobraževalnem programu prejeli tudi knjižno darilo, zbirko kratkih zgodb Noben glas lanskoletne 

zmagovalke festivala Novo mesto short Suzane Tratnik. 

Tomaž Koncilija 

  



Odkritje spominskega obeležja Novomeščanom, ki so si 

prizadevali za ustanovitev gimnazije 

Na pročelju Glasbene šole Marjana Kozine v Novem mestu so v okviru evropskega leta kulturne 

dediščine v četrtek, 4. 10. 2018, odkrili spominsko obeležje novomeško gimnazije, in sicer zahvalo 

Novomeščanom, ki so si v 18. stoletju prizadevali za ustanovitev gimnazije v Novem mestu. Takratna 

vladarica avstrijska nadvojvodinja Marija Terezija jim je prisluhnila in v skladu s svojo šolstvu 

naklonjeno razsvetljensko politiko dovolila ustanovitev šestih razredov gimnazije v Novem mestu. 

Vodenje šole je zaupala frančiškanom in pouk je v stavbi ob samostanu stekel novembra 1746. 

Spominsko ploščo so vzidali na pobudo Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta. Denar 

za njeno izdelavo in hkratno prenovo izvirnega portala prvotne novomeške gimnazijske stavbe je 

prispevala Krka, tovarna zdravil d. d. Ustanovitev gimnazije je bil velik dogodek, pomemben za mesto 

in širše območje. Njena vloga v kulturnem, znanstvenem, gospodarskem in političnem razvoju je bila 

in je izjemnega pomena, med nekdanjimi dijaki novomeške gimnazije pa je moč najti številna znana in 

ugledna imena. 

V treh stoletjih je preživela države, vojne, politične sisteme, šolske reforme in programe. Pouk je na 

novomeški gimnaziji kljub številnim družbenim in političnim pretresom potekal ves čas, zato je 

Gimnazija Novo mesto najstarejša šola z neprekinjeno tradicijo delovanja na ozemlju današnje 

Slovenije. Kot je poudarila ravnateljica Mojca Lukšič, je gimnazija ne le šola, je kulturna dediščina. 

Zbrane goste sta poleg ravnateljice Gimnazije Novo mesto nagovorila še župan MO Novo mesto mag. 

Gregor Macedoni in dr. Miha Japelj, član novomeškega odbora za promocijo kulturne dediščine, ki je 

poudaril, da spominska plošča predstavlja tudi globok spomin na vztrajne, domoljubne in trmaste 

Novomeščane, ki so uspeli prepričati takratno avstro-ogrsko oblast in Marijo Terezijo, da je kot 

vladarica ustanovila v prvo gimnazijo v takratni monarhiji prav v Novem mestu. 

V spremljevalnem kulturnem programu so nastopili dijaki in dijakinje novomeške gimnazije: Gaja 

Potočar, Tjaša Remec, Hana Povše in Lara Gornik, ki so pod vodstvom svojih mentorjev iz Glasbene šole 

Marjana Kozine zaigrali dve skladbi, ter Jaka Kunej, Timotej Candellari in Anita Koprivc, ki so v krajšem 

skeču uprizorili ustanovitev šole. Program je povezovala Eva Novak. 

Natalija Petakovič 

Odbor za promocijo kulturne dediščine z županom in Marijo Terezijo,  
foto: Jaka Ercegovčevič 



Rastoča knjiga Gimnazije Novo mesto – Gimnazijka z Rastočo 

knjigo 

V letošnjem šolskem letu je Gimnazija Novo mesto vstopila v vseslovenski in mednarodni projekt 

Rastoča knjiga, 5. oktobra 2018 pa je v atriju šole je potekala prireditev ob tem dogodku, ko je 

ravnateljica Mojca Lukšič skupaj z županom MONM mag. Gregorjem Macedonijem in državno 

sekretarko na MIZŠ Martino Vuk pred šolsko knjižnico odkrila relief Gimnazijke z Rastočo knjigo, delo 

akademskega slikarja Tomislava Blaževića, katerega simbolna vrednost bo gimnazijce trajno motivirala 

za spoštovanje in znanje – takšen je tudi napis na prvem listu gimnazijske Rastoče knjige, ki naj bi 

spodbujala odličnost, mojstrstvo in etično delovanje na vseh področjih življenja. 

Prireditev, na kateri je poleg že omenjenih visokih gostov dijake 1. letnika nagovoril tudi dr. Janez 

Gabrijelčič, oče in idejni vodja Rastoče knjige, je povezovala zavest o pomenu knjige in jezika za 

Slovence, pa tudi spoznanje o tem, koliko izjemnih ustvarjalcev in pomembnih osebnosti je izšlo iz 

gimnazijskih klopi ali izza katedrov. Ob tem ne gre zanemariti dejstva, da je novomeška gimnazija kot 

najstarejša stalno delujoča izobraževalna ustanova pri nas vstopila v projekt prva med slovenskimi 

gimnazijami in srednjimi šolami sploh. 

Z deklamacijami in plesno točko smo se spomnili nekdanjih gimnazijskih dijakov (in profesorjev): 

Dragotina Ketteja, Antona Podbevška, Slavka Gruma, Pina Mlakarja, Frana Detele, Janeza Kolenca, 

gimnazijski godalni kvartet je izvajal skladbe Marijana Dovića, pred knjižnico pa je bila na ogled tudi 

razstava najpomembnejših gimnazijskih knjig po izboru dijakov in profesorjev, kjer so poleg že 

omenjenih Ketteja, Podbevška in Gruma našli mesto še Simon Jenko, Oton Župančič, Niko Zupanič, 

Ferdinand Seidl, Miran Jarc, Leon Štukelj, Milček Komelj, Nejc Gazvoda, Katja Plut, Damijan Šinigoj, 

Smiljan Trobiš in Magda Lojk, od najmlajše generacije pa Uroš Topić in Erika Kum. 

V programu so ob spodbudah mentorjev nastopili številni gimnazijci: glasbeniki Ema Starešinič, Nika 

Molan, Janko Starič, Anja Mitrović in Filip Derganc, deklamatorji Rok Drenik, Edita Miklič in Jona Šmalc 

Novak, plesalca Jasna Potočar in Nal Lakič ter Jaka Kunej in Martin Koncilija z dramskima vložkoma. 

Povezovalki Anita Koprivc in Eva Novak sta prireditev zaključili s sugestivnimi besedami Nejca Gazvode, 

pisatelja mlajše generacije, ki je v svoji zgodbi Sedempetindvajset iz nagrajene zbirke Vevericam nič ne 

uide kot 17-letni gimnazijec novomeške gimnazije zapisal: »Svet okoli nas bobni, mi pa ubijamo čas. Če 

kaj spremenite, mogoče ne boste postali sence, ki samo švigajo, ampak boste stali na svetlobi. 

Naredite, kar hočete, samo naj se nekaj premakne … kar koli.« 

Na Gimnaziji Novo mesto se zavedamo pomena knjige in jezika za Slovence, pa tudi dejstva, koliko 

izjemnih ustvarjalcev in pomembnih osebnosti je izšlo iz gimnazijskih klopi ali iz profesorskih vrst. 

Rastoča knjiga naj bi s svojo inovativno in privlačno podobo povečala samozavest, istovetnost in 

prepoznavnost naše šole v Sloveniji ter bila mesto navdiha in ustvarjalnosti. Gimnazijke in gimnazijci 

naj bi se ob kipu Gimnazijke z Rastočo knjigo in izbranih knjigah novomeških gimnazijcev navduševali 

in iskali moč in energijo za svojo nadaljnjo strokovno ter življenjsko pot. Rastoča knjiga je odgovorno 

dejanje vodstva gimnazije, ki mu ni vseeno, kaj se bo s Slovenijo, Novim mestom in gimnazijo dogajalo 

v prihodnje, obenem pa svojevrstna vizija in tudi akcija, ki naj bi tudi našim zanamcem kazala pot kot 

razpoznavno znamenje, ki odpira pot za uspešno prihodnost. Gre za dobronamerno iniciativo, katere 

namen je med drugim na poseben način povezati zaposlene in dijake gimnazije z drugimi državljani 

Slovenije ter prebivalci sveta, ne glede na razlike med njimi, in zamisel, ki dolgoročno gledano vodi k 

odličnosti, bogastvu odnosov in sožitju v različnosti. 

Tomaž Koncilija 



Dejavnosti za promocijo klasične gimnazije 

Izmenjava dijakov klasičnih gimnazij 

14. in 15. 12. 2018 je potekal prvi del tradicionalne izmenjave dijakov in profesorjev programa klasične 

gimnazije Gimnazije Novo mesto in Gimnazije Škofja Loka.  

Gostitelj je bila Gimnazija Škofja Loka. Z naše šole so se izmenjave udeležili dijaki 1. k-razreda, ki sta jih 

spremljala profesorica Natalija Petakovič in profesor Matjaž Štih. 

Prvi dan smo se s pomočjo delovnih zvezkov in v več skupinah seznanili z znamenitostmi Škofje Loke. 

Drugi dan so bili dijaki dejavni v različnih delavnicah, kjer so se ukvarjali z antično zgodovino, religijo, 

dramatiko in mitologijo. Na koncu so dijaki svoje misli in vtise zapisali, jih vložili v časovno kapsulo, ki 

so jo zakopali na vrtu Gimnazije Škofja Loka. 

Drugi del izmenjave je potekal 12. in 13. 4. 2019 v Novem mestu. Iz Gimnazije Škofja Loka nas je 

obiskalo 15 dijakov, ki sta jih spremljala dva profesorja. Z naše strani so sodelovali dijaki 1. k in njihov 

razrednik profesor Matjaž Štih. Dijaki so se najprej ukvarjali z latinščino. Delavnico je pripravil profesor 

Marko Kastelic. 

Popoldne smo si ogledali razstavo o Leonu Štuklju in arheološko razstavo v Dolenjskem muzeju. Dan 

smo zaključili s spoznavanjem zgodovine Novega mesta s pomočjo aplikacije Actionbound. 

V soboto so dijaki najprej raziskovali zgodovino Gimnazije Novo mesto, se potem seznanili z življenjem 

ustanovitelja Novega mesta Rudolfa IV. Na koncu so se udeleženci izmenjave pomerili še v igri 

mrhovinarski lov. 

Matjaž Štih 

Srečanje klasičnih gimnazij Slovenije v Škofji Loki 

V nizu petletnega intenzivnejšega sodelovanja med slovenskimi gimnazijami s klasičnim programom je 

Srečanje klasičnih gimnazij gostila še peta, Gimnazija Škofja Loka. Projekt je pred petimi leti vzniknil kot 

del širšega projekta Klasik.si, a je postopoma prerastel v samostojen dogodek, ki pritegne v svojo sredo 

tudi zunanje občinstvo in medije. 

Na izmenjavi s klasiki iz Škofje Loke, foto: Natalija Petakovič 



Pod okriljem škofjeloškega ravnatelja in utečene ekipe, ki izvaja pouk v klasičnemu oddelku, so 

slovenski gimnazijci 29. marca 2019 namesto v Škofjo Loko vstopili v antično mesto Locopolis. Idejno 

zasnovo in velik del izvedbe programa je nase prevzel Gašper Kvartič, učitelj latinskega jezika na 

Gimnaziji Škofja Loka. Po pozdravni prireditvi na gimnaziji smo obiskovalci imeli možnost obiska in 

sodelovanja v več deset delavnicah, kjer smo z »locopolisovo« denarno valuto plačevali za lepotne 

namige in usluge, prerokovanje, poučevanje različnih veščin ipd. Dan smo si lahko popestrili tudi z 

obiskom rimskih term in s predstavo. 

Ob koncu dneva so dijaki vseh petih slovenskih klasičnih gimnazij pripravili zanimivo kulturno dogajanje 

na forumu rimskega mesta. Dijaki naše gimnazije so obiskovalcem pripovedovali o zanimivih dogodkih, 

ko se je neke noči ob polni luni rimski vojak spremenil v volkodlaka. Rimsko različico še danes poznane 

srhljive zgodbe je pred dvema tisočletjema zapisal znameniti Petronij Arbiter, avtor antičnega romana 

Satirikon. Dan se je zaključil z rimsko pojedino. 

Marko Kastelic 

Sprememba predmetnika klasičnih gimnazij 

Že ob začetku šolskega leta je Zavod RS za šolstvo k sodelovanju pri spremembah kurikuluma oz. 

razporeditvi vsebin kurikuluma povabil vseh pet gimnazij, ki izvajajo klasični program v Sloveniji. Na 

srečanju v Mariboru smo si gimnazije izmenjale prakse, ki pouk predmetov spreminjajo na način, da se 

nekatere vsebine poučuje timsko in raziskovalno. 

Gre za način poučevanja, ki do določene mere sledi interdisciplinarnim tematskim sklopom (ITS-om). 

Kot pove ime samo, se z določenimi učnimi vsebinami dijaki seznanijo v timskem poučevanju, ki temelji 

na aktivnostih dijakov. Gre za dialoški, odprt in raziskovalen pristop k pridobivanju znanja.  

Gimnazija Novo mesto je že leto pred povabilom na zavod do določene mere preizkusila omenjen način 

poučevanja, saj je nekaj ur v prvem letniku pri klasikih namenila timskemu in projektnemu delu. Tako 

se predmeti, kot so slovenščina, zgodovina, latinščina in umetnostna zgodovina, večkrat srečajo znotraj 

ene ure.  

Nekatere dobre prakse pri poučevanju, ki smo jih preizkusili na naši gimnaziji, so v tem letu izvajale 

tudi druge gimnazije. Seveda so jih prilagodile svojim posebnostim in okolju. Podobno smo tudi mi z 

zanimanjem povzeli njihove dobre izkušnje, kolikor nam je to dopuščala naša organizacija pouka.  

Marko Kastelic 

  



Anja Mitrović – naj dijakinja v šol. letu 2018/19 

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je v torek, 11. junija 2019, že osmič podelila naziv naj dijak in naj 

dijakinja, ki pripade aktivnim dijakom, ki so uspešni ne le na učnem področju, ampak se v prostem času 

ukvarjajo tudi z različnimi obšolskimi dejavnostmi.  

Naj dijakinja je postala Anja Mitrović, dijakinja 4. letnika Gimnazije Novo mesto, naj dijak pa Aleksandar 

Đuričić, dijak zdravstvene šole iz Velenja.  

Anja je bila vsa štiri leta je bila odlična dijakinja. Svoje znanje, umetniško nadarjenost, vodstvene 

sposobnosti, predvsem pa humanost je vseskozi dokazovala na različnih tekmovanjih v znanju, 

kulturnih prireditvah na šoli in izven nje, pri delu z učenci in dijaki, ki so potrebovali učno pomoč, in pri 

vodenju razreda ter delovanju v gimnazijski dijaški skupnosti.   

Anja je na odprtem državnem prvenstvu v pomnenju Memoriada 2018 osvojila zlato priznanje v 

kategoriji odrasli. Na računalniškem tekmovanju Bober je osvojila bronasto priznanje. Na 52. srečanju 

mladih raziskovalcev Slovenije 2018 je za raziskovalno nalogo s področja matematike ali logike prejela 

srebrno priznanje za 2. mesto. Kot članica skupine Klelti 2 je prejela priznanje Statističnega urada 

Republike Slovenije za 2. mesto v Kategoriji A na nacionalni ravni Evropskih statističnih iger 2017/18.  

Ob tem je Anja nastopila je v božičkovi predstavi na šoli, na večeru lirike upora, bila je predsednica 

razreda in aktivna prostovoljka. V organizaciji Posvetovalnice za učence in starše iz Novega mesta je 

poučevala otroke, za kar je prejela priznanje, učno pomoč pa je kot tutorka nudila tudi dijakom iz nižjih 

letnikov gimnazije.  

Anja je kot podpredsednica Dijaške organizacije vodila ter aktivno sodelovala pri pripravi in organizaciji 

okrogle mize Novo mesto – mesto priložnosti, na kateri so dijaki gimnazije z županom MO Novo mesto, 

predsednikom DNŠ in vodjo OE JSKD razpravljali o možnostih za izboljšanje položaja mladih in njihove 

večje vključenosti v vsakdanji utrip Novega mesta.  

V Kempo Arnis Federaciji Anja trenira borilne veščine. Osvojila je 7. KYU oz. rumeni pas. Na izmenjavi 

z Gimnazijo Karlovac je za vrstnike in širšo javnost v Karlovcu vodila delavnice borilnih veščin in 

samoobrambe. 

Anja se ukvarja tudi z glasbo. Je članica orkestra AVE, s katerim je zmagala na 6. mednarodnem 

tekmovanju pihalnih orkestrov Slovenije.  

Anja Mitrović z ravnateljico, foto: Natalija Petakovič 



Veseli smo , da so bili njeni dosežki, njena angažiranost v dijaški skupnosti, prostovoljstvu, kulturi ter 

njen velik prispevek k ugledu gimnazije prepoznani tudi med njenimi vrstniki in »okronani« z nazivom 

naj dijakinja. 

Natalija Petakovič 

 

Mojca Muhič, dekle z velikim srcem, je postala naj prostovoljka 

za leto 2018 

Mojca Muhič, dijakinja 3. letnika Gimnazije Novo mesto, je prejela naziv naj prostovoljka za leto 2018. 

Ta časten naziv si je Mojca prislužila s svojim izjemnim delovanjem na področju prostovoljstva, saj je 

to mlado dekle mnogoterih talentov vedno pripravljeno svoj prosti čas nameniti tudi drugim.  

Njeno prostovoljno delo ima korenine že v družini in v osnovni šoli, kot srednješolka pa je svoje 

prostovoljstvo še razširila. V letu 2018 je bila še posebej aktivna, zato smo jo na Gimnaziji Novo mesto 

prijavili na natečaj Mladinskega sveta Slovenije Prostovoljec leta 2018. Med številnimi prijavljenimi 

posamezniki je strokovna komisija presodila, da si Mojca Muhič  zasluži naziv naj prostovoljka leta 2018 

v skupini do 19 let. Priznanje je prejela 11. junija 2019 na zaključni prireditvi na Brdu pri Kranju, katere 

častni pokrovitelj je bil predsednik države Borut Pahor.   

Mojca svoj čas in svoje delo nesebično daruje za mnoge posameznike, od mladih gasilcev, sošolcev in 

prijateljev, do starostnikov in bolnikov pa tudi oseb z zmerno, težko in težjo motnjo v duševnem 

razvoju. Njena prostovoljska pot se je začela v domačem kraju, v gasilskem društvu PGD Mali 

Podljuben. Tu ima sedaj pomembno vlogo na področju gasilske mladine. V osnovni šoli Vavta vas je 

bila članica ekipe prve pomoči, s katero je v 9. razredu na državnem tekmovanju dosegla 2. mesto. 

Kasneje je nadaljevala delo prostovoljke v OE Rdečega križa Novo mesto, udeleževala se je njihovih 

taborov mladih, kjer so nudili pomoč starejšim na njihovem domu, sodelovala je tudi v njihovi odmevni 

akciji za pomoč Rajkovim pri obnovi hiše. Že od prvega letnika dalje je z odprtimi rokami sprejela 

možnost prostovoljnega dela v Splošni bolnišnici Novo mesto. Tako že tretje leto zapored vsak teden 

obiskuje bolnike na nevrološkem oddelku. Med jesenskimi počitnicami je sodelovala v enkratnem 

projektu »72 ur brez kompromisa«. Prevzela je vodstvo ekipe Gimnazije Novo mesto in sprejeli so 

neznani izziv – narediti nekaj dobrega in koristnega za širšo lokalno skupnost v 72 urah. Prostovoljke 

so dobile nalogo pripraviti program za dan z varovanci v Centru Dolfke Boštjančič Draga v enoti Novo 

mesto. Del izziva je bilo tudi sodelovanje v akciji »Manj svečk za manj grobov«. V okviru te akcije so 

dekleta zbirala prostovoljne prispevke, ki so jih predala vodstvu centra za nakup pripomočkov za lažje 

delo z otroki z motnjo v duševnem razvoju. Mojco je ta akcija spodbudila, da postane prostovoljka tudi 

v tem centru.  

Ob prejetju naslova naj prostovoljka leta 2018 je Mojca zapisala misel Dawne Markove: »V nasprotju z 

našim prepričanjem ne pregorimo, zato ker bi dali preveč, marveč ker skušamo dati nekaj, česar 

nimamo,« in dodala: »Lepo je deliti svoj čas z ljudmi, ki znajo ceniti že skromnem stisk roke in nasmeh 

na obrazu od popolnega neznanca.«  

Na Gimnaziji Novo mesto se že vrsto let trudimo spodbujati prostovoljstvo in humanitarnost med 

mladimi, saj menimo, da je to velika naložba za prihodnost naše družbe. Mentorice prostovoljstva na 

šoli in ostali zaposleni smo ponosni na Mojco in njeno humanitarno delo. Privilegij nam je delati s tako 

dobrosrčnimi dijaki, kot velikokrat poudari naša ravnateljica Mojca Lukšič.  



Anica Kastelec, Karmen Čarman 

  

Mojca z mamo in mentoricama, 
 foto: arhiv Gimnazije Novo mesto 

Mojca prejema priznanje,  
foto: arhiv organizatorja prireditve 



Projekti 

Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM 

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. Prvo leto je bilo 

namenjeno pripravi instrumenta za ugotavljanje trenutnega stanja in analizi trenutnega stanja v 

posameznih zavodih. Sedaj, 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. Šolski projektni tim 

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

bo nadaljeval tudi naslednje šolsko leto. 

Zlatka Butkovec Gačnik 

PODVIG – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje 

prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah 

Lani je Gimnazija Novo mesto pristopila k projektu PODVIG (Krepitev kompetence podjetnosti in 

spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah). Projekt poteka v 

sklopu razpisa prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost« in 

traja od 3. 11. 2017 do 31. 8. 2022.  

V projektu sodelujejo: 

• ZRSŠ – vodenje projekta, 

• Vzgojno-izobraževalni zavodi: 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij, 

• Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 

• Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 

• Šola za ravnatelje, Institut Jožef Stefan, Gospodarska zbornica Slovenije, 

• Društvo HUMANITAS – Center za globalno učenje in sodelovanje,  

• Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova in  

• Zveza prijateljev mladine Slovenije. 

Gimnazija Novo mesto ima v projektu vlogo razvojne gimnazije.  

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

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

Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in 

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

reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi 

razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter 

najrazličnejše oblike mreženja. 

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

skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. Na šoli smo že v 

lanskem šolskem letu začeli z načrtovanjem različnih interdisciplinarnih tematskih sklopov (ITS). V 

razvojno delo je bilo vključenih 26 učiteljev. Pri posameznem sklopu smo vključili vsaj tri predmetna 

področja. Interdisciplinarne tematske sklope smo umestili v predmetnik splošnega programa gimnazije 

v obsegu 105 ur, ki so predvidene za izbirne predmete. Dijaki so lahko izbirali med sedmimi ITS-i.  



Izvajamo jih šest, in sicer: 

• 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). 

Za naslednje šolsko leto smo pripravili šest novih ITS-ov. Izvajali jih bomo pet: 

• 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) in 

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

Da je delo v okviru ITS-ov drugačno, osredotočeno na dijake, kažejo številne raznolike aktivnosti.  

mag. Branka Klemenčič 

ITS Gledališče 

ITS Gledališče se je v prvem letu posvetil spoznavanju dramskih besedil, gledališke kritike in gledališke 

produkcije, pri čemer so največ časa posvetili uprizoritvi Cankarjeve predstave Kralj na Betajnovi. V 

začetku je bilo nekaj ur namenjenih spoznavanju zgodovine gledališča in psihološkim vidikom 

uprizoritve – zlasti komunikacijskim zakonitostim ter socializacijskemu pomenu odrske umetnosti. 

Znanje so dijaki nadgradili z ogledom dveh predstav, Romea in Julije v koprodukciji Zavoda Margareta 

Schwarzwald in Cankarjevega doma ter Slovensko popevko v koprodukciji Slovenskega mladinskega 

gledališča in Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga. Prvi sklop so dijaki 

zaključili s pisanjem kratke kritike ene od predstav. 

Zadnji del je bil namenjen šolski produkciji – uprizoritvi Kralja na Betajnovi Ivana Cankarja. Dijaki so se 

spopadli z režijo, scenografijo, kostumografijo in igro ter tako v praksi spoznavali moč in čar gledaliških 

izraznih sredstev. Ob tem so nekateri skrbeli še za promocijo, tehniko, organizacijo …  

Marko Kastelic 

ITS Gledališče, foto: dijaki ITS 



ITS Turizem smo mi 

V sklopu ITS Turizem smo mi so dijaki pridobivali znanja s področja geografije turizma, tujih jezikov 

(nemščine in francoščine), športne vzgoje in informatike kot podpornega predmeta. Cilji pouka so bili 

usmerjeni v pridobivanje vseživljenjskih veščin, ki bi jih lahko uporabili na potovanjih. Naš glavni namen 

je bil vzgoja izobraženega in osveščenega potrošnika najrazličnejših turističnih dobrin.  

Najprej so se dijaki s pomočjo različnih aktivnih metod dela seznanili z zgodovino turizma in različnimi 

dejavniki za razvoj te panoge. Seznanili so se z aplikacijo Your passenger rights in se naučili napisati 

uradno pritožbo zoper neustrezno opravljene turistične storitve. Ogledali so si turistično agencijo, 

turistično-informacijski center in spoznali najrazličnejše poklice v turizmu. Z razvojem trajnostnih 

produktov na področju turizma smo se seznanili na primeru Levstikovega pohoda. Posebno pozornost 

smo namenili tudi športno-rekreativnim in profesionalnim športnim dogodkom, ki postajajo vse 

pomembnejši in ki bi lahko postali pomemben del turistične ponudbe pri nas. Gostili smo g. Bogdana 

Finka, direktorja kolesarske dirke Po Sloveniji, ki nam je predstavil zapleteno zakulisje in dolgotrajne 

priprave na dirko. 

V nadaljevanju so dijaki pridobivali znanja s področja tujih jezikov. Spoznavali so besedišče s področja 

turizma in turističnega vodenja, se urili v predstavitvah in ustnih nastopih ter pripravljali na lokalno 

vodenje v tujem jeziku. Dijaki so zasnovali dvodnevno ekskurzijo na Štajersko. Obiskali so Bad 

Radkesburg, si ogledali turistično kmetijo, prekolesarili del kolesarske poti ob Muri, prenočevali pa so 

v Radencih. Drugi dan je bil namenjen spoznavanju turističnega potenciala Radencev in Gornje 

Radgone ter obisku domovanja srebrne penine. Po prihodu z ekskurzije so dijaki izdelali predstavitveni 

plakat in promocijski film. Zaključni del tematskega sklopa je potekal pod naslovom »Po cicibanovih 

stopinjah«. Dijaki so načrtovali sprehajalno pot za vrtičkarje ter zanjo pripravili zemljevid in 

pobarvanko. Dijaki so vrtičkarje odpeljali mimo petih mestnih znamenitosti, kjer so jim pripravili kratko 

predstavitev, vrtičkarji pa so bili za pravilne odgovore nagrajeni z nalepko. Ko so zbrali vse nalepke, so 

za nagrado prejeli okrasni magnet. 

Letošnja izkušnja z ITS-om je bila izjemno pozitivna, dijaki so si nabrali veliko različnih znanj in razvili 

številne spretnosti, ki jim bodo koristile tudi v prihodnosti. 

Polonca Centa 

ITS Turizem smo mi – Po cicibanovih stopinjah, foto: Zala Dolušič 



ITS Od matematike do podjetnosti 

ITS Od matematike do podjetnosti je namenjen razvijanju kompetence podjetnosti, kar pomeni, 

pridobiti takšna znanja in veščine, ki se uporabljajo v vsakdanjem življenju ter v grajenju kariere. V ITS-

u je sodelovalo 12 dijakov in 5 učiteljev. 

Podjetnost je sposobnost posameznika za uresničevanje svojih zamisli. Vključuje ustvarjalnost, 

inovativnost in sprejemanje tveganj ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje 

ciljev. Pri pouku smo uporabljali najnovejše metode dela, ki jih uporabljajo tako najuspešnejši startupi 

in korporacije kot tudi javne organizacije: design thinking, lean startup metodologijo in business model 

canvas. Predmet pa v celoti temelji na metodi poučevanja Doris Korda in Steva Blanka. Vsebine, ki smo 

jih obravnavali na izzivih, so med seboj prepletene in so iz šestih predmetnih področij: matematike, 

angleščine, slovenščine, psihologije, kemije in likovne umetnosti.  

Reševali smo štiri podjetniške izzive. Prvi izziv nam je dala Gimnazija Novo mesto, drugega Hranilnica 

Lon, tretjega Kemijski inštitut, v četrtem pa so dijaki razvijali svojo lastno poslovno idejo in jo predstavili 

startup mentorjem Razvojnega centra Novo mesto. 

Posamezen izziv je potekal takole: podjetje nam je predstavilo odprt problem s svojega področja in nas 

pozvalo, da jim pripravimo rešitev s poslovnim modelom. Dijaki so svoje ugotovitve in rešitev 

predstavili članom podjetja v kratki predstavitvi. Zaposleni iz podjetja so jim po predstavitvah dali 

povratno informacijo. Posebnosti ITS-a so:  

• vse delo se opravlja timsko, saj je timsko delo temelj vsake uspešne organizacij; 

• interdisciplinarnega znanja, ki se ga potrebuje za reševanje izzivov, nikoli ne predavamo, pač 
pa ga dijaki pridobivajo iz spletnih virov. Delo učitelja je zgolj usmerjanje oziroma mentoriranje 
dijakov; 

• vse rešitve so se razvijale v stalnem stiku s kupci, kar pomeni tudi delo na terenu, saj je 
poznavanje njihovih problemov, potreb in navad ključno pri podjetnosti; 

• učili so se iz napak in pridobivali življenjske izkušnje.  

Mojca Rangus 

  

ITS Od matematike do podjetnosti, foto: mag. Branka Klemenčič 



ITS Kako temačen je bil v resnici srednji vek 

ITS Kako temačen je bil v resnici srednji vek je bil vsebinsko razdeljen na tri teme: ženske v srednjem 

veku, krščanstvo in vsakdanje življenje v srednjem veku. ITS so gradili štirje predmeti. 

Pri zgodovini so dijaki podrobneje spoznali vsa tri zgoraj navedena področja, izdelali so svoj grb po 

pravilih heraldike, pripravili so spletno aplikacijo za mobilne telefone Actionbound, s pomočjo katerega 

dijaki interaktivno spoznavajo dediščino Novega mesta. Aplikacija je bila predstavljena in preizkušena 

na izmenjavi dijakov treh slovenskih gimnazij. Podrobno so analizirali še izbrane balade iz zbirke 

Srednjeveške pesmi in balade Janeza Menarta. Balade so morali umestiti v zgodovinski okvir in raziskati 

zgodovinsko ozadje pesmi. Pripravili so ekskurzijo na grad Rajhenburg in grad Bogenšperk. Sami so 

poskrbeli za rezervacije ogledov in izbrali razstave ter delavnico. Sklop zgodovine je dopolnjevalo delo 

s pismi, ki so jih pisale ali prejele ženske v srednjem veku. Dijaki so brali pisma Matilde, angleške 

kraljice, na podlagi katerih so izdelali prezi predstavitve. 

Pri slovenščini so dijaki obravnavali srednjeveško literaturo v Evropi in na Slovenskem, lik ženske v 

Dantejevi poeziji, Carmino burano (srednjeveško posvetno pesništvo), slovensko ljudstvo slovstvo, film 

s srednjeveško tematiko (Tristan in Izolda) in Srednjeveške pridige in balade Janeza Menarta. Dijaki so 

dopolnjevali znanje o srednjeveški literaturi v Evropi, prebrali večino pesmi v Dantejevi zbirki Novo 

življenje, opazovali idealizacijo ženskega lika, prebrali pesmi iz zbirke Carmina burana, pripravili 

govorne nastope – interpretirali so izbrano pesem iz zbirke ter povezali tematiko in sporočilo pesmi z 

znanjem o življenju v srednjem veku.  

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.  

Nevenka Malnarič Brulc 

  

ITS Kako temačen je bil v resnici srednji vek, foto: mag. Branka Klemenčič 



ITS Zdrav življenjski slog 

Osnovni cilj predmeta je strokovno, življenjsko in praktično ozaveščanje dejavnikov zdravja. Dejavnike 

zdravja smo razdelili v podsklope: prehrana, gibanje, spanje, higiena, duševno zdravje in okolje (fizično 

in odnosno). 

Pri prehrani smo teoretično spoznali osnovne sestavine in jih opredelili kot dobre ali slabe za naše 

zdravje. Spoznali smo procese pri pridelavi, predelavi in pripravi hrane (deloma tudi praktično). 

Izpostavili smo tudi probleme nezdravega odnosa do hrane in odpadne hrane. 

Gibanje je osnova telesnega in duševnega zdravja. Dijaki so izmerili svoje telesne parametre in na 

osnovi meritev izdelali individualne načrte vadbe, ki je pokazala pozitivne vplive že v nekaj mesecih. 

Informirali so se tudi o posledicah nezdrave, pretirane ali celo obsesivne vadbe. 

Spanje je prav tako eden od temeljev splošnega zdravja. Ozavestili smo pomen spanja, ki za optimalno 

funkcioniranje mora biti kakovostno in v zadostni količini. 

Duševno zdravje so dijaki raziskovali in določili kriterije, ki so se v veliki meri ujemali s splošno 

veljavnimi parametri duševnega zdravja: aktivnost, čustveno polnjenje, negovanje samopodobe in 

zdrave meje.  

Za dijake je pomembnejše odnosno okolje, kjer lahko vplivajo na konstruktivnost reševanja težav s 

svojim delom odnosa. Vse bolj pa so mladostniki informirani in tudi motivirani za vzpostavljanje 

trajnostno obnovljivega naravnega okolja. Ob tej široki temi smo se posvetili zlasti postopkom nege 

telesa, oblačil, prostorov in kemični sestavi kozmetike, čistil in ostalih snovi, ki jih uporabljamo v 

vsakdanjem življenju. 

Jana Hosta 

ITS Znanost v gibanju 

ITS Znanost v gibanju povezuje tri glavne predmete (fizika, biologija in športna vzgoja) pri obravnavanju 

tem, povezanih s športom oz. gibanjem našega telesa. Na vprašanja, kako je sestavljeno naše telo, zakaj 

imamo pogačico, kaj je kalorična vrednost hrane ipd., smo želeli odgovoriti iz vseh treh vidikov nosilnih 

predmetov. 

ITS Zdrav življenjski slog, foto: mag. Branka Klemenčič 



V jesenskem času smo obravnavali vsebine, povezane s sestavo našega telesa. Teme smo obdelali 

teoretično, v obliki frontalnih predavanj, eksperimentalno, z izvajanjem različnih meritev, za podporo 

teoriji in eksperimentom pa smo znanje preverili tudi s stališča fizikalnih zakonov. Pri tem nam je bil v 

pomoč podporni predmet matematika. V nadaljevanju smo spoznali sestavine, ki jih vsebujejo različna 

hranila. Zanimalo nas je, kako delujejo v našem telesu. Na praktičnem primeru laboratorijske vaje smo 

spoznali, kaj je kalorična vrednost hranil in jo za nekaj izbranih hranil tudi izmerili. Spoznali smo tudi, 

kaj se dogaja v našem telesu, ko smo fizično aktivni, kaj pomeni, da so mišice utrujene in zakaj smo 

takrat manj produktivni. O opravljenih eksperimentih so dijaki pisali tudi znanstvena poročila. Tu nam 

je bil v pomoč podporni predmet slovenščina. Dijaki so na ta način spoznavali, kako predstaviti svoje 

ugotovitve, kako rezultate meritev ovrednotiti, presoditi, ali so rezultati v skladu s pričakovanji in kako 

pravilno ravnati z literaturo.  

Ob koncu leta so dijaki ITS-a sami pripravili in izpeljali stojnico v središču mesta, na kateri so predstavili 

teme, ki smo jih obravnavali pri pouku, in pokazali pridobljeno znanje. 

Blaž Zabret 

Razvojno središče talentov (RaST) 

Razvojno središče talentov (RaST) je projekt, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

novembra 2017 izbralo kot središče kohezijske regije Vzhodna Slovenija na razpisu »Spodbujanje 

prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene« ter mu zagotovilo 

financiranje do septembra 2020. 

V okviru projekta Rast smo na Gimnaziji Novo mesto v šolskem letu 2018/19 izvajali naslednje 

aktivnosti: 

• Kemik.si 

• Naravoslov'c 

• Razmišljam, iščem, (se) razvijam 

• Soba pobega 

  

ITS Znanost v gibanju, foto: Tanja Gačnik 



Kemik.si  

Od septembra do konca maja smo na šoli izvajali različne aktivnosti, vezane na področje kemije. 
Dejavnosti, ki smo jih prijavili v projekt RaST, so časovno umeščene od oktobra do maja in so potekale 
ločeno po letnikih. Srečevali smo se tedensko, od ene do štirih ur, odvisno od vrste aktivnosti. Izvajalci 
aktivnosti smo uporabljali različne metode dela. Poleg klasičnih didaktičnih metod smo izvajali prožne 
oblike učenja, zlasti tiste, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in 
(kros)kurikularnih povezav, s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih 
situacij ter družbenih izzivov. Vsebinske priprave so zajemale predvsem dodatne vsebine iz kemije, ki 
so potrebne za uspešno udeležbo na različnih državnih in mednarodnih tekmovanjih; dodatne vsebine 
iz kemije, ki so potrebne za uspešno nadaljnjo študijsko pot naravoslovnih študijev ter dodatne vsebine 
iz učnega načrta za kemijo, ki jih šola ne ponuja kot izbirne predmete v drugem in tretjem letniku. 
Organizirali smo različna izbirna tematska predavanja in delavnice. V delavnicah smo načrtno razvijali 
eksperimentalne veščine. Dijaki so imeli priložnost aktivno sodelovati na Noči raziskovalcev. 
Najuspešnejšim dijakom smo omogočili priprave na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v 
Ljubljani. 

Naravoslov'c 

Aktivnost je obiskovalo 24 dijakov in je potekala v skladu z načrtom. Srečanja so potekala do trikrat 

tedensko od 2 do 4 ure, odvisno od načrtovane dejavnosti. Dijaki so imeli priložnost spoznavati vsebine 

iz biologije, fizike, kemije in matematike, ki presegajo srednješolsko raven, ter razvijati 

eksperimentalne veščin pri uporabi različnih laboratorijskih metod. Posamezne delavnice so bile 

različno obiskane. Največje zanimanje se je pokazalo za praktične laboratorijske dejavnosti in 

dejavnosti pri izdelavi fizikalnega sefa. Z dejavnostjo smo zaključili maja, saj se je en dijak uvrstil v ekipo, 

ki je Slovenijo zastopala na EUSO 2019. Aprila smo na pripravah gostili tudi dijake ostalih gimnazij, ki 

so se uvrstili v ekipo, ki je Slovenijo zastopala na EUSO 2019. 

 

  

Kemik.si, foto: mag. Branka Klemenčič Naravoslov'c, foto: mag. Branka Klemenčič 



Razmišljam, iščem, (se) razvijam 

Od septembra do konca junija je devet raziskovalnih skupin dijakov izvajalo eksperimentalno delo. 

Dejavnosti, ki smo jih prijavili v projekt RaST, so časovno umeščene od oktobra do maja in so se ločeno 

izvajale s posameznimi skupinami raziskovalcev. Raziskovalna skupina je v povprečju opravila 105 ur 

samostojnega dela ali dela v sodelovanju z mentorjem (60 ur samostojnega laboratorijskega dela + 35 

ur za pisanje naloge + 10 ur priprava predstavitve, predstavitev in zagovor). Šestim skupinam 

raziskovalcev je uspelo svoje delo zaključiti do marca in se predstaviti na regijskem srečanju mladih 

raziskovalcev. Pet skupin se je uvrstilo v 1. krog državnega tekmovanja mladih raziskovalcev Slovenije. 

Strokovne komisije so iz vsakega področja izbrale najboljše naloge, ki so se nato uvrstile v 2. krog 

srečanja. Med temi so bile tudi 3 raziskovalne naloge iz Gimnazije Novo mesto. Dva dijaka Gimnazije 

Novo mesto sta si z raziskovalno nalogo prislužila zlato priznanje in drugo mesto v kategoriji Ekologija. 

Avtorji dveh raziskovalnih nalog (6 dijakov) so prejeli srebrno priznanje. Bronasto priznanje je doseglo 

šest gimnazijskih raziskovalcev, ki sicer niso zagovarjali naloge na državnem srečanju, so pa se uvrstili 

v 1. krog. Osem raziskovalnih nalog bodo raziskovalci prijavili na natečaj Krkine nagrade. 

Soba pobega 

Dejavnost je bila namenjena dijakom vseh letnikov. S pomočjo ugank, predmetov, skritih namigov smo 

ustvarjali sobo pobega, ki bo na zanimiv način povezovala zanimivosti Novega mesta z okolico in 

Gimnazije Novo mesto. Soba bo lahko del turistične ponudbe Novega mesta. Z aktivnostmi smo začeli 

februarja. Srečevali smo se tedensko od ene do štirih ur, odvisno od vrste aktivnosti. Uporabljali smo 

različne metode dela. Poleg klasičnih didaktičnih metod smo izvajali prožne oblike učenja, zlasti tiste, 

ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros)kurikularnih povezav s 

poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. 

Skozi različne dejavnosti smo celostno razvijali kompetenco podjetnosti v kontekstu 

interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem. Aktivnost je bila namenjena vključevanju dijakov k 

sooblikovanju utripa v starem mestnem jedru. Skozi izvedbo dejavnosti smo aktivno sodelovali z 

lokalno skupnostjo pri oblikovanju turistične ponudbe. 

Razmišljam, iščem, (se) razvijam, foto: mag. Branka Klemenčič 



 

Petra Škof in mag. Branka Klemenčič 

Šolski razvojni tim – ŠRT  

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 interdisciplinarnih sklopov v pouk dijakov 2. 

letnika in priprava izvedbenih načrtov interdisciplinarnih tematskih sklopov za dijake 3. letnika.  

Sestajali smo se ob torkih, 4. šolsko uro, v pisarni vodstva šole. 

V tem šolskem letu smo: 

• pripravili načrt dela za šolsko leto 2018/2019; 

• koordinirali delo projektne skupine za pripravo izvedbenih načrtov interdisciplinarnih 

tematskih sklopov za 3. letnike; 

• koordinirali delo projektne skupine za uvajanje interdisciplinarnih tematskih sklopov v 2. 

letniku; 

• izvedli evalvacijo (analiza dela pri pouku – delo učitelja, analiza vzdušja na šoli); 

• predstavili rezultate evalvacij 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; 

• spremljali aktualne razpise in pripravili prijave (RaST, MO Novo mesto); 

• načrtovali delo in določili prioritetne naloge za šolsko leto 2019/20. 

mag. Branka Klemenčič 

  

Soba pobega, foto: mag. Branka Klemenčič 



Koordinacija pedagoške in opazovalne prakse 

Pedagoško prakso je opravljalo devet študentov. Vsi študentje so bili naši bivši dijaki. Za vsakega 

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

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

službe. Sledila sem različnim aktivnostim na šoli in tudi v njih vključevala študente. 

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

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

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

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

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

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

meri kot pri nas. 

Pedagoška in opazovalna praksa v šolskem letu 2018/2019: 

Zlatka Butkovec Gačnik 

Program OPK kakovost II 

Projekt OPK kakovost je v zadnjem letu poteka pripravljal in preizkušal uporabnost priročnika 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v VIZ, ki ga je izdal ZRSŠ. Štiri strokovna srečanja, ki jih je 

organizirala Šola za ravnatelje, so potekala v prostorih Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani. Razvojni 

in pilotni zavodi (med njimi Gimnazija Novo mesto), ki sodelujejo pri projektu (64 zavodov, od tega 32 

razvojnih), so posamezen priročnik evalvirali v manjših skupinah. Sklepna faza projekta je festival in 

zaključek projekta, kjer šole partnerice predstavljamo primere dobrih praks iz ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti na svoji šoli. 

Marko Kastelic 

Zap. št. Študentka Smer študija Mentorica 

1.  Slana Zala psihologija Zlatka Butkovec Gačnik  

2.  Fabjan Nuša slovenistika Suzana Krvavica  

3.  Pia Kink pedagogika-andragogika Anica Kastelec 

4.  Bojanc Tatjana anglistika Mirjam Skube 

5.  Gačnik Julija anglistika Verena Potočnik 

6.  Hrastar Barbara biološko izobraževanje Tanja Gačnik 

7.  Škerlj Gaja psihologija Zlatka Butkovec Gačnik  

8.  Bobnar Brina slovenistika Renata Nose 

9.  Gačnik Uršula slovenistika Suzana Krvavica  



EYE-NET  

Gimnazija Novo mesto je v letu 2018 in 2019 skupaj z MO Maribor in MO Novo mesto pod 

pokroviteljstvom Evropskega socialnega sklada soustvarjalka mladinskega aktivističnega gledališča 

European Engagement Youth Network. Projekt gradi na povezovanju mladih preko ustvarjanja petih 

aktivističnih predstav. V projekt so vključeni mladi amaterski igralci iz petih držav (Italija, Hrvaška, 

Madžarska, Srbija in Slovenija). Ti uprizarjajo krajše predstave ali performanse, v katerih aktualizirajo 

aktualne družbene tematike, s katerimi se srečuje EU: feminizem, euroskepticizem, antifašizem, 

migrantska kriza in solidarnost. Dijaki naše gimnazije, Miša Modic, Jaka Kunej in Rok Drenik, se skupaj 

s študenti iz Maribora spopadajo s temo antifašizma. Predstave, ki nastajajo v okviru projekta, se 

uprizarja v državah, sodelujočih v omenjenem projektu. 

 

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

Evropska prestolnica kulture«. 

Marko Kastelic 

UNESCO združene šole 

Tudi v letošnjem letu smo na Gimnaziji Novo mesto uspešno izvajali projekt Unesco pridružene šole. V 

projekt, ki ga izvajamo na ravni celotne šole, so bili vključeni tako dijaki kot učitelji. Razredniki, 

predvsem prvih letnikov, so projekt predstavili pri razrednih urah. Obeležitve Unesco in drugih 

svetovnih dni so izvajali učitelji pri posameznih predmetih, na ravnih aktivov in razrednih skupnosti. 

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

zaposlenimi delil preko e-Asistenta. Najbolj odmevna je bila letos zagotovo obeležitev svetovnega 

dneva knjige s pestrim programom na dogodku Gimnazijska noč knjige. 

S številnimi delavnicami, predavanji, okroglimi mizami in prostovoljnimi akcijami kot tudi s 

povezovanjem v lokalnem okolju in širše smo poudarjali in razvijali temeljne vrednote UNESCA, kot so 

mir in nenasilje, strpnost in sodelovanje, sprejemanje drugačnosti, poglobljena skrb za osebnostni 

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

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

zanimivost in novost letošnjega leta naj izpostavim projekt Moder stol OŠ Pišece, ki ga je v luči letošnjih 

okoljskih protestov mladih izvedel 2. d v sodelovanju z vrtcem Metka iz Novega mesta. Dijaki so 

pripravili delavnice na temo varovanja okolja za skupino predšolskih otrok. Dogodek, ki je odličen 

primer povezovanja z lokalno skupnostjo, medgeneracijskega učenja in zasledovanja ciljev 

trajnostnega razvoja, je bil odlično sprejet tako s strani dijakov kot tudi vrtičkarjev.  

Na Gimnaziji Novo mesto smo 19. 3. 2019 že tretjič izvedli nacionalni Unesco projekt Živa knjižnica v 

sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Temeljni namen projekta Živa 

knjižnica je ozavestiti udeležence/-ke o temeljnih človekovih pravicah, ki so med drugim tudi temeljne 

vrednote Unesca. 



Uvodni delavnici o človekovih pravicah, ki jo je vodil nacionalni koordinator Žive knjižnice Mitja Blažič, 

in po predstavitvi razmer v Siriji ter s tem povezanih migracij je sledila Živa knjižnica. 39 dijakov in 

dijakinj iz Ljubljane, Ptuja, Novega mesta in iz drugih krajev so tako lahko slišali zgodbe, izkušnje in 

doživetja 11 oseb, in sicer: 

• osebe iz Afganistana z zavrnjenim azilom, 

• aktivista za LGBT pravice, 

• osebe z izkušnjo duševne bolezni, 

• muslimanke, 

• Kočevarice, 

• ekonomske migrantke v Evropi: Iz Bosne v Slovenijo, 

• New step – Syria, 

• osebe, ki dela z odvisniki, 

• EVS prostovoljcem v Sloveniji,  

• gejem, kristjanom, teologom in  

• nadomestne mamice.  

Življenjske zgodbe so se tako izmenjale več kot osemdesetkrat. 

Vtisi dijakov:  

• »Živa knjižnica se mi zdi odlična priložnost za vsakogar, ki dvomi, se sprašuje ali ne ve veliko o 

aktualnih temah naše družbe, saj že v nekaj minutah razblini vse stereotipe in pokaže, da so 

nam ljudje, čeprav so iz drugih krajev, imajo nam nepoznane običaje ali so njihove osebne 

lastnosti drugačne od naših, še vedno v osnovi zelo podobni. Vsi imamo namreč enake želje po 

pravičnem in poštenem življenju. Pogovor z živimi knjigami je ključnega pomena za 

premagovanje rasističnih in diskriminatornih opazk ter sovražnega govora, zato bi v 

prihodnosti priporočil še več tovrstnih aktivnosti.« Nik Vidmar, 3. b  

• »Zagotovo je to eden izmed tistih dogodkov, o katerem razmišljaš še cel dan, teden. Ta ti je 

lahko spremenil pogled na svet, če si bil odprt in poslušal. Super se mi je zdelo, da smo imeli 

najprej skupno delavnico, kjer smo spoznali vse o živi knjižnici. Najbolj zanimiv pa se mi je zdel 

sam pogovor z živimi knjigami, in sicer odločila sem se za pogovor z EVS prostovoljcem, osebo 

z duševnimi motnjami in osebo iz Afganistana z zavrnjenim azilom. Bila sem navdušena nad 

njihovo pozitivno energijo in opisovanjem najtežjih in nepredstavljivih življenjskih preizkušenj 

z nasmehom na obrazu. Spoznala sem, da imam srečo, da živim v dobrih razmerah, in sem 

vesela, da se mi ni treba soočati s tako težkimi življenjskimi situacijami.« Mojca Muhič, 3. c 

Maja Hren  

Udeleženci Žive knjižnice, foto: Maja Žunič Fabjančič Pogovor in delavnica, foto: Maja Žunič Fabjančič 



Razumem film – doživljam svet 

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 ga bomo začeli izvajati 

v naslednjem šolskem letu.   

Uroš Lubej 

Poučevanje evropske zgodovine s filmom (PEZF) 

Na Gimnaziji Novo mesto sva bila v projekt vključena profesorja zgodovine Nevenka Malnarič Brulc in 

Matjaž Štih. Iz seznama ponujenih filmov so bili izbrani filmi, ki so se ujemali z učnimi načrti od prvega 

do četrtega letnika. Prvi letniki so si ogledali film Agora (učni sklop antika), drugi letniki so si ogledali 

film Ime rože (učni sklop izbirna tema Kako temačen je bil v resnici srednji vek), tretji letniki so si 

ogledali film Jaz, Daniel Blake (vsebinsko vezan na pouk sociologije in učne teme o industrijski 

revoluciji,) četrtim pa smo ponudili v ogled film Dolina miru (učni sklop Slovenci med 2. svetovno 

vojno). Na vseh projekcijah je bilo v povprečju 130 dijakov. Ogled filmov je bil vnesen v urnik. Nekaj 

težav smo imeli pri dogovarjanju s KC Janeza Trdine glede ogleda filmov, ki so bili predvajani v času, ko 

imajo dijaki četrtih letnikov obveznosti pri izbirnih maturitetnih predmetih oziroma je potekalo šolsko 

tekmovanje v znanju nemščine. Pri ogledu filma Jaz Daniel Blake je v KC Janeza Trdine prišlo do večjih 

tehničnih težav, tako da celoten ogled filma ni bil mogoč. Film smo ponovno gledali v razredu v vseh 

tretjih letnikih. Takoj po ogledu filma je sledila vodena analiza filma z Rokom Govednikom. Učitelja sva 

analize filmov izvajala pri pouku. Gradivo za analizo posameznega filma sva učitelja poiskala sama. Pri 

analizi filma Jaz, Daniel Blake je sodelovala profesorica sociologije Nina Arnuš, ostale filme sva pri 

pouku zgodovine vsebinsko analizirala profesorja zgodovine. Pri analizi smo obravnavali zgodovinsko 

ozadje filmske zgodbe, pogovorili smo se tudi o filmskih izraznih sredstvih. Dijaki so se na analize 

ogledanih filmov pozitivno odzivali. Za vsak ogledani film sva dijake pozvala, da napišejo mnenja o 

filmu. Večini so se izbrani filmi zdeli primerni, veliko se jih je čustveno odzvalo na vsebino filma. Dijaki 

menijo, da so ogledi in analize filmov kvalitetno popestrile pouk. Izbrani so bili filmi, ki jih niso poznali. 

Velikokrat jih je vsebina filma spodbudila k primerjanju življenja filmskih junakov z življenjem v 

današnjem času. Vsebine so se jim zdele, kljub temu da so bili trije izbrani filmi z zgodovinsko tematiko, 

še vedno aktualne. Menijo, da so jim bile s filmi na prijazen način približane teme, ki bi jih pri pouku 

dijaki lahko dojemali kot dolgočasne. Ob koncu leta smo vsem dijakom 2. letnika ponudili ogled filma 

Marija Škotska, ki ni bil na seznamu Vizojevih filmov. Analiza dodatnega filma je potekala na enak način 

kot pri predhodno ogledanih filmih.  

Vizo je na šoli izvedel dve predavanji za dijake Gimnazije Novo mesto. Prvo predavanje je bilo izvedeno 

19. 11. 2018 na temo Filmska zgodovina in filmsko-izrazna sredstva. Predavanja se je udeležilo 33 

dijakov iz prvega, drugega in tretjega letnika. Drugo predavanje je bilo namenjeno pripravi videoesejev. 

Predavanje je poslušalo 25 dijakov drugega in tretjega letnika.  



Vizo je na Gimnaziji Novo mesto organiziral regijsko srečanje učiteljev, ki jih zanima poučevanje o filmu. 

Izobraževanja so se udeležili učitelji treh različnih šol.  

V letošnjem šolskem letu so videoeseje prvič pripravljali tudi dijaki drugih letnikov, sodelovali pa se še 

dijaki tretjih in četrtih letnikov. Nastalo je 7 videoesejev, pri njihovi pripravi je sodelovalo 16 dijakov. 

Mentorjem so morali pred montažo oddati okvirni scenarij vsebine videoeseja. Dijaki dobro poznajo 

različne programe za montažo. V primeru, da so imeli posamezni dijaki manj znanja in spretnosti pri 

delu z računalnikom, se je skupina oblikovala tako, da je vsaj eden izmed njih dobro poznal računalniške 

programe ali pa so si med seboj pomagali z nasveti.  

Maja so bili razglašeni rezultati nacionalnega tekmovanja za najboljši videoesej.  

• 1. nagrado – udeležbo na festivalu slovenskega filma v Portorožu so prejele dijakinje Maja 

Brudar, Pia Špehar in Eva Inkret iz 3. d.  

• 2. nagrado – udeležbo na Mad About Film filmskem taboru so prejele dijakinji Anamarija Gole 

in Lana Jeglič iz 4. b. 

Menimo, da se filmska vzgoja na šoli uspešno širi med dijaki in učitelji. 

Nevenka Malnarič Brulc 

Projekt Gleda(l)išče  

Nosilec petletnega nacionalnega projekta Gleda(l)išče je Slovenski gledališki inštitut (SLOGI). Gimnazija 

se je vanj vključila takoj na začetku izvajanja, to je v šolskem letu 2016/17, in v njem intenzivno 

sodeluje.  

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. 

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. V tem šolskem letu so bili v projekt vključeni dijaki 1. k in 

ITS-gledališče. Na platformi Zlata paličica smo izbrali predstavo Romeo in Julija v produkciji Zavoda 

Margareta Schwarzwald in razvijali vodeni ogled gledališke predstave. Pri tem smo sodelovali člani 

projekta na Gimnaziji Novo mesto, SLOGI z mag. Sandro Jenko in igralko Patrizio Jurinčič Finžgar ter 

Cankarjev dom. Vodeni ogled predstave je zajemal pripravo v okviru pouka, ogled predstave ter 

refleksijo po obisku gledališča. Dijaki ITS-gledališče so se na predstavo pripravili 29. marca 2019 pod 

mentorstvom Patrizie Jurinčič in Suzane Krvavice, dijaki 1. k pa 1. aprila 2019 pod mentorstvom Natalije 

Petakovič. Predstavo so si ogledali 2. aprila 2019 v Cankarjevem domu. Teden dni po ogledu je bila 



izpeljana refleksija. Dijaki so zelo dobro sprejeli celoten proces ogleda gledališke predstave in bili 

navdušeni nad uprizoritvijo.  

Projekt spodbuja izobraževanja učiteljev za ustvarjalne pristope in inovativne metode podajanja znanja 

o gledališču, uprizoritvenem procesu, dramatiki in dediščini gledališča. Sodelujoči učitelji smo 

spremljali ponudbo izobraževanj, žal pa se v tem šolskem letu zaradi prekrivajočih se obveznosti nismo 

udeleževali izobraževanj.  

V tem šolskem letu je SLOGI začel izvajati interdisciplinarni in medpredmetni program PreDRAMI se!, 

ki spodbuja poučevanje dramatike in gledališke zgodovine s ciljem, da v formalna učna okolja vpelje 

inovativne in ustvarjalne oblike učenja. Na gimnaziji smo program izvajali v 2. letniku pri ITS-gledališče 

v sodelovanju z igralcem Vidom Klemencem in koordinatorico projekta Gleda(l)išče Sandro Jenko. 

Dijaki v ITS so pod mentorstvom sodelujočih učiteljev in igralca Vida Klemenca pripravili postdramsko 

uprizoritev Cankarjevega Kralja na Betajnovi. Vid Klemenc je petkrat sodeloval v procesu nastajanja 

predstave, udeležil pa se je tudi uprizoritve v KCJT 10. junija 2019. Zaradi izredno pomembnega 

sodelovanja v procesu nastajanja predstave si želimo, da bi program PreDRAMI se! izvajali tudi v 

naslednjem šolskem letu. 

Suzana Krvavica 

Dijaški startup vikend 

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, 9. 11. 2018, od enih popoldne do desetih zvečer, 

v soboto, 10. 11., pa od jutra do desetih zvečer. Startup vikend ni bil namenjen le dijakom, pač pa tudi 

pravim podjetnikom, ki so prišli razvijat svoje podjetniške projekte. 

Startup vikend se je začel z minutnimi predstavitvami idej. Vsi udeleženci so izbrali najboljše ideje ter 

oblikovali ekipe. 

Ogled predstave Romeo in Julija, foto: Suzana Krvavica Priprave na ogled predstave,  
foto: Asiana Jurca Avci 



Šola je za dijake organizirala avtobusni prevoz v Podbreznik in nazaj na začetku in zaključku dneva kot 

tudi prevoz v mesto oziroma v Qlandijo, kjer so dijaki izvajali intervjuje s kupci. Šola je poskrbela tudi 

za prenočišče dijakov, ki niso iz Novega mesta. 

Sodelujoče šole v projektu Mladim se dogaja so poleg Gimnazije Novo mesto bile še Srednja 

ekonomska šola Novo mesto, Srednja kmetijska šola Novo mesto, Šolski center Novo mesto, 

Ekonomska šola Roška, Ljubljana. V projektu sta sodelovala tudi Razvojni center Novo mesto in Klub 

Startup Novo mesto. Dejavnosti so se izvajale v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik. 

mag. Janez Gorenc 

Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP) 

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 »Postavitev selfie točke v Šmarjeških Toplicah«. Učenci in dijaki so dva 

petka in dve soboti zaporedoma v timih izbirali en problem, povezan z dano temo, 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 so bili generacijsko mešani. 

Med projektom smo izvedli veliko vaj, namenjenih večanju kreativnosti in inovativnosti. 

Ob koncu projekta so timi svoje rešitve predstavili komisiji Razvojnega centra Novo mesto, ki se ukvarja 

tudi s turizmom. 

Delo v timih, foto: Simon Jeraj 



V projektu so poleg Gimnazije Novo mesto sodelovale še OŠ Drska, OŠ Škocjan in OŠ Šentjernej. S 

šolami sta sodelovala Razvojni center Novo mesto in Občina Šmarješke Toplice. Dejavnosti so se 

izvajale v Gimnaziji Novo mesto, Kulturnem centru Bela Cerkev in Šmarjeških Toplicah. 

mag. Janez Gorenc 

Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednjih šolah  

Šest dijakov iz 2. d je sodelovalo v projektu, v katerem so opravili tri delavnice na temo varnosti in 

trajnosti v prometu. Delavnice so izvajali Srednja šola Krško v sodelovanju z Raceland Krško, Slovensko 

policijo, avtošolo in podjetjem Gen-i; zavod Vozim in podjetje Nervtech v sodelovanju z Zavarovalnico 

Triglav. Dijaki so posneli kratek film Kako pa ti prideš v šolo in z njim sodelovali na natečaju ZRSŠ. V 

sodelovanju z Novomeško kolesarsko mrežo so dijaki izvedli preventivno akcijo, s katero so z letaki na 

vzvratnih ogledalih voznike osebnih vozil opozarjali na prisotnost kolesarjev v prometu.  

Marko Arnuš 

  

e-Tesla, foto: Marko Arnuš 
 

Simulator vožnje Nervtech, foto: Marko Arnuš 

 

Razglasitev zmagovalcev, foto: Mojca Rangus Delo v Šmarjeških Toplicah, foto: Damjana Tramte 



Ostali dogodki na gimnaziji 

Gimnazijska noč knjige 

Ob svetovnem dnevu knjige, 23. aprila, je na Gimnaziji Novo mesto potekala noč knjige, s čimer so 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. 

Dijaki in dijakinje – udeleženci Gimnazijske noči knjige – so torkovo popoldne, večer in noč preživeli v 

šoli, v tem času pa se je na gimnaziji zvrstil niz dogodkov in dejavnosti. V sodelovanju z Založbo Goga 

je potekal literarni večer s ciprsko pesnico in pisateljico armenskega rodu Noro Nadjarian, pripravili so 

»knjižno restavracijo Pod zvezdami«, nadalje četrti letošnji GIMNM KANT, na katerem so se predstavili 

gimnazijski besedni in glasbeni ustvarjalci ter poustvarjalci, namesto pravljice za lahko noč so 

udeleženci spremljali čarobni kamišibaj, organiziran je bil bralni maraton, vsi, ki so potrebovali mir in 

tišino, so se lahko umaknili v literarno podmornico, na dobrodelnem knjižnem bazarju so bile na voljo 

knjige, izbirali so najlepšo gimnazijsko besedo in najboljšo gimnazijsko knjigo, spremljali in komentirali 

posnetek filozofskega besednega dvoboja med Slavojem Žižkom in Jordanom Petersonom, se 

pogovarjali o svojih bralnih izkušnjah, na svoj račun pa so prišli tudi tisti, ki radi šahirajo in tarokirajo. 

Šolska vrata so bila ves večer odprta tudi za zunanje goste in obiskovalce. Knjižno obarvani program pa 

se je začel ob 17. uri: 

• 17.00 – Žižek proti Petersonu (čitalnica); bralni maraton, knjižni pogovori, knjižni bazar 

• 19.00 – Literarni večer z Noro Nadjarian (atrij, s pesnico in pisateljico se je v angleščini 

pogovarjala Breda Biščak, prevajalka) 

• 20.40 – Knjižna restavracija Pod zvezdami, degustacija knjižnih novosti (šolska knjižnica) 

• 21.30 – GIMNM KANT (šolska knjižnica) 

• 22.30 – Kamišibaj (atrij, pripoveduje Tatjana Grabrijan) 

Po končanem programu je 30 udeležencev skupaj z mentorjema prespalo na skupnih ležiščih v šolski 

telovadnici. 

Tomaž Koncilija 

Okrogla miza Novo mesto – mesto priložnosti 

30. januarja 2019 je v atriju Gimnazije Novo mesto potekala okrogla miza Novo mesto – mesto 

priložnosti, ki jo je organizirala Dijaška organizacija Gimnazije Novo mesto, vodila pa sta jo njen 

predsednik Matija Radež ter Anja Mitrović. Na okroglo mizo sta povabila župana MO Novo mesto 

Gregorja Macedonija, predsednika Društva novomeških študentov Jana Kruljaca ter vodjo območne 

izpostave JSKD Klavdijo Kotar. Pogovor je tekel o ponujenih možnostih mladim – od kulturnih 

dejavnostih preko štipendij do mladinskih izmenjav ter zaposlitvene in stanovanjske tematike, dotaknili 

so se cestne infrastrukture ter športnih objektov. Namen dogodka je bil približati mladim lokalno 

politično dogajanje v občini ter pokazati, da v lokalnem okolju obstaja veliko priložnosti za aktivno 

sodelovanje, vključevanje in soustvarjanje ponudbe za mlade, hkrati pa obstajajo tudi področja, na 

katerih so po mnenju mladih potrebne izboljšave. 

Pogovoru so prisluhnili predstavniki vseh letnikov, ravnateljica, učitelji ter gostje. 

mag. Vasja Jakše 



Okrogla miza Spoznajmo se z romsko kulturo 

V počastitev dneva materinščine je 24. 9. 2018 v gimnazijskem atriju potekala prireditev Spoznajmo 

se. Prvošolci so na njej spoznavali romsko kulturo in organizacije, ki spodbujajo aktivno delovanje 

romske skupnosti. Okroglo mizo je povezovala Suzana Krvavica, prof. slovenščine, v pogovoru pa so 

sodelovali: Bogdan Miklič, predsednik Zveze Romov za Dolenjsko, Zvonko Golobič, predsednik Zveze za 

razvoj romske skupnosti Črnomelj, in Lilijana Tudija, romska aktivistka, voditeljica delavnic in 

predsednica društva Mavrica.  

V zanimivem pogovoru so predstavili življenje in organiziranost Romov na Dolenjskem in širše, njihov 

jezik, zgodovino, kulturo, običaje in načine integracije v večinsko kulturo. Vsi trije so poudarili velik 

pomen vzgoje in izobraževanja Romov, saj izobrazba nudi večje možnosti zaposlitve, s tem pa 

zmanjšuje socialno izključenost in odrinjenost na rob družbe. Romske organizacije si prizadevajo tudi 

za izboljšanje bivalnih pogojev v romskih naseljih in za strpnost med Romi in večinskim prebivalstvom. 

Okroglo mizo je popestril nastop 12 učencev OŠ Bršljin, ki obiskujejo dnevni center DRPD v Brezju. Pod 

mentorstvom vodje dnevnega centra Mojce Vegelj so se predstavili z recitacijama v slovenščini in 

romščini ter plesno točko. Plesalke so bile oblečene v prav za to priložnost sešita tradicionalna romska 

krila. Dijaki in učitelji so zelo toplo sprejeli ganljiv nastop, romski otroci pa so v zahvalo prejeli 

simbolična darila Gimnazije Novo mesto. 

Mojca Vegelj je predstavila delovanje dnevnih centrov v romskih naseljih Brezje in Poganci, kjer 

strokovnjaki in prostovoljci nudijo osnovnošolcem učno pomoč in različne dejavnosti. Med 

prostovoljce je povabila tudi naše dijake, ki že tradicionalno radi pomagajo v dnevnem centru Brezje, 

spomladi pa so na dan za spremembe pobarvali bivalni zabojnik v Pogancih. 

V zadnjem delu prireditve so se v pogovor vključili tudi dijake. Po dvorani je krožil mikrofon in dijaki so 

lahko goste vprašali, kar jih je zanimalo. S spoznavanjem tujih kultur se odpravlja strah pred njimi in 

ustvarja pogoje za strpno in spoštljivo sobivanje ter rušenje predsodkov.  

Suzana Krvavica 

  

Otroci v plesnem ritmu romske glasbe,  
foto: NN 

Sodelujoči na okrogli mizi o romski kulturi,  
foto: NN 



Obeležitev dneva kulturne dediščine 

Obeležitev dneva kulturne dediščine smo na šoli izvedli 5. 10. 2019. Dogodek smo obeležili s tremi 

predavanji: Nevenka Malnarič Brulc je predstavila zgodovino Kočevarjev, Matjaž Štih je predstavil 

zgodovino Romov na splošno in zgodovino Romov na Dolenjskem. Na šolo smo povabili tudi kustosinjo 

in etnologinjo iz Belokranjskega muzeja Metlika Anito Matkovič, ki je dijakom predstavila etnološke 

posebnosti Uskokov. Predavanja so potekala od 8.00 do 14.00 ure. Bila so namenjena dijakom klasične 

gimnazije in izbranim razredom splošne gimnazije. Dijaki so se na predavanjih seznanili z delom 

dolenjske in belokranjske zgodovine, ki je ne obravnavamo v okviru rednega pouka in je premalo 

poznana.  

Nevenka Malnarič Brulc in Matjaž Štih 

Kralj na Betajnovi v izvedbi ITS-gledališče 

Skupina devetnajstih dijakov ITS-gledališče je v ponedeljek, 10. junija 2019, na oder Kulturnega centra 

Janeza Trdine premierno postavila polurno predstavo po motivih Cankarjevega Kralja na Betajnovi. 

Istega dne sta sledili še dve reprizi (za gimnazijce in izven). Predstava je produkt celoletnih prizadevanj 

dijakov in njihovih mentorjev. 

V svoji priredbi Cankarjeve klasike iz leta 1902 so se odmaknili od tradicionalne dramske poti in vanjo 

vključili prvine postdramskega teatra. Nekateri netipični gledališki prizori prikazujejo zlasti razmerja 

med dramskimi osebami, kar gledalcu odstira pogled v lastne zapletene medosebne odnose. 

Posamezne zgodbe se pač ne zaključijo in ostajajo odprte, predstava zato deluje fragmentarno, a prav 

to gledalcu omogoči samorefleksijo. Režiserki sta se z igralsko ekipo želeli osredotočiti predvsem na lik 

Kantorja, ki se izkaže za zanimivo, večplastno osebnost. Vzorce njegovega obnašanja namreč lahko 

prepoznavamo, kamorkoli se obrnemo, pa tudi obnašanje drugih Cankarjevih tržanov ni tuje 

slovenskemu življu danes. V družbi prepoznavamo oblastneže, ki zacvetijo takrat, ko imajo moč nad 

telesi in dušami ljudi. Prav tak je tudi Kantor, ki je za oblast pripravljen iti celo preko trupel svojih 

bližnjih. Obenem pa tudi sam doživlja moralno razcepljenost – njegovemu instinktu namreč nasprotuje 

hčerin in ženin glas razuma, ki mu zleze pod kožo do te mere, da se skoraj zlomi in svojo izprijenost 

prizna sebi ter vsemu svetu. A čeprav je njegova temna preteklost razkrinkana, si ljudje v strahu ali iz 

koristoljubja zatiskajo oči pred resnico ter so mu pripravljeni spregledati nemalo napak. Njihov odziv 

pa ne šokira le Kantorja, temveč tudi njih same. 

Produkcija: Gimnazija Novo mesto, ITS-gledališče 

Režija: Manica Pečarič, Alja Kastelic 

Premiera: Kulturni center Janeza Trdine, 10. 6. 2019, ob 11h, 13h (zaključeni predstavi) in 17h (izven) 

Igrajo:  

• Lovro Mirtič (Jožef Kantor, fabrikant) 

• Trim Ismaili (Maks) 

• Iza Gorše (Francka, Kantorjeva hči) 

• Rok Drenik (župnik) 

• Laura Kotnik (Nina, Kantorjeva sorodnica) 

• Matija Radež (Franc Bernot, posestnik) 

• Lara Strniša (Hana, Kantorjeva žena) 

• Lea Gole (sodnik) 

• Ula Jelen (adjunkt) ter 



• Livia Plut, Danila Prah, Ela Blatnik, Gaja Gregorčič, Katarina Simončič, Klara Jordan, Neja Turk, 

Petra Kovšček 

Oblikovanje svetlobe: Anita Koprivc, Jan Zajc 

Maska: Ula Jelen 

Kostumografija: Danila Prah, Katarina Simončič, Alja Kastelic 

Scenografija: Manica Pečarič, Alja Kastelic 

Mentorji: Tomaž Koncilija, Marko Kastelic, Vid Klemenc, Jasmina Žagar, Barbara Strnad, Uroš Lubej, 

Jana Hosta, Suzana Krvavica 

Trajanje predstave: 35 minut 

Tomaž Koncilija 

Na televiziji Vaš kanal pri izbirnem predmetu retorika 

V okviru izbirnega predmeta retorika, ki ga že tretje leto v 3. letniku klasične gimnazije poučujeva 

Suzana Krvavica in mag. Vasja Jakše, smo to šolsko leto 12. februarja 2019 obiskali lokalno televizijo 

Vaš kanal, kjer nas je sprejel vodja uredništva Marko Mesojedec. Razkazal nam je televizijski studio in 

opremo, dijakinje pa so lahko stopile pred kamero, se preizkusile v branju novic ter se z novinarko 

Vašega kanala pogovorile o novinarskem poklicu. Za konec smo tako dijakinje kot mentorica sodelovale 

v kratkem prispevku za oddajo Brez panike.  

mag. Vasja Jakše 

Druženje z varovanci VDC Črnomelj  

Na povabilo Varstveno delovnega centra Novo mesto smo na Gimnaziji Novo mesto že tretje leto 

sodelovali v mednarodnem projektu »V jati z drugačnimi«. Namen tega projekta je druženje oseb z 

motnjo z osebami brez motnje.  

Na šoli smo v četrtek, 18. oktobra 2018, med 9. in 12. uro gostili varovance iz VDC Črnomelj in iz enote 

Vinica. Z njimi so se družili dijaki Nika Gošek, Manica Pečarič in Trim Ismaili iz 2. b, Nik Vidmar iz 3. b 

ter Anamarija Gole, Manca Juršak in Zala Kulovec iz 4. b.  

Ob začetku obiska je Zlatka Butkovec Gačnik z dijaki pripravila sproščeno in prijetno igro, preko katere 

so se naši dijaki in varovanci spoznali in se povezali v pare. Skupaj so ustvarjali in risali na e-tablo. 

Varovanci so bili začudeni nad tem, kako nastaja barvna risba na tabli tudi brez barvic. Po malici so se 

preselili v kemijski laboratorij, kjer so pod mentorstvom Marinke Kovač izdelovali naravno mazilo za 

3. k na TV Vaš kanal, foto: mag. Vasja Jakše 



ustnice. Za domov so dobili tudi domače zeliščne bombone. V zadnjem delu druženja je sledil še obisk 

fitnes dvorane, kjer jih je pričakal Ivan Maričič. Varovanci so se razgibavali na žogah in se preizkusili na 

fitnes napravah.  

Po nasmehih sodeč so se pri nas dobro počutili, preživeli so drugačen dan od običajnega. Poslovili smo 

se zadovoljni in nasmejani. 

Dijaki, ki so sodelovali pri druženju z varovanci VDC, so se izkazali kot dobri gostitelji, v treh urah so z 

njimi že spoprijateljili. Hvaležni so za izjemno izkušnjo druženja in skupnega ustvarjanja z osebami z 

motnjo. Varovancem ter spremljevalkama Aniti in Alenki smo hvaležni za obisk in upamo, da druženje 

ponovimo še kdaj.  

Vtisi dijakinj Nike Gošek in Manice Pečarič o druženju z varovanci VDC: »Druženje z varovanci VDC 

Črnomelj nama je bilo v veliko veselje. Izkušnja je bila zelo prijetna, saj sva se med varovanci počutili 

dobrodošli. V skupnih urah smo se zbližali, kar nama je dalo boljši vpogled v njihov vsakdan. Take 

dejavnosti se nama zdijo dobrodošle, saj spodbujajo integracijo ljudi s posebnimi potrebami v družbo 

in prikazujejo ljudi v drugačni luči, kot jih prikazujejo stereotipi. Upava, da bomo takšna druženja lahko 

še ponovili, jih morda tudi sami obiskali v njihovem domačem okolju in tako urili tudi svoje socialne 

veščine.« 

Anica Kastelec 

Kviz za osnovne šole Mestne občine Novo mesto 

20. 12. 2018 smo v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti že drugič izvedli kviz za učence 

osnovnih šol iz Mestne občine Novo mesto. Tema letošnjega kviza je bila 1. svetovna vojna. Lani smo 

namreč obeleževali 100-letnico konca 1. sv. vojne. Prireditev je potekala v ŠD Marof. Ekipe so 

spodbujali navijači z njihovih osnovnih šol. Učenci osnovnih šol so pokazali visok nivo znanja. Zmagali 

so predstavniki OŠ Drska, ki so v finalnem obračunu premagali OŠ Grm.  

Matjaž Štih 

  

Varovanci in dijaki pred slovesom, foto: arhiv VDC Varovanka Anica in Nika sta risali na  
e-tablo, foto: Zlatka Butkovec Gačnik 



8. srečanje mladih raziskovalcev  

V sredo, 3. 4. 2019, je na Gimnaziji Novo mesto že osmo leto zapored potekalo Regijsko srečanje mladih 

raziskovalcev Dolenjske in Bele krajine.  

Podatki o prijavljenih osnovnošolskih in srednješolskih nalogah na regijsko srečanje: 

 Osnovna šola Srednja šola 

število nalog 9 11 

število raziskovalcev 13 25 

število mentorjev 14 16 

šole 

OŠ Grm 

OŠ Mirna 

OŠ Mokronog 

OŠ Sava Kladnika Sevnica 

OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova 

Gimnazija Novo mesto 

Srednja šola Črnomelj 

Gimnazija in SŠ Kočevje 

ŠC Novo mesto, Srednja elektro 

šola in tehniška gimnazija 

področja  

(št. nalog na področje) 

Astronomija ali fizika (1) 

Filozofija ali sociologija (1) 

Druga področja (1) 

Matematika ali logika (2) 

Psihologija ali pedagogika (2) 

Zgodovina ali umetnostna 

zgodovina (2) 

Aplikativni inovacijski predlogi (1) 

Elektrotehnika, elektronika in 

robotika (1) 

Matematika in logika (1) 

Biologija (1) 

Interdisciplinarna področja (1) 

Ekologija z varstvom okolja (1) 

Druga področja (1) 

Geografija ali geologija (1) 

Kemija ali kemijska tehnologija (3) 

 

Strokovne komisije posameznih področij so sestavljali gimnazijski profesorji in zunanji ocenjevalci. 

 

• Nina Arnuš 

• mag. Dragica B. Banović  

• Barbara Bajc Šerovič 

• Jernej Ban 

• Zlatka Butkovec Gačnik 

• Polonca Centa 

• Karmen Čarman 

• Tatjana Durmič 

• Tomaž Ferbežar 

• Darja Gačnik 

• Miha Hadl 

• Barbara Hrastar 

• Katja Jakoš 

• mag. Branka Klemenčič 

• Nevenka Malnarič Brulc 

• mag. Andreja Kramar 

• Tanja Kocjan 

• Uroš Redek 

• Barbara Strnad 

• Matjaž Štih 

• Blaž Zabret 



 

Komisije so na podlagi oddanih raziskovalnih nalog, predstavitev ter zagovorov ocenile in določile 

naloge, ki so se uvrstile na državni nivo. Slednji poteka po dvokrožnem sistemu. 

V 1. krog državnega tekmovanja mladih raziskovalcev Slovenije se je uvrstilo 6 osnovnošolskih in 10 

srednješolskih nalog. Med slednjimi je bilo 5 raziskovalnih nalog, ki so jih izdelali dijakinje in dijaki 

Gimnazije Novo mesto na področjih biologije, ekologije, kemije in matematike. Strokovne komisije so 

iz vsakega področja izbrale najboljše naloge, ki so se nato uvrstile v 2. krog srečanja. Med uvrščenimi v 

2. krog so bile tudi 3 raziskovalne naloge iz Gimnazije Novo mesto. Avtorji so se potegovali za zlata 

priznanja z zagovori na 53. državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, ki je bilo 14. 5. 2019 v 

Murski Soboti. 

Dva dijaka Gimnazije Novo mesto sta si s svojo raziskovalno nalogo prislužila zlato priznanje in drugo 

mesto v kategoriji. Avtorji dveh raziskovalnih nalog so prejeli srebrno priznanje. Bronasto priznanje, s 

katerim sta bili ovrednoteni dve raziskovalni nalogi, so prejeli raziskovalci, ki sicer niso zagovarjali 

naloge na državnem srečanju, so pa se uvrstili v 1. krog.  

V šolskem letu 2018/19 so dijaki naše šole izdelali naslednje raziskovalne naloge: 

• Arzen v rižu na slovenskem trgu (področje ekologija z varstvom okolja), avtorja Ana Grobler in 

Leon Gorše, mentorji Marinka Kovač, doc. dr. Mojca Šlejkovec in doc. dr. Ingrid Falnoga, 2. 

mesto in zlato priznanje; 

• Pretvorba rutina v kvercetin in njuna vsebnost v tatarski ajdi (področje kemija ali kemijska 

tehnologija), avtorji Filip Brajčič, Patricia Luštek in Tinara Šuštarič, mentorica Janja Pust, 

srebrno priznanje; 

• Zvoki fraktalov (področje matematika ali logika), avtorji Jan Igor Kržan, Andraž Seničar in Lara 

Valenčič, mentorja Jernej Ban in dr. Borut Jurčič Zlobec, srebrno priznanje; 

• Aspartam in njegovi razpadni produkti (druga področja), avtorice Vanesa Cvelbar, Nika Godec 

in Ana Šenica, mentorica Janja Pust, bronasto priznanje; 

• Optimizacija in primerjava cenovno dostopnih metod za ekstrakcijo klorofila iz raztopine kiefa 

(področje biologija), avtorji Matevž Turk, Tjaša Luzar in Lana Jeglič, mentorji Tanja Gačnik, Uroš 

Ocepek in dr. Eva Tavčar Benković, bronasto priznanje. 

mag. Branka Klemenčič in Tanja Gačnik 

  

Predstavitev pred komisijo in poslušalci, foto: Tanja Gačnik 



Akademija znanja  

V šolskem letu 2018/19 smo na Gimnaziji Novo mesto že sedmič izvedli projekt AKADEMIJA ZNANJA, 

zato zdaj lahko že trdimo, da je postala tradicionalna. Delavnice so bile namenjene nadarjenim in 

vedoželjnim učencem 8. in 9. razredov s področja Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki so želeli razširiti 

svoja obzorja, nadgraditi svoje znanje in začutiti utrip med gimnazijskimi zidovi.  

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

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

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

Akademija znanja potekala zadnjo soboto v novembru (24. 11. 2018) in prvo soboto v februarju (2. 2. 

2019). 

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

Nekatere delavnice so kljub staremu naslovu imele prenovljene vsebine. 

Predmetno 

področje 
Naslov delavnice Izvajalci 

AFR Afrikaans – afrikanščina Robert Šupe 

BIO Od celice do organa Tanja Gačnik, Marija Kočar 

KEM Energijska vrednost hrane Janja Pust 

KEM-FIZ Tekoči kristali mag. Branka Klemenčič, Blaž Zabret 

FIZ Fizikalne zanimivosti Miha Hadl 

FIZ Eksperimenti s starimi inštrumenti Vinko Sladoljev 

ŠPA-FRA-ANG 
Učenje tujega jezika z uporabo 8 tipov 

inteligentnosti Tea Ribič 

GEO Japonska – dežela vzhajajočega sonca Polonca Centa 

LAT Mala šola latinščine Marko Kastelic 

SLO-ŠVZ Skriti zaklad Suzana Krvavica, Saša Lavrič 

 

Pri biologiji so se učenci seznanili s seciranjem in pripravo preparatov, pri fiziki so izvajali različne 

zabavne poskuse ter spoznavali stara fizikalna učila ter pripomočke. Kemija jih je navdušila s sodobno 

tehnologijo uporabe tekočih kristalov in merjenjem kalorične vrednosti hrane. Pri kombinirani 

jezikovni delavnici so se naučili osnov španskega in francoskega jezika s pomočjo predznanja 

angleščine, v proces učenja pa so vključili vseh 8 vrst inteligentnosti. Udeleženci so se seznanili tudi z 

osnovami afrikanščine, jezika, ki je že od samega začetka posebnost naše Akademije znanja. Pri 

geografiji so spoznavali deželo vzhajajočega sonca ter pripravljali sušije, lahko pa so se odpravili tudi 

na lov za izgubljenim zakladom in odkrivali znamenitosti Novega mesta. Prepričani smo, da se je za 

vsakega od učencev našlo kaj zanimivega. 

Tudi letos smo izpeljali dve ponovitvi Akademije znanja, bistvenega odstopanja od zadnjih dveh, treh 

let ni opaziti, razen uvedbe nove delavnice KEM-FIZ in opustitev delavnice ROBOTIKA. Izjemno velik 

obisk smo imeli novembra na prvi izvedbi delavnic, zato so bile vse delavnice polne in izvedene trikrat. 



 November 

(ponovitve) 

Februar 

(ponovitve) 

Skupaj 

udeležencev 

nov. 

Skupaj 

udeležencev 

feb. 

Skupaj 

udeležencev 

AFR 1 2 15 22 37 

BIO 2 3 24 64 88 

KEM 2 3 20 36 56 

KEM-FIZ 3 3 38 77 115 

FIZ 3 3 21 31 52 

FIZ 3 3 22 31 53 

ŠPA-FRA-ANG 3 3 45 77 122 

GEO 3 3 48 75 123 

LAT 3 2 32 35 67 

SLO-ŠVZ 3 3 50 71 121 

Skupaj  26 28 315* 519*  

Skupaj 

udeležencev 
- - 105** 173** 278** 

*Seštevek pomeni število udeležencev v posamezni delavnici v posameznem roku Akademije znanja. 

**Vsak udeleženec je sodeloval v treh delavnicah, zato spodnja vrstica ni seštevek udeležencev po 

delavnicah, ampak 1/3 seštevka. 

Številčne primerjave s preteklimi leti niso mogoče, ker so se zamenjale nekatere delavnice. 

Izvedli smo 57 delavnic iz devetih predmetnih področij. Med najbolj obiskanimi so bile delavnice ŠPA-

FRA-ANG, SLO-ŠVZ in GEO.  

Kljub pazljivemu načrtovanju naših datumov se nam je zgodilo, da je ena izvedba sovpadla s 

tekmovanjem Matemček, ki ob razpisu datumov akademije še ni bilo objavljeno v koledarju 

osnovnošolski tekmovanj. Drugi datum je sovpadel z osnovnošolsko delovno soboto, kar je nekaterim 

osnovnim šolam ustrezalo, drugi pa so na ta dan želeli izvajati svoje aktivnosti in so zaprosili za prvi 

termin. 

Veseli, čeprav so v soboto v šoli,  
foto: Polonca Centa 

Dijaki so nepogrešljivi sodelavci pri izvedbi  
Akademije znanja, foto: Polonca Centa 



Na naš poziv se je v šolskem letu 2018/19 odzvalo 28 osnovnih šol z Dolenjske, Bele krajine in iz Posavja, 

kar je 1 šola več kot predhodno leto:  

• OŠ Adama Bohoriča Brestanica 

• OŠ Belokranjskega odreda Semič 

• OŠ Bršljin 

• OŠ Brusnice 

• OŠ Center 

• OŠ Dolenjske Toplice 

• OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert 

• OŠ Drska 

• OŠ Frana Metelka Škocjan 

• OŠ Grm 

• OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki 

• OŠ Krmelj 

• OŠ Metlika 

• OŠ Milana Majcna Šentjanž 

• OŠ Mirana Jarca Črnomelj 

• OŠ Mirna 

• OŠ Mokronog 

• OŠ Otočec 

• OŠ Prevole 

• OŠ Sava Kladnika Sevnica 

• OŠ Šentjernej 

• OŠ Šmarjeta 

• OŠ Šmihel 

• OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč 

• OŠ Trebnje 

• OŠ Tržišče 

• OŠ Vavta Vas 

• OŠ Žužemberk 

Vsak udeleženec je sodeloval v treh delavnicah po lastni izbiri, zanje pa smo izdelali individualizirane 

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

prijavnega postopka so nam pomagali svetovalni delavci na osnovnih šolah, ki so poskrbeli za zbiranje 

prijav.  

Polonca Centa 

Rogljiček pri ravnateljici 

Ravnateljica je tudi to šolsko leto povabila na sprejem dijake, ki so po svojih rezultatih izstopali na  

tekmovanjih v znanju, športu ter na natečajih na državnem in mednarodnem nivoju. Prav tako je na 

rogljičke in skodelico čaja ali kave povabila njihove mentorje, prostovoljce in dijake, ki so s svojimi 

nastopi popestrili kulturne prireditve v šoli in izven nje ali pomagali pri njihovi organizaciji. Vsem 

dijakom se je ravnateljica za to, da s svojim znanjem in talenti prispevajo k prepoznavnosti šole v naši 

občini in izven nje, zahvalila s simboličnim darilom. Srečanja v ravnateljičini pisarni ali v učilnici 115 so 

vedno minila v sproščenem vzdušju in klepetu o dosežkih in načrtih za prihodnost.  

Uspešne tekmovalke na Evropskih statističnih igrah in na natečaju Evropa v šoli z mentoricama 
ter prejemnica zlatega priznanja na tekmovanju v znanju nemščine, foto: mag. Vasja Jakše 



 

mag. Vasja Jakše 

  

Državne prvakinje in podprvaki na tekmovanju trojk v košarki, foto: mag. Vasja Jakše 

Nastopajoči na prireditvah ob odkritju spominske plošče na Glasbeni šoli Marjana Kozine 
ter kipa Gimnazijke z Rastočo knjigo skupaj z mentorji, foto: mag. Vasja Jakše 



Karierni dan  

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 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, 18. 1. 2019, 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 21 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, ki so bivši dijaki 

Gimnazije Novo mesto in so zaključili študij na posamezni fakulteti. Dijakom spregovorijo o tem, kako 

in zakaj so se odločili za študij na izbrani fakulteti, kaj jim je pomagalo pri odločitvi, kako so oni doživljali 

študij, kako je potekala njihova dosedanja karierna pot in kakšne so zaposlitvene možnosti po zaključku 

študija na izbrani fakulteti. 

Poleg predstavitve fakultet so se dijaki lahko udeležili tudi predavanj in delavnic o možnostih zaposlitve 

v slovenski vojski, izbiri pravega študija in o pripravah na zaposlitveni razgovor. 

 

Seznam fakultet in predstavnikov iz prakse: 

Fakulteta Predstavnik fakultete Predstavnik iz prakse 

Biotehniška fakulteta 

Univerza v Ljubljani 

dr. Karla Šturm 

Eva Kočar, študentka 

dr. Irena Čarman, Krka d. d. 

Janja Strašek, Terme Krka d. d. 

Fakulteta za arhitekturo 

Univerza v Ljubljani 
dr. Tomaž Slak Črt Jaklič, 3biro d. o. o. 

Fakulteta za družbene vede  

Univerza v Ljubljani 
dr. Marjan Smrke 

Matevž Berkopec, New Moment 

d. o. o. 

Barbara Vidmajer, RTV Slovenija 

Predstavitev filozofske fakultete na stojnici, foto: Petra Škof 



Petra Škof 

Fakulteta za socialno delo  

Univerza v Ljubljani 

Gaja Brezovar, 

Valentina Celestina, 

študentki 

Mojca Vegelj, DRPD Novo mesto 

Barbara Peterlin, CSD Novo 

mesto 

Fakulteta za strojništvo  

Univerza v Ljubljani 
dr. Matevž Zupančič 

mag. Marko Lampret, tehnični 

direktor, Krka d. d. 

Fakulteta za šport  

Univerza v Ljubljani 

Karla Kukovica 

Maša Kavčič 
 

Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo  

Univerza v Ljubljani 

dr. Bojan Šarac 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 

Nataša Turk, soc. pedagoginja, 

VDC Novo mesto 

Mojca Jelenec, prof. razrednega 

pouka, OŠ Drska 

Petra Nograšek, prof. 

razrednega pouka, OŠ Grm 

Fakulteta za informacijske 

študije 

Novo mesto 

Maruša Umbreht 

Sabina Gosenca 
Jure Cerovšek, IKU d. o. o. 

Fakulteta za matematiko in 

fiziko 

Univerza v Ljubljani 

dr. Primož Moravec 

dr. Marko Žnidarič 
 

Fakulteta za elektrotehniko 

Univerza v Ljubljani 
dr. Henrik Lavrič 

mag. Aleš Knoll, Krka d. d. 

Simon Nosan, raziskovalec 

Naravoslovnotehniška fakulteta 

Univerza v Ljubljani 
dr. Mirjam Leskovšek  

Akademija za gledališče, radio, 

film in televizijo 

Univerza v Ljubljani 

mag. Darja Markoja 
Sara Gorše, diplomirana 

dramska igralka 

Akademija za likovno umetnost 

in oblikovanje 

Univerza v Ljubljani 

dr. Suzi Bricelj  

Ekonomska fakulteta 

Univerza v Ljubljani 
Mateja Škulj  

Fakulteta za gradbeništvo in 

geodezijo 

Univerza v Ljubljani 

dr. Aleš Marjetič 
Miha Ban, Geodetske meritve  

d. o. o. 



Prostovoljno delo in humanitarne akcije 

V šolskem letu 2018/19 smo kot prostovoljska organizacija decembra 2018 podpisali Etični kodeks 

organiziranega prostovoljstva in se tako vključili v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij pod 

okriljem Slovenske filantropije, združenja za promocijo prostovoljstva v Sloveniji.    

V tem šolskem letu se je za prostovoljstvo, vrstniško učno pomoč in sodelovanje v humanitarnih akcijah 

skupaj odločilo 54 dijakov, od tega 50 deklet in 4 fantje. Kot šola smo v okviru prostovoljstva in različnih 

humanitarnih akcijah sodelovali z naslednjimi ustanovami in društvi: Društvo za razvijanje 

prostovoljnega dela, Območno združenje Rdečega križa, Splošna bolnišnica Novo mesto, Dom starejših 

občanov Novo mesto in Trebnje, Varstveno delovni center Novo mesto, Center Dolfke Boštjančič 

(CUDV Draga), Društvo življenje brez nasilja, Posvetovalnica za učence in starše, Društvo Sonček, RIC 

Novo mesto, osnovne šole in vrtci.  

Dijaki so v izbrane ustanove kot prostovoljci odhajali enkrat tedensko, nekateri so več ur opravili tudi 

v času jesenskih in zimskih počitnic. Poleg prostovoljstva v izbranih ustanovah so se mnogi prostovoljci 

odzivali in vključevali tudi v razne kratkotrajne akcije, projekte in druženja s humanitarno noto. 

V okviru prostovoljstva je kar 18 dijakov nudilo vrstniško učno pomoč dijakom naše šole pri matematiki, 

fiziki, angleščini, slovenščini in kemiji.   

Dijaki prostovoljci se vključujejo tudi v humanitarne akcije Območnega združenja Rdečega križa in 

Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.  

Sodelovali smo v dveh akcijah OZRK (Gimnazijski Božiček za starejše in predbožično praznovanje z 

uporabniki RK) in v skupni akciji OZRK, DRPD, RIC in Mestne občine Novo mesto (akcija Dan za 

spremembe). 

Gimnazijski Božiček za starejše  

Dijaki in profesorji Gimnazije Novo mesto smo s Skladom za pomoč ljudem v stiski na OZRK Novo mesto 

že tretjič izvedli dobrodelno obdarovanje starejših. Akcijo je na šoli usklajeval 4. b razred skupaj s 

profesoricami Karmen Čarman, Suzano Krvavico, socialno delavko Anico Kastelec ter upokojeno 

profesorico Nušo Rustja. Denar so zbirali vsi razredi ob pomoči profesorjev in zbrali 769 evrov. 

Nakupili smo različne izdelke, jih zložili v domiselno okrašene škatle in naredili 26 daril. Škatle so okrasili 

dijaki 1. letnika pri likovnem pouku pod mentorstvom profesorice Jasmine Žagar.  

17. in 18. decembra je 11 dijakinj 4. b skupaj s prostovoljkami KORK, Nušo Rustja in Andrejo Murgelj z 

OZRK obiskalo starostnike v mestnih in primestnih krajevnih organizacijah RK. Ob koncu obdarovanja 

so dijakinje takole strnile vtise: »Presenečene smo bile nad odprtostjo naših obdarovank, saj so nas 

videle prvič. Z gostoljubnostjo so pokazale, da je bil naš obisk zanje nekaj posebnega. S čilostjo, 

optimizmom in humorjem dobro kljubujejo svojim letom, bolezni in samoti. Gospa Ratajec nam je ob 

slovesu dejala, da je največja revščina samota.« 



Tradicionalna predbožična prireditev na Rdečem križu 

19. 12. 2018 se je 13 prostovoljk Gimnazije Novo mesto skupaj z mentorico Suzano Krvavica in Nušo 

Rustja, upokojeno gimnazijsko profesorico in prostovoljko, udeležilo že tradicionalnega – tokrat 

četrtega – predbožičnega praznovanja z uporabniki storitev Rdečega križa. Pridružila se jim je tudi 

skupina Kreativni z mentorico Emilijo Skrt. 

Po uvodnem spoznavanju ob čaju, kavi in sladicah so se po interesih družili in ustvarjali v treh 

delavnicah. V prvi so pekli medenjake z orehi, v drugi so izdelovali novoletne okraske, v tretji pa slike 

iz papirnatih prtičkov. V zadnjem delu srečanja so se zopet zbrali v veliki in topli jedilnici. Dijakinji Klara 

Jordan in Gaja Gregorčič iz 2. c sta zaigrali na kitaro in z izbranimi slovenskimi ter božičnimi pesmimi 

pripravili pravi kulturni program in k petju pritegnili vse udeležence srečanja. Na koncu druženja so 

dijakinje uporabnikom razdelile darila, Kreativne pa so razveselile z družabno igro. 

Dijakinje Lara Bukovec, Zala Kulovec in Kim Malnarič iz 4. b so vtise o praznovanju strnile takole: 

»Druženje z uporabniki RK-ja in skupino Kreativni je bila res lepa izkušnja, saj smo se prostovoljke iz 

gimnazije povezale z ljudmi iz različnih družbenih ozadij in tako dobile vpogled v njihovo življenje. 

Vesele smo, da smo lahko z njimi preživele nekaj res prijetnih uric ob peki piškotov, ustvarjanju darilc 

in prepevanju pesmi. Spoznale smo, da je najlepše darilo, ki ga lahko nekomu podariš, čas, ki ga preživiš 

z njim.« 

Prostovoljke prinašajo darila starejšim na dom,  
foto: arhiv Gimnazije Novo mesto 

Pripravljanje darilnih paketov za Božička,  
foto: arhiv Gimnazije Novo mesto 

Izdelovanje novoletnih okraskov- predbožični dogodek z uporabniki storitev RK,  
foto: NN 



Akcija Dan za spremembe v romskem naselju Brezje 

Gimnazija Novo mesto je že četrtič sodelovala v vseslovenski akciji Slovenske filantropije Dan za 

spremembe. Letošnja 10. akcija je potekala v soboto, 6. 4. 2019, pod geslom Odpravimo diskriminacijo. 

Akcije so potekale v 80 krajih, v njih pa je sodelovalo več kot 600 organizacij in 9000 prostovoljcev.  

Dijaki prostovoljci Anita Koprivc, Tea Pirc, Tjaša Luzar in Nezmir Hodžić ter mentorica Suzana Krvavica 

so se priključili veliki akciji OZRK Novo mesto, DRPD Novo mesto, RIC Novo mesto in Mestne občine 

Novo mesto. K sodelovanju so pritegnili več kot 120 prostovoljcev iz vseh štirih sodelujočih organizacij, 

iz romske skupnosti, vrtca in različnih srednjih šol. Vsi sodelujoči so pomagali urediti notranjost in 

okolico novega Skupnostnega centra Brezje Žabjak centra, obeležili svetovni dan Romov in 

prisostvovali otvoritvi centra.  

Prostovoljci so v skupinah šivali blazinice in krasili notranjost novega centra, sadili rastline in čistili 

okolico. Akcija se je zaključila z bogatim kulturnim programom ob svetovnem dnevu Romov. Program 

je povezovala naša prostovoljka Anita Koprivc.  

Prostovoljka Tjaša Luzar iz 4. b je akcijo komentirala takole: »Sodelovala sem pri ustvarjalni delavnici. 

Zelo koristno je, da smo skupaj iz različnih organizacij, zato ima dober namen večji doseg. Romski otroci 

so zelo prijazni, takoj so nas sprejeli.« 

Prostovoljci 4. b izbrani za naj prostovoljsko skupino OZRK Novo mesto 

Skupina prostovoljcev iz 4. b je bila na razpisu OZRK Novo mesto izbrana za najboljšo prostovoljsko 

skupino. Prireditev je potekala 10. maja 2019 v prostorih OZRK.  

V 4. b Gimnazije Novo mesto je 29 dijakov in kar 16 jih je prostovoljcev, nekateri vsa leta gimnazijskega 

šolanja. Prostovoljska skupina je aktivno sodelovala v humanitarnih in prostovoljskih akcijah in 

opravljala prostovoljno delo v različnih organizacijah in društvih.  

V enem šolskem letu so skupaj opravili okoli 250 prostovoljskih ur v naslednjih dejavnostih: akcija 

Gimnazijski Božiček za starejše (OZRK), prostovoljno delo v Splošni bolnišnici NM (pediatrični oddelek), 

učna pomoč na DRPD, akcija 72 ur brez kompromisa (za Center Dolfke Boštjančič, enota Novo mesto), 

novoletna prireditev za uporabnike OZRK, tutorstvo dijakom Gimnazije Novo mesto, Dan za 

spremembe, druženje z varovanci VDC Črnomelj, zbiranje hrane v Mercatorju (OZRK), drugo: pomoč 

pri organizaciji maratona NM, zbiranje denarja za dobrodelni novoletni koncert, delo v Karitas, 

Dan za spremembe v naselju Brezje,  
foto: arhiv Gimnazije Novo mesto 



animatorji v domačem kraju, vodenje prireditev na OZRK. 9 dijakov 4. b je sodelovalo tudi v krvodajalski 

akciji in darovalo kri, dve dijakinji iz skupine kar dvakrat. 

Komisija OZRK Novo mesto je prostovoljsko skupino prepoznala kot izjemno, zato jih je tudi nagradila. 

Učna pomoč v dnevnem centru Brezje 

Naša upokojena profesorica Nuša Rustja je že vrsto let prostovoljka v dnevnem centru DRPD v 

romskem naselju Brezje. V tem šolskem letu sta skupaj z njo pomoč romskim otrokom nudili tudi dve 

dijakinji 3. letnika – ena je bila v naselju petkrat, druga dvakrat. Profesorica Rustja je šla v dnevni center 

večkrat sama, ker so se z dijakinjama težko časovno uskladile. 

  

Podelitev priznanja OZRK – 4. b- naj prostovoljska skupina, foto: NN 

Prostovoljna ustvarjalna delavnica »valentinovo« - 13. 2. 2019, foto: NN 



Projekt 72 ur brez kompromisa 

»Dekleta z velikim srcem«: Viktoria Krusharova in Karin Simonič iz 1. k, Lara Gašpar iz 3. e, Mojca Muhič 

iz 3. c ter Lara Bukovec, Kim Malnarič in Senija Tirić iz 4. b so od 26. do 29. oktobra 2018 sodelovala v 

mednarodnem prostovoljskem projektu 72 ur brez kompromisa. Rdeča nit celotnega izziva, ki so ga 

dobila na začetni dan projekta, je bila pomoč otrokom v Dnevnem centru Dolfke Boštjančič Draga – 

enota Novo mesto. V soboto so se dekleta dobila v novomeški knjižnici ter z nasveti knjižničarke 

pripravila program za otroke iz centra ter material za sodelovanje v vseslovenski pobudi »Manj svečk 

za manj grobov«, ki so jo v nedeljo predstavila v župnijah Šmihel in Sveti Lenart v Novem mestu ter v 

Črnomlju. Ljudje so se zelo velikodušno odzvali. Zbralo se je toliko sredstev, da so v centru Draga lahko 

naročili nove zvočne naprave, ki jih otroci potrebujejo za komunikacijo z okolico. Dekleta so na zadnji 

dan akcije obiskala otroke v dnevno varstvenem centru. Najprej jih je vodja centra seznanila z 

zakonitostmi dela z otroki z motnjami v duševnem razvoji, nato pa so ob pravljicah in pesmih preživela 

dopoldne z varovanci. Za sedmerico deklet je bil projekt 72 ur brez kompromisa zagotovo čas nabiranja 

življenjskih izkušenj, za vse sodelujoče pa čas veselja in pozitivne energije, ki so jo »dekleta z velikim 

srcem« delila med nas. 

Gimnazijski dan za spremembe 

V četrtek, 28. 3. 2019, je na šoli po zgledu Slovenske filantropije za dijake 3. letnika potekal prvi 

Gimnazijski dan za spremembe. Tema dogodka je bila odprava diskriminacije. 

Dejavnosti so se začele po odmoru, in sicer z delavnicami, v katerih so obravnavali aktualne teme, kot 

so medkulturnost, solidarnost, prostovoljstvo, begunci, stereotipi, diskriminacija, nasilje … Izvajalci 

delavnic so bili: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Mirovni inštitut, Območno 

združenje Rdečega križa Novo mesto, Slovenska filantropija in Gimnazija Novo mesto. Vsak razred se 

je udeležil ene delavnice. 

Sledila je okrogla miza z gostjama Anico Mikuš Kos, pediatrinjo in psihiatrinjo, in Vlasto Nussdorfer, 

tožilko in bivšo varuhinjo človekovih pravic. V pogovoru s Suzano Krvavico sta se najprej dotaknili svoje 

poklicne poti in obudili izkušnje na delo z otroki, ki so bili žrtve kaznivih dejanj ali vojne. Obe poleg 

poklica v službi sočloveka povezuje tudi izjemno humanitarno in prostovoljno delo, pisanje knjig in 

kolumn, v katerih se kritično in pogumno odzivata na aktualno dogajanje, ter nagrade in priznanja, ki 

sta jih prejeli za svoje delo. Gospa Vlasta Nussdorfer je predstavila tudi šestletno delo in rezultate 

Dekleta pri predaji zbranih sredstev, foto: arhiv Centra Draga 



varuhinje človekovih pravic, gospa Anica Mikuš Kos pa je pripovedovala o svojih humanitarnih misijah 

na vojna področja, kjer se je srečevala z begunci, zlasti otroki, in predstavila program izobraževanja  

Kot vsako leto, smo tudi letos ob koncu pouka podelili priznanja šole prostovoljcem, ki so opravljali 

prostovoljno delo na Gimnaziji Novo mesto tri leta ali več. To priznanje je prejelo 11 dijakov: Anita 

Koprivc in Mojca Muhič iz 3. letnika, Aja Barbič, Laura Bučar, Lara Bukovec, Manca Juršak, Zala Kulovec, 

Kim Malnarič, Eva Brudar, Zala Hudoklin in Jon Judež iz 4. letnika.  

V šolskem letu 2018/19 je bila na področju prostovoljstva še posebej aktivna dijakinja Mojca Muhič, 

zato smo jo mentorice prijavile na natečaj Mladinskega sveta Slovenije Prostovoljec leta 2018. Med 

številnimi prijavljenimi posamezniki je strokovna komisija presodila, da si Mojca zasluži naziv naj 

prostovoljka leta 2018 v kategoriji ženske do 19 let. 

Suzana Krvavica, Anica Kastelec, Karmen Čarman 

  

Odličje za naj prostovoljko 2018, foto: Anica Kastelec 



OIV – obvezni del 

Kulturne dejavnosti 

V šol. letu 2018/19 smo izpeljali vse načrtovane obvezne kulturne dejavnosti. Dijaki vsakega letnika so 

si ogledali po tri predstave, in sicer dve v Novem mestu in eno v okviru kulturnega dneva v Ljubljani. 

Dijaki so spoznavali različne žanre in kulturne ustanove. Nekatere uprizoritve so bile povezane z učnim 

načrtom, ogledali pa smo si tudi didaktične in vsebinsko aktualne predstave. Pri urah slovenščine smo 

dijake pripravili na kulturni dogodek, po ogledu smo predstave tudi analizirali.  

Dijaki so se kulturnih prireditev radi udeleževali, poseben dogodek sta bila zlasti kulturna dneva v 

Ljubljani za dijake 1. in 3. letnika, ko smo ogled predstave združili z obiskom vsaj še ene kulturne 

ustanove. 

Kulturni dan za dijake 1. letnika in ITS-gledališče je bil 2. aprila 2019. V Cankarjevem domu v Ljubljani 

so si ogledali predstavo Romeo in Julija ter v vodenem ogledu Cankarjevega doma spoznali vse dvorane 

in delovanje te kulturne ustanove. Dijaki 1. a, 1. b, 1. c in 1. d so si ogledali stalno zbirko Narodne 

galerije, dijaki 1. k so v Slovenskem šolskem muzeju podoživeli antično učno uro, dijaki 1. š in ITS-

gledališče pa so si ogledali skrivne kotičke Lutkovnega gledališča. 

S kulturnim dnevom 20. novembra 2018 so dijaki 3. letnika so obeležili Cankarjevo leto. Dijaki 3. a, 3. 

b, 3. e in 3. š so si v Cankarjevem domu in Mestnem muzeju ogledali razstavi Ivan Cankar in Evropa ter 

Ivan Cankar iz prve roke, dijaki 3. c, 3. d in 3. k pa so si v Narodni galeriji ogledali razstavo Ivane Kobilce 

in impresionistov. Obe razstavi o Cankarju sta odlično približali velikega umetnika in njegovo delo. Tudi 

Ivana Kobilca je dijake navdušila, zlasti klasiki so z zanimanjem gledali slike, o katerih so se učili pri 

umetnostni zgodovini. Dijaki so se nato na delavnici v Drami pripravili na ogled Hlapcev. Skoraj triurna 

predstava je dijake različno nagovorila. Jan Trputec iz 3. a je uprizoritev komentiral takole: »Predstava 

mi je bila všeč, najbolj pa so me navdušili igralci, med katerimi je po mojem mnenju izstopal Klemen 

Slakonja v vlogi župnika. Scena je bila drugačna, kot sem pričakoval, a mi je bila vseeno všeč. Edino, kar 

me v predstavi ni navdušilo, je konec, ki se je precej oddaljil od Cankarjevega, ki mi je ljubši, saj gledalcu 

sporoča, da je vredno živeti, četudi človek trpi.« 

1. letnik 

Vsebina Izvajalec Kraj ogleda Datum ogleda 

GRAD GORI! (koncert) 

Grad gori!:  

Brina Vogelnik, 

Barja Drnovšek, 

Matija Solce 

Kulturni center 

Janeza Trdine 

13. november 

2018 ob 12.30 

Ferdinand von Schirach: TEROR 
Prešernovo 

gledališče Kranj 

Kulturni center 

Janeza Trdine 

11. februar 2019 

ob 12.00 

Kulturni dan v Lj.:  

W. Shakespeare in ekipa Zavoda M. 

Schwarzwald: ROMEO IN JULIJA; 

ogled Cankarjevega doma, 

Lutkovnega gledališča/Šolskega 

muzeja/Narodne galerije 

Zavod Margareta 

Schwarzwald 
Cankarjev dom 

2. april 2019 

(predstava ob 

10.00) 



2. letnik 

Vsebina Izvajalec Kraj ogleda Datum ogleda 

Avtorski projekt Nika Škrleca:  

NAJ GRE VSE V π ALI KAKO SEM SI 

ZAPOMNIL 3141 ŠTEVIL 

Zavod Margareta 

Schwarzwald in 

AGRFT 

Kulturni center 

Janeza Trdine 

27. marec 2019  

ob 12.00 

Po romanu Josipa Jurčiča: 

DESETI BRAT 

(opera) 

Zavod Friderik I. 

Baraga in Zavod 

Novo mesto 

Kulturni center 

Janeza Trdine 

7. februar 2019  

ob 10.00 

Kulturni dan v Ljubljani:  

A. T. Linhart: TA VESELI DAN ALI 

MATIČEK SE ŽENI 

SNG Drama 

Ljubljana 

SNG Drama 

Ljubljana 

22. oktober 2018 

ob 18.00 

 

3. letnik 

Vsebina Izvajalec Kraj ogleda Datum ogleda 

Po romanu Ivana Tavčarja: 

VISOŠKA KRONIKA 

SNG Drama 

Ljubljana 

Kulturni center 

Janeza Trdine 

14. januar 2019  

ob 10.00 

Miklavž Komelj in Bara Kolenc: 

IZUMITELJ NA ZEMLJI 

(predstava ob 120-letnici rojstva 

Antona Podbevška) 

APT Novo mesto APT Novo mesto 
6. in 7. december 

2018 ob 14.00 

Kulturni dan v Lj.:  

Ivan Cankar: HLAPCI in ogled razstave 

o I. Cankarju v Mestnem muzeju in 

Cankarjevem domu/ogled razstave o 

Ivani Kobilci 

SNG Drama 

Ljubljana 

SNG Drama 

Ljubljana 

20. december 

2018  

(predstava ob 

18.00) 

 

4. letnik 

 

Vsebina Izvajalec Kraj ogleda Datum ogleda 

Janez Vrečko:  

KONS:O:VEL 
APT Novo mesto APT Novo mesto 

9. in 10. oktober 

2018 ob 14.00 

Maja Haderlap: 

ANGEL POZABE 

SNG Drama 

Ljubljana 

Kulturni center 

Janeza Trdine 

4. april 2019  

ob 20.00 

Svetlana Makarovič: 

PREKLETI KADILCI 

SNG Drama 

Ljubljana 

Kulturni center 

Janeza Trdine 

8. maj 2019  

ob 11.45 



Dijaki, ki si niso ogledali vseh predstav, so manjkajočo vsebino nadomestili 22. 5. 2019 z ogledom 

gledališke predstave J.-P. Sartra in M. Foucaulta Gnus, besede in reči v Anton Podbevšek Teatru. 

Suzana Krvavica 

Športni dnevi 

Zimski športni dan za 1. letnik 

Zimski športni dan za 1. letnik je bil konec meseca januarja. Dijaki so izbirali med štirimi aktivnostmi: 

smučanje v Kranjski gori, plavanje in vodne aktivnosti v Termah Čatež, pohod na Trško goro ter obisk 

Woop parka v Ljubljani. 

Največ dijakov se je udeležilo vodene vadbe v trampolin parku v Ljubljani, kjer so v štirih urah preizkusili 

vse vrste akrobacij, ki jih ta park ponuja. Na smučanju v Kranjski gori so dijaki kljub sneženju uživali v 

smuki. V Termah Čatež so dijaki plavali in se vključevali v različne ponujene vodne aktivnosti. Na pohod 

na Trško goro je odšla skupina dijakov in kljub sneženju uživala v zimskem vremenu.  

 Saša Lavrič 

Razstava o Cankarju v Mestnem muzeju,  
foto: Suzana Krvavica 

Priprava na ogled Hlapcev v Drami,  
foto: Suzana Krvavica 

V trampolin parku, foto: NN V zimski idili čez Marof, foto: Breda Vovko 



Planinska tura za 2. letnik 

V prvi polovici septembra smo v okviru OIV za 2. letnik v treh ponovitvah izvedli tridnevno planinsko 

turo na Komno in terenske vaje iz geografije v Bohinju. Udeležili so se je vsi dijaki razen nekaterih, ki 

so bili opravičeni iz zdravstvenih razlogov. Letos nas je spremljalo čudovito jesensko suho, jasno in 

toplo vreme, ki je prispevalo k dobremu vzdušju na turah kljub velikim naporom med hojo. 

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

skupina dijakov povzpela na Tičarico (2071 m) ali do Ledvičke (največjega Triglavskega jezera). 

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

planinski krst. Dodatno so se nekateri dijaki povzpeli na Mahavšček (2007 m) ali Lanževico (2003 m). 

Sledil je spust v dolino do Savice in zadovoljen povratek domov. 

Imeli smo lepo vreme, tako da smo lahko izvedli začrtan program. Dijaki pa so kljub naporom in nekaj 

žuljev spoznali vso lepoto visokogorja in planinarjenja v njem. Vtisi s ture so bili zelo lepi, za kar gre 

zasluga vsem udeležencem, osebju Doma na Komni, učiteljem spremljevalcem, predvsem pa lepemu 

vremenu s čudovitimi razgledi. 

Ivan Maričič 

  

Ledvička, foto: Ivan Maričič Pod Tičarico, foto: Ivan Maričič 



Športni dan za 3. letnik – igre z žogo in pohod 

V torek, 15. 10. 2018, je bil organiziran športni dan za 3. letnike. Namen športnega dne je bil 

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. 

 Sandi Kostić 

Športni dan za 3. letnik 

Za zaključek šolskega leta smo 18. 6. 2019 že tradicionalno, s pomočjo PAC SPORT-a iz Bohinja, 

organizirali športni dan za dijake tretjega letnika. Plezali smo v steni pod Skalco, veslali v kanujih po 

jezeru in kolesarili v bližnji okolici po bohinjskih vaseh. Žal nas je bohinjski dež prikrajšal za zadnjo 

menjavo, na koncu pa so se nekateri, še mokri od dežja, okopali v svežem Bohinjskem jezeru.  

Ostali so v Beli krajini opravili pohod na Mirno goro in po roških gozdovih do smučišča na Gačah. Tudi 

v Beli krajini je pohodnike spremljal rahel dež, a so brez težav prehodil celotno pot. 

Ivan Maričič 

Priprave pred veslanjem, foto: Blaž Zabret 

… in odbojke, foto: Sandi Kostić Dijaki 3. letnika med igranjem košarke …, 
 foto: Sandi Kostić 



Športni dan za 4. letnik 

V petek, 4. 10. 2018, je bil organiziran športni dan za 4. letnike. Namen športnega dne je bil 

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. 

Sandi Kostić 

Zimski športni dan za 4. letnik 

V torek, 22. 1. 2019, je potekal zimski športni dan za 4. letnik. 

Smučanja v Kranjski Gori se je udeležilo rekordnih 50 dijakov in dijakinj, v precejšnjem mrazu so se 

naužili vseh vrst smučarskih terenov, ki jih ponuja Kranjska Gora. Dan so izkoristili za aktivnost pa tudi 

za druženje, saj je to njihov zadnji športni dan na naši šoli. 

Največ dijakov in dijakinj (55) 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. Po končanem drsanju so si 

skupaj s spremljevalci ogledali Bled, naš turistični biser. 

Zimski pohod je potekal od Planice do Tamarja in nazaj. Pohoda so se udeležili zgolj en dijak in dve 

dijakinji, ki so spoznali zimsko idilo v osrčju naših Alp, kjer se odvijajo športne prireditve na najvišji 

ravni. 

Tekači na smučeh so pilili svojo formo v Ratečah. Dejavnosti se je udeležilo največ dijakov in dijakinj 

doslej, kar 30. Na voljo jim je bila šolska oprema za tek na smučeh, s katero so se kmalu spoprijateljili. 

Zaradi številčne udeležbe pa si je bilo treba nekaj opreme tudi izposoditi. Veseli smo, da si dijaki in 

dijakinje želijo spoznati tudi nove zimske dejavnosti. Verjamemo, da bodo tako cenili športno 

rekreacijo tudi v poznejših letih. 

Pohodniki na Gorjance, foto: Sandi Kostić 



Jernej Cimperman 

Državljanska kultura 

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

katalogu obveznega dela OIV. 

V šolskem letu 2018/2019 so bile izvedene naslednje dejavnosti: 

• Živa knjižnica (3. letnik), 

• Evropska unija: Evropske institucije in mobilnost mladih (delavnice za dijake 3. letnika) – 

Društvo Mladi Evropejci (DME), 

• Evropska unija: #EUandME (delavnice za dijake 3. letnika) – Europe Direct Novo mesto, 

• Spoznavanje migracij skozi svet glasbe (2. d, 3. a in 3. d) – Mirovni Inštitut,  

• Dan za spremembe: okrogla miza, delavnice, gledališka predstava 6 (3. letnik), 

• Okrogla miza LAŽNE NOVICE (3. letnik),  

• Lenart J. Kučić: SVET SKOZI »ELEKTRONSKA OČALA« (2. letnik), 

• Ogled filma POSLEDICE in pogovor.  

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

Nina Arnuš 

Niti mraz jih ne moti, foto: Jernej Cimperman 

Tekači uživajo zimske radosti,  
foto: Nina Arnuš 

Nekateri pa imajo najraje drsanje, 
 foto: Alja Oblak 



Živa knjižnica (3. letnik) 

Živa knjižnica je bila za dijake 3. letnika izpeljana v dveh terminih, in sicer 11. 10. 2018 ter 13. 6. 2019. 

Živa knjižnica, 11. 10. 2018 (3. c, 3. e in 3. š) 

V četrtek, 11. oktobra 2018, so se dijaki 3. c, 3. e in 3. š v okviru pouka sociologije in državljanske kulture 

(OIV) udeležili Žive knjižnice. Živa knjižnica je potekala na Fakulteti za ekonomijo in informatiko v 

organizaciji Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. V tridesetminutnih osebnih 

pogovorih je enajst živih knjig pripovedovalo svoje življenjske zgodbe, delilo svoje izkušnje, znanja in 

doživetja ter odgovarjalo na radovedna, včasih tudi provokativna in iskriva vprašanja sogovornikov. 

Žive knjige so namreč ljudje, ki se v svojem vsakdanjem življenju zaradi osebnih okoliščin soočajo s 

predsodki in stereotipi ter so o tem pripravljeni govoriti z obiskovalci knjižnice. 

Bralke in bralci so lahko govorili z več zanimivimi knjigami: prosilec za azil iz Afganistana, sestra geja, 

oseba iz Afganistana z zavrnjenim azilom, aktivist za človekove pravice LGBT oseb, bivši odvisnik, borka 

za pravice živali, ekonomska migrantka v Evropi (iz Bosne v Slovenijo), vegetarijanka/veganka in 

prostovoljka – spremljevalka umirajočih in žalujočih oseb, oseba z izkušnjo duševne bolezni, Rom, bivši 

odvisnik. 

Bralke in bralci so v poglobljenih pogovorih z živimi knjigami pridobili novo izkušnjo, ki bo lahko 

prispevala k večjemu medsebojnemu razumevanju, ozaveščanju in odpravljanju stereotipov, 

predsodkov in tudi diskriminacije, ki so je deležne različne skupine in posamezniki v naši družbi. 

Živa knjižnica, 13. 6. 2019 (3. a, 3. b, 3. d in 3. k) 

V četrtek, 13. junija 2019, so se tudi dijaki 3. a, 3. b, 3. d in 3. k udeležili Žive knjižnice. Živa knjižnica je 

potekala v okviru festivala Tedna kultur v organizaciji Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo 

mesto. V tridesetminutnih osebnih pogovorih je petnajst živih knjig pripovedovalo svoje življenjske 

zgodbe, delilo svoje izkušnje, znanja in doživetja. Tokrat so bralke in bralci imeli možnost pogovora s 

sledečimi »živimi knjigami«:  

• gej, kristjan, teolog, 

• Kočevarica, 

• aktivist za človekove pravice LGBT oseb, 

• oseba z izkušnjo duševne bolezni, 

• oseba iz Afganistana z zavrnjenim azilom, 

• ekonomska migrantka v Evropi: iz Bosne v Slovenijo, 

• vegetarjanka/veganka in prostovoljka – spremljevalka umirajočih in žalujočih oseb, 

• oseba, ki dela z odvisniki, 

• nadomestna mamica/rejnica, 

• veganska borka za živali, 

• oseba z izkušnjo 2. sv. vojne, 

• upokojenka, 

• 2. svetovna vojna, 

• muslimanka, 

• vojni čas. 

  



Vtisa dijakov iz 3. a: 

• »Projekt Živa knjižnica nam je omogočil, da smo spoznali ljudi iz različnih socialnih okoliščin in 

z različnimi izzivi, s katerimi so se ali pa se še vedno spopadajo. Navdušil me je pristop »knjig«, 

ki so odkrito pripovedovale o svojih doživljanjih in zgodbah, hkrati pa sem v pogovoru s svojo 

»knjigo« (Kočevarico) nadvse uživala. Preprosto se je bilo pogovarjati z odkritosrčno, energično 

gospo, ki sem ji lahko tudi sama zastavljala svoja vprašanja. Mislim, da so taki projekti zelo 

zanimivi in učinkoviti, saj lahko preko njih spoznamo osebe z različnimi življenjskimi zgodbami, 

iz različnih okolij, ki jih drugače morda nikoli ne bi. V pogovoru z njimi se velikokrat zamisliš in 

začutiš globlje spoštovanje do njih ter njihovega pristopa do življenja. Definitivno bi se projekta 

še kdaj udeležila, ker bi si želela spoznati še ostale knjige in njihove zgodbe.« (Ajda Žura) 

• »V sklopu Žive knjižnice sem imel priložnost, da sem se pogovoril z gospodom, ki je doživel 

drugo svetovno vojno. Njegova zgodba se mi je zdela zanimiva in kmalu sva se s sošolcem 

Ivanom z njim zapletla v zanimiv pogovor, v katerem se je preteklost povezovala z današnjim 

časom in osebnimi mnenji. Vseeno pa menim, da je pomembneje to, da sem lahko skozi 

pogovor spoznal, da za vsako številko v zgodovinskih knjigah stojijo ljudje, vsak s svojo lastno 

zgodbo, ki je, žal, največkrat pozabljena.« (Jan Trputec) 

Nina Arnuš 

Evropska unija: Evropske institucije in mobilnost mladih  

(delavnice za dijake 3. letnika) 

V ponedeljek, 8. 10. 2018, in petek, 12. 10. 2018, smo na našo gimnazijo povabili predstavnike Društva 

Mladi Evropejci (DME). Dijakom 3. letnika so na aktiven način predstavili delovanje Evropske unije in 

evropskih institucij, poleg tega pa tudi možnosti za evropsko mobilnost in izmenjave. Dijaki 3. c so imeli 

dveurno delavnico, ostali oddelki pa enourno. Del delavnic je potekal v angleškem jeziku, saj sta bili 

gostji na delavnici tudi Angležinja Lauren Duffy in Finka Tuuli Heimonen. Poleg njiju so pri izvedbi 

delavnic sodelovali še: Aleksandar Dončev, Nika Verlič, Robert Petrovič, Ana Vrhovec, Lovro Klinar, 

Janez Gabrovšek, Primož Veselič. DME je skupnost mladih slovenskih in evropskih državljanov, ki si 

prizadeva za skupno dobro in prihodnost Evrope. V DME želijo z mladimi vzpostaviti in razviti strukturni 

dialog ter mladim omogočiti izobraževanja o delovanju EU in njenih institucijah. 

Branje knjig na živi knjižnici, foto: Nina Arnuš 



 

Nina Arnuš 

Evropska unija: #EUandME  

(delavnice za dijake 3. letnika) – Europe Direct Novo mesto 

V torek, 4. decembra 2018, in v petek, 7. decembra 2018, so imeli dijaki 3. letnika delavnice #EUandME 

v izvedbi Aleksandre Pavlič, predstavnice Europe Direct Novo mesto. 

#EUandME je kampanija, ki jo je začela Evropska komisija 9. maja, na dan Evrope. Gre za vseevropsko 

kampanjo, ki želi izboljšati ozaveščenost mladih Evropejcev o dosežkih EU, jim pomaga razumeti vlogo 

EU v njihovem življenju in jih ozavešča o tem, do česa so kot državljani EU upravičeni. Kampanja se je 

začela s 5 kratkimi filmi priznanih evropskih režiserjev, ki so si jih lahko ogledali tudi dijaki in dijakinje 

Gimnazije Novo mesto: 

• Debi, režija Dalibor Matanić – čustvena zgodba mladega hrvaškega kmeta, ki se na vso moč 

trudi, da bi uspel v nogometu, obenem pa se spopada z notranjimi trenji in vprašanji o spolni 

usmerjenosti. 

• Samotar, režija Tomasz Konecki– topla in sproščena pripoved o Poljaku Janu, ki živi v brunarici 

globoko v hribih. Ko po spletu naroči par smučarskih čevljev, se zaljubi v dostavljavko in se 

mora zelo potruditi, če jo želi znova videti in ji izpovedati svoja čustva. 

• Življenje v hostlu, režija Matthias Hoene – iskrena zgodba o babici, ki hrepeni po tem, da bi 

videla znamenitosti Evrope. Ker si potovanja ne more privoščiti, z vnukinjo skujeta načrt, kako 

zaslužiti dovolj denarja, da bi ji uresničila sanje. 

• Žurer, režija Jorgos Zois – petindvajsetletni Alex bo naredil vse, da bi lahko še naprej plesal. 

Ujet je v dolgočasni službi, ki ga utesnjuje, ob nenadni iskrici navdiha pa spozna, da se njegov 

hobi in poklicna pot ne izključujeta. 

• Oona in medved,  režija Zaida Bergroth– izpostavlja okoljsko politiko EU v zgodbi o Dalvi, ki se 

izgubljena v gozdu znajde v brezizhodnem položaju. Ob pomoči neobičajnega prijatelja ji 

vseeno uspe najti pot domov. Kratki film je bil posnet v Bohinju. 

Po ogledu izbranih filmov je v razredih stekla tudi živahna debata o temah, kot so varovanje temeljnih 

pravic, pravica do življenja in dela v drugi državi članici, pravica do zagotovljenega dostopa do interneta 

od doma ali na potovanju. 

Aleksandra Pavlič in Nina Arnuš 

Delavnica Mladi Evropejci (3. š), foto: Nina Arnuš 



Spoznavanje migracij skozi svet glasbe (2. d, 3. a in 3. d) - Mirovni Inštitut 

V četrtek, 25. 10. 2018, so na šoli potekale delavnice na temo enakosti in raznolikosti v naši skupnosti. 

Delavnice so se udeležili dijaki 2. d, 3. a in 3. d razreda. Naslov delavnice je bil Moje pesmi, moje sanje: 

Spoznavanje migracij skozi svet glasbe. Delavnico je vodila predstavnica Mirovnega Inštituta iz 

Ljubljane Jasna Babič. Na podlagi primerov iz sveta glasbe (slikovni in video material) so dijakinje in 

dijaki spoznavali, da razlogi za migracije niso vedno samo ekstremne situacije (vojna), temveč so 

pogosto za naše okolje celo neproblematični. 

Nina Arnuš 

Dan za spremembe: delavnice, okrogla miza, gledališka predstava 6 (3. letnik) 

V četrtek, 28. 3. 2019, je na šoli po zgledu Slovenske filantropije za dijake 3. letnika potekal prvi 

Gimnazijski dan za spremembe. Tema dogodka je bila odprava diskriminacije. 

Dejavnosti so se začele po odmoru, in sicer z delavnicami, v katerih so obravnavali aktualne teme, kot 

so medkulturnost, solidarnost, prostovoljstvo, begunci, stereotipi, diskriminacija, nasilje … Izvajalci 

delavnic so bili: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Mirovni inštitut, Območno 

združenje Rdečega križa Novo mesto, Slovenska filantropija in Gimnazija Novo mesto. Vsak razred se 

je udeležil ene delavnice. 

Sledila je okrogla miza z gostjama Anico Mikuš Kos, pediatrinjo in psihiatrinjo, in Vlasto Nussdorfer, 

tožilko in bivšo varuhinjo človekovih pravic. V pogovoru s Suzano Krvavico sta se najprej dotaknili svoje 

poklicne poti in obudili izkušnje na delo z otroki, ki so bili žrtve kaznivih dejanj ali vojne. Obe poleg 

poklica v službi sočloveka povezuje tudi izjemno humanitarno in prostovoljno delo, pisanje knjig in 

kolumn, v katerih se kritično in pogumno odzivata na aktualno dogajanje, ter nagrade in priznanja, ki 

sta jih prejeli za svoje delo. Gospa Vlasta Nussdorfer je predstavila tudi šestletno delo in rezultate 

varuhinje človekovih pravic, gospa Anica Mikuš Kos pa je pripovedovala o svojih humanitarnih misijah 

na vojna področja, kjer se je srečevala z begunci, zlasti otroki, in predstavila program izobraževanja 

učiteljev, da tem otrokom lahko pomagajo. 

Pogovoru je sledila priprava na ogled predstave 6, ki so si jo dijaki 3. letnika in profesorji zvečer ogledali 

v Kulturnem centru Janeza Trdine. Predstava v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča iz 

Ljubljane se odziva na dogodke februarja 2016, ko so v dijaškem domu v Kranju zavrnili bivanje šestim 

sirijskim begunskim otrokom brez spremstva. 

Delavnica, foto: NN Okrogla miza z gostjama Anico Mikuš Kos in Vlasto Nussdorfer 
ter povezovalko Suzano Krvavica, foto: Luka Hadl 



Dijaki so dan za spremembe sprejeli odprto in z zanimanjem, o čemer priča tudi refleksija dijakinje Ajde 

Žura iz 3. a: 

»Gimnazijski dan za spremembe se mi je zdel dobrodošla sprememba ustaljenega urnika s pomembno 

življenjsko tematiko o odpravi diskriminacije. Delavnica DRPD nam je skozi praktično dinamično igro 

pokazala povzpetništvo in neenakost družbe ter odprla razpravo o problemih kapitalistične družbe. 

Okrogla miza z gostjama Anico Mikuš Kos in Vlasto Nussdorfer je bila zelo zanimiva; obe gostji sta svojo 

gorečnost in empatijo ponazarjali z zgodbami, ki sta jih doživeli, nas pozvali k humanitarni dejavnosti 

ter nam kot popotnico dali še nekaj nasvetov za človeško, moralno in sočutno življenje. Njuni karieri 

sta izjemno impresivni, hkrati pa sta obe ostali prizemljeni, sočutni, dostopni in topli. Predstava 6 je 

kot zaključek dogodka v meni najintenzivneje vzbudila čustva, s posebno tehniko nastopanja pa so se 

igralci prelevili v več vlog hkrati. Neomajno moč šolskih delavcev je postopoma spodkopal upor staršev 

in okolice, kljub pokoritvi večinskim zahtevam pa so prikazali zavedanje moralne krivde in velikega 

razkola med ljudmi. Najbolj se me je dotaknil žalosten konec, saj so kljub gorečemu prizadevanju svoje 

sočutje in občutek do sočloveka podredili ostrim, ksenofobnim zahtevam, ker je bila skupina 

zagovornikov premajhna. Ob takšnih predstavah se človek vpraša, kako brezčutni in kruti so lahko 

ljudje, ki niso pripravljeni spremeniti svojega stališča.« 

Suzana Krvavica 

Okrogla miza »LAŽNE NOVICE« (3. letnik) 

V sredo, 3. 4. 2019, je na šoli potekala okrogla miza na temo kako prepoznati lažne novice. Strokovnjaki 

so se dotaknili zelo aktualnih tem in tako pripomogli k razvijanju bolj kritičnega odnosa do medijev in 

medijskih sporočil in s tem prispevali k večji medijski pismenosti naših dijakov. 

Dogodek je bil organiziran na pobudo Aleksandre Pavlič, predstavnico točke Europe Direct Novo mesto, 

s katero na šoli pogosto uspešno sodelujemo.  

Gostje na okrogli mizi so bili dr. Sonja Merljak Zdovc, odgovorna urednica spletnega časopisa Časoris, 

ki je okroglo mizo tudi vodila; dr. Sandra Bašić Hrvatin, medijska strokovnjakinja ter izredna profesorica 

in višja znanstvena sodelavka na Fakulteti za humanistične študije (Univerza na Primorskem); Miriam 

Možgan iz Ministrstva za zunanje zadeve ter Urban Lečnika Spaič, avtor raziskovalne naloge na temo 

lažnih novic. 

 

  

Gostje na okrogli mizi Lažne novice, foto: Aleksandra Pavlič 



Gosti so izpostavili, da bo potrebno v prihodnosti boj proti dezinformacijam zastaviti na globalni ravni; 

saj so te danes velika grožnja sami demokraciji. Medijska pismenost se ne izvaja sistematično, hkrati 

pa posamezniki ne podpirajo dovolj neodvisnih in dobrih medijev. Raven javnega diskurza v Sloveniji 

se je znižala. Prav zato mora biti prav vsak posameznik na tem področju aktiven, prijavljati mora 

dezinformacije, preverjati vire in pazljivo izbirati vsebine, ki jim bo podaril svoj všeček. Mlade so pozvali 

k premisleku o ravnanjih na družbenih medijih, komentiranju spletnih novic, deljenju novic ipd., da ne 

bomo v prihodnosti živeli v državi, kjer bo prav vsak dan 1. april.   

Aleksandra Pavlič in Nina Arnuš 

Lenart J. Kučić: SVET SKOZI »ELEKTRONSKA OČALA« (2. letnik) 

V sredo, 17. 4. 2019, je bilo na šoli organizirano predavanje novinarja Lenarta J. Kučića za dijake 2. 

letnika. Tema dogodka je bila kritičen odnos do medijev. Lenart J. Kučić je novinar neodvisnega in 

neprofitnega medija podcrto.si, predavatelj in voditelj podkastov na mreži Marsowci. Deset let je bil 

novinar in kolumnist Sobotne priloge Dela. Novinarsko se je izpopolnjeval na londonskem Guardianu, 

študijsko pa na londonski univerzi Goldsmiths, kjer je tudi magistriral. Novinarske in raziskovalne teme 

išče na presečišču tehnologije, medijev in družbe. 

Nina Arnuš 

Ogled filma POSLEDICE in pogovor (3. letnik) 

V torek, 7. 5. 2019, so si dijaki 3. letnika ogledali film Posledice. Ogledu filma je sledil pogovor, ki ga je 

vodila Marina Katalenić. Dogodek je bil organiziran na pobudo Art kino mreže Slovenija v okviru 

projekta Filmsko-vzgojni program za mlade.  

Film je režiral Darko Štante in je na Festivalu slovenskega filma v Portorožu dobil Vesno za najboljšo 

režijo, glavno moško vlogo, stransko moško vlogo, nagrado občinstva in nagrado žirije slovenskih 

filmskih kritikov in kritičark. 

Film govori o Andreju, ki ima zaradi neprimernega in nasilnega vedenja težave s starši, šolo, socialno 

delavko, policijo in sodnico. Ko pristane v vzgojnem zavodu, si svoje mesto izbori v manjši tolpi fantov, 

ki jo vodi Žele. Skupaj se zapletajo v objestne avanture, zaznamovane z nasiljem, kriminalnimi dejanji, 

zabavami, drogami in alkoholom. Pod mladostniško objestnostjo pa Andrej skrbno varuje svojo 

skrivnost. Nova prijateljstva v njem prvič vzbudijo občutke varnosti in sprejetosti. Vendar ti ne trajajo 

dolgo, saj se po spletu okoliščin znajde pred težkimi odločitvami in spoznanji. Film je s svojo vsebino 

izjemno pritegnil občinstvo in na dijake naredil močan vtis. 

Nina Arnuš 

Knjižnično informacijsko znanje 

V šolskem letu 2018/19 smo v gimnazijski knjižnici organizirali niz dveurnih izobraževanj za dijake prvih 

letnikov (1. a, b, c, d, k in š), kjer so se seznanili z zgodovino in organiziranostjo šolske knjižnice, spoznali 

klasifikacijo UDK in sistem COBISS+, pojasnili pojem signature in jo uporabljali pri iskanju knjižnega 

gradiva ter ob koncu reševali učni list s praktičnimi nalogami, kjer so lahko preskusili pridobljeno 

znanje. Omenjene ure sva izvajala knjižničarja Uroš Lubej in Tomaž Koncilija. 

Gimnazijska knjižnica je večkrat med letom organizirala obisk t. i. Knjižnih popslastic v Knjižnici Mirana 

Jarca za vse zainteresirane dijake, v času Dolenjskega knjižnega sejma pa smo se s skupino dijakov 

udeležili pogovora s pisateljem Nejcem Gazvodo v konferenčni dvorani Tovarne zdravil Krka ter si 

ogledali tamkajšnjo knjižno razstavo in sejem. 



7. maja 2019 so si dijaki 1. letnikov v sklopu KIZ pod strokovnim vodstvom dr. Daniela Brkiča in 

gimnazijskih profesorjev slovenščine ogledali evangelijsko cerkev na Grmu in novomeško kapiteljsko 

stolnico, spoznavali znamenitosti starega mestnega jedra in obiskali knjižnico frančiškanskega 

samostana, kjer so se seznanili z njenim bogatim gradivom (inkunabule, stari tiski in rokopisi …). 

V mesecu juniju je knjižnica aktivneje vstopila tudi v projekt Objem, kjer se je v sodelovanju s 

profesoricama Zlatko Butkovec Gačnik in Janjo Pust kot dobrodošla izkazala pomoč na področju meril 

za presojo strokovnosti in relevantnosti spletnih virov, potrebnih za izdelavo raziskovalnih in 

seminarskih nalog. Na to temo sta bili izvedeni timski uri KIZ v 2. a in 2. b. 

Tomaž Koncilija 

Zdravstvena vzgoja 

Zdravstvena vzgoja je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja in vseživljenjskega učenja. Tudi 

v šolskem letu 2018/19 je bilo izvedenih veliko delavnic in predavanj, kjer smo dijake ozaveščali o 

zdravem načinu življenja, o pomembnosti skrbi za fizično in duševno zdravje posameznika. 

Veliko smo sodelovali z zunanjimi inštitucijami: Zdravstveni dom Novo mesto, Društvo Ozara Novo 

mesto, s študenti medicine iz Medicinske fakultete Ljubljana in Maribor in posameznimi predavatelji, 

ki so s predstavitvijo različnih življenjskih izkušenj predajali svoje znanje dijakom. 

V 1. letniku so imeli dijaki dve delavnici in predavanje.  

Delavnico uporaba AED s temeljnimi postopki oživljanja so vodile višje medicinske sestre iz ZD Novo 

mesto. Dijaki so spoznavali postopke oživljanja v primeru odpovedi srca, vsak pa je moral tudi praktično 

preizkusiti postopek oživljanja in uporabe AED na lutki. 

Predavanje na temo Nevarnosti uporabe drog, ki ga je izvedel višji kriminalistični inšpektor Aleš Bartol 

iz PU Ljubljana, je pri dijakih spodbudilo razmišljanje o tem, na kaj moraš paziti, ko se ponoči giblješ v 

različnih lokalih. Govoril je o drogah »modernega časa« in o njihovih učinkih in posledicah, ki znajo biti 

zelo krute. Svoje predavanje je podkrepil s primeri, s katerimi se pri svojem delu srečuje vsakodnevno. 

V juniju so imeli vsi dijaki dveurno delavnico z naslovom Varno na spletu. Vodila jo je Zala Bricelj iz 

organizacije Safe.si. Dijakinja Ana je zapisala: »V ponedeljek, 17. 6. 2019, smo dijaki 1. k-razreda imeli 

predavanje o nevarnostih interneta. Izvedeli smo veliko o grožnjah in nevarnostih spleta in drugih 

socialnih omrežjih. Bilo je zelo zanimivo in poučno, saj smo se zavedali, kako hitro pride do prevar, če 

nisi previden. Ob koncu smo igrali še zabaven kahoot, ki ga je pripravila predavateljica.«  

V 2. letniku so imeli dijaki v okviru zdravstvene vzgoje tri delavnice in interaktivno predstavo.  

Delavnico z naslovom Zdrava prehrana so izvedle predavateljice iz Zdravstvenega doma Novo mesto. 

V mesecu marcu 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. 

Delavnico Od stiske do duševne motnje je vodila ga. Danica Čućić iz novomeškega društva Ozara. 

Pogovarjali so se o stresu, duševnem zdravju in boleznih, kot so bipolarna motna, shizofrenija, 

obsesivno kompulzivna motnja, demenca ... Kot so zapisali dijaki v evalvaciji, jim je delavnica odprla 

vpogled v duševne motnje, s katerimi se srečujejo posamezniki, in prispevala k boljšemu razumevanju 

in sprejemanju ljudi s takšnimi težavami. 



V juniju je bila za dijake vseh 2. letnikov organizirana delavnica z naslovom Če ne veš, vprašaj. Izvajal 

jo je Jernej Picelj iz Zavoda Mavrični bojevniki, ki deluje z namenom, da pomaga mladim z motnjami 

ADHD. Delavnica je bila zelo zanimiva, saj so bili kreatorji delavnice dijaki. Na začetku ure so morali na 

listek anonimno napisati vprašanje, na katerega je vodja delavnice odgovoril. Vprašanja so bila 

svobodna in niso bila vezana na nobeno temo. Ena od dijakinj je zapisala: »Delavnica dobi vse pohvale, 

saj je bila primerna za naša leta in je bila izvedena v našem razredu pravi čas. Vsak je od nje veliko 

odnesel in dobil iskrene nasvete. Prek nje smo se bolje spoznali in upam, da bomo po njej sposobni več 

empatije do drugih.«  

V 3. letniku so imeli dijaki delavnico in predavanje. 

Januarja 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.  

V 4. letniku so imeli dijaki predavanje o krvodajalstvu in darovanju organov ter kostnega mozga. 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 in 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. 

Saša Lavrič 

Učenje učenja 

Dejavnost učenje učenja smo izvedli v okviru obveznih izbirnih vsebin za vse dijake prvega letnika. 

Uvodne ure so bile izvedene v mesecu oktobru in novembru, ostale ure med letom v času razrednih ur 

ali nadomeščanj. Namen dejavnosti učenje učenja je izkustveno spoznati sebe in svoja močna področja, 

spoznati učinkovite metode učenja in pomnjenja.  

V prvih urah smo dijake tudi seznanili z možnostjo vrstniške učne pomoči, ki jo imamo na šoli 

organizirano že vrsto let. To vrsto pomoči so dijaki kasneje izkoristili in si s pomočjo dijaka višjega 

letnika olajšali začetek šolanja v srednji šoli. Nekateri dijaki prvega letnika so tudi že postali tutorji 

svojim sošolcem ali vrstnikom v drugih razredih. V drugi polovici izvedenih ur so se dijaki urili v 

postavljanju ciljev, spoznavali so delovanje spomina, prepoznavali napake pri učenju in osvajanju učne 

snovi, kritično so ocenili svoj učni uspeh in razmislili o možnostih za izboljšanje. Zadnje ure dejavnosti 

učenje učenja so bile namenjene temi določanje splošnega učnega uspeha v srednji šoli in pogovoru o 

uspešnem nadaljevanju šolanja v višjih letnikih. Dijaki so pri izvedbi dejavnosti pokazali zanimanje za 

vsebine s področja učenja in so aktivno sodelovali. 

Anica Kastelec 



Vzgoja za družino, mir in nenasilje 

Dejavnosti so bile izvedene na Gimnaziji Novo mesto. Septembra 2018 so iz Društva za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo mesto predstavili prostovoljstvo dijakom 1. letnika. Predstavili so svoje 

dejavnosti, pomen prostovoljstva in možnosti dijakov za vključitev. 

24. 9. 2018 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. letnika: 

• »Ta delavnica se mi je zdela zelo poučna in nas je ozavestila o vseh nevarnostih, ki se jih sploh 

ne zavedamo. Video posnetki so bili zelo zanimivi in so nam dobro prikazali, kakšne nevarnosti 

nam pretijo na spletu in v resničnem življenju. Povedali so nam, na koga se moramo obrniti, če 

se nam zgodi kaj takega. Vse je bilo zelo dobro predstavljeno in upam, da bo še več takšnih 

delavnic.« 

• »Tema se mi je zdela zanimiva. Zgodbe, ki smo jih slišali, so me kar pretresle, ker sem videla, 

da se to lahko zgodi tudi meni, zato bom še bolj previdna.« 

• »Delavnica mi je bila zelo zanimiva, bila je razgibana. Izvedela sem veliko novih informacij. Všeč 

mi je bilo, da smo imeli delavnico na to temo, saj se lahko to zgodi vsakomur in sedaj smo še 

bolj pozorni na to.« 

Od 6. 11. do 22. 11. 2018 je za dijake 1. letnika potekala delavnica o človekovih pravicah. Delavnico so 

vodili iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.  

Od 29. 1. do 14. 2. 2019 so iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela pripravili delavnico o strpnosti 

za dijake 2. letnika.  

Komentar dijakinje 2. b: »Delavnica je bila zanimiva, zasnovana tako, da nam ni bilo neprijetno, brez 

strahu smo izražali svoje mnenje, vzdušje je bilo sproščeno. To je bila ena izmed delavnic, ki nas je 

pritegnila, saj smo na zabaven način prihajali do ugotovitev, ki nam bodo v pomoč še dolgo v življenju. 

Vse smo odkrili preko risanja, sestavljanja lego kock, interaktivnih iger, za katerimi se je skrival globlji 

pomen.«  

Suzana Malnar 

  



Ekskurzije, tabori in izmenjave 

Ekskurzija v Madrid in Toledo  

Ekskurzija v Madrid in Toledo je potekala od 29. aprila do 2. maja 2019, udeležilo pa se je je 33 dijakov 

od 1. do 3. letnika.  

V ponedeljek smo se v zgodnjih jutranjih urah odpeljali proti letališču v Benetkah. Po opravljenih 

letaliških obveznostih smo poleteli proti Madridu, kjer smo pristali ob 15. uri. Najprej smo se odpravili 

na panoramski avtobusni ogled mestnih znamenitosti najvišje ležeče evropske prestolnice. Ustavili smo 

se pri novem nogometnem stadionu Wanda Metropolitano, potem pa smo se mimo poslovnega 

središča Cuatro Torres odpravili po najdaljši ulici v mestu – Paseo Castellana. Sledil je obvezni postanek 

pri stadionu nogometnega kluba Real Madrid – Santiago Barnabeu, nato pa smo nadaljevali pot mimo 

Kibeline fontane in »muzejskega trikotnika« do Atoche, kjer smo si ogledali znameniti tropski vrt. V 

nadaljevanju je sledil še ogled Gran Vie in Plaze Espana, ogled pa smo zaključili pred kraljevo palačo, 

od koder smo se odpravili proti mladinskemu hotelu. Zvečer smo skupaj odšli do mestnega središča in 

uživali v večernem utripu velemesta. 

Torkovo dopoldne je bilo namenjano vodenemu ogledu starega mestnega jedra okoli Plaze Mayor in 

tržnice San Miguel. Podali smo se tudi do Plaze del Sol in kilometra »0« ter nadaljevali pot po slikovitih 

ulicah do opere in kraljeve palače. Kraljevo palačo smo si ogledali pod vodstvom lokalnega vodnika, ki 

nas je popeljal v svet političnih zarot in spletk ter med številne umetnine iz različnih obdobij. Popoldne 

je bilo namenjeno zamenjavi nastanitve in krajšemu počitku, potem pa smo se zopet podali na 

odkrivanje mesta po svoje. 

V sredo smo se odpeljali v dobro uro oddaljeni Toledo, ki velja za eno najlepših in najbogatejših 

španskih mest. Toledo je bil stoletja versko središče Španije, tu je delovala tudi znamenita prevajalska 

šola, ki je zaslužna za prenos znanja starih civilizacij renesančni Evropi preko starih listin in zapisov. V 

mestu, ki je pod zaščito UNESCA, smo se po srednjeveških uličicah sprehodili do ene najlepših gotskih 

stolnic v Španiji in nadaljevali pot do cerkvice Santo Tome, za katero je v Toledu živeči slikar El Greco 

narisal svoje mojstrsko delo »Pogreb grofa iz Orgaza«. Nekaj časa smo namenili tudi za ogled delavnice 

znamenitega toledskega jekla, v kateri že stoletja prenašajo rokodelsko znanje iz roda v rod. Popoldne 

smo se vrnili v Madrid in se zopet podali na odkrivanje mesta po svoje. 

Zadnji dan je bil namenjen ogledom po prosti izbiri. Nekaj dijakov se je odpravilo v Prado, ki velja za 

največjo galerijo na svetu, a lahko zaradi prostorske stiske razstavlja le 2000 najimenitnejših del 

Pred mestno hišo v Toledu,  
foto: Polonca Centa 

Pred stadionom Santiago Bernabeu,  
foto: Polonca Centa 



svetovnih mojstrov. Večina dijakov je odšla v mestni park Retiro, največji športni navdušenci pa na 

vodeni ogled stadiona Santiago Bernabeu. Zvečer smo se odpravili na letališče in v poznih nočnih urah 

pristali v Benetkah, od koder je sledila še vožnja proti Novemu mestu. 

Polonca Centa 

Ekskurzija v Prago  

Ekskurzija v Prago je potekala od 28. 10. do 30. 10. 2018. Udeležilo se je je 35 dijakov od 1. do 3. letnika. 

Zanje smo poskrbeli trije spremljevalci. 

Iz Novega mesta smo se odpravili v nedeljo, 28. 10., v poznih večernih urah, v Prago pa prispeli 29. 10. 

okrog 8. ure zjutraj. Najprej smo si v Judovski četrti ogledali muzej, sinagogo in starodavno pokopališče, 

potem pa smo se sprehodili do Starega mesta, kjer smo si ogledali mestno hišo z znamenito 

astronomsko uro, cerkev sv. Nikolaja in Tinsko cerkev. S staromestnega trga smo se odpravili proti 

Vaclavovemu trgu, na poti pa smo si ogledali še srednjeveški Smodniški stolp. Sledila je pavza za kosilo 

in samostojne oglede. V poznih popoldanskih urah smo se odpravili proti hotelu. 

30. 10. 2018 zjutraj smo si najprej ogledali Plečnikovo cerkev sv. Srca Jezusovega, potem pa smo se 

odpeljali na Hradčane, kjer smo si na praškem gradu ogledali gotsko katedralo sv. Vida, romansko 

cerkev sv. Jurija, Zlato uličico in Daliborko. Dijake smo še posebej opozorili na arhitekturne stvaritve 

Jožeta Plečnika, ki je obstoječo palačo preuredil v privatno reprezentativno rezidenco predsednika 

republike. S Hradčanov smo se po Plečnikovih vrtovih spustili na Malo strano in se sprehodili čez Karlov 

most. S tem smo oglede zaključili. Po pavzi za kosilo in samostojnem raziskovanju smo se odpravili 

domov. 

Dijaki so spoznali ključne dogodke iz praške zgodovine ter nekaj svetovno znanih praških znamenitosti. 

Aktivno so sodelovali, svoja poročila pa oddali v elektronski obliki. Najboljša so bila nagrajena s praškimi 

spominki. Odzivi dijakov so bili pozitivni, razpoloženje na ekskurziji je bilo prijetno. 

Barbara Maznik 

Ekskurzija Rim – Pompeji – Etruščani 

Dijaki 1. in 2. letnika programa klasične gimnazije so bili od 26. 3. do 30. 3. 2019 na ekskurziji v Italiji. 

Spremljali in vodili smo jih prof. Natalija Petakovič, prof. Barbara Maznik, prof. Marko Kastelic in prof. 

Matjaž Štih. 

Po prihodu v Rim smo se najprej posvetili Vatikanu. Ogledali smo si Vatikanske muzeje in Trg sv. Petra. 

Popoldne smo si ogledali še Angelski grad in baziliko Sv. Pavla izven obzidja. Dan smo končali z 

nastanitvijo v hotelu v mestu Fiuggi, kjer smo bili nastanjeni vse dni. 

Drugi dan dopoldne smo se posvetili ogledu samostana Monte Cassino. Popoldne smo si pod vodstvom 

lokalnih vodnikov in samostojno ogledali arheološki park v Pompejih. 

Tretji dan obiska v Rimu smo si najprej ogledali Kolosej, Konstantinov slavolok in forum. Popoldne smo 

nadaljevali z ogledom cerkve Il Giesu in Panteona. Spoznavanje Rima smo nadaljevali z avtentičnimi 

nalogami. Dijaki so samostojno, v skupinah, raziskovali Piazzo Navono, Fontano di Trevi in Španski trg.  

Zadnji dan, na povratku domov, smo se posvetili Etruščanom. Ogledali smo se njihove grobnice na robu 

mesta Cervetteri in v samem mestu še muzej, v katerem so shranjeni etruščanski artefakti. Ekskurzija 

je minila v sproščenem in delovnem vzdušju. 

Matjaž Štih 



Ekskurzija v Toskano  

Ekskurzija je potekala od 27. do 29. aprila 2019. Sieno, Firence, Vinci, San Gimignano in Piso si je 

ogledalo 61 dijakov prvih in drugih letnikov. Vodja ekskurzije je bila Jasmina Žagar, spremljevalci pa 

Breda Vovko, Jernej Ban, Petra Škof in Tanja Krivec. 

Zaspani obrazi dijakov so v nedeljo, 27. aprila, ob štirih zjutraj zrli iz visokega dvonadstropnega 

avtobusa in s pričakovanjem poslušali uvodno motivacijo vodnika Matjaža Štiha. Med vožnjo proti 

Sieni, čudovitemu toskanskemu mestu, so se dijaki seznanili z zelo zanimivimi dejstvi o zgodovini Italije, 

kulturi, geografskih značilnostih in navadah njenih prebivalcev ter odlični italijanski kuhinji.  

Avtobus se je ustavil pred mogočno trdnjavo, ki je bila v lasti zelo vplivne toskanske rodbine Medici. 

Od tam smo se sprehodili do trga Piazza del Duomo s čudovito katedralo, v kateri smo si ogledali nekaj 

slikarskih potez Pinturicchia in Donatellov kip Janeza Krstnika. Nato smo odšli na sienski trg Piazza del 

Campo, katerega oblika močno spominja na starogrško gledališče, kar so dijaki  izkoristili za nastavljanje 

fotografskim objektivom in soncu. Med odmorom smo si privoščili vsak svojo »margerito« in se tako 

siti in polni energije odpeljali proti majhnemu mestecu San Gimignano. Tam smo občudovali številne 

stolpe starih plemiških hiš, v enem od njih, v Hudičevem stolpu, pa z zgroženimi obrazi begali od ene 

mučilne naprave do druge. Zaradi vtisa iz muzeja in zaradi toplote prijetnega popoldanskega sonca 

nam je še kako prijal tamkajšnji sladoled, ki slovi kot najboljši na svetu. Po napornih popoldanskih 

nakupih smo se razveselil vožnje proti hotelu. 

Po zajtrku smo si v nedeljo, 28. aprila, ogledali osrednje mesto Toskane, veličastne Firence. Najprej 

smo imeli kratek sprehod do cerkvice San Miniato al Monte. Malo nižje, pred monumentalnim kipom 

Michelangela, smo se ustavili na razgledni točki Piazzale Michelangelo, ki nam je nudila čudovit pogled 

na celotne Firence, tudi na palačo Pitti, v kateri smo si takoj zatem napasli oči na vrtovih Boboli s 

čudovitimi zbirkami porcelana ter ženskih in moških kostumov. V palači je galerija Palatina, ki slovi po 

izjemni zbirki slikarskih in kiparskih umetnin. Po prečkanju slavnega firenškega mosta Ponte Vecchio 

smo se razgledali po Piazzi della Signoria z reprodukcijo Davida, enega izmed najboljših 

Michelangelovih del. Po daljšem odmoru za kosilo nas je presenetil naliv, zato smo naredili kar dva 

kroga v Duomu, katedrali s kupolo, ki velja za pomemben arhitekturen dosežek svojega časa. Polni 

vtisov vseh znamenitosti Firenc in mokrih nosov smo se resnično razveselili našega velikana, največjega 

avtobusa v Firencah. 

V ponedeljek, 29. 4, smo vsi prišli na svoj račun s težko pričakovanim ogledom Pise. Na Campu dei 

Miracoli smo poslušali razlago našega vodnika, v krstilnici, stopali po »sveti zemlji«, šepetali svojim 

Panorama Firenc, foto: Jasmina Žagar 



sošolcem v stolni cerkvi in poskušali naravnati poševni stolp v Pisi. Sledil je odmor za fotografiranje, 

ogled stojnic okoli obzidja ali sprehod po strmih stopnicah poševnega stolpa. Najboljše pa je šele 

sledilo. To je bila degustacija na kmetiji, kjer pridelujejo najboljša olja, vina in neverjetne toskanske 

dobrote. Vse smo poskusili in se kar težko odpravili naprej. 

Popoldne smo prispeli do idilične toskanske vasice Vinci in si ogledali muzej slovitega umetnika 

Leonarda da Vincija. Tu smo naše oglede zaključili, dijaki so nato preverili svoje znanje in spomin pri 

izpolnjevanju delovnih zvezkov. Nazadnje smo izčrpani posedli v avtobus, ki nas je mimo Bologne in 

Benetk popeljal domov v Novo mesto.  

Jasmina Žagar 

Ekskurzije po Sloveniji in zamejstvu za dijake 3. letnika 

V tem šolskem letu so na ekskurzije po Sloveniji in zamejstvu ponovno odšli dijaki 3. letnikov. V drugem 

ocenjevalnem obdobju so pod vodstvom razrednikov ter učiteljev geografije in zgodovine pričeli s 

pripravami na ekskurzijo. 

Dijaki so sami izbirali pot ekskurzije, določili postanke za oglede znamenitosti in izvajanje športnih 

aktivnosti. Nova znanja, izkušnje in veščine so pridobivali tudi z opravljanjem različnih nalog s področja 

logistike, kot so naročilo prevoza, rezervacije prenočišč, organizacija prehrane in rezervacije ogledov. 

Pred odhodom na pot so dijaki, zadolženi za vodenje, iz vsebine svojih predstavitev pripravili tudi 

vprašanja za delovni zvezek, ki so ga skupaj s sošolci reševali na poti. 

Dijaki 3. d so bili na ekskurzijo med 28. in 30. majem, ostali razredi pa med 29. in 31. majem 2019.   

Dijaki so si izbrali različne smeri potovanja: 

3. A 1. dan: Novo mesto, Kranj, Radovljica, Begunje, Mojstrana, Bled 

2. dan: muzej Kolovrat, Tolminska korita, Trst, grad Miramare, Koper 

3. dan: Strunjanske soline, Piran, Kobilarna Lipica, Novo mesto 

 

  

Zastave v Sieni, foto: Jasmina Žagar Skupinska fotografija v Firencah, foto: Jasmina Žagar 



3. B 1. dan: Novo mesto, Kropa (Kovaški muzej), Radovljica (ogled mesta in lectarska delavnica, 
kosilo), Mojstrana (Planinski muzej), Predel, trdnjava Kluže, Bovec (spanje)  

2. dan: Adrenalinski park Plužna, Drežnica (kosilo), Kobarid (kostnica), Kolovrat, vožnja ob 
Soči, Gorica (spanje) 

3. dan: Štanjel (ogled kraja), Osilnica (rafting), Novo mesto 

3. C 1. dan: Novo mesto, Steklarna Hrastnik, Trbovlje (DEWESoft in podjetniški inkubator), Celje 
(grad in mesto), Ptuj (mesto)  

2. dan: Ocean Orchids, Dobrovnik, Vinarium, Lendava, Lušt, Turnišče, Moravske toplice  

3. dan: Oljarna bučnega olja, Maribor, Trojane 

3. D 1. dan: Ribnica (ogled tovarne Yaskawa, Muzej Ribnica – pletarska delavnica, ogled zbirke 
čarovništva), jadranje in pohod okoli Kočevskega jezera, Osilnica (kopanje, prenočevanje) 

2. dan: Bunker Škrilj, Grad Snežnik (ogled), Križna jama, Salinera 

3. dan: Pokrajinski muzej Koper (vodeni ogled, delavnica), Naravni park Škocjanski zatok 
(vodeni ogled), Koper, Hrastovlje, Novo mesto 

3. E 1. dan: Novo mesto, Bolnica Franja, Lesce, Blejski vintgar, Zelenci, Kranjska gora 

2. dan: Belopeška jezera, Kobarid (ogled kostnice), Mlekarna Planika (ogled), Tolminska 
korita, Pliskovica na Krasu 

3. dan: Štanjel, Pršutarna Ščuka, Miramare, Sežana, Kobilarna Lipica, Novo mesto 

3. K 1. dan: Novo mesto, Trebnje (Dobrote Dolenjske – tradicionalni zajtrk), Ljubljana (Escape 
Room Enigmarium, obisk predsedniške palače), Begunje (Muzej talcev), Radovljica (Muzej 
lectarstva)   

2. dan: Blejski vintgar, Idrija (obisk Antonijevega rova), Ajdovščina (Galerija Vena Pilona), 
Piran 

3. dan: Fonda Ribogojnica, Portorož (voden ogled kazinoja, Seča, športne aktivnosti), 
Vrhnika (Cankarjeva kava), Novo mesto 

3. Š 1. dan: Novo mesto, Ljubljana (paintball, voden ogled Stožic), Žalec (kmetija s siri), Dobrna 
(kopanje in prenočevanje)  

2. dan: Jama Pekel, Velenje (Muzej premogovništva, vzorčno mesto), Celje 

3. dan: Celje (Stari pisker – voden ogled, Mesto pod mestom – voden ogled), Brestanica 
(delavnica v čokoladnici, ogled gradu), Novo mesto 

Dijaki so se z ekskurzij vračali zadovoljni, saj so pridobili precej novih veščin, ekskurzije pa so jih še bolj 

povezale. 

Polonca Centa 

  



Ekskurzija po Sloveniji s 3. b  

Na ekskurzijo smo se odpravili v sredo, 29. 5. 2019, ob sedmi uri zjutraj. Pot smo začeli v Novem mestu, 

od koder smo se z avtobusom podali na Gorenjsko, in sicer v staro železarsko in kovaško mesto Kropa. 

Ogledali smo si kovaški muzej, kjer smo izvedeli vse o železarstvu in kovaštvu v Kropi v preteklosti in 

danes, kasneje pa smo se odpravili v vigenjc Vice, kjer se je nekoč odvijala zelo pomembna proizvodnja 

žebljev, po katerih je Kropa tudi znana. Po obisku Krope nas je avtobus odpeljal do Radovljice. Kljub 

dežju smo odšli na sprehod po mestu, med katerim sta Luka in Lovro predstavila vse znamenitosti tega 

mesta. Po ogledu Radovljice smo se odpravili v lectarijo Pri Lectarju. Najprej smo izvedeli nekaj o 

zgodovini lectarjevih src ter njihovi izdelavi, potem pa je vsak okrasil svoje lectovo srce po svojih željah. 

Iz lectarije smo se odpravili v Grajsko gostilnico, kjer smo ta dan kosili. Po kosilu smo se odpravili v 

Mojstrano v Planinski muzej, si najprej ogledali kratek film o slovenskem planinstvu ter si ogledali 

moderno opremljen muzej. Sledil je ogled znanega mokrišča Zelenci pri Kranjski Gori. Zaradi 

vremenskih razmer z avtobusom nismo mogli prečkati prelaza Vršič, zato smo na drugo stran Julijcev 

prišli po italijanski strani prek Trbiža. Še prej pa smo se z avtobusom zapeljali mimo Jezera Jasna, ki je 

kljub dežju ponujal čudovito sceno. Iz Italije smo prispeli v Bovec, kjer smo prenočili v Hostlu Bovec. V 

večernih urah je potekala animacija, ki so jo pripravili dijaki. Naslednji dan smo se po zajtrku razdelili v 

dve skupini. Ena skupina je odšla s kombiji v adrenalinski park Srnica, poimenovan po jami Srnica, druga 

skupina pa je imela pohod od Bovca do adrenalinskega parka. Nato sta se skupini zamenjali, prva je šla 

peš v Bovec, druga v adrenalinski park. Med pohodom smo si ogledali tudi prečudovit slap Virje. Sledilo 

je kosilo v Drežnici, prikupni vasi nad Kobaridom. Preostanek dneva je potekal v duhu soške fronte. 

Začeli smo v Kobaridu, kjer smo iz centra peš odšli na bližnjo kostnico, italijansko grobnico iz prve 

svetovne vojne. Sledila je predstavitev prve svetovne vojne, govorili pa smo tudi o geografiji tega 

območja. Iz Kobarida nas je avtobus odpeljal do muzeja na prostem na Kolovratu. Tam smo si ogledali 

jarke, ki so jih vojaki v 1. svetovni vojni uporabljali za zaščito. Dan smo zaključili v Novi Gorici, kjer smo 

najprej imeli zabavni večer in nato nočitev v Hotelu Siesta. Tretji dan se je začel z zajtrkom v hotelu, 

nato pa smo odšli v Štanjel, staro vasico z bogato tradicijo. Tamkajšnji domačin nas je vodil po vasi in 

povedal ogromno koristnega in zanimivega tako o vasici in njeni preteklosti kot tudi o kraškem svetu, 

kjer se vas nahaja. Iz Štanjela smo se podali v Osilnico. Vmesni postanek je bil v Cerknici, kjer smo si 

nabavili potrebno hrano. Sledil je višek in s tem tudi zaključek ekskurzije – rafting po reki Kolpi. Iz 

Osilnice smo se podali s čolni na 12-kilometrsko pot po reki, polni brzic ter plavajočih vej. Utrujeni, a 

polni lepih vtisov, smo se z avtobusom vrnili v Novo mesto. S tem se je zaključila naša tridnevna 

ekskurzija po Sloveniji. Ekskurzijo smo pripravili dijaki 3. b ob pomoči profesorja geografije Marka 

Arnuša ter razredničarke Tine Furlan Turk. 

Žan Pavkovič 

V akciji, foto: Grega Radež Adrenalinci, foto: Grega Radež 



Ekskurzija po Sloveniji s 3. d  

Za razliko od ostalih razredov smo se dijaki 3. d podali na ekskurzijo po južnem delu Slovenije. Na pot 

smo se odpravili v torek, 28. 5. 2019, in si za začetek v Ribnici ogledali podjetje Yaskawa, ki se ukvarja 

z robotiko. Sledila je pletarska delavnica v Rokodelskem centru Ribnica, zatem pa še ogled ribniškega 

muzeja, s poudarkom na čarovniških procesih. Sledilo je kosilo v restavraciji ob Kočevskem jezeru, ker 

pa je bilo vreme neugodno, smo morali iz programa izpustiti jadranje po jezeru. Dijakinja domačinka 

nas je odpeljala na ogled Kočevja, potem pa smo se sprostili v bazenih in savnah v hotelu Kovač v bližnji 

Osilnici, kjer smo tudi prenočevali.  

Drugi dan, v sredo, smo si dopoldne ogledali bunker Škrilj, ki je nastal v času hladne vojne in so ga za 

javnost odprli šele pred kratkim. Po notranjskih poteh smo se med gozdovi in kraškimi polji odpravili 

na grad Snežnik. To je eden izmed dveh gradov v Sloveniji, ki se ponaša s popolnoma ohranjeno 

notranjo opremo, zato smo si ga ogledali pod strokovnim vodstvom kustosinje. Sledilo je zasluženo 

kosilo ter vožnja do Križne jame, ki je ena izmed najlepših turističnih jam v Sloveniji, znana pa je 

predvsem po številnih jezerih. Žal se zaradi izjemno visokega vodostaja v jami nismo odpravili na ogled 

s čolni, ampak smo ostali na varnih poteh. Ogled je bil izjemno zanimiv, v zameno pa smo videli tudi 

dele jame, ki jih obiskovalcem običajno ne pokažejo. Proti večeru smo se odpeljali do morja in prenočili 

v bungalovih Salinera v Strunjanu. 

Zadnji dan smo se najprej odpravili do Pokrajinskega muzeja v Kopru, ki predstavlja zgodovino 

slovenske Istre z bogatimi zbirkami od prazgodovine pa vse do danes. Tam smo imeli voden ogled in 

zanimivo delavnico rimskih družabnih iger. Zatem smo se odpeljali do Škocjanskega zatoka, našega 

morskega mokrišča z ornitološkim rezervatom. Naravni rezervat, ki je bil včasih del morskega zaliva, je 

nekoč obdajal Koper, danes pa je utesnjen med cesto, železnico in koprskim pristaniščem. Ogled je 

zaradi dežja trajal le dobro uro, vendar je bila to za vse nas izjemno zanimiva izkušnja. Po kosilu smo 

se odpeljali še v Hrastovlje, v cerkev Svete trojice z znamenito fresko Mrtvaški ples. Domov smo se 

vrnili v večernih urah, zadovoljni in polni novih vtisov, saj nam je uspelo sestaviti zanimiv program 

ekskurzije.  

Maja Brudar 

  

Za pletarstvo sta potrebni spretnost in 
potrpežljivost, foto: Polonca Centa 

Na obisku v podjetju Yaskawa, foto: Polonca Centa 



Geografska in medpredmetna ekskurzija v Zagreb   

V petek, 14. junija 2019, smo odšli na strokovno ekskurzijo v Zagreb. Udeležili so se je dijaki 3. k in 3. š 

ter spremljevalci Marija Kočar, Karmen Čarman in Robert Šupe. Program ekskurzije je vseboval štiri 

dele: ogled Botaničnega vrta Univerze v Zagrebu, ogled Memorialno-muzejskega kompleksa Dražen 

Petrović, spoznavanje historično-geografskih značilnosti starega mestnega jedra ter čas za kosilo in za 

samostojno odkrivanje mestotvornih, mestuslužnih ter posebnih funkcij starega mestnega jedra. 

Ogled smo začeli z Botaničnim vrtom, ki so ga ustanovili leta 1890. Vrt je urejen v angleško-francoskem 

slogu in ga krasijo številne redke vrste.  

Nato smo odšli v Muzejsko-memorialni center Dražen Petrović (1964–1993), kjer smo lahko občudovali 

dosežke enega najboljših svetovnih košarkarjev, Draženova mama Biserka pa nam je ob slovesu 

podarila žogo z Draženovim imenom.  

 

Pot smo nadaljevali mimo Hrvaškega državnega arhiva, pred katerim je spomenik don Franu Buliću, 

arheologu, ki je zaslužen za izkopavanje in zaščito ostankov rimske Salone (Split). Na Marulićevem trgu 

smo si ogledali kompleks dela Naravoslovno-matematične fakultete ter spomenik Marka Marulića, 

avtorja prve hrvaške umetne pesnitve »Judita« (1521). Na Trgu Republike Hrvaške smo postali pred 

spomenikom »Vodnjak življenja« (I. Meštrović, 1905), Hrvaškim narodnim gledališčem (Fellner & 

Helmer, 1895) in rektoratom Univerze v Zagrebu (1669). Mimo Cvetnega trga smo prispeli do vzpenjače 

na Gornji Grad in do stolpa Lotrščak, kjer so točno ob 12. uri izstrelili naboj iz starega topa. 

Pred cerkvijo sv. Marka smo si ogledali mesto, kjer naj bi po legendi »kronali« Matijo Ambroža Gubca, 

vodjo slovensko-hrvaškega kmečkega upora iz leta 1573. Še vedno lepo ohranjena mestna vrata iz leta 

1760 skrivajo baročno kapelo Matere Božje. Vsekakor smo si ogledali še ponudbo na mestni tržnici, o 

kateri je pred časom pisal tudi National Geographic. Prečkali smo še trg bana Josipa Jelačića in zaključili 

skupen ogled mesta na trgu pred 105 m visokima zvonikoma gotske stolnice (13.–15. stol.). 

Dijaki so pred ekskurzijo prejeli po eAsistentu literaturo in ustrezne zemljevide z namenom priprave na 

ekskurzijo. Po ekskurziji so napisali poročila v obsegu in na način, kot ga določa Predmetni izpitni 

katalog za maturo iz geografije. 

Robert Šupe 

Skupinska slika pred muzejem, foto: Karmen Čarman 



Medpredmetna ekskurzija kemija – zgodovina – umetnost v Rudnik 

živega srebra Idrija in Mestni muzej Ljubljana 

14. 6. 2019 so se dijaki  1. k in 2. k ter spremljevalci Marko Kastelic, Matjaž Štih, Natalija Petakovič in 

vodja ekskurzije Gašper Pernek odpravili na ogled rudnika in muzeja živega srebra v Idriji. Dijaki so si v 

dveh skupinah pod vodstvom vodičev ogledali Antonijev rov, kjer so spoznali razvoj rudnika ter življenje 

rudarjev, in Topilnico Hg, kjer so spoznali zanimive lastnosti živega srebra, hkrati pa tudi njegovo 

uporabo nekoč in danes. Po ogledu Idrije je sledil ogled Mestnega muzeja v Ljubljani. Tam smo si pod 

vodstvom ogledali novo postavitev stalne zbirke, ki prikazuje razvoj mesta Ljubljana, ter začasno 

razstavo pravoslavnih ruskih ikon, kjer smo spoznali simboliko, pomen, nastanek in razvoj sakralnega 

slikarstva v Rusiji. 

Gašper Pernek  

Plavalno-potapljaški tečaj Baška 2018 

Eden od pomembnejših dogodkov za dijake športnega oddelka Gimnazije Novo mesto je športni tabor 

v Baški na otoku Krku, ki je letos potekal od 24. do 30. avgusta. Tabor je vseboval šolo plavanja, 

potapljanja in pouk geografije 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. 

Učitelja plavanja sva sproti izvajala tudi analizo, ki je pripomogla k prepoznavanju napak in tako k 

hitrejšemu napredovanju. Vsi smo bili zadovoljni z naučenim, najbolj pa dijaki, ki so bili presenečeni 

nad tem, kako velika je razlika med prvim in zadnjim dnem učenja plavanja.  

Druga veščina, ki je bila za marsikoga še uganka, je bilo potapljanje na vdih. Učitelja sta dijakom 

predstavila zakonitosti varnih potopov ter jih naučila ustreznih tehnik za pripravo in izvedbo potopa. 

Dijaki so spoznali tudi različne tehnike prijemov reševanja iz vode in dobili vse potrebne informacije za 

nudenje pomoči reševancu.  

Bivanje smo dopolnili s športnimi dejavnostmi, kot so kolesarjenje, vožnja s skiroji, uporaba SUP-desk 

in veslanje s kajaki. Četrtkovo jutro smo popestrili z jutranjim pohodom na vrh Bag nad Baško, kjer smo 

pričakali sončni vzhod. Prosti čas so dijaki porabili za igranje odbojke na mivki.  

Profesorji v Baški, foto: Breda Vovko 1. š 2018/19, foto: Breda Vovko  



Ob športnih vsebinah so imeli dijaki vsak dan tudi pouk kemije in geografije. Profesorji smo izvedli 

različne medpredmetne povezave. Ena izmed teh je bil orientacijski tek, na katerem so dijaki iskali 

glagolske črke, kar je zahtevalo nemalo telesnega in umskega napora, obenem pa nas je zajela še 

nevihta in pogoji so bili še težji. 

Zadnji večer so vsi dijaki prestali potapljaški krst in tako na zanimiv način potrdili svoje novo znanje. Na 

dan odhoda pa so opravili še plavalni maraton in tabor uspešno zaključili.  

Teden, preživet na morju, je bil za dijake izredno zanimiv, a hkrati naporen. Dijaki športniki so navezali 

prijateljske vezi še pred prvim šolskim dnem in tako bolj pogumno od svojih vrstnikov stopili čez šolski 

prag Gimnazije Novo mesto.  

Breda Vovko 

Izmenjava s špansko srednjo šolo IES Puerta de la Serena 

Izmenjave se je udeležilo 15 dijakov tretjega in drugega letnika. Prvi del izmenjave smo izvedli med 8. 

3. in 16. 3. 2019 v Španiji, Extremaduri, v kraju Villanueva de la Serena. Dejavnosti so vodili trije 

partnerski profesorji. V času izmenjave smo obiskali mesto Cáceres, pokrajino Barruecos in 

modernistično galerijo, Cordobo, Merido, etnografski muzej v Don Benitu in Villanuevo, kjer smo imeli 

tudi sprejem na občini. Dijaki so se tudi udeležili pouka in imeli športni dan.  

Drugi del izmenjave smo izvedli v Novem mestu med 30. 3. in 6. 4. 2019. Goste smo peljali na Kras in 

Primorsko, na Gorenjsko, v Ljubljano, na ogled našega mesta ter okolice in v Dolenjski muzej. Za 

španske dijake in njihove gostitelje so na občini pripravili sprejem, dijaki pa so se udeležili tudi pouka s 

slovenskimi vrstniki.  

Dijaki so zadovoljni, saj so spoznali nove prijatelje, nove kraje in tudi španski srednješolski sistem. Zelo 

so izboljšali svoje znanje španščine, saj so njihovi novi prijatelji v angleščini zelo šibki. 

Tea Ribič 

 

  

Izmenjava v Sloveniji, Piran,  
foto: José María Benítez Carroza 

Izmenjava v Španiji, mesto Alanje,  
foto: José María Benítez Carroza 



Izmenjava Gimnazije Novo mesto z Gimnazijo Jurija Vege Idrija 

V petek, 22. 3., in soboto, 23. 3. 2019, se je 10 dijakov iz 1. š in 1. c udeležilo narodne izmenjave z 

Gimnazijo Jurija Vege Idrija. Dijaki Gimnazije Idrija so nam najprej predstavili njihovo mesto, sledila je 

delavnica spoznavanja njihovega narečja. Prvi dan smo obiskali še Antonijev rov in se naučili osnov 

klekljanja. V soboto smo prisluhnili zanimivemu predavanju o kulturni dediščini Idrije. Druženje smo 

zaključili z izdelavo žlikrofov, ki so jih dijaki z veseljem pojedli. V petek, 12. 4., in soboto, 13. 4. 2019, 

so naši dijaki gostili 9 dijakov iz Idrije. Izmenjavo z Gimnazijo Idrija smo združili z izmenjavo prvih 

letnikov naše klasične gimnazije in klasične gimnazije iz Škofje Loke. Dijake Idrije smo odpeljali na voden 

ogled tovarne Krka, sledilo je aktivno spoznavanje kulturne dediščine Novega mesta s pomočjo spletne 

aplikacije Actionbound. Dan smo zaključili s predavanjem Matjaža Štiha o Rudolfu IV., ustanovitelju 

Novega mesta. Naslednji dan smo najprej obiskali frančiškanski samostan v Novem mestu in si ogledali 

njihovo knjižnico. Za konec izmenjave so se dijaki treh različnih šol pomerili v tekmovanju v interaktivni 

igri Mrhovinarski lov. Pri izmenjavi sta sodelovali Nevenka Malnarič Brulc in Maja Hren. 

Nevenka Malnarič Brulc 

 

  

Obisk Krke, foto: Krka, d. d. Kleklanje,  
foto: Nevenka Malnarič Brulc 



OIV – po prosti izbiri 

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 

Letošnja tema tekmovanja je imela naslov Dediščina identitete. Naslov povezuje evropsko leto kulturne 

dediščine in Cankarjevo leto. Ker je ravno minevalo 100 let od smrti Ivana Cankarja, so dijaki za 

tekmovanje morali prebrati nekaj njegovih del. Dijaki 1. in 2. letnikov so brali Cankarjevo zbirko črtic 

Podobe iz sanj in novele Gverilci Polone Glavan. Dijaki 3. in 4. letnikov pa so brali naslednja Cankarjeva 

dela: Martin Kačur, Tujci, Knjiga za lahkomiselne ljudi in Krpanova kobila. 

Na šolsko tekmovanje, ki je potekalo 11. 12. 2018, je bilo v začetku prijavljenih kar 26 dijakov iz 1. in 2. 

letnika, kasneje pa so se mnogi, zaradi zahtevnosti Cankarjevih črtic, premislili, tako da je tekmovalo 

12 dijakov. 7 dijakov je prejelo bronasta priznanja, 5 se jih je uvrstilo na območno tekmovanje. Iz 3. in 

4. letnikov se je tekmovanja udeležilo 9 dijakov, prejeli so 6 bronastih priznanj, prejemniki so se uvrstili 

tudi na nadaljnje tekmovanje. 

Območno tekmovanje je potekalo 23. 1. 2019 na OŠ Drska. V prvi skupini sta dijakinji Lara Strniša in 

Urška Turk prejeli srebrno priznanje, zasedli sta 3. in 6. mesto. Lara pa se uvrstila na državno 

tekmovanje. V drugi skupini pa sta se s prvim in drugim mestom dijaka Alenka Červ in Jan Trputec 

uvrstila na državno tekmovanje, Maja Mesojedec pa je dosegla 4. mesto in srebrno priznanje. 

Na državnem tekmovanju, ki je potekalo 9. 3. 2019 v Ljubljani, se naši tekmovalci niso okitili z zlatom. 

Alenka Červ in Jan Trputec pa sta dobila srebrni priznanji. 

Tina Furlan Turk 

Šolsko glasilo Stezice 

V šol. letu 2018/19 smo na Gimnaziji Novo mesto izdali 1 številko šolskega glasila Stezice, in sicer maja 

2019. Izšle so v nakladi 250 izvodov. Uredništvo Stezic je vodila Neža Cerinšek, dijakinja 4. letnika, ki je 

bila odgovorna urednica že v preteklem letu. V uredniškem odboru so aktivno sodelovale še Lara 

Bukovec, Leja Verbič in Kim Malnarič iz 4. letnika, Ana Koprivec iz 3. letnika ter Tara Cerinšek, Hana 

Klemenčič in Ajda-Lea Jakše iz 1. letnika. Dijakinje so se sestajale po dogovoru v knjižnici šole, veliko 

komunikacije pa je bilo opravljene tudi prek spleta v zaprti skupini na Facebooku.  

V letošnjih Stezicah prevladujejo intervjuji, in sicer s knjižničarko Albino Simonič ob njeni upokojitvi ter 

z dijaki, ki so posegli po najvišjih priznanjih na državnih tekmovanjih v znanju in se uvrstili tudi na 

mednarodna tekmovanja – Jonom Judežem, Luko Hadlom in lansko prejemnico nagrade odličnosti 

Nastjo Medle. Prestavljeno je še prostovoljstvo na gimnaziji, dan gimnazijskega puloverja, Jana Dular 

in njeno delo v Afriki, dan števila pi. Objavljene so še kritike filmov, nekaj je komentarjev gimnazijskega 

dogajanja, precej pa je tudi literarnih prispevkov. Stezice so bogate s fotografijami, ki so jih prispevale 

Maja Hočevar, Zala Zupan, Nuša Plankar, Neža Cerinšek in Jana Prijatelj. Ko smo že zaključili z zbiranjem 

prispevkov, smo precej časa porabili, da smo našli »oblikovalca«, saj je računalniška postavitev revije 

precej zahtevno opravilo. Tu se je izkazal Žan Prosen, dijak 3. letnika, ki je suvereno oblikoval glasilo in 

ga pripravil za tisk.  

Čeprav so Stezice vsebinsko in oblikovno kakovostne, med gimnazijci niso tako popularne, kot bi si 

želeli. Na številna vabila k ustvarjanju prispevkov ni bilo pravega odziva. Večino člankov so prispevale 

članice uredniškega odbora. Njim šolsko glasilo še vedno veliko pomeni, se pa tudi one sprašujejo, kako 

nagovoriti gimnazijce in jih pritegniti k ustvarjanju gimnazijske revije oz. glasila.  



Večina ustvarjalcev letos gimnazijo končuje, zato se bo prihodnje leto oblikoval nov uredniški odbor, ki 

si bo moral najprej odgovoriti na vprašanje, kakšno glasilo si gimnazijci sploh želijo. 

Natalija Petakovič 

Gledališka popotovanja 

V tem šol. letu je Mini abonma Kulturnega centra Janeza Trdine obiskovalo devet dijakov. Ogledali smo 

si tri predstave: 

• 14. 11. 2018 gledališki koncert Slovenska popevka v produkciji SMG Ljubljana 

• 25. 2. 2019 baletno predstavo Gala baletni večer v produkciji Društva baletnih umetnikov 

Slovenije 

• 19. 3. 2019 kabaret Realisti v produkciji SNG Nova Gorica 

Ker je v ponudbi obveznega dela OIV malo glasbenih dogodkov, sem se v abonmaju odločila za dva 

koncerta. Dijaki so oba lepo sprejeli. Komedija Totalno katastrofalna večerja je bila izbrana za 

nadomestno predstavo načrtovane Brechtove Malomeščanske svatbe in dijaki so jo prepoznali kot 

kakovostno farso. Abonenti so pred ogledom dobili osnovne informacije o uprizoritvi, po ogledu pa 

smo izmenjali vtise.  

Gledališka popotovanja dijakom omogočajo dodatne kulturne vsebine in jih usmerjajo v kritične 

ljubitelje gledališča in kulture nasploh, zato bomo v novem šol. letu s programom nadaljevali. 

Suzana Krvavica 

Filmski abonma 

Dijaški filmski abonma je zajel 8 filmskih predstav, ki nam jih je s svojega programa ponudil Cineplexx. 

Na abonma se je prijavilo 66 dijakov. Filmi so bili na programu od oktobra 2018 do aprila 2019, in sicer 

ob petkih ob 14.15. Izbrala sem en film slovenke produkcije (Izbrisana) in sedem ameriških, po večini 

nagrajenih filmov (Zvezda je rojena, Bohemian Rhapsody, Vdove, Marija Škotska, Zelena knjiga, 

Najljubša in Oni). Dijaki so bili najbolj navdušeni nad filmoma Bohemian Rhapsody in Zvezda je rojena. 

Renata Nose 

  

Pogovor z ustvarjalci Slovenske popevke, foto: Suzana Krvavica 



Dejavnosti društva Goga  

Pod okriljem skupine Goga je v letošnjem letu Neža Cerinšek, dijakinja 4. c, skupaj s šolskim pevskim 

zborom, ki ga vodi Vasja Popov, na oder postavila muzikal In obrneš novo stran. Muzikal je premiero 

doživel v petek, 22. marca. Ogledali so si ga dijaki Gimnazije Novo mesto v KCJT, večerna predstava pa 

je bila namenjena javnosti. Dijakinja Neža Cerinšek je publiko popeljala v svet Ajde in Matica, dveh 

najstnikov, ki po babičini smrti med pospravljanjem hiše naletita na škatlo pisem. Pred njima se razgrne 

preteklost, ki ju popelje po zavitih poteh njune mame. Preko pisem spremljata popotovanje treh oseb, 

katerih usoda rezultira v glavnih junakih. 

Avtorica muzikala je preko likov ob glasbi in plesu gledalcem odprla tisto stran življenja, ki te nasmeje, 

osreči, hkrati pa ti pokaže, da življenje ni zgolj bivanje, lahko je veliko več. 

Publika je delo zelo dobro sprejela. 

Marko Kastelic 

Gimnazijski večeri – GIMNM KANT 

Od novembra 2018 do aprila 2019, natančneje 16. novembra, 1. februarja, 29. marca in 23. aprila, je v 

gimnazijski knjižnici potekal niz štirih gimnazijskih večerov s podnaslovom GIMNM KANT (I–IV). Glavni 

namen tovrstnega nadaljevanja tradicije dogodkov, ki so pod enakim ali drugačnim imenom v zadnjih 

desetletjih potekali v prostorih Gimnazije Novo mesto, je bil tokrat prebuditi ustvarjalnost pri mladih 

– gimnazijcih novomeške gimnazije. Iniciativni odbor gimnazijskih večerov, ki so ga sestavljali 

zainteresirani dijaki in mentor, je oblikoval tematsko različne dogodke, na katerih se je predstavilo 

skupaj skoraj trideset dijakov, ki so se predstavili javnosti z avtorskimi deli kot kantavtorji ter na 

področju literature, glasbe, likovne umetnosti in fotografije, pa tudi kot glasbeni poustvarjalci – 

literarni interpreti, pevci in inštrumentalisti. 

Ključno se zdi, da je interes za oblikovanje gimnazijskih večerov sčasoma 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. Petkovi kantovski večeri so bili lepo obiskani, vedno pa je bilo poskrbljeno tudi za 

udobje obiskovalcev in nastopajočih, ki so se ob čaju rooibos, za katerega je poskrbel prof. Robert Šupe, 

in piškotih v intimni atmosferi šolske knjižnice počutili kot v dnevni sobi. 

Na štirih večerih GIMNM KANT so v šolskem letu 2018/19 sodelovali:  

• Nel Hočevar Nahtigal, 1. a, vokal, kitara 

• Nina Knoll, 1. d, interpretacija »piezije« 

• Iza Maksl, 1. d, interpretacija »piezije« 

• Enej Zamida, 1. d, interpretacija »piezije« 

• Hana Klemenčič, 1. k, kantavtorica, petje, kitara 

• Jona Šmalc Novak, 1. k, petje, kitara 

• Anže Repovž, 2. d, tolkala 

• Špela Kajtna, 2. k, likovna razstava, petje 

• Miša Modic, 2. k, izbor gimnazijske naj besede in naj knjige 

• Gašper Turk, 2. k, kantavtor, petje, kitara 

• Anita Koprivc, 3. a, poezija 

• Lovro Bukovec, 3. b, povezovanje 



• Grega Radež, 3. b, električna kitara 

• Andrej Kaferle, 4. a, poezija, klaviature 

• Eva Novak, 4. a, poezija 

• Filip Derganc, 4. b, saksofon 

• Filip Brajčič, 4. c, kitara 

• Neža Cerinšek, 4. c, poezija, proza 

• Aljaž Drenovec, 4. c, kitara 

• Martin Koncilija, 4. c, bas, kitara 

• Maja Špilar, 4. c, flavta 

• Maja Hočevar, 4. š, poezija 

FOTO: 

• Marta Pirnar, 2. c 

• Nuša Plankar, 4. k 

PROFESORJI: 

• Robert Šupe, interpretacija poezije, prevodi 

• Karmen Čarman, organizacija »piezije« 

• Tomaž Koncilija, organizacija, povezovanje 

Tomaž Koncilija 

Tekmovanje v razvedrilni matematiki 

V znanju razvedrilne matematike se je 3. 12. 2018 preizkusilo 66 dijakov. Dosegli so 20 bronastih 

priznanj (3 v prvem, 6 v drugem, 3 v tretjem in 8 v četrtem letniku). Na državno tekmovanje 26. januarja 

2019 se je uvrstilo 15 dijakov. Srebrno priznanje je doseglo 12 dijakov: Ema Baša in Vid Dović iz 1. b, 

Matic Erpič in Matija Radež iz 2. a, Eva Malenšek iz 2. b, Sergej Pelko in Tjaša Remec iz 2. c, Pija Kapš iz 

3. a, Sara Kotnik iz 3. e, Tadej Mohorčič iz 4. a ter Eva Brudar in Anja Mitrović iz 4. d. Nika Molan iz 3. 

e, Jon Judež in Miha Radež iz 4. d pa so dosegli zlato priznanje. Jon je posegel v sam vrh tekmovalcev 

in prejel tudi 2. nagrado.  

Karmen Čarman 

Eva Novak bere svojo poezijo, foto: Nuša Plankar 



Matematično tekmovanje 

V marcu in aprilu so se mladi matematični navdušenci merili v znanju iz matematike. Priljubljenega 

Kenguruja se je 21. marca 2019 udeležilo 73 dijakov. Med vsemi sodelujočimi razredi so »S kengurujem 

na pico« skočili dijaki 2. c. Dvanajst dijakov, ki so dosegli najboljše rezultate na izbirnem tekmovanju, 

se je 13. aprila 2019 udeležilo državnega tekmovanja na Šolskem centru v Novem mestu. Dijaki so na 

tekmovanjih dosegli 24 bronastih, 10 srebrnih in 2 zlati priznanji. Srebrno priznanje so dosegli: Gregor 

Jereb iz 1. c, Matija Radež iz 2. a, Sergej Pelko in Tjaša Remec iz 2. c, Pija Kapš iz 3. a, Tadej Mohorčič in 

Urban Tjaž Pirnar iz 4. a, Filip Brajčič iz 4. c ter Miha Radež in Jon Judež iz 4. d. Drugošolca Domen 

Hočevar iz 2. c in Jernej Birk iz 2. d pa sta dosegla zlati priznanji. 

Karmen Čarman 

Tekmovanje iz logike 

Konec meseca septembra, 27. 9. 2018, se je šolskega tekmovanja iz logike udeležilo 72 dijakov. Skupaj 

so dosegli 31 bronastih priznanj (12 prvošolci, 9 drugošolci, 6 tretješolci in 4 maturantje). Sedem 

dijakov se je 10. novembra 2019 udeležilo državnega tekmovanja v Ljubljani. Srebrno priznanje sta 

dosegla Feliks Fortuna iz 2. c in Pija Kapš iz 3. a. Štirje tekmovalci pa so prejeli zlato priznanje: Miha 

Kapš iz 1. b, Matic Erpič iz 2. a ter Domen Hočevar in Tjaša Remec iz 2. c. 

Karmen Čarman 

Posvet pred državnim tekmovanjem, foto: Karmen Čarman 

Atrij, poln tekmovalcev iz logike, foto: Karmen Čarman 



Dan števila pi  

V četrtek, 14. 3. 2019, smo na gimnaziji obeležili dan števila pi. Dijaki so sodelovali v peki pit, recitiranju 

števila pi in pisanju piezije. Pite je ocenjevala tričlanska komisija: aktualna kmetica leta ga. Mari Jakše, 

profesorica Maja Hren in dijak Nik Vidmar. Med 28 prispelimi pitami je najboljšo spekla Mojca Muhič, 

drugo mesto je osvojila pita Lare Gašpar, tretje mesto pa sta si razdelila Arne Gašperšič in Nastja Lavrič. 

Prispelo piezijo je ocenila tričlanska komisija, ki so jo sestavljale profesorici Suzana Krvavica in Renata 

Nose ter dijakinja Eva Novak. Izmed osmih prispevkov so za najboljšega izbrale piezijo Lare Strniša, na 

drugo mesto se je uvrstila Zoja Retelj, na tretje pa Enej Zamida. Med tremi recitatorji števila pi pa je 

bila najboljša Špela Muhič s 146 pravilno zrecitiranimi decimalkami. Nad pravilno recitacijo so bdeli 

profesor Jernej Ban, profesorica mag. Branka Klemenčič in dijakinja Viktoria Krusharova.  

Najboljši trije dijaki v vsaki kategoriji so si prislužili ogled predstave Nika Škrleca Naj gre vse v pi. Po 

predstavi jim je glavni akter, do letos slovenski rekorder v pomnjenju števila pi, skupaj z ravnateljico 

Mojco Lukšič podelil priznanja. 

Dan števila pi pa ni bil zaznamovan le s tekmovanji, temveč je bil tudi dobrodelno obarvan. Sodelujoče 

pite smo razdelili med novomeške policiste, gasilce in reševalce ter policiste v Dolenjskih Toplicah ter 

se jim na ta način zahvalili za njihovo požrtvovalno delo. Zaposlenim na gimnaziji in vsem dijakom pa 

smo podarili pi-škotek. S skupnimi močmi smo tako v enem dnevu z majhno pozornostjo polepšali dan 

vsaj 700 ljudem. Glavna akterja dogajanja na dan števila pi sta bila dijaka Mojca Muhič in Nik Vidmar. 

Karmen Čarman 

Dodatni pouk iz matematike 

Učitelji matematike Lojzka Hržica, mag. Andreja Kramar, Jernej Ban, Mojca Rangus, Vanja Popov in 

Karmen Čarman smo v šolskem letu po potrebi, predvsem pred tekmovanji iz logike, razvedrilne 

matematike in matematike, dijakom nudili možnost dodatnega pouka. Dodatni pouk je bil namenjen 

dijakom z boljšim učnim uspehom, ki so pri matematiki presegali določene standarde znanja. S 

poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so: samostojno učenje, 

problemski pouk, projektne naloge in priprave na tekmovanja, je dodatni pouk podpiral doseganje 

višjih učnih ciljev. Dijaki so gradivo za delo, namenjeno predvsem pripravam na tekmovanja, prejeli 

preko spletne učilnice.  

Karmen Čarman 

Dobitniki priznanj z ravnateljico in Nikom Škrlecem, foto: Nik Vidmar Policisti občudujejo podarjene pite,  
foto: Karmen Čarman 



Dopolnilni pouk iz matematike  

Učitelji matematike Lojzka Hržica, mag. Andreja Kramar, Jernej Ban, Mojca Rangus, Vanja Popov in 

Karmen Čarman smo v šolskem letu po potrebi dijakom nudili možnost dopolnilnega pouka. 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 in 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. 

Karmen Čarman 

Evropske statistične igre ESC  

Evropske statistične igre so tekmovanje, ki ga organizirajo Eurostat in statistični uradi nekaterih 

evropskih držav z namenom promovirati statistično dejavnost med dijaki in učitelji. Glavni cilji 

Statističnih iger so spodbujanje radovednosti in zanimanja za statistiko med dijaki, spodbujanje 

učiteljev, da za poučevanje statistike uporabijo nova gradiva in da za ta namen uporabijo realne 

podatke ter iščejo priložnosti za uporabo pridobljenega statističnega znanja. Poleg tega je eden 

pomembnejših ciljev pokazati dijakom in učiteljem vlogo statistike v družbi in predstaviti statistiko kot 

univerzitetni študij ter spodbujati skupinsko delo in sodelovanje za doseganje skupnih ciljev. 

Tekmovanje je bilo izvedeno najprej na nacionalni, nato še na evropski ravni. Slovensko tekmovanje je 

potekalo v slovenščini, evropsko pa v angleščini. 

Nacionalno tekmovanje je potekalo od 5. novembra 2018 do 28. marca 2019, evropsko tekmovanje pa 

od aprila do maja 2019. 

V finale se je uvrstilo 5 ekip, 1 iz kategorije A: Eva Brudar, Anja Mitrović in Franci Štirn ter 4 iz kategorije 

B: Neža Brkopec, Nika Gašpar, Miha Kapš (LifeOfPi), Ema Baša, Alja Kastelic, Katja Vertuš (Hermiona), 

Nel Hočevar Nahtigal, Jakob Kavšek in Vid Dović (k3H1) in Slak Ema, Nadja Ziherl in Valentina Kužnik 

(EmVaNa). 

Na evropsko raven tekmovanja so se s 1. mestom na nacionalnem nivoju tekmovanja (in vsemi 

možnimi točkami v prvem delu tekmovanja) v kategoriji B uvrstile Valentina Kužnik, Ema Slak in Nadja 

Ziherl. 

Barbara Strnad 

Udeleženci tekmovanja ESC 2018/2019, foto: SURS Zmagovalna ekipa EmVaNa, foto: SURS 



Tekmovanje Bober 

Šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober je bilo izvedeno v tednu med 12. in 16. 

novembrom. 

Tekmovanja se je udeležilo 6 dijakov 1. letnika (Vid Dović, Nel Hočevar Nahtigal, Miha Kapš, Jakob 

Kavšek, Danaja Manček Jerele in Enej Zamida), 3 dijaki 2. letnika (Matevž Plisson, Urban Malavašič, 

Marin Gazvoda de Reggi), ena dijakinja 3. letnika (Anita Koprivc) in 2 dijaka iz 4. letnika (Nezmir Hodžić, 

Jon Judež). 

Prejemniki bronastih priznanj so: Vid Dović, Nel Hočevar Nahtigal, Miha Kapš, Danaja Manček Jerele in 

Enej Zamida (1. letnik), Marin Gazvoda de Reggi (2. letnik), Anita Koprivc (3. letnik) in Jon Judež (4. 

letnik). 

Letos se nikomur ni uspelo uvrstiti na državno tekmovanje, ki je potekalo 12. 1. 2019 na Fakulteti za 

elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. 

Barbara Strnad 

Rising Kelts – First Lego League 

Dejavnost FLL smo v šolskem letu 2018/2019 vodili po abecednem redu mag. Janez Gorenc (vodja 

projekta), Blaž Zabret in Adam Šiško. 

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 raziskovanje vesolja – najti težavo ter jo z 

inovativnim produktom rešiti. 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 Grosupljem, se je ekipa uvrstila na državno tekmovanje ter 

tam prejela srebrno plaketo. 

mag. Janez Gorenc 

Rising Kelts med robotsko tekmo, foto: Janja Omerzel 



Tekmovanje 'World Scholar's Cup' 

Tekmovanje WSC na Yalu v ZDA 2018 (tekmovanje prvakov) 

9 dijakinj Gimnazije Novo mesto se je od 16. 11. do 23. 11. 2018 udeležilo tekmovanja v znanju na 

ameriški univerzi Yale. To je mednarodno tekmovanje, kjer ekipe, ki jih sestavljajo trije dijaki, tekmujejo 

v štirih disciplinah: debati, testu iz znanja, pisanju eseja in skupinskem kvizu, znanje pa morajo pokazati 

iz šestih predmetnih področij. Naša dekleta so bila zelo uspešna. Največ medalj pa so prejele Nina Knoll 

iz 1. d z dvema zlatima in eno srebrno medaljo, Hana Knez iz 1. b s štirimi srebrnimi medaljami, Maruša 

Penca Kocjan iz 3. c z eno zlato in dvema srebrnima medaljama ter Meta Kržan iz 1. k z eno zlato 

medaljo. Tekmovanju je sledil še izlet v New York ter voden ogled Bostona in univerz MIT in Harvarda 

ter polet domov. 

Tekmovanja so se udeležile naslednje dijakinje: Nina Knoll, Hana Knez, Jona Šmalc Novak, Tjaša Smolej, 

Lara Hvastija, Maruša Penca Kocjan, Meta Kržan, Maša Mesojedec, Sara Geršič in mentorica Mirjam 

Skube. 

Tekmovanje WSC v Ljubljani (državni krog)  

2. in 3. februarja 2019 se v 33 dijakov Gimnazije Novo mesto z mentorji udeležilo državnega kroga 

tekmovanja Word Scholar's Cup. Gostiteljica tekmovanja je bila OŠ Danile Kumar. Sodelovalo je več kot 

500 učencev in dijakov iz Slovenije, Avstrije, Italije in Srbije. Tema letošnjega tekmovanja je A World 

on the Margins (Svet na obrobju). Vseh 33 udeležencev je doseglo dovolj točk za uvrstitev v naslednji 

krog.  

Najuspešnejši dijaki na regionalnem krogu v Ljubljani 2019: 

• Nina Knoll: 5 zlatih, 1 srebrna, 

• Maruša Penca Kocjan: 4 zlate, 

• Brina Recelj: 6 zlatih, 2 srebrni, 

• Ana Može: 3 zlate, 2 srebrni, 

• Meta Kržan: 3 zlate, 2 srebrni, 

• Jona Šmalc Novak: 2 zlati, 3 srebrne.  

Dijaki na Yalu, ZDA, foto: Mirjam Skube 



Tekmovanje WSC v Pekingu (globalni krog) 

23 dijakov se je od 21. do 26. junija pomerilo na globalnem krogu tekmovanja na Kitajskem. 

Tekmovanje so dopolnili še z ogledom znamenitosti Pekinga in okolice. Junijska odprava na Kitajsko, ki 

smo se je zelo razveselil, je bila najštevilčnejša doslej. 

Najuspešnejša dijakinja je bila Nina Knoll s 5 zlatimi in 4 srebrnimi medaljami. 

Sledijo: 

• Brina Recelj: 4 zlate, 2 srebrni, 

• Jona Šmalc Novak: 3 zlate, 3 srebrne, 

• Jan Karpljuk: 3 zlate, 1 srebrna, 

• Vanessa Špilar: 3 zlate, 1 srebrna, 

• Meta Kržan: 3 zlate, 

• Maša Mesojedec: 2 zlati, 2 srebrni, 

• Ela Žugič: 1 zlata, 3 srebrne, 

• Lara Strniša: 1 zlata, 2 srebrni, 

• Enej Zamida: 5 srebrnih, 

• Maša Saje: 1 zlata, 1 srebrna, 

• Irena Matić: 1 zlata, 1 srebrna, 

• Ana Može: 1 zlata medalja. 

Mirjam Skube 

Tekmovanje iz angleščine za 3. letnik 

Tekmovanje je potekalo na treh nivojih:  

• šolsko tekmovanje (11. 11. 2018): 28 dijakov 

• regijsko tekmovanje (4. 2. 2019): 6 dijakov 

• državno tekmovanje (18. 3. 2019): 4 dijaki 

Državno tekmovanje iz angleščine za 3. letnik je potekalo 18. 3. 2019 na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa 

Maistra Kamnik. Udeležilo se ga je 75 dijakov z 29 šol. Dijaki so reševali naloge slušnega preverjanja, 

rabe jezika in napisali daljši pisni sestavek. 

Tekmovanja so se udeležili štirje dijaki z Gimnazije Novo mesto. Luka Hadl iz 3. a je dobil zlato priznanje 

in zasedel odlično 2. mesto, s srebrnim priznanjem sta bili nagrajeni Maja Brudar iz 3. d in Anja Vizlar 

iz 3. e, bronasto priznanje pa je osvojila Eva Blažič iz 3. e. 

Mirjam Skube, Barbara Maznik 

Tekmovanje v znanju nemškega jezika 

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 2019, se je udeležilo 6 dijakov 2. letnika in 14 dijakov 3. letnika. Dva dijaka iz 2. letnika, Enej 

Trampuš iz 2. b in Tjaša Remec iz 2. c, in dijakinja iz 3. letnika, Tea Šuštaršič iz 3. a, so se uvrstili na 

državno tekmovanje, ki je potekalo 5. 2. 2019 na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor. Na 

državnem tekmovanju je Tea Šuštaršič dosegla zlato priznanje in 5. najboljši rezultat v svoji kategoriji, 

ostala dva dijaka, ki sta tekmovala na državnem tekmovanju, pa sta prejela srebrni priznanji.  



Poleg enega zlatega in dveh srebrnih priznanj na tekmovanju v znanju nemščine so na šolskem 

tekmovanju 4 dijaki dobili bronasta priznanja: Luka Kramarič iz 3. b, Lara Gašpar, Filip Höferle in Maruša 

Kavčič Milivojevič iz 3. e. 

Elsa Louis 

Bralna značka Epi Lesepreis 

22. marca 2019 je 10 dijakov od prvega do tretjega letnika sodelovalo pri bralnem tekmovanju Epi 

Lesepreis. Za tekmovanje so morali prebrati dve knjigi. Dijaki prvih letnikov so brali Der Nussknacker in 

Lara und Robby in Leipzig, dijaki drugih letnikov Die Abenteuer des Barons von Münchhausen in 

Liebesgeschichten, dijaki tretjih letnikov pa Effi Briest in Der Mond war Zeuge. Dijakinja Meta Kržan iz 

1. k je osvojila zlato priznanje. 5 dijakov je osvojilo srebrno priznanje, 4 dijaki pa so prejeli priznanje za 

sodelovanje. 

Anja Hozner Vovko 

Bralno tekmovanje v nemščini Pfiffikus 

Tudi v letošnjem šolskem letu je založba Center Oxford dijakom ponudila možnost sodelovanja na 

spletnem bralnem tekmovanju Pfiffikus. V šoli smo tekmovanje za osnovno raven izvedli 28. 2. 2019, 

za višjo raven pa 1. 3. 2019. Tekmovanja, pri katerem so bralci prebrali dve knjigi v nemškem jeziku, se 

je udeležilo 62 dijakov naše šole. Dijaki prvega in drugega letnika so prebrali knjigi Jungs sind keine 

Regenschirme in Die Umweltdetektive. Dijaki tretjega in četrtega letnika, ki so tekmovali na višji ravni, 

pa so morali pokazati natančno poznavanje knjig Schloss Gripsholm in Der Taubenfütterer und andere 

Geschichten.  

Dijaki, ki so na tekmovanju dosegli vsaj 50 % možnih točk, bodo za uspešno sodelovanje prejeli 

priznanje (le-teh je kar 39). Na osnovni ravni sta največ točk dosegli Anja Košmrlj iz 2. a in Manuela 

Malanović iz 2. k, najuspešnejši tekmovalki na višji ravni pa sta bili Maruša Kavčič Milivojevič in Eva 

Kolenc iz 3. e. Eva Kolenc je imela tudi srečo pri žrebu in je prejela knjižno nagrado. 

Nataša Sekula Zupančič 

Srednješolski natečaj haikujev v nemškem jeziku 

Gimnazija Vič in Cankarjev dom sta tudi v letošnjem šolskem letu razpisala srednješolski natečaj za 

najboljši haiku v slovenskem, angleškem, španskem in nemškem jeziku. S svojimi haikuji v nemščini je 

na natečaju sodelovalo tudi dvanajst dijakov naše šole: Hana Klemenčič iz 1. k, Lara Gašpar, Sara Kotnik, 

Sebastjan Prus, Maruša Kavčič Milivojevič, Anja Vizlar, Ema Parkelj in Rija Bračun iz 3. e, Petra Hrastar, 

Andrej Kaferle, Eva Novak in Ana Šenica iz 4. a.  

V zborniku, ki je izšel ob tej priložnosti, je dr. Mateja Gaber zapisala, da so se mladi pesniki v svojih 

haikujih dotikali resnih, filozofskih, družbenokritičnih in tudi hudomušnih tem. Ob natančnejšem 

prebiranju pa se je v velikem številu prispelih haikujev izkristalizirala ena sama, mogočna beseda – 

ljubezen. Beseda navadno ni neposredno izrečena, vendar je skrita v frazemih, prispodobah, 

sopomenkah in opisih.  

Na natečaj je prispelo 269 haikujev. Žirija je nagradila 23 haikujev, med njimi tudi haikuje Petre Hrastar, 

Andreja Kaferleta, Eve Novak in Ane Šenica. Nagrajeni haikuji so bili objavljeni tudi v omenjenem 

zborniku. Nagrajenci natečaja so se z mentorico Natašo Sekula Zupančič udeležili zaključne prireditve 

s podelitvijo nagrad, ki je bila 16. aprila 2019 v Cankarjevem domu. 



Nataša Sekula Zupančič 

Nemška jezikovna diploma DSD 1 in 2 

Izpita DSD 1 in DSD 2 

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

V šolskem letu 2018/2019 smo že šesto leto zapored izvedli izpit DSD 1. Opravljali so ga dijaki 3. letnika. 

Na izpit se je večina dijakov pripravljala v okviru izbirnega predmeta preteklo šolsko leto, nekateri pa 

tudi na štiridnevnem jezikovnem taboru v Celovcu oktobra 2018 pod mentorstvom Eve Starič in Nataše 

Sekule Zupančič. Od januarja do marca 2019 so imeli vsi na izpit prijavljeni dijaki tudi možnost priprave 

dodatnih priprav. Pisni izpit je potekal v prostorih RIC-a v Novem mestu 14. 3. 2019, ustni izpiti pa so 

potekali v prostorih Gimnazije Novo mesto 14., 15. ter 18. marca 2019. Izpit je opravilo 52 dijakov. 

Diplome na ravni B1 je prejelo 45 dijakov, na ravni A2 pa 7. 

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

V šolskem letu 2018/2019 je izpit DSD II opravila že 20. generacija gimnazijcev. Na izpit so se dijaki 

pripravili na rednih pripravah (1 uro tedensko in dodatne individualne konzultacije) od aprila 2018 

naprej, nadaljevali smo septembra 2018 (1 uro tedensko), na individualnih konzultacijah ter na 

štiridnevnem jezikovnem taboru v Celovcu oktobra 2018 pod mentorstvom Else Louis. Tam je potekal 

tudi pisni poskusni izpit. 28. 11. 2018 je potekal pisni izpit v prostorih gimnazije, 9. 1. 2019 pa ustni 

izpiti. Izpit je opravljalo 11 dijakov. Diplomo na ravni C1 je prejelo 10 dijakov, na ravni B2 pa 1. 

Svečana podelitev diplom DSD 1 in DELF  

Na šoli smo 3. 10. 2018 svečano podelili 72 jezikovnih diplom, 59 za nemščino DSD 1 in 13 za 

francoščino DELF. Dijake so nagovorili in jim podelili diplome ravnateljica Mojca Lukšič, Birgit Bader, 

koordinatorka za program DSD v Sloveniji, profesorica Eva Starič, francoska atašejka na jezikovnem 

področju Marie-Laure Canteloube in profesorica Elsa Louis.  

Podelitev so popestrili Ema Starešinič (3. e), Eva Novak (4. a) in Filip Brajčič (4. c) z glasbenim 

programom ter Lara Gašpar (3. e) in Rok Drenik (2. d) z recitacijama v nemščini in francoščini. 

Izpite za jezikovno diplomo DSD 1 na ravni A2/B1 smo v pomladanskem roku 2018 v lanskem šolskem 

letu izvajali že petič zapored. Diplom na ravni B1 je prejelo 57 dijakov, na ravni A2 pa 2. 

Nagrajenci natečaja haikujev, foto: Nataša Sekula Zupančič 



Prejemniki diplom DSD 1so: 

• Nuša Avgustinčič, Leja Bezek, Patricija Bogovič, Vanesa Cvelbar, Nika Godec, Ana Govednik, 

Petra Hrastar, Roman Jontez, Tadej Mohorčič, Eva Novak, Maja Peterlin, Živa Pušnik, Ana 

Šenica, Nina Šenk, Adam Šiško, Katja Šuštaršič, Jan Van Elteren, Mark Van Elteren in Jakob Vid 

Zupančič iz letošnjega 4. a; 

• Kaja Bajc, Aja Barbič, Manca Berkopec, Ema Breščak, Katarina Breznik, Rok Breznikar, Laura 

Bučar, Lara Bukovec, Lea Damjanović, Filip Derganc, Anamarija Gole, Ana Grobler, Nadja 

Gvadjava, Lana Jeglič, Manca Juršak, Ana Kastrevc, Brina Klobčaver, Kristina Kulovec, Zala 

Kulovec, Tjaša Luzar, Kim Malnarič, Senija Tirić, Matevž Turk in Simon Žetko iz letošnjega 4. b; 

• Jan Igor Kržan iz letošnjega 4. c; 

• Ana Hočevar, Rok Karlič, Urban Lampret, Sara Mirtek in Miha Radež iz letošnjega 4. d; 

• Hira Ćatipi, David Ljube, Jakob Kovačič Petrovič, Edin Nur Mujkić in Adriana Seličanec iz 

letošnjega 4. k ter 

• Leon Gorše, Maja Hočevar, Veronika Levak, Eva Puhek in Tjaš Žvar iz letošnjega 4. š. 

Jezikovno diplomo DELF si je letos prislužila 6. generacija dijakov, in sicer na ravneh A2, B1 in B2. 

Prejemniki diplome iz francoskega jezika so naslednji dijaki: na ravni A1 Ana Štirn in Ela Žugic iz lanskega 

2. c, Anita Koprivc iz lanskega 2. a, na ravni A2 Manca Novak iz lanskega 2. b, Valentina Bojanec, Eva 

Brudar, Nika Bučar in Nastja Gorenc iz lanskega 3. d, na ravni B1 Nuša Bedene, Ana Hočevar, Angelika 

Kirar in Maša Možina iz lanskega 3. d, na ravni B2 Ida Rezo iz 1 lanskega 1. d razreda. 

Svečana podelitev diplome DSD 2 

13. 5. 2019 smo podelili jezikovne diplome DSD 2 20. generaciji gimnazijcev. Mednarodno priznana 

diploma potrjuje znanje nemščine na ravni B2/C1 in omogoča študij na kateri koli nemški univerzi. 

Diplome so podelili ravnateljica Mojca Lukšič, koordinatorka za program DSD v Sloveniji Birgit Bader in 

Elsa Louis, prof. nemščine. 

Diplomo DSD 2 so prejeli: Teja Šuštaršič iz 3. a, Nuša Avguštinčič, Patricija Bogovič, Nika Godec, Adam 

Šiško, Katja Šuštaršič iz 4. a, Laura Bučar, Kim Malnarič iz 4. b, Ana Hočevar iz 4. d, Adriana Seličanec iz 

4. k ter Tjaš Žvar iz 4. š. 

Diplomanti DSD 1 in DELF 2018, foto: Verena Potočnik Eva Novak in Filip Brajčič ,  
foto: Verena Potočnik 



Podelitev so popestrili Lara Gornik, Matevž Krstinc, Hana Povše, Katja Vertuš iz 1. b in Edita Miklič iz 1. 

c s krajšim glasbenim programom ter Jakob Kavšek iz 1. a s plesno točko. 

Jezikovni tabor Celovec 

Od leta 2000 organiziramo za dijake, ki želijo opravljati izpita DSD 1 in 2, intenzivne priprave v obliki 

jezikovnega tabora. V Celovec se je tokrat odpravila skupina 45 dijakov iz 3. in 4. letnika. 11 dijakov se 

je pripravljalo na izpit DSD 2 pod mentorstvom Else Louis, ostali pa na izpit DSD 1 pod mentorstvom 

Eve Starič in Nataše Sekule Zupančič. Letos se nam je pridružila skupina z Gimnazije Slovenj Gradec s 

profesorjem in njihovim nemškim praktikantom. Na taboru smo preživeli štiri delovne in zanimive dni 

od 23. do 26. 10. 2018.  

Glavni del tabora je namenjen intenzivni pripravi na pisni izpit v različnih oblikah pouka (frontalni pouk, 

delo v skupinah, pisanje eseja v skupinah in individualni poskusni izpit) ter pripravi za ustni individualni 

izpit (zbiranje gradiva, priprava in izvedba ankete na terenu v avtentičnem okolju, predstavitev osnutka 

izdelka v skupini za DSD 2, izdelava plakatov za DSD 1). Delo se je prepletalo z drugimi dejavnostmi, kot 

so sprehod do Europaparka, ogled Celovca po skupinah v obliki »lova na lisice«, ogled studia ORF, 

raziskovanje mesta in intervjuji z domačini o življenju v mestu ter ogled nemških filmov. Program je 

potekal po načrtu in dijaki so bili navdušeni. Jezikovni tabor nameravamo izvesti tudi v prihodnjem 

šolskem letu (22.–25. 10. 2019).  

Elsa Louis, Eva Starič 

Podelitev DSD 2 2019, diplomanti, foto: mag. Vasja Jakše 

Obisk mestnega gledališča Celovec, foto: Elsa Louis Delo v skupinah, foto: Elsa Louis 



DELF – Diplôme d'études en langue française 

Certifikati DELF so mednarodno priznane in veljavne listine, s katerimi se uradno dokazuje znanje 

francoskega jezika. Dijaki morajo pokazati ustrezno znanje iz temeljnih jezikovnih spretnosti, kot so 

pisanje, branje, poslušanje (pisni in skupinski del izpita) in govorjenje (ustni in individualni del izpita). 

DELF je mogoče opravljati na 6 stopnjah po veljavnih evropskih smernicah A1, A2, B1, B2, na stopnjah 

C1 in C2 se izpit preimenuje v DALF (Diplôme approfondi de langue française). Na šolski ravni se 

opravlja samo DELF, gre za različico »DELF junior« (prilagojene tematike), DELF B2 pa omogoča vpis na 

francosko univerzo. 

Možnost opravljanja francoske jezikovne diplome ponuja Gimnazija Novo mesto od šolskega leta 

2012/13, 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).  

Letos smo ponovno organizirali intenzivno pripravo na izpit DELF v obliki celodnevne delavnice, 

namenjene kandidatom na vseh treh ravneh. Delavnica je potekala 26. 2. 2019 od 8.00 do 14.00 v 

prostorih gimnazije pod mentorstvom Else Louis in Verene Potočnik. Dijaki so se razdelili po skupinah 

iste ravni in skupaj rešili izpitne naloge. Mentorici sta pomagali in sproti preverili rešene pole. Na koncu 

izpita je potekal »poskusni ustni izpit«, tako da so prostovoljni dijaki preizkusili svoje znanje pri 

simulaciji ustnega izpita.  

Pisni del izpita so opravile dijakinje 8. 4. 2019 (na ravni A2) in 9. 4. 2019 (na ravni B1 in B2), ustni del 

pa 11. in 19. 4. 2018. Komisijo sta sestavljali izpraševalka profesorica Elsa Louis in članica profesorica 

Verena Potočnik. Diplomo DELF si je prislužilo 11 kandidatk iz 2., 3. in 4. letnika.  

Diplomanti na ravni A2 so bili: Lana Gabrijelčič, Ana Močivnik in Vanessa Špilar iz 2. d, Pia Špehar iz 3. 

d, Ula Zelnik Gregorčič iz 3. k ter Leja Verbič iz 4. d. Na ravni B1 so bile uspešne Kaja Rangus iz 2. d ter 

Ana Brudar in Anja Mitrović iz 4. d. Diplomo na ravni B2 sta si prislužili Staša Balkovec in Nuša Bedene 

iz 4. d. 

Slovesna podelitev diplom DELF, ki so jo dijaki opravili aprila 2019, bo potekala predvidoma septembra 

2019. 

 Elsa Louis 

Macaron d'or (Tekmovanje v peki francoskih slaščic)  

Tekmovanje, ki je organizirano v sodelovanju s Francoskim inštitutom Charles Nodier iz Ljubljane, je 

potekalo 25. 3. 2019 na šoli. Tokrat je sodelovalo 11 dijakov. Število sodelujočih je bilo višje kot prejšnja 

leta, saj so bili k udeležbi povabljeni tudi tisti, ki se francoščine ne učijo. 

Na dan tekmovanja so dijaki slaščice prinesli v šolo in jih razstavili v učilnici 125. Komisiji so jih 

predstavili, nato je sledila pokušina. Komisija je imela zelo težko nalogo, med vsemi dobrotami izbrati 

najboljše tri slaščice. To so bile Paris-Brest (Maja Peterlin, 4. a), masleni rogljički (Anže Repovž, 2. d) in 

limonina torta (Ana Žagar, 2. k). 

Maja Peterlin je nato poslala opis in sliko svojega izdelka na francoski inštitut, kjer je potekal drugi del 

tekmovanja – izbira najboljših izmed vseh sodelujočih šol. Majin Paris-Brest je prepričal žirijo, saj se je 

uvrstila v majhno skupino tekmovalcev, ki jih inštitut nagradi s knjigo. 



Verena Potočnik  

Bralna značka Epi Lectura 

Dejavnost je bila izvedena dne 22. 3. 2019 v prostorih Gimnazije Novo mesto. Bralne značke se je 

udeležila dijakinja 1. letnika Nika Bregar in dosegla zlato priznanje. 

Tea Ribič 

Tekmovanje v znanju španščine DILO 

Šolsko tekmovanje je bilo izvedeno 6. 3. 2019 v prostorih Gimnazije Novo mesto. Tekmovanja so se 

udeležile štiri dijakinje 3. letnika. Tri so dobila bronasta priznanja in so se uvrstila tudi na državno 

tekmovanje, vendar se ga je udeležila samo Marjetka Kralj.  

Državno tekmovanje je potekalo 6. 4. 2019 v prostorih Škofijske klasične gimnazije Šentvid. Naša 

dijakinja je dosegla srebrno priznanje. 

Tea Ribič 

DILO: Marjetka Kralj z mentorico, foto: Teja Majzelj 

Zmagovalna slaščica Paris-Brest, 
foto: Verena Potočnik 

Sodelujoči dijaki, foto: Verena Potočnik 



14. državno tekmovanje iz filozofije 

Na Gimnaziji Novo mesto je v petek, 29. marca 2019, potekalo že 15. državno tekmovanje iz filozofije. 
Udeleženci in udeleženke so se pomerili v pisanju filozofskega eseja. Tekmovanja se je udeležilo 39 
tekmovalk in tekmovalcev iz 17 različnih šol. Zbrane sta uvodoma nagovorila ravnateljica Gimnazije 
Novo mesto Mojca Lukšič in predsednik Slovenskega filozofskega društva dr. Tomaž Grušovnik. Slednji 
je opozoril na pomen ukvarjanja s filozofijo, ki presega raven neposredne »koristnosti« in sproža 
dolgoročne in temeljite spremembe v družbi. Za kulturno ogrevanje so poskrbeli domači gimnazijci, ki 
so v duhu našega predmeta izvedli pesem Filozof. Dijaki so se nato razporedili po učilnicah. Izbirali so 
lahko med 15 različnimi esejskimi naslovi in še dodatno med dvema odlomkoma iz knjig Francoski 
testament in Angel pozabe. Po malici je sledil dogodek založbe Slovenska matica ter kratka predstavitev 
knjige Filozofski pogled v drobovje športa, ki jo je napisal Jernej Pisk, profesor filozofije in športne 
vzgoje na Škofijski klasični gimnazija Ljubljana. Dijaki so imeli potem prosti čas za ogled znamenitosti 
Novega mesta, profesorji pa so ocenjevali eseje. Dogodek se je zaključil s podelitvijo priznanj in nagrad 
tekmovalkam in tekmovalcem.  

Uroš Lubej 

Tekmovanje mladih zgodovinarjev 

Šolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev smo izvedli 30. 1. 2019. Na tekmovanju je sodelovalo 29 

dijakov. Bronasta priznanja so prejeli Jan Anžlovar, Zala Ribič in Staša Balkovec iz 4. d ter Ajda Žura in 

Teja Šuštaršič iz 3. a. Na državno tekmovanje so se uvrstili Jan Anžlovar, Zala Ribič in Ajda Žura. 

Državno tekmovanje je bilo 30. 3. 2019 v Murski Soboti. Jan Anžlovar je dosegel srebrno priznanje. 

Obe tekmovanji sta potekali brez posebnosti. Priprave so potekale v okviru OIV Krožek mladih 

zgodovinarjev. 

Matjaž Štih 

Tekmovanje v znanju geografije 

Letošnje tekmovanja v znanju geografije je potekalo pod naslovom »MIGRACIJE – GEOGRAFSKO 

ZGODOVINSKA POKRAJINSKA POSEBNOST SVETA«. V torek, 15. januarja 2019, je na šoli potekalo šolsko 

tekmovanje. Nanj se je prijavilo 23 tekmovalcev, s tekmovalnimi polami pa se jih je spopadlo 17. Med 

tekmovalci na prvi ravni tekmovanja jih je 11 osvojilo bronasto priznanje. To so: Lara Bukovec in Laura 

Skupna fotografija, foto: Uroš Lubej 



Bučar iz 4. b, Jon Judež iz 4. d, Leon Gorše iz 4. š, Anita Koprivc in Jan Trputec iz 3. a, Miha Pečarič iz 3. 

d, Eva Kolenc iz 3. e, Rok Drenik iz 2. d, Nika Koprivc iz 1. a in Zoja Šiško iz 1. b. 

Območno tekmovanje za južno in jugovzhodno Slovenijo je bilo v sredo, 6. marca 2019, na Gimnaziji 

Črnomelj. Tekmovalci so se najprej pomerili v teoretičnem poznavanju razpisanega gradiva, potem pa 

je sledil še terenski del tekmovanja. Med 36 udeleženci iz našega območja so bili 4 naši dijaki: Lara 

Bukovec, Jon Judež, Leon Gorše in Eva Kolenc. Vsi štirje so osvojili srebrno priznanje, Jon Judež pa je 

dosegel absolutno 1. mesto z najvišjim izkupičkom točk. 

Državno tekmovanje se je odvijalo v petek, 12. aprila 2019, na OŠ Podčetrtek. Našo šolo je na državnem 

tekmovanju zastopal le Jon Judež, ki je osvojil zlato priznanje in dosegel 4. najboljši rezultat v državi. 

Ta rezultat ga je pripeljal v ekipo za mednarodno tekmovanje v znanju geografije v Beogradu. Na 5. 

geografski olimpijadi Srednje, Južne in Jugovzhodne Evrope je dosegel srebrno medaljo, po naknadnih 

izbirnih postopkih pa se je uvrstil na geografsko olimpijado konec julija v Hong Kongu. Ker se geografska 

olimpijada odvija istočasno kot astronomska olimpijada, na katero se je Jon prav tako uvrstil, se je 

zaradi študija fizike odločil, da se udeleži tekmovanja v znanju astronomije. 

Polonca Centa 

Tekmovanje v znanju biologije  

24. januarja 2019 smo na šoli izvedli šolsko tekmovanje, ki se ga je udeležilo 67 dijakov vseh letnikov. 

Dijaki 1. in 2. letnika so tekmovali v znanju na temo Bakterije in virusi. 10 dijakinj in dijakov je prejelo 

bronasto Proteusovo priznanje. Dijaki 3. in 4. letnika so tekmovali v poznavanju vsebin, ki jih 

obravnavajo v obveznem programu za splošno gimnazijo. 14 dijakinj in dijakov je prejelo bronasto 

Proteusovo priznanje. 

14 dobitnikov bronastih priznanj se je 23. marca 2019 udeležilo državnega tekmovanja v Mariboru. 

Trije dijaki so dosegli zlato, štirje pa srebrno Proteusovo priznanje. Med najboljšimi v Sloveniji je 

Angelika Kirar, ki je zasedla 9. mesto. Udeležila se je izbirnega tekmovanja za udeležbo na biološki 

olimpijadi 2019 na Madžarskem, ki se ga lahko udeležijo štirje najboljši predstavniki posamezne države. 

Zasedla je odlično šesto mesto. 

Rezultati tekmovanja: 

• zlato priznanje: Jernej Birk iz 2. d, Matevž Turk iz 4. b in Angelika Kirar iz 4. d; 

• srebrno priznanje: Jošt Žulič iz 1. c, Enej Zamida iz 1. d, Žan Verce iz 2. a in Jan Trputec iz 3. a; 

Udeleženci območnega tekmovanja (od leve: Eva 
Kolenc, Leon Gorše, Jon Judež, Lara Bukovec),  

foto: Polonca Centa 

Terensko delo na območnem tekmovanju v Črnomlju,  
foto: Polonca Centa 



• bronasto priznanje: Tadej Petrič in Gregor Plavec iz 1. b, Jošt Žulič iz 1. c, Enej Zamida iz 1. d, 

Žan Verce in Matevž Plisson iz 2. a, Domen Hočevar iz 2. c, Jernej Birk, Maša Breščak in Ana 

Močivnik iz 2. d, Jan Trputec in Ajda Žura iz 3. a, Maruša Penca Kocjan iz 3. c, Anja Vizlar iz 3. e, 

Ana Bezjak, Vanesa Cvelbar, Petra Hrastar in Mark Van Elteren iz 4. a, Ema Breščak, Kristina 

Kulovec in Matevž Turk iz 4. b, Angelika Kirar, Anja Mitrović in Maja Šketelj iz 4. d. 

Tatjana Durmič 

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 

Letošnje šolsko leto je Zveza društev diabetikov Slovenije organizirala jubilejno 20. tekmovanje v 

znanju o sladkorni bolezni. Šolskega tekmovanja na Gimnaziji Novo mesto se je 12. 10. udeležilo 77 

dijakov, od katerih jih je kar 45 doseglo bronasto priznanje. Na državno tekmovanje se iz posamezne 

šole uvrstijo le trije dijaki z najvišjim številom doseženih točk. Na naši šoli so se kot najuspešnejše 

izkazale Alenka Červ in Tea Pirc iz 3. a ter Senija Tirić iz 4. b, ki so se v soboto, 17. 11. 2018, v Trbovljah 

udeležile državnega tekmovanja. Tekmovalke so pokazale odlično znanje o diabetesu in vse tri osvojile 

srebrno priznanje. 

Tanja Gačnik 

Prejemnice srebrnih priznanj z mentorico, foto: Tanja Gačnik 

Prejemniki zlatih Proteusovih priznanj z mentoricama (od leve: Tatjana Durmič, 
Angelika Kirar, Jernej Birk, Matevž Turk, Tanja Gačnik), foto: Rok Breznikar 



Tekmovanje iz poznavanja flore Slovenije 

Šolskega tekmovanja, kjer se dijaki pomerijo v znanju o rastlinskem telesu ter poznavanju desetih 

rastlinskih družin, se je udeležilo 8 dijakov. Tekmovali so v parih. 

Mojca Muhič in Maruša Penca Kocjan iz 3. c ter Eva Blažič in Tina Makše iz 3. e so dosegle bronasto 

priznanje in se uvrstile na državno tekmovanje, ki je bilo 11. maja na OŠ Šmartno pod Šmarno goro. 

 Marija Kočar 

Tekmovanje v znanju fizike za prvošolce Čmrlj 

1. oktobra 2018 smo organizirali tekmovanje Čmrlj. Udeležilo se ga je 11 tekmovalcev. Bronasto 

priznanje so prejeli Klemen Jakob Kastrevc iz 1. a, Neža Brkopec in Miha Kapš iz 1. b ter Gregor Jereb iz 

1. c. 

Miha Hadl 

OIV po prosti izbiri - Fizika 

Dejavnost smo izvajali pozimi in spomladi. Redno so dejavnost obiskovali štirje dijaki. Dejavnost je 

potekala v šoli, predstavljene so bile vsebine, ki jih ni v učnem načrtu. 

Miha Hadl 

Tekmovanje v znanju fizike 

6. februarja 2019 smo organizirali šolsko tekmovanje iz fizike, udeležilo se ga je 30 tekmovalcev. 15. 

marca 2019 smo se udeležili regijskega tekmovanja iz fizike, ki je potekalo na ŠC v Novem mestu. 

Udeležilo se ga je 28 tekmovalcev. 15 jih je prejelo bronasta priznanja. 19. aprila 2019 se je deset 

tekmovalcev udeležilo državnega tekmovanja iz fizike, ki je potekalo v Mariboru. 

Dosežki naših tekmovalcev na tekmovanjih iz fizike so: 

• zlato priznanje: Miha Radež (tretja nagrada, peto mesto, 1. mesto na regijskem tekmovanju), 

• srebrno priznanje: Urban Malavašič iz 2. a (1. mesto na regijskem tekmovanju), Sergej Pelko 

(1. mesto na regijskem tekmovanju) in Domen Hočevar (1. mesto na regijskem tekmovanju) iz 

2. c, Jernej Birk (3. mesto na regijskem tekmovanju) iz 2. d, Luka Hadl (2. mesto na regijskem 

tekmovanju) in Jan Trputec iz 3. a, Rok Breznikar in Matevž Turk iz 4. b, Jon Judež (1. mesto na 

regijskem tekmovanju) iz 4. d, 

• bronasto priznanje: Matic Erpič, Matija Radež in Kristina Turk iz 2. a, Pija Kapš iz 3. a, Filip 

Brajčič iz 4. c. 

Vsi dobitniki srebrnih priznanj so osvojili tudi bronasta priznanja, dobitnik zlatega priznanja ima tudi 

bronasto in srebrno priznanje. 



 

Miha Hadl 

Tekmovanje v znanju astronomije 

6. decembra 2018 smo organizirali šolsko tekmovanje iz astronomije. Udeležilo se ga je 10 

tekmovalcev. 12. januarja 2019 je bilo v Ljubljani državno tekmovanje iz astronomije, udeležila sta se 

ga Jan Anžlovar in Jon Judež iz 4. d. 

Dosežki tekmovalcev na tekmovanjih iz astronomije: 

• zlato priznanje: Jon Judež (druga nagrada, drugo mesto, uvrstitev na mednarodno olimpijado 

iz astronomije in astrofizike) iz 4. d, 

• srebrno priznanje: Jan Anžlovar iz 4. d, 

• bronasto priznanje: Luka Hadl iz 3. a. 

Dobitnik srebrnega priznanja je osvojil tudi bronasto priznanje, dobitnik zlatega priznanja ima tudi 

bronasto in srebrno priznanje. 

Na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike, ki je potekala v Budimpešti, je Jon Judež prejel 

pohvalo. 

Miha Hadl 

Fizikalni sef 

"Videl, premislil, odklenil!" je državno tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov, ki ga je v sodelovanju z 

Gimnazijo Želimlje 22. 1. 2019 organizirala Hiša eksperimentov. Prijavljene ekipe srednjih šol in 

gimnazij iz celotne Slovenije so v prvih petih mesecih šolskega leta pripravile sef, ki ga je moč odpreti 

s pomočjo izvajanja fizikalnih poskusov. Na tekmovanju so se ekipe pomerile med seboj v sposobnosti 

"vdiranja". Za dober uspeh na tekmovanju ni dovolj samo odporen sef, temveč tudi zanimivost sefa, 

sposobnost ekipe za vdiranje v druge sefe, poznavanje fizikalnega ozadja zaklepnega mehanizma ... 

Tekmovalci na državnem tekmovanju iz fizike v Mariboru, foto: Miha Hadl 



Na letošnje državno tekmovanje se je prijavilo 10 ekip. Ekipo naše gimnazije so sestavljali Timotej 

Candellari, Sergej Pelko, Anita Koprivc, Luka Hadl in Andraž Seničar. Zasedli so 6. mesto. 

Blaž Zabret 

Razmišljam, iščem, (se) razvijam 

V okviru izbirne dejavnosti OIV smo vse nosilke (Marinka Kovač, mag. Branka Klemenčič, Janja Pust in 

Katarina Sluga) organizirale in izvedle različne dejavnosti, namenjene vsem, ki jih kemija še posebej 

zanima. Te so: 

• priprave na izbirne teste za uvrstitev na 51. mednarodno kemijsko olimpijado, 

• priprave na izbirne teste na šolski in državni ravni za udeležbo na Naravoslovni olimpijadi EUSO 

v Ljubljani,  

• priprave in organizacija šolskega tekmovanja in priprave na državno tekmovanje iz kemije za 

Preglova priznanja,  

• soorganizacija regijskega srečanja mladih raziskovalcev in udeležba na državnem srečanju, 

• mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah za Krkine nagrade, priznanja in razpis ZOTKS.  

mag. Branka Klemenčič 

Sergej Pelko pripravlja sef za eno izmed ekip,  
foto: Hiša eksperimentov 

Predstavitev sefa obiskovalcem na razstavi sefa,  
foto: Hiša eksperimentov 

Ekipa skupaj z mentorjem pred začetkom tekmovanja, foto: Hiša eksperimentov 



Priprave na izbirne teste za kemijsko olimpijado 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije 

(ZOTKS) vsako leto organizira izbirno tekmovanje za priprave na kemijsko olimpijado. Z naše šole se je 

tekmovanja udeležilo pet dijakov. Trije dijaki, Matevž Turk iz 4. b, Jernej Birk iz 2. d in Luka Hadl iz 3. a, 

so se uvrstiti v skupino, ki se je od novembra do aprila intenzivno pripravljala na nadaljnja izbirna 

tekmovanja. Priprave so izvajali dr. Helena Prosen, dr. Jernej Markelj, dr. Darko Dolenc, dr. Alojz 

Demšar in dr. Andrej Godec. Po tretjem izbirnem testu je Jernej Birk zasedel 6., Matevž Turk pa 8. 

mesto. 

mag. Branka Klemenčič 

Preglovo tekmovanje 

11. 3. 2019 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju kemije. Udeležilo se ga je 149 dijakov. 41 

dijakov je prejelo bronaste Preglove plakete. 26 dijakov se je uvrstilo na državno tekmovanje. Le-to je 

potekalo v soboto, 11. 5. 2019, v Ljubljani na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Naši dijaki so 

na državnem tekmovanju osvojili 3 zlate in 9 srebrnih Preglovih plaket. 

Zlate Preglove plakete so osvojili Jernej Birk iz 2. d, ki je osvojil 3. mesto, Luka Hadl iz 3. a in Maruša 

Škufca Kalin iz 3. c.  

Srebrne Preglove plakete so osvojili Urban Malavašič iz 2. a, Domen Hočevar iz 2. c, Tea Pirc iz 3. a, Sara 

Bobnar iz 3. a, Manca Pavec iz 3. b, Jan Van Elteren iz 4. a, Matevž Turk iz 4. b, Tinara Šuštaric iz 4. c in 

Angelika Kirar iz 4. d. 

mag. Branka Klemenčič  

Srečanje mladih raziskovalcev 

V sredo, 3. 4. 2019, je na Gimnaziji Novo mesto že osmo leto zapored potekalo srečanje mladih 

raziskovalcev Dolenjske in Bele krajine. Profesorice kemije smo bile mentorice dijakom, ki so pripravili 

štiri raziskovalne naloge. Strokovne komisije posameznih področij so določile, da so se v drugi krog 

državnega srečanja uvrstile tri naloge.  

  

Udeleženci državnega tekmovanja v znanju kemije, foto: Janja Pust 



14. 5. 2019 je na državnem srečanju izjemen dosežek uspel dijakoma Ani Grobler in Leonu Goršetu, ki 

sta na področju ekologije osvojila 2. mesto in prejela zlato priznanje z nalogo Arzen v rižu na 

slovenskem trgu. Nalogo sta izdelala pod mentorstvom Marinke Kovač, doc. dr. Mojce Šlejkovec in doc. 

dr. Ingrid Falnoga. Na področju kemije so bili odlični Filip Brajčič, Patricia Luštek in Tinara Šuštarič, ki 

so z nalogo Pretvorba rutina v kvercetin in njuna vsebnost v tatarski ajdi, izdelano pod mentorstvom 

Janje Pust, osvojili 3. mesto in srebrno priznanje. Tretja skupina pa je za svoje raziskovalno delo z 

naslovom Aspartam in njegovi razpadni produkti, izdelano ob mentorski pomoči Janje Pust, osvojila 

bronasto priznanje. 

mag. Branka Klemenčič 

48. Krkine nagrade in priznanja 

V Krkini upravni stavbi je 14. 9. 2018 potekala podelitev 48. 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. Odzvalo se je 66 dijakov iz 

devetnajstih slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol, ki so prijavili 37 raziskovalnih nalog. V Krki 

so poudarili, da naraščata tako kakovost prijavljenih nalog kot tudi pestrost področij, ki se jih mladi 

raziskovalci lotevajo, ter da je še posebej pomembno, da naloge vključujejo ne le teoretično, ampak 

tudi eksperimentalno delo. 

Krkine nagrade je letos prejelo največ, to je kar 18 raziskovalnih nalog, dvanajst najboljših je svoje 

izsledke predstavilo tudi na simpoziju pred podelitvijo nalog.  

Nuša Avguštinčič, Jan van Elteren, Jakob Vid Zupančič so za svojo nalogo Akumulacija in izločanje 

mineralov, zaužitih s prehranskim dopolnilom – analiza krvi, urina in las, ki so jo izdelali ob pomoči 

mentorjev Janje Pust, dr. Vida Simona Šeliha in doc. dr. Ingrid Falnoga, prejeli Krkino nagrado. 

Udeleženci državnega srečanja mladih raziskovalcev, foto: Janja Pust 



mag. Branka Klemenčič 

Tekmovanje v znanju naravoslovja 

26. 1. 2019 je v Ljubljani potekalo državno tekmovanje iz naravoslovja in hkrati izbor tekmovalcev za 

udeležbo na mednarodni naravoslovni olimpijadi EUSO. Naši dijaki so se na tekmovanju odrezali več 

kot odlično in pri reševanju precej kompleksnih interdisciplinarnih nalog iz kemije, biologije in fizike 

pokazali vrhunsko znanje na vseh treh področjih. Iz naše šole se je na državno tekmovanje uvrstilo 7 

tekmovalcev.  

Tudi tokrat so se na tekmovanju odrezali več kot odlično. Jernej Birk iz 2. d je s 3. mestom osvojil zlato 

priznanje in se hkrati uvrstil v ekipo šestih tekmovalcev, ki so Slovenijo zastopali na mednarodni 

naravoslovni olimpijadi EUSO 2019. Poleg Jerneja je z odličnih osmim mestom zlato priznanje osvojil 

tudi Domen Hočevar iz 2. c. Tudi ostali tekmovalci, Sergej Pelko iz 2. c, Matija Radež in Urban Malavašič 

iz 2. a, Enej Zamida iz 1. d ter Miha Kapš iz 1. a so se dobro odrezali in se vsi uvrstili v prvo tretjino 

tekmovalcev ter s tem osvojili bronasto priznanje. 

mag. Branka Klemenčič 

Nagrajenci z mentoricama, foto: Arhiv Krke, d. d., Novo mesto 

Dobitnika zlatega priznanja v znanju naravoslovja: Domen Hočevar in Jernej Birk, 
foto: mag. Branka Klemenčič 



Naravoslovna olimpijada EUSO 

Med 4. in 11. majem je v Almadi na Portugalskem potekala 17. evropska naravoslovna olimpijada (The 

European Union Science Olympiad – EUSO). V iskanju rešitev interdisciplinarnih nalog s področja 

naravoslovja (biologije, kemije in fizike) so se med seboj pomerili mladi znanstveniki, stari do 16 let. Na 

tekmovanju je sodelovalo 52 ekip iz 25 držav Evropske unije, tekmovalce pa je spremljalo približno 100 

mentorjev in spremljevalcev. 

Slovenijo sta zastopali dve ekipi. V ekipi A sta bila dijaka Gimnazije Škofja Loka Eva Igličar in Simon 

Bukovšek in dijakinja Tjaša Sušnik iz Gimnazije Kranj, ekipo B pa so sestavljali Jernej Birk iz Gimnazije 

Novo mesto, Luka Peršolja iz Gimnazije Vič in Marjetka Zupan iz Gimnazije Bežigrad. 

Obe ekipi, ki smo jo v pripravah na letošnje tekmovanje gostili tudi na Gimnaziji Novo mesto, sta se na 

EUSO-u odlično izkazali, ekipa A je zasedla 7., ekipa B z našim Jernejem pa 10. mesto. 

Oba dosežka sta vrhunska rezultata in zelo blizu zlatih medalj, ki so jih tokrat podelili 6 ekipam. 

mag. Branka Klemenčič 

Šahovsko prvenstvo Gimnazije Novo mesto 

V torek, 23. 4. 2018, je v atriju šole potekalo šahovsko prvenstvo Gimnazije Novo mesto za šolsko leto 

2018/19. Tekmovanje se je začelo ob 12.30, na njem pa se je za medalje pomerilo 12 prijavljenih 

tekmovalcev, med njimi tudi ena dijakinja in dva profesorja, ki nista kandidirala v konkurenci za 

medalje. Odigrali so 7 kol po švicarskem sistemu s časovno omejitvijo 10' + 5'' na partijo (Fischer time). 

Zmagal je Uroš Lubej, prof. filozofije, drugo mesto je osvojil Miha Radež iz 4. d, tretje pa Tomaž 

Koncilija, prof. slovenščine. Šahovske garniture je posodilo Šahovsko društvo Krka Novo mesto, za 

organizacijo, računalniško podporo in sojenje na turnirju pa je poskrbel Vid Dobrovoljc, dijak 4. b, sicer 

izvrsten šahist in tudi državni prvak v svoji kategoriji ter lanskoletni gimnazijski zmagovalec. 

Tekmovanje je potekalo v športnem duhu in je privabilo kar nekaj radovednih pogledov drugih dijakov, 

ki so se nato tudi sami preskušali v šahovski igri. Turnir se je zaključil ob 16. uri, najboljšim trem dijakom 

– Mihi Radežu, Roku Rudmanu iz 2. d ter Petru Dobrijeviću iz 4. d – pa je nekaj dni kasneje medalje 

podelila ravnateljica Mojca Lukšič. Udeleženci so bili mnenja, da je potrebno tradicijo gimnazijskih 

šahovskih prvenstev nadaljevati tudi v prihodnje. 

Tomaž Koncilija 

Ekipa B na EUSO 2019: Jernej Birk, 
Marjetka Zupan in Luka Peršolja,  

foto: mag. Branka Klemenčič 

Slovenski ekipi na EUSO 2019: Jernej Birk, Tjaša Sušnik, Eva 
Igličar, Simon Bukovec, Luka Peršolja in Marjetka Zupan,  

foto: mag. Branka Klemenčič 



Joga in sprostitvene tehnike 

OIV Joga in sprostitvene tehnike je bila izvedena v okviru OIV po prosti izbiri. Z vadbo smo začeli v 

novembru, končali pa konec aprila. Dobivali smo se ob ponedeljkih od 14.00 do 15.30 v fitnesu. 

Dejavnost je obiskovalo okoli 10 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 par preizkusili tudi v praksi. Na koncu smo vedno končali s 

poglabljanjem vase in kratko meditacijo ter pozitivnim razmišljanjem in odnosom do sebe, okolice, 

sveta. Poizkusili smo več oblik meditacije. 

Saša Lavrič 

Pilates 

Dejavnost pilates, ki je potekala ob torkih po pouku, je obiskovalo od 10 do 15 dijakinj in nekaj 

profesoric. Dejavnost so obiskovale dijakinje od prvega do četrtega letnika. 

Pilates je celostna telesna vadba, ki daje poudarek na težje dostopne, manjše in šibkejše mišice, ki 

pripomorejo k pravilni in zdravi telesni drži, krepitvi mišic in kardiovaskularnega sistema, izboljšani 

telesni pripravljenosti in koordinaciji. Treningi so vključevali vaje za moč, raztezanje in dihanje. Največ 

poudarka smo namenili telesnem centru, ki zajema mišice spodnjega dela trupa: medenično dno, 

trebušne in hrbtne mišice. Vaje smo izvajali počasi in tekoče, z upoštevanjem pravilnega dihanja. Vaje 

smo popestrili s pilates žogicami, palicami, lahkimi utežmi, elastikami in velikimi žogami. Dijakinja iz 2. 

letnika je usmerjala pilates v OIV-ju Mepi, kjer sem ji bila mentorica. Dijakinja je uspešno izvajala vaje 

in osvojila osnovne vaje pilatesa.  

Dijaki, dijakinje in profesorice so vadbo radi obiskovali in na njej uživali, čeprav je bilo včasih težje 

obvladati stabilnost telesa.  

Breda Vovko 

Akrobatika za vsakogar 

Akrobatiko je redno obiskovalo 5 dijakinj. Bile so zelo navdušene nad vadbo. Trenirali smo v šolski 

telovadnici enkrat tedensko po dve šolski uri od novembra do maja. Vadba akrobatike na prožni 

akrobatski blazini in skokov na mali prožni ponjavi je bila za njih rekreacija, ki smo jo zadnji mesec 

nadgradili z intenzivnimi treningi v pripravi za državno šolsko prvenstvo v športni gimnastiki. 

16. 5. 2019 so telovadke nastopile na državnem prvenstvu srednjih šol v športni gimnastiki v dvorani 

OŠ Brežice. V konkurenci osmih srednjih šol so osvojile naslov državnih prvakinj v mnogoboju. Med 

posameznicami je Pija Kapš iz 3. a v mnogoboju osvojila izvrstno 5. mesto, Neva Kovač iz 2. k in Lisa 

Ulaga iz 1. d pa sta si razdelili 6. mesto. 

Dekleta so telovadila odlično, skorajda brez napak, premagala drobne težave med tekmovanjem in na 

koncu obranile naslov državnih prvakinj. 



Ekipo so sestavljale: Pija Kapš iz 3. a, Neva Kovač iz 2. k, Klara Udovč iz 2. b, Lisa Ulaga iz 1. d in Neža 

Berkopec iz 1. b. 
  

   

Ivan Maričič 

Radi tečemo 

Jesenske počitnice so tekači Gimnazije Novo mesto že petnajsto leto zapored začeli z udeležbo na tekih 

23. Ljubljanskega maratona. V soboto, 27. 10. 2018, se je 9 dijakov udeležilo šolskega maratona. Kljub 

deževni napovedi so v suhem vremenu pogumno pretekli 3,1 km in ponosno prejeli spominske medalje 

za spodbudo in za ukvarjanje s tekom za zdravje in sprostitev čez celo leto.  

V soboto, 29. 10. 2018, so dijaki in profesor tekli 10 in 21 km v lepem, a vetrovnem vremenu. Ta tek je 

štel za državno šolsko prvenstvo v cestnih tekih, kjer je Andraž Seničar osvojil 4. mesto med dijaki 3. in 

4. letnika, ekipa dijakov pa je osvojila 5. mesto. V nedeljo, 28. 10. 2018, so dijaki in profesorja tekli 10 

km, 21 km in 42 km v deževnem vremenu. Vseh 10 je na svojih razdaljah prišlo do cilja. Vsi so bili 

zadovoljni s svojim tekom in rezultati v tekmi s samim seboj. Spet smo dokazali, da zdrav duh živi v 

zdravem telesu. 

  

Ekipa GNM - gimnastika, foto: Rok Drenik Pija na bradlji, foto: Rok Drenik  

Skupna fotografija ekipe na Ljubljanskem maratonu, 
 foto: Sandi Kostić 

Tekači GimNm na Ljubljanskem maratonu,  
foto: Sandi Kostić  



V nedeljo, 2. 6. 2019, smo se gimnazijci udeležil 9. dobrodelnega Leo teka na 5 km. Zaradi razmočene 

proge v gozdu nad Portovalom smo tekli šest krogov okoli stadiona. Udeležba s strani gimnazije je bila 

maloštevilna, res pa je, da je kar nekaj dijakov sodelovalo pri organizaciji teka. Rok Rudman iz 2. d je 

zmagal med moškimi. Profesor Maričič pa je odtekel svoj tek v duhu gesla prireditve TEČEM, ZMOREM, 

POMAGAM. Udeleženci smo zbrali sredstva za plesno skupino ZEBRA, ki se ukvarja s plesom na 

invalidskih vozičkih. Združili smo šport za zdravje in dobro počutje z dobrim namenom. 

Ivan Maričič 

Nogomet 

Dejavnost je potekala vsak ponedeljek po osmi šolski uri od oktobra do maja. V slabem vremenu je bila 

izpeljana v veliki telovadnici, v lepem pa na igrišču OŠ Center in na igrišču na Loki. Obiskovalo jo je med 

deset in dvanajst dijakov. Nekateri med njimi so že trenirali nogomet, nekateri pa so v igri utrjevali 

svoje znanje. Večino časa smo namenili igri pet na pet. 

Iz obiska dejavnosti in pogovora z dijaki sklepam, da so bili zadovoljni s ponujeno dejavnostjo. 

Sandi Kostić 

Košarka 

Dejavnost je potekala ob sredah ali četrtkih (odvisno od urnika) po osmi šolski uri od oktobra do aprila 

v gimnazijski telovadnici. Udeležilo se jo je od osem do deset dijakov. Dijaki so pri košarki nadgrajevali 

tehnično znanje z različnimi vajami. Pridobljeno znanje so uporabili v igri ena na ena, dve na dve in štiri 

na štiri. Dijaki so košarko redno obiskovali in bili zadovoljni z dejavnostjo. 

Sandi Kostić 

Odbojka 

Dejavnost je potekala ob ponedeljkih ali četrtkih (odvisno od urnika) po osmi šolski uri od oktobra do 

aprila v gimnazijski telovadnici. Žal je bil obisk dijakov zelo skromen. Kljub temu so tisti dijaki, ki so 

prihajali k odbojki, izpopolnjevali tehnično znanje z različnimi vajami. Igrali so večinoma ena na ena, 

dve na dve in tri na tri. 

Sandi Kostić 

Športno plezanje 

Dejavnosti se je bolj ali manj redno udeleževalo 10 dijakov in dijakinj, ki so se v tem času naučili gibanja 

v vertikali ter uporabe osnovne opreme za varovanje pri športnem plezanju.  

Uvodne ure so potekale na šolski umetni plezalni steni, ki je zelo primerna za vse vrste začetnikov, ker 

ponuja raznovrstno plezanje in možnost učenja varovanja soplezalca v posebej varnih pogojih. Dijaki 

in dijakinje so se naučili privezovanja vrvi na plezalni pas ter varovanja z različnimi varovalnimi 

pripomočki. V veliko pomoč je bilo to, da so nekateri dijaki že prej poznali uporabo varovalnih 

pripomočkov. 

Naslednje ure so potekale na veliki umetni plezalni steni na Loki. Tukaj smo posvečali varnosti še večjo 

pozornost, saj bi bile lahko napake ali površnost usodne. Mladi plezalci so počasi pridobivali na moči, 

vzdržljivosti, pogumu ter krepili medsebojno zaupanje.  



V tem času so nekateri dijaki in dijakinje pričeli tudi z resnejšimi samostojnimi treningi plezanja v 

različnih društvih in klubih, kar mi je še v posebno veselje. Nekateri so tudi izjemno napredovali, tako 

da lahko že tekmujejo v plezanju. 

Manjkala je morda le še končna izvedba plezanja v naravnem plezališču v skalni steni, ki je zaradi 

pomanjkanja časa nismo izvedli. Morda pa se bomo med počitnicami odpravili v Luknjo pri Prečni in 

izvedli tudi tovrsten zaključek dejavnosti. 

Jernej Cimperman 

Debatni klub 

V šolskem letu je srečanja debatnega kluba obiskovalo 8 dijakov. Srečanja so potekala ob četrtkih po 

pouku, na njih pa smo se pripravljali na srednješolske debatne turnirje. Udeležili smo se enega, in sicer 

8. decembra 2018 na Drugi gimnaziji Maribor. Turnirja sta se udeležili dve ekipi v sestavi Nina Knoll in 

Iza Maksl ter Franci Štirn, Nezmir Hodžić in Anja Mitrović. 

mag. Vasja Jakše 

Ekipi z mentorico, foto: Franci Štirn Obe ekipi, foto: mag. Vasja Jakše 

Simon Saje nad streho na Loki,  
foto: Jernej Cimperman 

 

Mladim je vroče, stare pa zebe,  
foto: Jernej Cimperman 



Pevski zbor 

Pevski zbor je deloval celo šolsko leto. Vaje so bile na Gimnaziji Novo mesto vsak teden, in sicer dve do 

tri šolske ure. Pripravili smo kratek program za koncert klasičnih gimnazij Slovenije, ki je bil v Celju. Tam 

smo navzoče navdušili s sproščenostjo in priredbo Abbine uspešnice Mamma Mia v latinščini (Mater 

mea). Glavni cilj delovanja pevskega zbora pa je bil muzikal In obrneš novo stran, ki je doživel 

odmevnejši uspeh. V zboru je sodelovalo okrog 15 dijakov in vsi so bili kljub vloženemu trudu in 

odpovedovanju zadovoljni z delom. Nekaj težav je sicer nastajalo pri organizaciji, ker so imeli dijaki 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 pri delu je bilo prijetno, 

sproščeno. Na koreografskih vajah je bilo precej fizično naporno, saj program zahteva hkrati ples in 

petje. 

 

Vanja Popov 

  

Mater mea na koncertu klasičnih gimnazij v Celju, foto: Mojca Lukšič 

Zbor gimnazije Novo mesto v muzikalu In obrneš 
novo stran, foto: Robert Kokol 

In obrneš novo stran ... zbor, plesalci in bend,  
foto: Robert Kokol 



Po razstavah 

V šolskem letu 2018/2019 se je na OIV Po razstavah prijavilo 16 dijakov od 1. do 4. letnika, ki jih zanima 

likovna umetnost. Ogledali smo si dve razstavi. 

11. 1. 2019 smo si ogledali zbirko 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi v Moderni galeriji v Ljubljani. 

Dijaki so spoznali ključna slikarska in kiparska dela slovenskih umetnikov 20. stoletja. Po ogledu 

razstave so imeli dijaki dve uri prostega časa za samostojno raziskovanje Ljubljane.  

1. 2. 2019 so si dijaki v Moderni galeriji v Ljubljani ogledali odmevno razstavo Čas brez nedolžnosti. 

Osnovno vprašanje razstave novejšega slovenskega slikarstva mlajše generacije je, kaj je s sliko danes. 

Po ogledu razstave so imeli dijaki dve uri prostega časa za samostojne oglede.  

Obe razstavi sta bili vodeni. Dijaki so bili z izbiro razstav zadovoljni, vodenja so spremljali z zanimanjem. 

Barbara Maznik 

Likovni krožek 

Likovni krožek je letos obiskovalo 12 dijakov različnih letnikov, največ iz prvega letnika. Srečanja so 

potekala skozi vse leto 9. šolsko uro v sredo ali četrtek, bolj intenzivno pa v mesecih, ko smo se 

pripravljali na posamezne natečaje. 

Cilj dejavnosti je bil, da dijaki konkretno in ob predstavitvi različnih tehnik spoznavajo različne panoge 

likovne umetnosti, spoznajo umetnike in njihove stvaritve in tako krepijo estetsko senzibilnost in 

kulturno razgledanost.  

Pomemben delovni projekt je okrasitev šole ob praznikih, posebej svečano pa ob koncu leta. Oblikovali 

smo tudi sceno na podelitvi priznanj in nagrad. Ogled različnih likovnih razstav doma je bil manjši 

projekt likovnega krožka v tem šolskem letu. Ogledali smo si razstave v Dolenskem muzeju in galeriji 

Simulaker v Novem mestu ter Jakčevo galerijo v Kostanjevici na Krki. 

Dijaki pred Moderno galerijo, foto: Barbara Maznik 



Sodelovali smo na več različnih natečajih: Živel strip! Živela animacija! pod okriljem Foruma Ljubljana, 

Snemimo roza-modra očala za natečaj Evropa v šoli in Jurčičev memorial pod okriljem Gimnazije 

Ivančna Gorica. Program dovoljuje veliko mero izražanja individualnosti, spodbuja k tolerantni 

kritičnosti, omogoča spoznavanje umetnikov in njihovih del, predvsem pa skrbi za lep estetski in 

prijeten videz šole, saj vsako leto ob različnih priložnostih okrasimo šolo. 

Jasmina Žagar 

  

Okrasitev šole, foto: Jasmina Žagar Okrasitev v atriju,  
foto: Jasmina Žagar 

Nagrajena fotografija Žive Valentinčič, foto: Živa Valentinčič 



Podjetnost in ustvarjalnost 

V šolskem letu 2018/2019 smo dejavnost Podjetnost in ustvarjalnost vodili mag. Janez Gorenc in Mojca 

Rangus z gimnazije ter zunanja sodelavca Mateja Nemanič in Simon Jeraj. 

Z dijaki smo se dobivali praviloma ob torkih ob 14.00 v učilnici 124 ter delali tudi na daljavo preko 

aplikacij Google. Delali smo po metodi Doris Korda, in sicer smo reševali tri avtentične izzive ter razvijali 

svojo idejo. Udeležili smo se treh tekmovanj ter obiskali dve podjetji. Soorganizirali in izvedli smo dijaški 

startup vikend, na katerem smo tudi sodelovali.  

Izzive za metodo Doris Korda sta nam dala Razvojni Center Novo mesto ter Go4Panda. Pri izzivih je 

sodelovalo do 12 dijakov. 

Z ekipami Heijus, Pihskalo in Space Game, ki so ekipa FLL, smo sodelovali na naslednjih tekmovanjih: 

• Spiritovo tekmovanje za najperspektivnejšo dijaško podjetniško idejo (Heijus, Pihskalo in Space 

Game) in 

• Popri (Heijus). 

Na Spiritovem tekmovanju sta se v finale med deset najboljših ekip v državi uvrstili dve ekipi, in sicer 

Heijus in Pihskalo, med zmagovalno trojico pa se je uvrstil Heijus. Deset finalistov je dobilo po 500 € 

investicije, zmagovalne tri ekipe pa po 1000 € investicije. 

Na tekmovanju Popri v Novi Gorici se je ekipa Heijus uvrstila na drugo mesto ter se tako plasirala na 

mednarodno tekmovanju Genius Olympiad, Oswego, NY 2019, kjer so 21. 6. 2019 osvojili zlato medaljo. 

Na začetku novembra pa smo na Podjetniškem inkubatorju Podbreznik skupaj z Razvojnim centrom in 

Startup Novo mesto organizirali startup vikend, kamor so prišli poleg podjetnikov tudi dijaki štirih šol, 

in sicer iz Gimnazije Novo mesto, Ekonomske šole, Kmetijske šole Grm in Šolskega centra Novo mesto. 

Na startup vikendu so udeleženci 36 ur razvijali svojo poslovno idejo ter dodelali poslovni model in 

prototip za svojo idejo. Na dogodku so se dijaki izredno veliko naučili od odraslih podjetnikov. 

mag. Janez Gorenc 

  

Wallet challenge izdelki, foto: Mojca Rangus 



Podjetniški izzivi Dolenjske 

Razvojni center Novo mesto izvaja program Izziv mladim, kjer lokalno podjetje pripravi podjetniški izziv 

za mlade. Sedmi podjetniški izziv je podalo podjetje Go4Panda. Dejavnost se je izvajala od 2. 4. 2019 

do 24. 4. 2019. Gimnazijo Novo mesto so zastopali štirje dijaki: Arne Gašperšič, Hana Jelovšek, Ana 

Kravcar in Špela Muhič pod vodstvom mentorice Mojce Rangus. Dijaki so zasedli 1. mesto in bili zelo 

zadovoljni tako z rezultatom kot osvojenim znanjem.  

Mojca Rangus 

MEPI – mednarodno priznanje za mlade 

Dejavnost smo izvajali skozi celotno šolsko leto, priprave na odpravo pa izvedli v času počitnic. V 

programu Mepi v tem letu delujeta dve ekipi. Ekipa na zlati stopnji (Mojca Muhič, Maruša Penca Kocjan 

in Maruša Kavčič Milivojevič) in ekipa na bronasti stopnji (Maša Breščak, Nina Knoll, Tadej Petrič, 

Gregor Plavec, Urška Šenica in Nina Bukovec). Dijaki v svojem prostem času izvajajo dejavnosti na svojih 

področjih rekreativnega športa, veščin, prostovoljnega dela, na šoli se posvečamo predvsem veščinam, 

ki so potrebne za uspešno izpeljavo odprave. V tem letu je bilo kar precej logističnih težav, zelo težko 

se je dobila skupaj celotna zasedba. Zaradi neugodnih vremenskih pogojev v pomladnih mesecih ekipa 

na bronasti stopnji ni uspela izvesti odprave, dekleta na zlati stopnji pa so se v času počitnic odpravila 

na mednarodno Mepi odpravo v organizaciji društva Gaha. Odprava je bila Mauritiusu. 

Primož Plazar 

  

Dijaki na podjetniškem izzivu, foto: Mojca Rangus 



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. 

Badminton 

Košarka – dijakinje 

 

Tekmovanje  Ime in priimek dijaka  Dosežek  

Področno posamično 

prvenstvo,  

Brežice, 19. 12. 2018 

Maj Mišjak 1. mesto (nekategorizirani) 

Tibor Kovačič  2. mesto (nekategorizirani) 

Enja Guček Cvelbar 2. mesto (nekategorizirani) 

Področno ekipno prvenstvo,  
Brežice, 19. 12. 2018 

Maj Mišjak, Nastja Simčič, Iva 

Simčič, Tibor Kovačič, Enja 

Guček Cvelbar 

1. mesto 

Državo posamično 
tekmovanje,  
Medvode, 23. 1. 2019 

Maj Mišjak 3. mesto (nekategorizirani) 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Področno prvenstvo,  

Novo mesto, 4. 12. 2018 Sara Burgar, Uma Bobić, Maja 
Košmrlj, Eva Vrščaj, Manca 
Pavec, Loti Gorjanec, Maša 
Petrina, Mija Grobler 

Trener Sašo Rebernik 
Vodja ekipe Ivan Maričič 

1. mesto  

Državo četrtfinalno prvenstvo,  
Postojna, 23. 1. 2019 

1. mesto 

Državo polfinalno prvenstvo,  
Kranj, 4. 2. 2019 

2. mesto 

Državno finalno prvenstvo, 
Celje, 5. 4. 2019 

4. mesto 

Maj Mišjak tretji na državnem posamičnem  
tekmovanju, foto: Saša Lavrič 

Medalje s področnega tekmovanja,  
foto: Saša Lavrič 



Košarka 3 x 3 – dijakinje  

 

Košarka – dijaki 

 

Košarka 3 x 3 – dijaki  

  

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Področno prvenstvo,  

Novo mesto, 11. 3. 2019 

Sara Burgar, Uma Bobić, Maja 
Košmrlj, Loti Gorjanec, Mija 
Grobler 

Trener Sašo Rebernik 
Vodja ekipe Ivan Maričič 

1. mesto  

Državno finalno prvenstvo, 
Maribor, 24. 4. 2019 

1. mesto 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Občinsko prvenstvo,  

Novo mesto, 27. 11. 2018 

Jaka Mori, Tin Hvalec, Mario 
Križman, Luka Černe, Andrej 
Pelko, Rok Karlič, Izak Molan, 
Lovro Strassberger, Tibor 
Kovačič 

Trener Sašo Rebernik 
Vodja ekipe Ivan Maričič 

3. mesto  

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 13. 12. 2018 

2. mesto 

Državo četrtfinalno prvenstvo,  
Ljubljana, 17. 1. 2019 

3. mesto 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Področno prvenstvo,  

Novo mesto, 11. 3. 2019 

Jaka Mori , Tin Hvalec, Mario 
Križman, Luka Černe, Izak 
Molan 

Trener Sašo Rebernik 
Vodja ekipe Ivan Maričič 

2. mesto  

Državno finalno prvenstvo, 
Maribor, 24. 4. 2019 

2. mesto 

Gimnazijski ekipi – košarka 3 x 3, foto: NN 



Rokomet – dijakinje 

 

Rokomet – dijaki 

 

Nogomet – dijakinje  

 

Nogomet – dijaki 

 

  

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 17. 10. 2018 Leja Verbič, Maja Medvešek, 

Nika Andrejčič, Erin Novak, 
Larisa Peterlin, Angela 
Rudman, Ajda Turk, Kaja 
Mandelj, Enja Cvelbar Guček, 
Eva Kašič, Sara Verbič 

1. mesto 

Državno prvenstvo – 
četrtfinale,  
Ljubljana, 20. 12. 2018 

2. mesto 

Državno prvenstvo –  
polfinale, 
Ajdovščina, 13. 3. 2019 

3. mesto 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko prvenstvo,  
Novo mesto, 9. 10. 2018 

Leon Gorše, Mario Križman, 
Maj Mišjak, Lovro Višček, Žiga 
Kočevar, Oskar Kovič, Aljoša 
Kafol, Benjamin Gašpar, Urh 
Emeršič, Blaž Perko, Aljoša 
Knap, Samuel Pate 

4. mesto 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko prvenstvo,  
Novo mesto, 10. 1. 2018 

Nina Rman, Nastja Simčič, Iva 
Simčič, Maja Hočevar, 
Marjetka Kralj, Kristina Cvitko, 
Eva Puhek 

5.-7. mesto 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko tekmovanje, 
Novo mesto, 9. 1. 2019 

Timotej Rešetič, Ermin 
Karajbić, Lovro Žnidaršič, Jan 
Strajnar, Tevž Falkner, Jošt 
Nagode, Peter Luštek, Andrej 
Kaferle, Alen Erpe, Miha Radež 

3. mesto 



Odbojka – dijakinje 

 

Odbojka – dijaki 

 

Odbojka na mivki – dijakinje  

 

Odbojka na mivki – dijaki 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko prvenstvo,  
Novo mesto, 8. 11. 2018 

Lea Štefanič, Živa Merslavič, 
Žana Merslavič, Lara Vrhovec, 
Zala Hudoklin, Nadja Malič, 
Nela Zupan, Sara Kotnik, Ula 
Hrovat, Ema Smolič, Zala Jakše, 
Nika Košiček, Tea Tršinar, Lara 
Kastelic 

1. mesto 

Področno prvenstvo,  
Brežice, 20. 11. 2018 

1. mesto 

Državno prvenstvo – 
četrtfinale,  
Tolmin, 5. 2. 2019 

3. mesto skupine E 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko prvenstvo,  
Novo mesto, 6. 11. 2018 Leon Gorše, Janez Žužek, Žiga 

Kočevar, Aljoša Kafol, Filip 
Brajčič , Tibor Kovačič, Maj 
Mišjak, Tim Strajnar, Tadej 
Mohorčič, Benjamin Gašpar, 
Matic Hren 

3. mesto 

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 14. 11. 2018 

2. mesto 

Državno prvenstvo – 
četrtfinale,  
Ljubljana, 16. 1. 2019 

2. mesto 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko prvenstvo,  
Novo mesto, 28. 5. 2018 Nadja Malič, Nela Zupan, Sara 

Kotnik, Lea Štefanič, Lara 
Vrhovec 

1. mesto 

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 11. 9. 2018 

1. mesto 

Državno prvenstvo – finale, 
Ljubljana, 12. 10. 2018 

Ema Smolič, Nela Zupan, Sara 
Kotnik, Lea Štefanič, Lara 
Vrhovec 

3. mesto 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko prvenstvo,  
Novo mesto, 6. 6. 2018 

Maj Mišjak, Tim Strajnar , Tibor 
Kovačič, Aljoša Kafol, Benjamin 
Gašpar 

2. mesto 

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 11. 9. 2018 

2. mesto 



Atletika – dijakinje ekipno 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 26. 9. 2018 

Višina (Anja Količ, Loti 
Gorjanec) 
Krogla (Erin Novak, Uma Bobič, 
Maja Pureber) 
100 m (Sara Grubič, Sara 
Burgar) 
Daljina (Zala Simončič Maznik, 
Manca Rajnar) 
400 m (Nina Rman, Hana 
Klemenčič) 
1000 m (Maja Košmrlj, Ana 
Grobler) 
4 x 100 m (Sara Burgar, Sara 
Grubič, Nina Rman, Zala 
Simončič Maznik) 

2. mesto 

Državno prvenstvo,  
Maribor, 10. 10. 2018 

Višina (Anja Količ, Loti 
Gorjanec) 
Krogla (Uma Bobič, Maja 
Pureber) 
100 m (Sara Burgar, Sara 
Grubič) 
Daljina (Zala Maznik Simončič, 
Leja Filipovič) 
400 m (Kristina Cvitko, Nina 
Rman) 
1000 m (Maja Košmrlj, Ana 
Grobler) 
4 x 100 m (Zala Simončič 
Maznik, Sara Burgar, Sara 
Grubič , Nina Rman) 

5. mesto 

Atletinje so ekipno dosegle 5. mesto, foto: Saša Lavrič 



Atletika – dijakinje posamično 
 

 

Atletika – dijaki ekipno 

Tekmovanje Disciplina Ime in priimek dijaka Dosežek 

Področno prvenstvo, 
Novo mesto,  
7. 5. 2019 

daljina Leja Filipovič 5. mesto 

tek na 1000 m Maja Košmrlj 4. mesto 

tek na 400 m Sara Burgar 1. mesto 

višina Anja Količ 4. mesto 

višina Loti Gorjanec   4. mesto 

tek na 100 m Sara Grubič 2. mesto 

krogla Erin Novak 2. mesto 

krogla Nina Rman   3. mesto 

štafeta 4 x 100 m 
Sara Grubič, Nina 
Rman, Kristina Cvitko, 
Sara Burgar 

1. mesto 

Državno prvenstvo, 
Maribor, 15. 5. 2019 

višina Anja Količ   5. mesto 

višina Loti Gorjanec   7. mesto 

tek na 400 m Sara Burgar 9. mesto 

krogla Nina Rman   6. mesto 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 25. 9. 2018 

Višina (Filip Brajčič, Tevž 
Falkner, Izak Molan ) 
Krogla (Mario Križman, Krištof 
Šajn, Filip Šobar) 
100 m (Alen Erpe, Matic Erpič, 
Vik Brozovič, Anej Umek) 
Daljina (Jaka Kunej, Anže 
Plankar, Benjamin Gašpar) 
400 m (Ben Kogovšek, Ermin 
Karajbić) 
1000 m (Lovro Hočevar, Nil 
Kerin, Samuel Pate) 
2000 m (Rok Rudman, Andraž 
Seničar, Jošt Nagode) 
4 x 100 m (Matic Erpič, Vik 
Brozovič, Anej Umek, Mario 
Križman)  

4. mesto 



 

Atletika – dijaki posamično 

 

  

Državno prvenstvo,  
Maribor, 10. 10. 2018 

Višina (Filip Brajčič, Tevž 
Falkner) 
Krogla (Mario Križman, Krištof 
Šajn) 
100 m (Vik Brozovič, Anej 
Umek) 
Daljina (Jaka Kunej, Anže 
Plankar) 
400 m (Ben Kogovšek, Matic 
Erpič) 
1000 m (Lenart Tušar , Nil 
Kerin) 
2000 m (Rok Rudman) 
4 x 100 m (Matic Erpič, Vik 
Brozovič, Anej Umek, Mario 
Križman)  

12. mesto 

Tekmovanje Disciplina Ime in priimek dijaka Dosežek 

Področno prvenstvo, 
Novo mesto,  
7. 5. 2019 

400 m Matic Erpič 1. mesto 

400 m Ben Kogovšek 2. mesto 

višina Tevž Falkner 10. mesto 

daljina Anže Plankar 5. mesto 

daljina Jaka Kunej 2. mesto 

krogla Krištof Šajn 3. mesto 

2000 m Rok Rudman 2. mesto 

2000 m Nil Kerin 6. mesto 

štafeta 
Matic Erpič, Jaka 
Kunej, Ben Kogovšek, 
Anže Plankar 

2. mesto 

Državno prvenstvo, 
Maribor, 15. 5. 2019 

2000 m Rok Rudman 9. mesto 

štafeta 
Matic Erpič, Jaka 
Kunej, Ben Kogovšek, 
Anže Plankar 

7. mesto 



Kros  

 

Streljanje z zračnim orožjem – dijakinje  

Tekmovanje Kategorija Ime in priimek dijaka Dosežek 
Jesenski kros, 
občinsko prvenstvo, 
Novo mesto,  
3. 10. 2018 

dijaki 1999, 2000 Andraž Seničar 2. mesto 

dijaki 2001, 2002 Rok Rudman 3. mesto 

Pomladni kros, 
občinsko prvenstvo, 
Novo mesto,  
25. 4. 2019 

dijaki 2002, 2003 

Rok Rudman 1. mesto 

Nil Kerin 4. mesto 

Državno prvenstvo v 
krosu,  
Velenje, 18. 4. 2019 

dijakinje 1999, 2000 Ana Grobler 4. mesto 

dijaki 2002 in mlajši 
Rok Rudman 9. mesto 

Nil Kerin 19. mesto 

Tekmovanje  Disciplina Ime in priimek dijaka Dosežek  

Področno prvenstvo - 
posamično,  
Novo mesto,  
6. 2. 2019 

serijska puška 

Nuša Brezovar 3. mesto 

Ana Močivnik 6. mesto 

Ada Kumer 8. mesto 

pištola Ula Gregorčič Zelnik 2. mesto 

Državno prvenstvo - 
posamično,  
Ljubljana, 7. 3. 2019 

serijska puška Nuša Brezovar 3. mesto 

pištola Ula Gregorčič Zelnik 5. mesto 

Ula in Nuša na državnem prvenstvu v Ljubljani, foto: NN 



Smučanje – veleslalom 

Tekmovanje Kategorija Ime in priimek dijaka Dosežek 

Področno prvenstvo, 
Kranjska Gora,  
7. 2. 2019 

mlajše deklice 

Eva Malenšek 2. mesto 

Lana Dragman 5. mesto 

Zala Jakše 8. mesto 

starejše deklice 
Aleksandra Tepavčević 2. mesto 

Ana Može 4. mesto 

mlajši dečki 
Urh Emeršič 1. mesto 

Jakob Kavšek 6. mesto 

mlajši dečki Tevž Falkner 9. mesto 

starejši dečki 
Filip Šobar 1. mesto 

Aljaž Drenovec 4. mesto 

Državo prvenstvo, 
Maribor, 7. 3. 2019 

mlajše deklice Eva Malenšek 20. mesto 

starejše deklice 
Aleksandra Tepavčević 17. mesto 

Ana Može 23. mesto 

mlajši dečki  
Tevž Falkner 19. mesto 

Jakob Kavšek 34. mesto 

starejši dečki 
Filip Šobar 5. mesto 

Aljaž Drenovec 20. mesto 

Državo ekipno 
prvenstvo,  
Maribor, 7. 3. 2019 

starejše deklice Može, Tepavčević 13. mesto 

starejši dečki Šobar, Drenovec 4. mesto 



 

Športno plezanje 

 

Športna gimnastika 

 

  

Tekmovanje Kategorija Ime in priimek dijaka Dosežek 

Državno prvenstvo za 
nelicencirane, 
Ljubljana, 30. 1. 2019 

mlajši dijaki  
Simon Saje 5. mesto 

Matic Erpič 21. mesto 

mlajše dijakinje 
Manca Rajnar 19. mesto 

Tara Šiler 19. mesto 

Tekmovanje Ime in priimek dijaka Dosežek 

Državno prvenstvo,  
Kranjska Gora, 15. 2. 2018 

Pija Kapš 5. mesto 

Neva Kovač 6. mesto 

Lisa Ulaga 6. mesto 

Klara Udovč 26. mesto 

Neža Berkopec 28. mesto 

Smukači v Mariboru, foto: NN 



Šah 

 

 

  

Tekmovanje Ime in priimek dijaka Dosežek 
Ekipno državno prvenstvo,  
Kranj, 17. 3. 2019 

Vid Dobrovoljc, Radež Miha, 
Rok Rudman 

7. mesto 

Državno posamično 
prvenstvo,  
Kranj, 13. 1. 2019 

Vid Dobrovoljc 2. mesto 

Nina Knoll 9. mesto 

Rok Rudman 22. mesto 

Šahisti v Kranju, foto: NN Vid med partijo, foto: NN 



Športnik meseca  

Gimnazija Novo mesto je poleg učnih uspehov svojih dijakinj in dijakov ponosna tudi na dosežke na 

državnih in mednarodnih tekmovanjih v znanju ter športu. Takšni dosežki so težko dosegljivi, zato 

zahtevajo od dijakov velik napor, odrekanja in seveda talent.  

Vrhunske športne dosežke dijaki dosegajo v šolski ekipi, klubu ali reprezentanci. Pomembno je, da ti 

dijaki ali dijakinje poleg športnega udejstvovanja redno opravljajo svoje učne obveznosti. 

Namen izbora športnika meseca je, da proslavimo izreden športni uspeh dijaka športnika/-ice in mu s 

tem izkažemo vso pozornost in spoštovanje. S tem dosežemo večjo pripadnost šoli, saj športni uspeh 

prinese večjo prepoznavnost šoli in dijakom. 

V šolskem letu 2018-2019 je že četrto leto potekal izbor za najboljšega športnika ali športnico meseca. 

V šolskem letu 2018/19 so bili izbrani naslednji športniki in športnice: 

• september 2018 – Eva Puhek, ju-jitsu 

• oktober 2018 – Vid Dobrovoljc, šah 

• november 2018 – Uma Bobić, košarka 

• januar 2019 – Vid Dobrovoljc, šah 

• februar 2019 – Jasna Potočar, ples (standardni in latinsko-ameriški plesi) 

• marec 2019 – Vid Oštrbenk, kajak 

• april 2019 – Erin Novak in Nika Andrejčič, rokomet 

• maj 2019 – Uma Bobić, košarka 

• junij 2019 – Vid Oštrbenk, kajak 

Decembra 2108 kandidat ni bil izbran, saj ni bilo odmevnega tekmovanja. 

Breda Vovko 


