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Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta  

za šolsko leto 2021/22 

MOJCA LUKŠIČ, RAVNATELJICA 

V minulem šolskem letu smo na Gimnaziji Novo mesto izvajali programe: gimnazija v splošnih in 

športnih oddelkih, klasična gimnazija, maturitetni tečaj ter prvič mednarodno maturo v 3. letniku. 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 7. oktobra 2021. 

Pouk je bil organiziran v 28 oddelkih, in sicer:  

• 18 oddelkov gimnazije (497 dijakov)  

• 4 športni oddelki v gimnaziji (87 dijakov)  

• 4 oddelki klasične gimnazije (103 dijaki)  

• 1 oddelek mednarodne mature (21 dijakov)  

• 1 oddelek maturitetnega tečaja (14 dijakov)  

V začetku šolskega leta 2021/22 je bilo vpisanih 722 dijakov. Med šolskim letom se je prešolalo oz. 

izstopilo 7 dijakov gimnazije, 8 dijakov klasične gimnazije, 4 dijaki športnega oddelka gimnazije, 3 dijaki 

mednarodne mature in 1 dijak maturitetnega tečaja. Vpisalo se je 12 dijakov v program gimnazija in 1 

dijak v program klasične gimnazije. Ob zaključku pouka je bilo skupaj vpisanih 712 dijakov. 

V tem šolskem letu smo po dolgem času zaznali povečan interes za vpis na našo šolo. Tudi v slovenskem 

prostoru se je vpis v gimnazijske programe nekoliko povečal. 

Pouk je ponovno potekal po 4 urnikih (A, B, C, D). Dijaki so se delili v skupine pri tujih jezikih, športni 

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

interdisciplinarnih tematskih sklopih (ITS) v 2. in 3. letniku gimnazije, izbirnih predmetih v 3. letniku 

klasične gimnazije ter pri izbirnih predmetih v mednarodni maturi. Šola je za pouk dobro opremljena. 

Pouk je potekal v 23 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. Za ure športne vzgoje v športnih oddelkih smo najeli dvorano v Športni dvorani 

Marof. 

Šolsko leto je ponovno zaznamovalo širjenje virusa SARS-Cov 19. Šola je bila v času pouka zaprta samo 

za 3 dni od 9. 2. do 11. 2. 2022, ker je zbolelo preveč učiteljev, da bi lahko še zagotavljali pouk v živo. 

Sicer je pouk v šoli potekal ob strogih higienskih ukrepih, ki so veljali do začetka marca. Dijaki, ki so bili 

v karanteni ali samoizolaciji, pa so pouk lahko spremljali na daljavo. Tak način pouka, pri katerem je 

učitelj imel pouk hkrati v živo in na daljavo, je bil zelo naporen. Na šoli nimamo tehnične podpore za 

tak način pouka, zato so učitelji uporabljali svoje prenosnike ter se z njimi selili iz učilnice v učilnico. 

Učitelji so stavkali 9. 3. 2022. Stavka ni vplivala na realizacijo pouka in drugih dejavnosti. 

 

Realizacija predmetnika (v odstotkih) 

Šolsko leto smo načrtovali zelo skrbno in poskušali prevideti svoje delo po različnih modelih pouka, kot 

sta jih zapisala ZRSŠ in MIZŠ. Pravila in ukrepi so se med letom spreminjali, kar je od nas zahtevalo zelo 

veliko fleksibilnosti, iznajdljivosti in potrpežljivosti. Najtežja meseca sta bila januar in prva polovica 
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februarja, ko se je zaradi nove različice virusa okužba zelo hitro širila med dijaki in tudi med 

zaposlenimi. Poleg tega je v tem času v šoli potekalo obvezno samotestiranje dijakov ob ponedeljkih, 

sredah in petkih, za dijake, ki bi morali v karanteno, pa vsak dan. Samotestiranje je zniževalo kakovost 

prvih ur, saj je bilo časovno zamudno. 

Dijaki 4. letnika so imeli pouk 32 tednov, dijaki nižjih letnikov pa 35. Realizacija pouka je bila zelo dobra. 

V povprečju smo realizirali 98,24 % načrtovanih ur po predmetniku. 

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

kombinirano, nekaj ur v šoli, večino pa na daljavo, saj je to dijakom bolj odgovarjalo. V nekaterih 

oddelkih 4. letnika smo med letom dodali ure matematike, ker so imeli dijaki pomanjkljivo znanje iz 

prejšnjih let, ko je pouk potekal na daljavo. 

Zaradi skrbnega načrtovanja pouka in ostalih dejavnosti do večjih odstopanj od načrtovanega dela ni 

prišlo. 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 pa so bile predelane in utrjene 

vse vsebine pri vseh maturitetnih predmetih. 

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

primerih krajših odsotnosti smo poskrbeli za ustrezno nadomeščanje. 

 

Uspeh ob koncu šolskega leta 

Preglednica 1: Uspeh ob koncu šolskega leta 

Letnik 

Splošni 

uspeh  

(v %) 

Odlični 

(v %) 

Prav dobri 

(v %) 

Dobri 

(v %) 

Zadostni 

(v %) 

Neuspešni 

(v %) 

1. 99 26,2 43,3 26,7 2,8 1 

2. 96,1 27,8 36,1 30 2,2 3,9 

3. 95,9 31,5 40,3 21,2 3,6 3,4 

4. 96,9 37,7 30,9 26,5 1,8 3,1 

Skupaj  97 30 38   26 3  3  

MT 53,8 0 7,7 30,8 15,4 46,1 

 

Podrobne analize uspeha smo ob zaključku pouka opravili v okviru oddelčne skupnosti ter na ravni 

učiteljskega zbora in strokovnega aktiva, s predstavniki oddelčnih skupnosti pa v začetku v drugi 

polovici februarja. Z uspehom smo zadovoljni. Razlogi za slabši uspeh posameznih dijakov so bili tokrat 

vezani predvsem na odsotnosti zaradi koronavirusa (karantene in samoizolacije). Opazili smo, da se je 

število dijakov s težavami v duševnem zdravju bistveno povečalo (depresija, anksioznost, motnje 

hranjenja) glede na leta pred epidemijo. Ravno tako smo opazili, da se je zelo povečalo število dijakov, 

ki so izbirali odlašanje kot strategijo vedenja. 

11 dijakom in dijakinjam smo izposodili šolski prenosni računalnik, ki so ga ob zaključku pouka vrnili. 

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 

eden od razlogov, da je uspešnih dijakov tako malo. 
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Že dvanajsto šolsko leto smo na šoli uporabljali računalniško aplikacijo eAsistent za vodenje dnevnika 

in e-redovalnice. 

25 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). 

Kariernega dne zaradi epidemije ponovno nismo organizirali. Dijake 3. in 4. letnika smo informirali o 

sistemu izobraževanja v visokem šolstvu, o prijavno-vpisnem in izbirnem postopku. Skupaj z RIC-em 

Novo mesto in Dijaškim domom Ivana Cankarja iz Ljubljane smo organizirali predstavitve študijev na 

daljavo. 

V prvem letniku smo evidentirali 98 nadarjenih dijakov (46,7 %), 84 v drugem (44,7 %), 70 v tretjem 

(49,2 %) in 83 v četrtem (50,9 %) letniku. Svetovalna služba je za 6 dijakov izdelala INDEP 

(individualiziran program). 

 

Prednostna področja  

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

• delo z nadarjenimi dijaki 

• preventivno delovanje za zmanjšanje vpliva epidemije 

• odpravljanje primanjkljajev znanja, ki so posledica pouka na daljavo 

• razvijanje kompetence podjetnosti 

• medsebojno sodelovanje učiteljev (timsko poučevanje, medpredmetno in kroskurikularno 
povezovanje) 

• razvojno načrtovanje našega dela 

• vsak oddelek od 1. do 3. letnika izvede 1 večji skupni povezovalni projekt 

• razvijanje socialnih veščin 

• uvajanje čuječnosti v pouk in druge dejavnosti ter podpiranje osebne rasti 

• izobraževanje učiteljev (poučevanje v programu mednarodna matura, 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.) 

• kakovostna priprava na splošno maturo in izvedba splošne mature 

• uvajanje programa mednarodna matura 

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

• spremljanje in evalvacija izvajanja pouka 

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

• sodelovanje z dijaško organizacijo 

• ozaveščanje pomena zdrave prehrane in zdravega načina življenja 

Pouk je v vseh letnikih potekal po učnih načrtih, v katerih je poleg splošnih (vsebinskih in procesnih) 

ciljev posameznega predmeta velik poudarek tudi na razvoju kompetenc (sporazumevanje v maternem 

in tujih jezikih, digitalna pismenost, matematična in naravoslovna pismenost, učenje učenja, socialne 

in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost, kulturna zavest in izražanje). Ena od 

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

procesno načrtovanje. V tem šolskem letu smo ponovno izvajali ITS-e v 2. in 3. letniku programa 

gimnazija. Poleg pouka po izvedbenih predmetnikih smo načrtovali tudi druge dejavnosti 

(Preglednica 2). 
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Preglednica 2: Načrtovane dejavnosti. 

dejavnost izvedba 

terenske vaje za predmet geografija za dijake 1. letnika izvedeno 

medpredmetna ekskurzija Visoška kronika (SLO, ZGO) za nekatere 

oddelke 2. in 3. letnika 

izvedeno 

medpredmetna ekskurzija po Sloveniji (BIO, KEM, ZGO, FIZ) za dijake 

2. letnika  

izvedeno 

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

biologijo oziroma zgodovino na maturi 

izvedeno 

enodnevna izmenjava dijakov 1k z Gimnazijo Ptuj izvedeno 

spoznavni dnevi za dijake 1. letnika programa gimnazija in klasična 

gimnazija 

izvedeno 

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

športni tabor tabor za 1š izvedeno 

športni tabor tabor za 2š in 3š v Beli krajini izvedeno 

predavanje Jane Dular o Afriki za dijake 1. letnika odpadlo 

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

ekskurzija v Rim in Pompeje za 2k in 3k izvedeno 

zgodovinske delavnice za dijake 1., 2. in 3. letnika v Dolenjskem 

muzeju 

izvedeno 

ekskurzija za 2k v Ljubljano – Emona izvedeno 

delavnice za 3k ZUM z grafičarko Natašo Mirtič izvedeno 

razrednikov dan izvedeno 

 

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

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 Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, program Startup vikend (SPIRIT, 
partnerske OŠ in SŠ iz Novega mesta) 

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

• razvojni projekt Bralna pismenost in razvoj slovenščine - OBJEM (ZRSŠ in partnerske šole) 

• nacionalni projekt Rastem s knjigo 

• Dnevi evropske kulturne dediščine 
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• mednarodni projekt KA1 Erasmus + Kako vzgojiti mladega trajnostnega podjetnika (GNM kot 
poslovodeči partner, Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate ühendus Estonija, Colaiste Chraobh 
Abhann Irska) 

• mednarodni projekt KA2 Erasmus + Developing the Competencies of Teachers to Promote 
Social Entrepreneurship in European Schools (DRPD, Madžarska, Grčija, Turčija) 

• program Moje podjetje/Junior Achivement (Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih 
Ljubljana) 

• razvojna naloga Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje (ZRSŠ) 

• mednarodni projekt Srce mesta (KUD AAC Zrakogled, Norsensus Mediaforum) 

• projekt Dvig digitalne kompetentnosti (ZRSŠ, ARNES) 

• Gimnazijka z rastočo knjigo 

Načrtovali smo tudi sodelovanje v mednarodnem projektu Kocka (Švedski inštitut, Akademija Raoula 
Wallenberga, Švedsko veleposlaništvo), vendar je bila izvedba zaradi epidemije prestavljena v 
naslednje šolsko leto. 
 
Spomladi 2016 smo ponovno obudili svoje sodelovanje v organizaciji UNESCO šol, v kateri smo 

pridružena UNESCO šola. Sodelovali smo v 6 nacionalnih projektih. 

Krepili smo dobrodelno dejavnost in se vključevali v različne humanitarne dejavnosti. Na šoli je 

delovala številna skupina dijakov prostovoljcev, ki so se udejstvovali na različnih področjih. Dijaki so 

pripravili otroško gledališko predstavo, ki so jo posneli ter s posnetkom v prednovoletnem času 

razveselili bolne otroke na pediatričnem oddelku novomeške bolnišnice. Ponovno je bil zelo aktiven 

klub Interact, ki je popestril dogajanje z različnimi dobrodelnimi akcijami. Najbolj odmevne akcije 

dijakov so bile: telefonsko družabništvo, natečaj Nisi sam – slika drobne pozornosti, tutorstvo – 

vrstniška učna pomoč, Dan za spremembe ter Dobrodelna košarica za varno hišo. 

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

učiteljev v minulem šolskem letu. Evalvacijo smo izpeljali tudi med starši in učitelji. Vsako leto smo z 

rezultati zelo zadovoljni, saj kažejo, da delamo dobro. 

Ob zaključku pouka za dijake 4. letnika smo načrtovali slovesno podelitev priznanj šole za vse dijake. 

Tudi letos je ta prireditev odpadla, ker je iz objektivnih razlogov nismo uspeli izvesti. Dijakom od 1. do 

3. letnika, ki so prejeli priznanje šole, je priznanje izročila ravnateljica na podelitvah za posamezne 

letnike v atriju šole, dijakom 4. letnika pa na prireditvi ob podelitvi maturitetnih spričeval v atriju šole. 

Na šoli smo obeležili državne praznike. Januarja 2022 je gledališka skupina Goga v sodelovanju z 

APT-jem postavila na oder predstavo Veliki Gatsby. 

 

Realizacija programov OIV 

Del načrtovanih dejavnosti programov OIV smo uspeli izvesti pred pričetkom izrednih razmer, nekatere 
smo izvedli na daljavo, nekatere pa po vrnitvi v šolo. 

V 1. letniku smo izvedli kulturne dejavnosti, 2 športna dneva, učenje učenja, knjižnično-informacijska 
znanja in zdravstveno vzgojo. Dijaki so opravili zdravniški pregled v Zdravstvenem domu Novo mesto. 
Izvedli smo delavnice o digitalni zasvojenosti, delavnico o uporabi AED s temeljnimi postopki 
oživljanja ter pogovorno uro Če ne veš, vprašaj. Organizirali smo predstavitev prostovoljstva ter 
delavnice o človekovih pravicah in o preprečevanju spletnega nasilja. Dijaki so si ogledali film Družina. 
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Za dijake 2. letnika smo izvedli kulturne dejavnosti, enodnevno planinsko turo za skoraj vse oddelke, 

ogled gledališke predstave Najstnica Neja in delavnice o strpnosti ter proti trgovanju z ljudmi. Imeli so 

delavnico Od stiske do duševne motnje, delavnico o digitalni zasvojenosti ter pogovorno uro Če ne veš, 

vprašaj. Ogledali so si film Družina. 

V 3. letniku smo izvedli kulturne dejavnosti, športne dneve ter državljansko kulturo. Dijaki so opravili 

zdravniški pregled v Zdravstvenem domu Novo mesto. Udeležili so se informativnega dneva na 

visokošolskih zavodih na daljavo. Izvedli smo delavnice Misli na srce ter o digitalni zasvojenosti. Zanje 

smo organizirali predavanje Še vedno vozim, vendar ne hodim. 

Del izbirnih vsebin so dijaki izvedli tudi s pripravo, organizacijo in izvedbo enodnevne ekskurzije po 

Sloveniji, ki so jo izvedli v začetku junija. 

Izvedli smo tudi načrtovan razrednikov dan za dijake od 1. do 3. letnika. 

Dijaki 4. letnika so obvezni del izbirnih vsebin opravili s športnim dnevom ter ogledi gledaliških 

predstav. Tudi oni so se udeležili informativnega dneva na visokošolskih zavodih po Sloveniji na daljavo. 

Organizirali smo predavanje Janija Prgića: Najpomembnejši pogoj za uspeh. Izvedli smo tudi predavanje 

o krvodajalstvu in darovanju organov. 

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. 

 

Organizacija tekmovanj v znanju 

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

na daljavo, ter državno tekmovanje iz znanja psihologije. 

 

Matura 

V spomladanskem roku je na šoli splošno maturo opravljalo 151 naših gimnazijcev. Uspešnih je bilo 
145 dijakov, kar je 96 %. V povprečju so dijaki dosegli 21,99 točk. V spomladanskem roku je bilo 8 zlatih 
maturantov, ki so dosegli 30 točk in več. Zlati maturanti so na razglasitvi maturitetnih rezultatov v atriju 
šole od ravnateljice prejeli priložnostno darilo Gimnazije Novo mesto. Nato pa so razredniki dijakom v 
razredih podelili spričevala. 
 
Na jesenski rok splošne mature je bilo prijavljenih skupno 24 kandidatov, od katerih je maturitetne 
izpite opravljalo 17 kandidatov, 1 kandidatka k izpitom ni pristopila, 6 pa se jih je odjavilo. Od 17 
kandidatov, ki so pristopili k maturi v jesenskem roku 2022, jih je bilo 12 uspešnih. 11 jih je prejelo 
maturitetno spričevalo, en kandidat pa je uspešno opravil 5. predmet. 
 
Skupaj je maturo letos opravljalo 155 kandidatov, ki so uspešno zaključili 4. letnik v šolskem letu 

2021/22. 152 jih je maturo tudi uspešno opravilo. Uspeh na maturi 2022 je bil 98-odstoten. 

 

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. Po dveh 
letih so bila v tem šolskem letu ponovna izvedena vsa tekmovanja v znanju in športu. 
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Preglednica 3: Uspehi dijakov na državnih in mednarodnih tekmovanjih v znanju in športu. 

Naziv tekmovanja Dosežek 

tekmovanje za Cankarjevo priznanje 3 srebrna, 11 bronastih priznanj 

tekmovanje v znanju matematike 6 srebrnih, 16 bronastih priznanj 

logika 9 srebrnih, 31 bronastih priznanj 

logična pošast 3 srebrna priznanja 

Matemček 4 zlata, 2 srebrni priznanji 

razvedrilna matematika 4 srebrna, 12 bronastih priznanj 

tekmovanje iz računalniškega razmišljanja 
2 zlati, 2 srebrni, 11 bronastih priznanj, 6 priznanj 

za sodelovanje 

nacionalno ekipno tekmovanje Evropske 

statistične igre 
3 zlata priznanja 

natečaj za najboljši srednješolski haiku v 

nemščini 
1 priznanje 

tekmovanje v znanju nemščine 1 zlato, 2 bronasti priznanji 

bralno tekmovanje Pfiffikus 4 priznanja 

EPI-Lesepreis 5 zlatih, 26 srebrnih priznanj 

nemška jezikovna diploma DSD 1 28 dijakov 

nemška jezikovna diploma DSD 2 8 dijakov  

francoska jezikovna diploma DELF 2 dijaka (raven B1), 1 dijakinja (raven A2)  

tekmovanje v znanju španščine 1 zlato, 1 srebrno, 1 bronasto priznanje 

tekmovanje v znanju psihologije 4 zlata, 10 srebrnih, 51 bronastih priznanj 

tekmovanje mladih zgodovinarjev 1 zlato, 7 bronastih priznanj 

tekmovanje v znanju geografije 1 srebrno, 8 bronastih priznanj 

tekmovanje za Proteusova priznanja 2 srebrni, 8 bronastih priznanj 

tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 1 zlato, 5 bronastih priznanj 

tekmovanje za Preglova priznanja 1 zlata, 3 srebrne, 29 bronastih plaket 

Krkine nagrade 1 Krkina nagrada, 3 Krkina priznanja 

srečanje mladih raziskovalcev 1 srebrno, 2 bronasti priznanji 

tekmovanje v znanju naravoslovja 8 bronastih priznanj 

fizikalno tekmovanje Čmrlj (za 1. letnik) 7 bronastih priznanj 

tekmovanje za Stefanova priznanja 2 zlati, 6 bronastih priznanj 
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Naziv tekmovanja Dosežek 

tekmovanje v znanju astronomije 1 bronasto priznanje 

košarka – dijakinje 4. mesto (državno prvenstvo) 

rokomet – dijakinje 4. mesto (državno prvenstvo) 

atletika – dijakinje ekipno 3. mesto (državno prvenstvo) 

atletika – dijaki ekipno 3. mesto (državno prvenstvo) 

serijska puška – ekipno 3. mesto (državno prvenstvo) 

športna gimnastika – dijakinje ekipno  3. mesto (državno prvenstvo) 

športna gimnastika – dijaki ekipno  1. mesto (državno prvenstvo) 

skoki na mali prožni ponjavi – dijaki ekipno 2. mesto (državno prvenstvo) 

badminton 3. mesto (državno prvenstvo) 

likovni in fotografski natečaj VODA 
2 posebni nagradi, 1 velika nagrada na likovnem 

natečaju 

 
Sodelovanje s starši 

Razpored skupnih roditeljskih sestankov in govorilnih ur je bil objavljen že na začetku leta. Za starše 
dijakov 4. letnika smo v januarju na skupnem roditeljskem sestanku na daljavo pripravili predstavitev 
poteka mature ter vpisa na fakultete. Za starše dijakov 3. in 4. letnika smo izvedli tudi predavanje Kako 
lahko pomagamo mladostniku pri izbiri poklica. 

Večina staršev se je udeleževala rednih mesečnih govorilnih ur in roditeljskih sestankov, posebej v 
prvem in drugem letniku. Govorilne ure so do marca potekale na daljavo, aprila in maja pa v živo na 
šoli. Po potrebi pa so bili razredniki, učitelji, svetovalna delavka in vodstvo šole staršem na voljo tudi 
izven rednih govorilnih ur. 

Imeli smo tri seje sveta staršev. V začetku šolskega leta je bil za predsednika Sveta staršev Gimnazije 
Novo mesto izvoljen g. Jože Oberstar, za podpredsednico pa ga. Sandra Turk. Na prvi seji so obravnavali 
še poročilo o delu v preteklem šolskem letu in LDN za tekoče šolsko leto. Svet je tudi soglasno potrdil 
vse predlagane nadstandardne izvedbe pouka. Na drugi seji so starši imenovali UO šolskega sklada, na 
tretji v juniju pa so potrdili učbenike in učna gradiva. 

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, OBJEM, PODVIG ter 

Ustvarjamo inovativna učna okolja. Učitelji, ki poučujejo v programu mednarodna matura, so se 

udeležili izobraževanj za izvajanje tega programa. 
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V februarju smo se vsi učitelji udeležili izobraževanja Duševne stiske mladostnikov, v aprilu pa Varnost 

na spletu in spletnih omrežjih. Konec junija smo izvedli šolski festival dobre prakse, na katerem smo 

skupaj z Ekonomsko šolo Novo mesto predstavljali dobre prakse dela. V avgustu smo izvedli delavnice 

za učitelje za nadgradnjo znanja pri uporabi orodij za delo z IKT. Junija smo imeli izobraževanje iz 

varstva pri delu in varstva pred požari ter predavanje o citiranju. V avgustu so se učitelji udeležili 

študijskih srečanj v organizaciji ZRSŠ. Na šoli pa smo organizirali izobraževanji Krepitev odnosov, 

zaupanja in sodelovanja v času negotovosti ter Zakaj je včasih tako naporno in kako lahko kljub temu 

sodelujemo. 

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

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

 

Delo strokovnih organov šole 

Delo strokovnih organov šole je potekalo po načrtu, saj smo predvideli, da bo tudi v minulem šolskem 
letu pouk vsaj deloma potekal na daljavo. Posamezni strokovni aktivi so se sestajali in obravnavali 
tematiko, povezano s posameznim predmetnim področjem: novosti v učnih načrtih, možnosti 
medpredmetnih povezav, timsko poučevanje, kriterije ocenjevanja, delo s prostovoljko (naravno 
govorko), načine preverjanja in ocenjevanja znanja, vsebine, s katerimi so se učitelji seznanili na 
seminarjih, ter analizo 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. 

 

Šolski sklad 

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

Dijaška skupnost – poročilo predsednika DOG in mentorja DOG 

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

Plankar Hodžić, dijakinja 3b. Podpredsednica je bila Martina Šmid iz 3k. Tajnica je bila Lana Anderlič. 

Vse predlagane člane vodstva so podprli predstavniki vseh razredov Gimnazije Novo mesto na prvem 

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

Zabret. 

 

Koordinacija pedagoške in opazovalne prakse 

Pedagoško prakso je opravljalo enajst študentk in študentov, razen dveh študentov so bili vsi naši bivši 

dijaki in dijakinje. Bili smo ena redkih šol, ki je nudila opravljanje študentske prakse tudi v času 

epidemije. 

 

Program Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti 

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 
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konzorcijev je večgeneracijsko druženje in sodelovanje mladih pri reševanju izzivov, saj mladostniki v 
vsaki starosti razmišljajo drugače. Cilj projekta je bil spodbujanje podjetnega razmišljanja in delovanja 
ter spoznavanje metod poslovnega modeliranja, prototipiranja ter dizajnerskega pristopa. 
 

10. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja 

Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja je bilo že tretje leto 
organizirano s pomočjo videokonferenčnih orodij. Izvedli smo ga 14. in 15. 4. 2022. 

Komisije so na podlagi oddanih raziskovalnih nalog, predstavitev ter zagovorov preko videokonferenc 

ocenile in določile naloge, ki so se uvrstile na državni nivo.  
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Analiza splošne mature 2022 

mag. VASJA JAKŠE, tajnica ŠMK 

K spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature v šolskem letu 2021/22 se je na Gimnaziji Novo 

mesto prijavilo 162 dijakov splošne in klasične gimnazije ter 7 dijakov maturitetnega tečaja. Po 

zaključku pouka se je od mature odjavilo 11 kandidatov splošne gimnazije. Tako je k opravljanju splošne 

mature v spomladanskem roku 2022 pristopilo 151 kandidatov iz oddelkov a, b, c, d, k in š ter 7 

kandidatov iz maturitetnega tečaja. 

Maturo je v spomladanskem roku popravljal en zunanji kandidat, ki je opravljal popravna izpita pri dveh 

predmetih. Trije kandidati so zviševali uspeh, ena kandidatka pa se je prijavila na opravljanje dodatnega 

petega predmeta poklicne mature, a k izpitu ni pristopila. Dodatni peti predmet sta namesto mature v 

celoti opravljala tudi dva dijaka, ki sta v šolskem letu 2021/22 obiskovala maturitetni tečaj. Ena zunanja 

kandidatka pa je maturo opravljala kot 21-letnica. Na šoli je izbirni maturitetni predmet opravljala tudi 

1 dijakinja z Ekonomske šole Novo mesto (smer: ekonomska gimnazija), ki je opravljala izpit iz 

psihologije. Ker je bila ta dijakinja prijavljena na maturo na matični šoli, kjer je prejela tudi spričevalo, 

ni šteta v spodnjo statistiko. 

V spomladanskem roku 2022 je na Gimnaziji Novo mesto maturo oz. izpit iz dodatnega 5. predmeta 

skupaj opravljalo 166 kandidatov. 

Preglednica: Podatki o kandidatih. 

 Prijavljeni 

na maturo  

Uspešni Neuspešni Odjavljeni Zlati 

maturanti 

Vse 

točke 

Povprečno 

št. točk 

4. letniki: a, 

b, c, d, e, k, š 

162 145 6 11 8 0 21,99 

96 % 4 % 

Maturitetni 

tečaj 

7 4 3 0 0 0 18,75 

Zunanji 

kandidati 

1 + 4 (zv)* 

 

2 

 

2 1 0 0 / 

21-letniki 

 

1 0 1 0 0 0 / 

Poklicna 

matura 

3 1 2 0 0 0 / 

Skupaj 178 152 14 12 8 0 / 

*zv – zviševanje  

Kandidati so na šoli opravljali splošno maturo iz 15 maturitetnih predmetov.  

Od 151 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije v šolskem letu 2021/22, jih je 

maturitetne izpite uspešno opravilo 145 ali 96 %. Neuspešnih je bilo 6 kandidatov ali 4 %. Vsi kandidati 

so bili neuspešni pri enem ali dveh predmetih in so lahko opravljali popravne izpite. Splošno maturo so 

opravljali tudi 4 zunanji kandidati in 1 kandidatka, ki je maturo opravljala kot 21-letnica. Uspešna sta 

bila le 2 zunanja kandidata, eden je opravil popravna izpita in s tem maturo, drugemu pa je uspelo 

zvišati število pridobljenih točk. Od treh prijavljenih kandidatov sta le dva opravljala dodatni 5. predmet 
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k poklicni maturi, saj ena kandidatka k izpitu ni pristopila. Od obeh kandidatov, ki sta pristopila, je le 

eden opravil izpit. 

Splošni uspeh kandidatov (po ugovorih), ki so prvič opravljali splošno maturo po končanem četrtem 

letniku gimnazije in jo opravili, je v povprečju 21,99 točk. (Slovensko povprečje je 21,28 točk.) 

Maturitetno spričevalo s pohvalo je v spomladanskem roku prejelo 8 kandidatov, ki so dosegli od 30 

do 34 točk. 

Preglednica: Seznam zlatih maturantov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na jesenski rok splošne mature je bilo prijavljenih skupno 24 kandidatov, od katerih je maturitetne 

izpite opravljalo 17 kandidatov, 6 kandidatov se je od jesenskega roka odjavilo, ena kandidatka pa k 

izpitu za izboljšanje ocene ni pristopila. Od 17 kandidatov, ki so pristopili k maturi v jesenskem roku, je 

bilo 12 kandidatov uspešnih. 11 jih je prejelo maturitetno spričevalo, en kandidat pa je uspešno opravil 

izpit iz 5. predmeta. Med kandidati, ki so pristopili k maturi, so bili 4 kandidati, ki so prvič pristopili k 

opravljanju mature, od teh so trije maturo tudi uspešno opravili. Popravne izpite je opravljalo 8 dijakov, 

 Priimek Ime Št. točk 

1. Kapš Miha 33 

2. Dović Vid 32 

3. Šešet Žan  32 

4. Povše Hana  31 

5. Tavčar Jaša 31 

6. Kastrevc Klemen Jakob 30 

7. Kržan Meta 30 

8. Turk Ajda 30 

Zlati maturanti z ravnateljico, foto: Miha Hadl 
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od teh jih je izpite uspešno opravilo 5. Trije kandidati so zviševali uspeh na maturi. Ena kandidatka ni 

pristopila k izpitu, ostala dva pa sta uspešno zvišala dosežene točke in s tem izboljšala uspeh na maturi. 

Med dijaki, ki so prejeli maturitetno spričevalo, sta bila tudi dva dijaka, ki sta maturo opravljala v dveh 

delih v dveh zaporednih rokih. Oba sta jo uspešno opravila. 

Matura je v spomladanskem in jesenskem roku potekala brez posebnosti. Tako kot pretekli dve leti so 

tudi na maturi 2022 veljale prilagoditve zaradi pandemije. Nanašale so se na obseg snovi na ustnih 

izpitih, za katere so učitelji izločili pet izpitnih listkov in tako zožili nabor tem za ustne izpite, pri pisnih 

sestavkih pri slovenščini in tujih jezikih so imeli dijaki na voljo dva naslova, pri pisnem izpitu iz 

matematike pa je bila dovoljena uporaba kalkulatorja pri obeh polah. 

Na Gimnaziji Novo mesto je splošno maturo v obeh rokih opravljalo 155 kandidatov, ki so uspešno 

zaključili četrti letnik gimnazije v šolskem letu 2021/22. Uspešnih je bilo 152 kandidatov, uspeh na 

maturi 2022 je bil torej 98-odstoten. Maturo so uspešno opravili tudi 4 dijaki maturitetnega tečaja. 
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Dosežki dijakov 

Vidni rezultati na državnih in mednarodnih tekmovanjih ali natečajih 

 

Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Matemček 

Maj Mihalič 1d zlato priznanje 

Gaja Urek Ekart 1d zlato priznanje 

Kaja Bartelj 2e zlato priznanje 

Zala Brodarič 3a zlato priznanje 

Državno tekmovanje Bober 
Kaja Bartelj 2e zlato priznanje, 4. mesto 

Ivana Horvat 3mm zlato priznanje, 4. mesto 

Državno tekmovanje 

Evropske statistične igre 

Ivana Horvat 

Albina Marinčič 

Nika Kadunc 

3mm 

3mm 

3c 

zlato priznanje, 2. mesto 

Eva Lah 

Lucija Rangus 

Alja Sinrajh 

1f 

1a 

1f 

zlato priznanje 

Nika Blažič 

Sara Krmc 

Timotej Medle 

1a zlato priznanje 

Tekmovanje v znanju 

nemškega jezika 
Žana Colarič 3š zlato priznanje 

Natečaj za najboljši 

srednješolski haiku v 

nemščini 

Antonela Barukčić 4k priznanje 

Nemško bralno tekmovanje 

EPI-Lesepreis 

Nika Blažič 1a zlato priznanje 

Nadja Jarc 2a zlato priznanje 

Jerca Pavlin 2a zlato priznanje 

Čila Radakovič  2b zlato priznanje 

Jakob Testen 2e zlato priznanje 

Tekmovanje v znanju 

španščine DILO 
Nika Bregar 4c zlato priznanje, 4. mesto 

Državno tekmovanje mladih 

zgodovinarjev 
Larisa Rataj 3c zlato priznanje 

Tekmovanje v znanju 

biologije za Proteusovo 

priznanje 

Enej Zamida 4d 

uvrstitev na izbor za 

mednarodno biološko 

olimpijado 

Državno tekmovanje v 

znanju o sladkorni bolezni 
Klemen Jakob Kastrevc 4a zlato priznanje 
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Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Tekmovanje v znanju fizike 
Klemen Jakob Kastrevc 4a zlato priznanje, 2. mesto 

Luka Brdar 2b zlato priznanje, 8. mesto 

Tekmovanje v znanju kemije 

za Preglove plakete 
Nika Kadunc 3c zlato priznanje, 2. mesto 

51. Krkine nagrade Enej Zamida 4d Krkina nagrada 

Tekmovanje v znanju 

psihologije 

Lana Traven 3b zlato priznanje 

Lara Velkavrh 3mm zlato priznanje 

Klemen Jakob Kastrevc 4a zlato priznanje, 2. mesto 

Neža Povh 4a zlato priznanje 

Likovni in fotografski 

natečaj VODA 

Ela Retelj 1c 
posebna nagrada na likovnem 

natečaju 

Ela Lesjak 1e 
posebna nagrada na likovnem 

natečaju 

Tija Žura 1e 
velika nagrada na likovnem 

natečaju 
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Prejemniki priznanj in priznanj z nagrado 

mag. VASJA JAKŠE 

Podelitev priznanj in priznanj z nagrado je v šolskem letu 2021/22 potekala v atriju Gimnazije Novo 

mesto, in sicer ločeno za dijake zaključnega letnika ter ostale dijake. 

Dijaki 4. letnika so priznanja in priznanja z nagrado prejeli 23. maja 2022. Prireditev s kratkim kulturnim 

programom, v katerem je z glasbenimi točkami nastopil gimnazijski jazz band v sestavi Vid Dović, Miha 

Kapš, Aja Koncilija in Jurij Dović, sta povezovali Julija Jakljič in Julija Srpčič. Dijakom zaključnega letnika 

je ravnateljica podelila 43 priznanj ter 13 priznanj z nagrado. 

  

Prejemniki priznanj iz 4. letnika, foto: E. Retelj 

Prejemniki priznanj z nagrado iz 4. letnika z ravnateljico, foto: E. Retelj 
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Podelitev priznanj in priznanj z nagrado dijakom 1., 2. in 3. letnika pa je potekala na zadnji šolski dan, 

24. junija 2022. Z recitalom Svoboda osvobaja, posvečenim vsem ljudem, ki si prizadevajo za mir, smo 

najprej obeležili dan državnosti, sledila pa je podelitev priznanj in priznanj z nagrado. Pod mentorstvom 

Tomaža Koncilije so nastopili gimnazijski jazz band v zasedbi Vid Dović, Aja Koncilija, Jurij Dović in Miha 

Kapš ter člani gledališke skupine Goga Julija Jakljič, Lana Traven, Maja Tomić, Amika Zoja Jelič in Julija 

Srpčič, in sicer trikrat zapored: najprej za 1., nato za 2. in na koncu še za 3. letnik. Prejemniki priznanja 

z nagrado so poleg priznanja dobili še vabilo na nagradni izlet, ki bo organiziran v začetku septembra. 

Ravnateljica je skupno podelila 65 priznanj in 36 priznanj z nagrado. 

 

  

Prejemniki priznanj z nagrado iz 1. letnika z ravnateljico, foto: Miha Hadl 

Prejemniki priznanj iz 1. letnika z ravnateljico, foto: Miha Hadl 
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Prejemniki priznanj z nagrado iz 2. letnika z ravnateljico, foto: Miha Hadl 

Prejemniki priznanj iz 3. letnika z ravnateljico, foto: Miha Hadl 

Prejemniki priznanj iz 2. letnika z ravnateljico, foto: Miha Hadl 
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Prejemniki priznanj z nagrado iz 3. letnika z ravnateljico, foto: Miha Hadl 

Nastopajoči, foto: Miha Hadl 
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Seznam prejemnikov 

Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

1.  Blažič Nika 1a priznanje 

2.  Bojanec Erika 1a priznanje z nagrado 

3.  Kirn Živa 1a priznanje 

4.  Kos Manca 1a priznanje 

5.  Krmc Sara 1a priznanje 

6.  Medle Timotej 1a priznanje 

7.  Pavićević Aleksa 1a priznanje 

8.  Rangus Lucija 1a priznanje 

9.  Tratar Alja 1a priznanje 

10.  Kaferle Laura 1b priznanje 

11.  Peterlin Tilen 1b priznanje 

12.  Retelj Ela 1c priznanje 

13.  Dović Jurij 1d priznanje 

14.  Goričar Ela 1d priznanje 

15.  Kovačič Andraž 1d priznanje 

16.  Medved Ema 1d priznanje 

17.  Mihalič Maj 1d priznanje 

18.  Supe Vide Marsela 1d priznanje 

19.  Urek Ekart Gaja 1d priznanje 

20.  Heric Zagrljača Otis 1e priznanje z nagrado 

21.  Lah Konda Enja 1e priznanje 

22.  Lesjak Ela 1e priznanje 

23.  Luzar Oskar 1e priznanje z nagrado 

24.  Markovič Petja 1e priznanje z nagrado 
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Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

25.  Matoš Andraž 1e priznanje 

26.  Medic Luka 1e priznanje z nagrado 

27.  Ocepek Nežka 1e priznanje 

28.  Zajc Nuša 1e priznanje 

29.  Žura Tija 1e priznanje z nagrado 

30.  France Tinkara 1f priznanje z nagrado 

31.  Lah Eva 1f priznanje 

32.  Sinrajh Alja 1f priznanje 

33.  Klobčaver Ula 1k priznanje z nagrado 

34.  Kren Tija 1k priznanje 

35.  Dajčman Teja 1š priznanje 

36.  Gazvoda Matjaž 1š priznanje z nagrado 

37.  Hočevar Nahtigal Luc 1š priznanje 

38.  Jerič Karla 1š priznanje z nagrado 

39.  Radakovič Jan 1š priznanje z nagrado 

40.  Škoda Lucija 1š priznanje 

41.  Škrlj Tim 1š priznanje z nagrado 

42.  Grobler Tinkara 2a priznanje z nagrado 

43.  Koncilija Aja 2a priznanje 

44.  Macedoni Mina 2a priznanje z nagrado 

45.  Pavlin Jerca 2a priznanje 

46.  Zupančič Eva 2a priznanje 

47.  Brdar Luka 2b priznanje 

48.  Hrastar Nejc 2d priznanje 

49.  Mihalič Miha 2d priznanje 
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Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

50.  Pečnik Nina 2d priznanje z nagrado 

51.  Perpar Filip 2d priznanje 

52.  Šikonja Živa 2d priznanje 

53.  Bartelj Kaja 2e priznanje z nagrado 

54.  Derganc Ema 2e priznanje 

55.  Činkole Črček Anja 2š priznanje 

56.  Kastelic Kristina 2š priznanje z nagrado 

57.  Koščak Vid 2š priznanje z nagrado 

58.  Matko Urban 2š priznanje z nagrado 

59.  Savnik Nika 2š priznanje 

60.  Sivonjić Katarina 2š priznanje z nagrado 

61.  Šimec Lovro 2š priznanje z nagrado 

62.  Tekstor Bor 2š priznanje z nagrado 

63.  Brodarič Zala 3a priznanje 

64.  Hvala Jakob 3a priznanje z nagrado 

65.  Kotnik Manca 3a priznanje z nagrado 

66.  Srpčič Julija 3a priznanje 

67.  Bergant Rea Doria 3b priznanje 

68.  Jakljič Julija 3b priznanje 

69.  Jelič Amika Zoja 3b priznanje 

70.  Kastrevc Anita 3b priznanje 

71.  Kavčič Maja 3b priznanje 

72.  Markelj Ajda 3b priznanje 

73.  Pavlovič Kaja 3b priznanje 

74.  Plankar Hodžič Nina 3b priznanje 
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Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

75.  Šterban Lea 3b priznanje 

76.  Tomić Maja 3b priznanje 

77.  Traven Lana 3b priznanje 

78.  Vovko Tea 3b priznanje 

79.  Anderlič Lana 3c priznanje 

80.  Banovec Sara 3c priznanje 

81.  Hrovat Blažka 3c priznanje 

82.  Kadunc Nika 3c priznanje z nagrado 

83.  Klančar Jerca 3c priznanje 

84.  Pintarič Žana 3c priznanje z nagrado 

85.  Rataj Larisa 3c priznanje z nagrado 

86.  Rebolj Matjaž 3k priznanje z nagrado 

87.  Taufer Neža 3k priznanje 

88.  Žagar Eva 3k priznanje 

89.  Bogataj Maša 3mm priznanje 

90.  Horvat Ivana 3mm priznanje z nagrado 

91.  Kotar Dražumerič Kal Vilan 3mm priznanje 

92.  Malenšek Mala 3mm priznanje z nagrado 

93.  Marinčič Albina 3mm priznanje z nagrado 

94.  Strasberger Lev 3mm priznanje 

95.  Velkavrh Lara 3mm priznanje 

96.  Bracović Zoya Aleksandra 3š priznanje z nagrado 

97.  Colarič Žana 3š priznanje z nagrado 

98.  Kavšek Jakob Franc 3š priznanje z nagrado 

99.  Oberč Lana 3š priznanje z nagrado 
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Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

100.  Udovč Deja 3š priznanje 

101.  Vrtačič Teja 3š priznanje z nagrado 

102.  Cerinšek Tara 4a priznanje 

103.  Hočevar Nahtigal Nel 4a priznanje 

104.  Kastrevc Klemen Jakob 4a priznanje z nagrado 

105.  Kavšek Jakob 4a priznanje 

106.  Kregar Jana 4a priznanje 

107.  Matkovič Luka 4a priznanje 

108.  Matoshi Elsa 4a priznanje 

109.  Povh Neža 4a priznanje 

110.  Ruklić Teo 4a priznanje 

111.  Slak Ema 4a priznanje 

112.  Štamcar Niko 4a priznanje 

113.  Ziherl Nadja 4a priznanje 

114.  Baša Ema 4b priznanje 

115.  Dović Vid 4b priznanje 

116.  Gašpar Nika 4b priznanje 

117.  Kapš Miha 4b priznanje z nagrado 

118.  Knez Hana 4b priznanje 

119.  Krašovec Nina 4b priznanje 

120.  Krštinc Matevž 4b priznanje 

121.  Sečkar Jona 4b priznanje 

122.  Suhorepec Maja 4b priznanje 

123.  Šiško Zoja 4b priznanje 

124.  Udir Monika 4b priznanje 
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Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

125.  Vertuš Katja 4b priznanje 

126.  Bregar Nika 4c priznanje 

127.  Bukovec Blaž 4c priznanje 

128.  Grmek Liza 4c priznanje 

129.  Jakše Ajda Lea 4c priznanje 

130.  Hočevar Neža 4d priznanje 

131.  Kogovšek Ben 4d priznanje z nagrado 

132.  Mesojedec Maša 4d priznanje 

133.  Mežan Kaja 4d priznanje 

134.  Plankar Anže 4d priznanje z nagrado 

135.  Retelj Zoja 4d priznanje 

136.  Šiler Tara 4d priznanje 

137.  Turk Ajda 4d priznanje 

138.  Ulaga Lisa 4d priznanje z nagrado 

139.  Zamida Enej 4d priznanje z nagrado 

140.  Barukčić Antonela 4k priznanje 

141.  Krusharova Viktoria 4k priznanje z nagrado 

142.  Kržan Meta 4k priznanje 

143.  Ljubi Laura 4k priznanje 

144.  Šenica Urška 4k priznanje 

145.  Šmalc Novak Jona 4k priznanje 

146.  Bobić Uma 4š priznanje z nagrado 

147.  Burgar Sara 4š priznanje 

148.  Guček Cvelbar Enja 4š priznanje z nagrado 

149.  Iljaš Hana 4š priznanje 
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Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

150.  Kašič Eva 4š priznanje 

151.  Kerin Nil 4š priznanje z nagrado 

152.  Košmrlj Maja 4š priznanje 

153.  Mandelj Kaja 4š priznanje 

154.  Perko Blaž 4š priznanje z nagrado 

155.  Sevšek Grega 4š priznanje z nagrado 

156.  Šajn Krištof 4š priznanje z nagrado 

157.  Verbič Sara 4š priznanje 
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Poročila strokovnih aktivov 

Slovenščina 

V šolskem letu 2021/22 smo slovenščino poučevali: 

• Saška Cimperman  

• Tina Furlan Turk 

• Ajda Gabrič 

• Suzana Krvavica  

• Tomaž Koncilija 

• Renata Nose 

• Natalija Petakovič 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu slovenščine. 

September 
Delavnice za 1. letnike ob Evropskem dnevu jezikov, kulturne dejavnosti za 3. 
letnik (Črna koža, bele maske, APT) in 4. letnik (In stoletje bo zardelo. Primer 
Kocbek, APT), nacionalni mesec skupnega branja. 

Oktober 
Kulturne dejavnosti za 1. letnik (Ljubi moj, KCJT) in 3. letnik (Čefurji raus, 
Sititeater v KCJT), nacionalni mesec skupnega branja. 

November 

Nastop gimnazijskega godalnega kvarteta na Akademiji odbora za promocijo 
kulturne dediščine Novega mesta (izraba digitalizirane kulturne dediščine za 
e-promocijo) v Knjižnici Mirana Jarca, šolsko tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje, GIMNM KANT v šolski knjižnici, filmski abonma (Tri nadstropja). 

December 
Območno tekmovanje za Cankarjevo tekmovanje, kulturne dejavnosti za 2. 
letnik (muzikal Mama Mia v KCJT) in 1. letnik (opera Julija, Zavod Novo mesto 
v KCJT), GIMNM KANT v atriju šole v sodelovanju z Interactom. 

Januar 
Kulturne dejavnosti za 4. letnik (gledališka predstava Jazz, MGL v KCJT), 
projekt Lepljenka za dijake 3. letnika. 

Februar 
Kulturne dejavnosti za 3. letnik (gledališka predstava Pisma očetu, APT), 
državno tekmovanje za Cankarjevo tekmovanje. 

Marec 
Filmski abonma (Vzporedni materi), GIMNM KANT v šolski knjižnici, kulturne 
dejavnosti za 2. letnik (predstava Sin, Mini teater v KCJT). 

April 
Filmski abonma (Vojvoda), predstava Gatsby v izvedbi Goge in ITS Gledališče 
za vse dijake in javnost v APT (premiera in šest ponovitev). 

Maj 
Filmski abonma (Prasica, slabšalni izraz za žensko), kulturne dejavnosti za 2. 
letnik (predstava Prešeren, PG Kranj v KCJT), kulturni program na podelitvi 
priznanj in nagrad za dijake 4. letnikov. 

Junij 

Kromatika 9, koncert Simfoničnega orkestra RTVS v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma, občinska slovesnost ob dnevu državnosti v Dolenjskem 
muzeju (recital članov gledališke skupine Goga, gimnazijski jazz kvartet), 
kulturne dejavnosti za 1. letnik (muzikal Mama Mia v KCJT), GIMNM KANT na 
novi mestni ploščadi na Prešernovem trgu, kulturni program na proslavi ob 
dnevu državnosti in podelitvi priznanj in nagrad dijakom 1., 2. in 3. letnika (tri 
prireditve). 



[33] 

 

Matematika in informatika 

V šolskem letu 2021/22 smo matematiko poučevali: 

• Jernej Ban 

• Karmen Čarman 

• Nuša Košmerl 

• Ines Makovec 

• Vanja Popov 

• Mojca Rangus 

• Mija Razpotnik 

V šolskem letu 2021/22 smo informatiko poučevali: 

• Larsen Cundrič 

• Klemen Kovač 

• Barbara Strnad 

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

September Šolsko tekmovanje iz logike. 

November 
Državno tekmovanje iz logike, šolsko tekmovanje Matemček, šolsko 
tekmovanje Bober. 

December 
Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike, šolsko tekmovanje Evropske 

statistične igre. 

Januar 
Državno tekmovanje Evropske statistične igre, šolsko izbirno tekmovanje iz 
programiranja ZOTKS, šolsko ACM-tekmovanje v znanju računalništva in 
informatike. 

Februar 
Državno tekmovanje iz razvedrilne matematike, tekmovanje v programiranju 
z delčki Pišek, državno tekmovanje Bober. 

Marec 
Šolsko tekmovanje iz matematike, državno tekmovanje Matemček, državno 
izbirno tekmovanje iz programiranja ZOTKS, državno srednješolsko 
ACM-tekmovanje v znanju računalništva in informatike. 

April Državno tekmovanje iz matematike. 

Maj 
Šolsko in državno tekmovanje Logična pošast, evropsko tekmovanje Evropske 
statistične igre. 
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Angleščina 

V šolskem letu 2021/22 smo angleščino poučevali: 

• Dana Božič 

• mag. Janez Gorenc 

• Maja Hren 

• Barbara Maznik 

• Verena Potočnik 

• Mirjam Skube 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu angleščine. 

September Diagnostični test za 1. letnike. 

Oktober 
Šolsko tekmovanje za 3. letnike, priprave na Erasmus+ (uporaba angleščine 
kot sporazumevalnega jezika). 

November 
Priprave na tekmovanje, mednarodna izmenjava Erasmus+ z Irsko in Estonijo 
pri nas, izmenjava v Atenah (Erasmus+ ECTO). 

December Priprave na tekmovanje. 

Januar Priprave na tekmovanje. 

Februar Regijsko tekmovanje, priprave na Erasmus+. 

Marec Državno tekmovanje, mednarodna izmenjava Erasmus+ v Estoniji. 

April Priprave na Erasmus+, angleška čajanka (v 2š, Unescov projekt Večerja). 

Maj 
Mednarodna izmenjava Erazmus na Irskem+, angleška čajanka (v 2a, Unescov 
projekt Večerja). 
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Nemščina 

V šolskem letu 2021/22 smo nemščino poučevale: 

• Ajda Gabrič 

• mag. Vasja Jakše 

• Elsa Louis 

• Nataša Sekula Zupančič 

• Eva Starič 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu nemščine. 

September Priprave na DSD 2, delo v razredu s prostovoljko iz Nemčije. 

Oktober 
Priprave na DSD 1 (dodatne ure izven pouka), priprave na DSD 2, delo v 
razredu s prostovoljko iz Nemčije. 

November 

Jezikovni tabor na Čemšeniški planini (3.–5. 10. 2021), priprave na DSD 1 
(dodatne ure izven pouka), pisni izpit DSD 2 (24. 11. 2021), delo v razredu s 
prostovoljko iz Nemčije, natečaj za najboljši srednješolski haiku v nemščini 
(priprava in pisanje haikujev). 

December 
Priprave na DSD 1 (dodatne ure izven pouka), priprave na DSD 2, delo v 
razredu s prostovoljko iz Nemčije, natečaj za najboljši srednješolski haiku v 
nemščini. 

Januar 

Priprava dijakov na tekmovanje iz nemškega jezika – 3. letnik, priprave na 
DSD 1 (dodatne ure izven pouka), ustni izpit DSD 2 (5. in 7. 1. 2022 ter 
20. 1. 2022 (dodatni termin za kandidate, ki so bili v rednem roku opravičeno 
odsotni 7. 1. 2022)), izvedba šolskega tekmovanja iz nemščine in poprava 
nalog šolskega tekmovanja, delo v razredu s prostovoljko iz Nemčije. 

Februar 
Priprave na DSD 1 (dodatne ure izven pouka), državno tekmovanje iz 
nemškega jezika, delo v razredu s prostovoljko iz Nemčije, priprave na EPI 
Lesepreis, bralno tekmovanje Pfiffikus. 

Marec 
Pisni izpit DSD 1 (9. 3. 2022), ustni izpiti DSD 1 (14.–16. 3. 2022 in 24. 3. 2022), 
bralno tekmovanje EPI-Lesepreis, delo v razredu s prostovoljko iz Nemčije. 

April  
Ustni izpit DSD 1 za kandidatko, ki je bila v rednem roku opravičeno odsotna 
(8. 4. 2022), priprave na DSD 2, delo v razredu s prostovoljko iz Nemčije. 

Maj  
Podelitev diplom DSD 2 (18. 5. 2022), priprave na DSD 2, delo v razredu s 
prostovoljko iz Nemčije. 

Junij 
Enodnevna delavnica v okviru priprav na DSD 2 (7. 6. 2022), delo v razredu s 
prostovoljko iz Nemčije. 
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Španščina, francoščina in latinščina 

V šolskem letu 2021/22 smo poučevali: 

• Marko Kastelic (latinščina) 

• Verena Potočnik (francoščina) 

• Tea Ribič (španščina) 

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

Februar 
Šolsko tekmovanje v znanju španščine DILO za 3. in 4. letnik, priprava 
informativnih dni (klasična gimnazija). 

April 
Izpit DELF (A2 in B1), državno tekmovanje v znanju španščine DILO, klasični 
dan za 3k (Žička kartuzija in Mesto pod mestom (Celeia)), izmenjava 1k z 
Gimnazijo Ptuj. 

Maj 
Načrtovanje izmenjave s šolo iz Marseilla, sprejem zlatih tekmovalcev pri 
španskem veleposlaniku, srečanje klasičnih gimnazij v Celju, državno 
tekmovanje v znanju latinskega jezika, izmenjava 1k z Gimnazijo Ptuj. 
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Zgodovina in geografija 

V šolskem letu 2021/22 smo poučevali: 

• Polonca Centa (geografija) 

• Urška Longar (geografija) 

• Žiga Longar (geografija) 

• Suzana Malnar (zgodovina) 

• Nevenka Malnarič Brulc (zgodovina) 

• Matjaž Štih (zgodovina) 

• Robert Šupe (geografija) 

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

September 

Ekskurzija IMP ZGO in GEO, izvajanje projekta Srce mesta, izvajanje projekta 

Evropska kulturna dediščina, nacionalni mesec skupnega branja (Stara 

orientalska lirika). 

Oktober 
Izvajanje projekta Srce mesta, izvajanje projekta Evropska kulturna dediščina, 
nacionalni mesec skupnega branja (Stara orientalska lirika), šolsko 
tekmovanje mladih zgodovinarjev. 

November Šolsko tekmovanje v znanju geografije. 

Januar Projekt Poučevanje s pomočjo filma. 

Februar 
Projekt Poučevanje s pomočjo filma, usposabljanje za poučevanje predmeta 
aktivno državljanstvo. 

Marec 
Obiski v Dolenjskem muzeju, državno tekmovanje mladih zgodovinarjev, 
projekt Poučevanje s pomočjo filma, koordinacija medpredmetnih ekskurzij 
za 3. letnik. 

April 

Obiski v Dolenjskem muzeju, projekt Poučevanje s pomočjo filma, državno 
tekmovanje v znanju geografije, zaključek projekta refesh+, koordinacija 
medpredmetnih ekskurzij za 3. letnik, usposabljanje za poučevanje predmeta 
aktivno državljanstvo. 

Maj 
Ekskurzija Rim in Pompeji (2k in 3k), medpredmetne ekskurzije za 3. letnike, 
obiski v Dolenjskem muzeju, projekt Poučevanje s pomočjo filma, srečanje 
dijakov klasičnih gimnazij Slovenije, terenske vaje iz geografije. 

Junij 

Unescov projekt z Gimnazijo Brežice (Slovenski izgnanci 1941–1945), obiski v 
Dolenjskem muzeju, terenske vaje iz geografije, ekskurzije pri ITS-ih, 
usposabljanje za poučevanje predmeta aktivno državljanstvo, medpredmetna 
ekskurzija BIO-GEO za 2. letnik. 
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Športna vzgoja 

V šolskem letu 2021/22 smo športno vzgojo poučevali: 

• Janja Bučar 

• Jernej Cimperman 

• Sandi Kostić 

• Saša Lavrič  

• Ivan Maričič 

• Breda Vovko 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu športne vzgoje. 

September Poletni športni tabor za 1š v Fiesi, dan športa (Tek za užitek) od 1. do 4. letnika. 

Januar Športni dan za 1. in 4. letnik (pohod na Trško goro). 

April 
Jurčičeva pot za 1. letnik, pohod na Lisco za 2. letnik, pohod na Gorjance za 3. 
in 4. letnik. 

Junij 
Športni dan za 3. letnik (aktivnosti v Bohinju in pohod na Mirno goro), športni 
tabor za 2š in 3š v Beli krajini. 
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Biologija 

V šolskem letu 2021/22 smo biologijo poučevale: 

• Barbara Bajc Šerovič 

• Tanja Gačnik 

• Marija Kočar 

• Neja Luzar 

• Tatjana Bartolj, laborantka 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu biologije. 

September  
Snemanje in podelitev Krkinih nagrad in priznanj, priprave na tekmovanje v 
znanju o sladkorni bolezni, udeležba na podelitvi regijskih gazel. 

Oktober 
Organizacija šolskega tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni, udeležba na 

Krkinem znanstveno-podjetniškem hackathonu. 

November 
Priprava in udeležba na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni, 
priprave na tekmovanje v znanju naravoslovja in tekmovanje v znanju 
biologije. 

December 
Udeležba na izmenjavi za učitelje Erasmus+, priprave na tekmovanje v znanju 
biologije. 

Januar 
Gimnazija iz prve roke, šolsko tekmovanje v znanju biologije za Proteusovo 
priznanje, priprave na tekmovanje v znanju biologije. 

Marec 
Udeležba na izmenjavi za učitelje Erasmus+, državno tekmovanje v znanju 
biologije za Proteusovo priznanje. 

April 

Organizacija in izvedba zagovorov Regijskega srečanja mladih raziskovalcev 

Dolenjske, Bele krajine in Posavja ter sodelovanje pri ocenjevanju nalog, 

intervjuji za IB in EE. 

Maj 
Udeležba na srednješolskem znanstveno-podjetniškem tekmovanju 
ScienceJam, izvedba medpredmetnega naravoslovnega dne za 2. letnik (bio, 
kem, fiz), organizacija in izvedba dejavnosti Group4Project. 

Junij 
Izvedba medpredmetne ekskurzije v Koper in Škocjanski zatok, udeležba na 

izmenjavi Erasmus+. 
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Kemija 

V šolskem letu 2021/22 smo kemijo poučevali: 

• mag. Branka Klemenčič  

• Marinka Kovač 

• Jure Kuhar 

• Janja Pust 

• Katarina Sluga Zupančič, laborantka 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu kemije. 

September 
Sodelovanje v timih za pripravo ITS-ov, sodelovanje v projektnih aktivnostih 
PODVIG in OBJEM. 

Oktober 
Priprave na 1. izbirni test za kemijsko olimpijado, sodelovanje v projektnih 
aktivnostih PODVIG in OBJEM. 

November 
Izvedba šolskega tekmovanja v znanju naravoslovja, sodelovanje v projektnih 
aktivnostih PODVIG in OBJEM, sodelovanje pri promocijski dejavnosti Karierni 
sejem poklicev. 

December 
Priprave na državno tekmovanje v znanju naravoslovja, sodelovanje v 
projektnih aktivnostih PODVIG in OBJEM. 

Januar 
Priprave na državno tekmovanje v znanju naravoslovja, sodelovanje v 
projektnih aktivnostih PODVIG in OBJEM, sodelovanje na promocijski 
aktivnosti Gimnazija iz prve roke. 

Februar 
Udeležba na državnem tekmovanju v znanju naravoslovja, sodelovanje v 
projektnih aktivnostih PODVIG in OBJEM. 

Marec 
Izvedba šolskega tekmovanja v znanju kemije, priprava in snemanje 
promocijskega posnetka za Krko, sodelovanje v projektnih aktivnostih PODVIG 
in OBJEM, delo na raziskovalnih projektih. 

April  
Priprave na državno tekmovanje v znanju kemije, sodelovanje v projektnih 
aktivnostih PODVIG in OBJEM, delo na raziskovalnih projektih. 

Maj  

Udeležba na državnem tekmovanju v znanju kemije, naravoslovni dan za 2. 
letnike, fotografiranje za Krko, sodelovanje v projektnih aktivnostih PODVIG 
in OBJEM, delo na raziskovalnih projektih, organizacija in izvedba dejavnosti 
Group4Project. 

Junij  
Sodelovanje na Festivalu dobre prakse, delo na raziskovalnih projektih, 
sodelovanje v projektnih aktivnostih PODVIG in OBJEM. 
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Fizika 

V šolskem letu 2021/22 smo fiziko poučevali: 

• Miha Hadl 

• Klemen Kovač 

• Blaž Zabret 

• Ivan Potočar, laborant 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu fizike. 

Oktober  Šolsko tekmovanje Čmrlj za 1. letnik. 

December Šolsko tekmovanje iz astronomije. 

Marec Regijsko tekmovanje v znanju fizike. 

April Državno tekmovanje v znanju fizike. 
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Družboslovje 

V šolskem letu 2021/22 smo poučevali: 

• Nina Arnuš (sociologija) 

• Zlatka Butkovec Gačnik (psihologija) 

• Jožica Cvelbar (glasba) 

• Jana Hosta (psihologija) 

• Uroš Lubej (filozofija) 

• Klara Mavsar (psihologija) 

• Jasmina Žagar (likovna umetnost) 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu družboslovja. 

September Mentorstvo študentu psihologije na pedagoški praksi (Z. Butkovec Gačnik). 

December 

Projekt EPAS (3c), predavanje za dijake 3c – Matej Škorjak, predstavnik za 

jezike na Območni enoti Generalnega direktorata za prevajanje (Evropska 

komisija), Evropa v šoli (N. Arnuš). 

Januar 

Šolsko tekmovanje v znanju psihologije (Z. Butkovec Gačnik, K. Mavsar in J. 
Hosta), predstavitev programa mednarodne mature v oddelkih drugih 
letnikov (K. Mavsar in U. Lubej), sodelovanje na dogodku Gimnazija iz prve 
roke (Z. Butkovec Gačnik in N. Arnuš), projekt EPAS (3c), Evropa v šoli (N. 
Arnuš). 

Februar 

Mentorstvo študentki in študentu psihologije na pedagoški praksi (K. Mavsar 
in Z. Butkovec Gačnik), sodelovanje na informativnem dnevu (Z. Butkovec 
Gačnik), projekt EPAS (3c), Evropa v šoli, predavanje dr. Romana Kuharja za 
dijake IMP SOC, delavnice za dijake 3. letnika – EU (delovanje in institucije) (N. 
Arnuš). 

Marec 

Priprava in organizacija državnega tekmovanja v znanju psihologije (Z. 
Butkovec Gačnik, K. Mavsar in J. Hosta), mentorstvo študentki na pedagoški 
praksi (K. Mavsar), mentorstvo študentki slovenistike na opazovalni praksi (Z. 
Butkovec Gačnik), projekt EPAS (3c), Evropa v šoli, UNESCO – Živa knjižnica, 
predavanje dr. Milice Antić Gaber za dijake IMP SOC, delavnice o podnebnih 
migracijah za dijake 3. letnika (N. Arnuš). 

April 
Ocenjevanje raziskovalnih nalog z regijskega srečanja mladih raziskovalcev (K. 
Mavsar in Z. Butkovec Gačnik). 

Maj 

TOK Exhibition (U. Lubej), državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 
(spremstvo dijaka na predstavitvi) (K. Šurla), projekt EPAS (3c), ogled filma 
Medtem ko vas ni bilo in pogovor (3. letnik), pogovor s poslanko Ireno Jovevo  
(N. Arnuš), prireditev ob zaključku natečaja VODA (J. Žagar) 

Junij 
Živa knjižnica (3. letnik), ekskurzija v Divačo (Muzej slovenskih filmskih 
igralcev) za ITS Film, ekskurzija v Ljubljano (Kinoteka) za ITS Film (N. Arnuš). 

Oktober–maj: likovni krožek (J. Žagar). 

Celo šolsko leto: koordinacija pedagoške prakse in vodenje projekta OBJEM (Z. Butkovec Gačnik), 

aktivnosti v okviru projekta EPAS (N. Arnuš). 
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Dejavnosti Dijaške organizacije Gimnazije Novo mesto 

NINA PLANKAR HODŽIĆ, mentor BLAŽ ZABRET 

V šolskem letu 2021/22 je bila predsednica Dijaške organizacije Gimnazije Novo mesto (DOG) Nina 

Plankar Hodžić, dijakinja iz 3b, ki je bila izvoljena na prvi redni seji DOG. Podpredsednica je bila Martina 

Šmid iz 3k. Tajnica je bila Lana Anderlič. Vse predlagane člane vodstva so soglasno podprli predstavniki 

vseh razredov Gimnazije Novo mesto na prvem zasedanju dijaške organizacije, ki je potekalo 

21. 10. 2021. Mentor DOG v tem šolskem letu je bil Blaž Zabret. 

DOG je v letošnjem letu izpeljala več dogodkov in aktivnosti. 

24. 11. 2022: Dan gimnazijskega puloverja 

V slovo prvotnemu gimnazijskemu puloverju smo dijake pozvali, naj ga še »zadnjič« oblečejo in se v 

njem tudi slikajo. Na gimnazijskem Instagramu smo objavili oziroma delili prispevke dijakov. V okviru 

tega dne pa se je začel tudi natečaj za novo podobo gimnazijskega puloverja. 

16.–23. 12. 2022: Božičkova pošta 

V sredini meseca decembra so se na gimnaziji začela zbirati sredstva za obdarovanje dijakov – 

Božičkovo pošto. Denar smo zbirali dva dni pred zbornico. Z zbranim denarjem smo kupili in zavili vsa 

naročena darila, ki smo jih v prazničnih kostumih odnesli po šoli.  

4. 12. 2022: Intervju z Gregorjem Strasbergerjem 

V okviru informativnih dni smo za bodoče dijake z intervjujem s poznanim bivšim dijakom gimnazije 

želeli pokazati drugačno plat GimNm, ki je drugače mogoče ne bi poznali. Intervju smo objavili na 

gimnazijskem Instagramu in Youtubu. 

14. 2. 2022: Valentinova pošta 

Na podoben način kakor pri Božičkovi pošti smo tudi meseca februarja zbirali denar in z njim kupili 

darila za dijake.  

25. 2. 2022: Pustovanje 

Oddelki so s skupno pustno masko tekmovali in se pokazali ostalim dijakom. Za najboljšo masko ni 

glasovala le strokovna žirija, ampak tudi dijaki s pomočjo spletnih anket. Na anketi, ki jo je dobil vsak 

sodelujoči oddelek posamezno, so lahko glasovali glede na različne kategorije (najboljša maska, najbolj 

smešna maska …).  

14.–18. 3. 2022: Tematski teden 

Za vsak dan v tem tednu so dijaki izglasovali drugačno temo na Instagramu GIMNM KANTA. Dijake smo 

pozvali, da se vsak dan slikajo, oblečeni v stilu določene teme, in sliko objavijo, mi pa smo sliko delili 

na gimnazijskem Instagramu. Ponedeljkova tema so bili dvojčki, torkova barve (vsak letnik je dobil 

določeno barvo, v katero naj bi se oblekel), v sredo je bila tema pižama, v četrtek so bili to slavni pari, 

v petek pa je bila tema »anything but a backpack« (namesto nahrbtnika si lahko prinesel svoje šolske 

potrebščine v čemerkoli). 
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24. 3. 2022: Glasovanje za nov gimnazijski pulover 

Vsi dijaki so izbirali med tremi idejami, ki jih je izbrala strokovna komisija dijakov in profesorjev. 

Izglasovana je bila ideja Aje Amalije Pečar. Pulover žal ni bil realiziran v šolskem letu 2021/22. 

Sodelovanje z Dijaško organizacijo Slovenije 

• 31. 1. 2022 je po Zoomu potekal »DOS na šoli« – predstavitev delovanja DOS-a našim dijakom. 

• 22. 6. 2022 je potekal »DOS na poti« – okrogla miza v atriju, na katero so bili povabljeni župani 

nekaterih občin, iz katerih prihajajo dijaki. 

GIMNM KANT 

GIMNM KANT je kulturni dogodek, ki dijakom in profesorjem omogoča, da svoje različne talente 

predstavijo ostalim dijakom in profesorjem. V šolskem letu 2021/22 je potekal pod vodstvom Ree Dorie 

Bergant in Maje Tomić. V tem šolskem letu smo pripravili kar 4 KANTE. V knjižnici sta potekala dva (19. 

11. in 25. 3.), v atriju je potekal 22. 12., zadnji pa je bil 21. 6. na ploščadi pred Slonom.  
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Poročilo svetovalne službe 

MOJCA LUKŠIČ, PETRA ŠKOF in ANICA KASTELEC 

V šolskem letu 2021/22 so svetovalno delo opravljale svetovalne delavke Mojca Lukšič, Anica Kastelec 

in Petra Škof.  

Na voljo so bile predvsem dijakom in njihovim staršem, velik delež so namenile tudi sodelovanju z 

učitelji, razredniki, vodstvom šole, drugimi strokovni delavci šole in zunanjimi sodelavci.  

Mojca Lukšič je koordinirala področje dela z dijaki s posebnimi potrebami, sodelovala s starši in dijaki 

pred začetkom postopka usmerjanja, pri pripravi individualiziranih programov in spremljala izvedbo 

dodatne strokovne pomoči. Koordinirala je predstavitve študijev na daljavo. 

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. Sodelovala je pri 

organizaciji dogodka »Gimnazija iz prve roke«, v okviru katerega smo našo šolo predstavili vsem 

zainteresiranim učencem 8. in 9. razredov osnovnih šol preko pogovorov na daljavo. Petra Škof je 

izvajala tudi pedagoško koordinacijo za dijake športnih oddelkov in koordinirala sodelovanje med klubi, 

šolo in dijaki.  

Anica Kastelec je za dijake 1. letnika izvedla obvezno dejavnost Učenje učenja, koordinirala je delo 

dijakov tutorjev (vrstniško učno pomoč). Učna pomoč je v času dela na daljavo potekala nemoteno in 

se je izkazala za zelo uspešno. Anica Kastelec je bila tudi v tem letu ena od mentoric dejavnosti 

Prostovoljstvo in humanitarne akcije, v okviru katere so bili dijaki zelo uspešni in iznajdljivi in izpeljali 

številne akcije, ki so naslavljale trenutno situacijo.  

Svetovalne delavke so na področju dela z novinci izvedle prijavno-vpisni postopek v 1. letnik in 

oblikovale oddelke prvih letnikov. Celo šolsko leto so nudile pomoč dijakom z učnimi, socialnimi, 

vedenjskimi in drugimi težavami. Z dijaki z zdravstvenimi težavami so usklajevale njihovo šolsko delo, 

dogovarjanje s posameznimi učitelji glede preverjanja in ocenjevanja znanja in sodelovale z zunanjimi 

strokovnjaki. Z učno manj uspešnimi dijaki so načrtovale in koordinirale popravljanje negativnih ocen 

in po potrebi organizirale vrstniško učno pomoč ali medsebojno pomoč v razredu. 

Ob preusmerjanju v drug program ali drugo šolo so bile dijakom in staršem na voljo za razgovor, nudile 

so pomoč pri iskanju informacij in spodbujale k premisleku pred odločitvijo. 

Za dijake s posebnimi potrebami so spremljale individualizirane programe strokovne pomoči in izvajale 

svetovalno storitev za premostitev njihovih primanjkljajev. Svetovalne delavke so nudile pomoč 

učiteljem in razrednikom pri razreševanju težav z dijaki oz. njihovimi starši.  

V okviru karierne orientacije so dijake 3. in 4. letnikov informirale o sistemu izobraževanja v visokem 

šolstvu, o prijavno-vpisnem in izbirnem postopku. Dijakom 4. letnika so bile 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 v letošnjem letu organizacija Kariernega dne ponovno 

ni bila možna, zato so svetovalne delavke organizirale predstavitve študijev na daljavo in se pri 

svetovanju povezale z RIC-em Novo mesto, kjer so preko projekta »Všečkam in grem« zainteresiranim 

dijakom nudili individualno svetovanje in izvedeli predavanje za starše. 

Med šolskim letom so z dijaki izvedle tudi večino promocijskih predstavitev na osnovnih šolah za 

učence 9. razreda, ki so letos potekale na daljavo in v živo. Aktivno so sodelovale tudi na informativnem 

dnevu in ostalih aktivnostih povezanih s promocijo šole. 
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Poročilo šolske knjižnice 

TANJA CUDER 

Šolska knjižnica je v šolskem letu 2021/22 kljub deloma okrnjenim možnostim delovanja zaradi izbruha 

epidemije ostala vozlišče informacij, prostor, kjer so dijaki pridobivali nova znanja, razvijali lastno 

ustvarjalnost, omejiti pa smo morali njeno vlogo prostora druženja. V šolski knjižnici so spoznavali 

vlogo knjige kot vzgojno-izobraževalnega pripomočka, v njej so se – ko je bilo to zaradi izrednih razmer 

mogoče – zadrževali v prostem času, opravljali domače naloge in druge šolske obveznosti, brali, 

uporabljali računalnik za iskanje virov in literature. Poleg tega so v prostorih knjižnice potekali nekateri 

sestanki, npr. dijaške organizacije, kluba Interact ter projektnih in interesnih skupin. V njej so se dijaki 

pod mentorskim vodstvom profesorjev in samostojno pripravljali na tekmovanja v znanju ter prejemali 

potrebne informacije za sodelovanje pri obveznih in neobveznih izbirnih vsebinah (OIV). V čitalnici oz. 

tamkajšnji priložnostni učilnici so po urniku potekali tudi pouk za dijake maturitetnega tečaja, 

ITS Gledališča in priprave na maturo iz psihologije. Nekateri profesorji in dijaki so v knjižnici nudili tudi 

učno pomoč dijakom. Tako je šolska knjižnica s svojo dejavnostjo sodelovala pri razvoju kompetenc 

dijakov na področju učenja, branja, informacijske pismenosti in ustvarjalnosti. 

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

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

informacijami. Knjižničarka Tanja Cuder sem svetovala dijakom pri iskanju, izboru ter vrednotenju 

gradiva za seminarske naloge, se trudila usposabljati dijake v samostojne uporabnike knjižnice, 

knjižničnega gradiva in iskalce gradiva po svetovnem spletu, jih informacijsko opismenjevati ter 

motivirati za vseživljenjsko učenje. S spremljanjem aktualne knjižne produkcije sem svetovala 

uporabnikom pri izbiri kakovostnega leposlovja ter se tako trudila spodbujati branje. Še posebej 

aktivno se je šolska knjižnica vključila v projekt Nacionalni mesec branja v septembru in oktobru, prav 

tako se je v knjižnico vrnil GIMNM KANT, ki je doživel tri večerna srečanja. V letošnjem letu smo v ŠK 

gostili tudi kar nekaj izjemnih dogodkov. V naših prostorih smo gostili »živo knjižnico« in nenazadnje 

za potrebe informativnega dneva povabili bivše gimnazijce, ki danes uspevajo na glasbenem področju: 

Gregorja Štrasbergarja – Štrasa in sestri Yebuah. 

V šolskem letu 2021/22 je bila knjižnica odprta od ponedeljka do četrtka od 7. do 14. ure, ob petkih pa 

od 7. do 13. ure. Dijaki so si gradivo izposojali, ga vračali ali podaljševali z dijaško izkaznico. Rok izposoje 

knjižnega gradiva je bil načeloma 14 dni za vse gradivo, razen za domača branja 7 dni, za periodiko in 

neknjižno gradivo pa 3 dni, vendar smo šli dijakom glede podaljševanja roka vračila vedno naproti, če 

so izrazili potrebo po daljšem času izposoje zaradi študijskih/učnih obveznosti, če le gradivo ni bilo 

iskano oz. aktualno tudi za druge uporabnike knjižnice. 

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

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

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

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

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

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

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

opremljanje in ažuriranje spletne strani šolske knjižnice, postavitev in urejanje spletne učilnice oz. 

komuniciranje z dijaki in strokovnimi delavci šole po spletu v času epidemije, vzpostavljanje 

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

spletnem portalu dLib (šolsko glasilo Stezice, gimnazijski zborniki). 
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Pomemben segment delovanja knjižnice je tudi bibliopedagoško delo, namenjeno predvsem dijakom 

ob obiskih v knjižnici ter v okviru knjižnično-informacijskih znanj (KIZ). V šolskem letu 2021/22 sem 

izvajala individualno pedagoško in svetovalno delo ob izposoji, seznanjala s knjižnim fondom in 

novostmi, vzbujala zanimanja za knjigo, branje, vzgajala dijaka v bralca in obiskovalca knjižnic, obenem 

pa ga tudi usposabljala kot iskalca in uporabnika informacij. 

Organizirala sem projekt Gimnazijski kresnik april/junij 2022 – zbiranje informacij o desetih kresnikovih 

finalistih, predstavitev romanov in priprava razstave nominiranih del v šolski knjižnici. 

V sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca smo izvedli projekt Rastem s knjigo za dijake vseh 1. letnikov. 

Dijaki so si ogledali knjižnico in prejeli knjigo Nataše Konc Lorenzutti Gremo mi v tri krasne. V juniju 

2022 smo z dijaki 2k in 3k obiskali Dolenjski knjižni sejem in se udeležili POPslastic. 

Nadaljevali smo z vzpostavitvijo funkcije Moja knjižnica na portalu COBISS za knjižnico Gimnazije Novo 

mesto. Že lani smo se odločili za postopno uvajanje storitve na začetku šolskega leta za vsako novo 

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

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

vsako naslednjo novo generacijo gimnazijcev. Obenem smo storitev omogočili vsem zainteresiranim 

strokovnim delavcem. 

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

sem jaz. 

Poleg ostalih del sem se z veliko pomočjo sodelavca Ivana Potočarja odločila urediti arhiv, kjer je bilo 

do sedaj že odsluženo knjižnično gradivo in nekakšno odlagališče. Papir smo zbrali v kontejner in ga 

odpeljali na Dinos, v poletnih mesecih pa se načrtuje popolna adaptacija prostora (strop, razsvetljava) 

in ureditev aktivnega arhiva. 
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Dejavnosti klasične gimnazije 

Klasični dan v 3k 

MARKO KASTELIC  

Povezovanje predmetov umetnostna zgodovina, zgodovina in latinščina je na Gimnaziji Novo mesto že 

ustaljena praksa, rezultat le-te pa sta med drugim tudi ekskurzija v Žiče in obisk Pokrajinskega muzeja 

Celje, ki smo ju letos v oddelku 3k izvedli v petek, 8. 4. 2022. Gre za preizkušene poti, ki so nas vodile 

do Žičke kartuzije, domovanja menihov svetega Bruna oz. kartuzijancev. Meniški kompleks iz 12. stol 

obiskovalce še danes navduši zaradi naravne lege in impresivne arhitekture.  

Drugi del ekskurzije je potekal v Pokrajinskem muzeju Celje, kjer smo si ogledali razstavo Celeia, mesto 

pod mestom. Marsikomu je znano, da je bilo antično Celje najpomembnejše keltsko-rimsko mesto na 

ozemlju današnje Slovenije, kar je razvidno tudi iz omenjene razstave. Ta nas je popeljala po dejanskem 

antičnem mestu in situ, ki se nahaja nekaj metrov pod nivojem modernega Celja.  

Dijaki 3k so preživeli zanimiv in poučen dan, kar je bilo razvidno tudi iz njihovih odzivov in komentarjev. 

 

Ogled arheološkega parka Emona in stalne zbirke v Mestnem muzeju 

v Ljubljani pri predmetu LUM 

BARBARA MAZNIK  

22. 4. 2022 so si dijaki 2k v okviru predmeta likovna umetnost v Mestnem muzeju v Ljubljani ogledali 

arheološko zbirko Emona in stalno zbirko. Sprehodili so se po krožni poti po rimski Ljubljani in si ogledali 

ostanke rimske hiše, krstilnice, obzidja in foruma. Obisk muzeja so zaključili z vodenim ogledom stalne 

zbirke. 

Dijaki so imeli smolo z vremenom, saj je med ogledom arheološkega parka močno deževalo. Kljub temu 

se niso pritoževali. Z vodenjem so bili zadovoljni. Še posebej so pohvalili vodiča, ki jih je popeljal po 

arheološkem parku. 

 

Dijaki 3k, foto: Marko Kastelic 
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Narodna izmenjava z Gimnazijo Ptuj 

MARKO KASTELIC  

Ko so dijaki izvedeli, da bomo po dveh letih premora ponovno obudili narodno izmenjavo, je bila 

najpogosteje izrečena beseda: »Končno!« Le kdo se ne bi strinjal z njimi?  

Oddelek klasikov prvega letnika se je v dveh delih spoznal z gimnazijci s Ptuja. Najprej smo 

Novomeščani obiskali Ptuj, kjer so nam v petek, 22. 4. 2022, pripravili program, poln druženja in 

spoznavanja kraja gostiteljev. Tako smo se po uvodnih spoznavnih delavnicah sprehodili po 

najstarejšem slovenskem mestu. Sprehod od znamenitosti do znamenitosti je potekal v manjših 

skupinah, polnih sproščenega vzdušja in dobre volje. Vsekakor smo si med sprehodom vzeli čas tudi za 

čaj in krajši predah. Prvi del izmenjave smo zaključili v stavbi Gimnazije Ptuj, kjer so nam v telovadnici 

pripravili druženje v športnem duhu.  

Drugi del izmenjave je potekal tri tedne kasneje v Novem mestu, kjer smo Novomeščani gostili sedaj 

že svoje dobre znance ali že kar prijatelje. Najprej smo se v šoli igrali družabne igre in spoznavali 

zgodovino gimnazije, kasneje pa smo se s pomočjo aplikacije ActionBound sprehodili po Novem mestu 

ter spoznavali zgodovino mesta in njegove znamenite meščane. Učna pot je nastala v okviru ITS-a pod 

mentorstvom Nevenke Malnarič Brulc. Po koncu ogleda smo Ptujčane ponovno peljali do gimnazijske 

stavbe na Seidlovi, a je že napočil čas za slovo. Oba dela izmenjave bosta dijakom 1k ostala v zelo lepem 

spominu. 

 

Srečanje klasičnih gimnazij Slovenije 

MARKO KASTELIC  

V četrtek, 12. maja 2022, smo se dijaki vseh petih klasičnih gimnazij v Sloveniji zbrali na tradicionalnem 

srečanju klasičnih gimnazij, ki je tokrat potekalo v Celju.  

Predstavniki vsake gimnazije so sodelovali v antično obarvanih olimpijskih igrah. Preizkusili so se v 

rokoborbi, teku na 600 metrov in v štafetnem teku, metu krogle in skoku v daljino. V tekmovalno 

vzdušje nas je popeljala uvodna prireditev pred vhodnimi vrati 213-letne I. gimnazije Celje, t. i. 

Kajuhove gimnazije. Za tem smo se odpravili na zunanji lapidarij ob Savinji, kjer so tekmovalci zaprisegli 

v čast grškemu bogu Zevsu. Igre so se odvijale na šolskem stadionu ob spremljavi olimpijskega ognja. 

Odmore so popestrile glasbeno-kulturne točke.  

Novomeška gimnazija pod vzdevkom Šparta se je s pogumom in glasno spodbudo z navijaških tribun 

uvrstila na 3. mesto. Športnemu dogajanju je sledila pogostitev v šolski jedilnici, kjer smo se okrepčali 

in zaključili skupno druženje. Po dolgem, vročem, a hkrati zabavnem dnevu smo se polni novih izkušenj 

in novo spletenih prijateljstev vrnili domov. 

Svoje vtise o dogodku so z nami podelile tri dijakinje klasičnega programa. 

Živa Škulj Zidar iz 1k: »V Celju so nas lepo sprejeli. Olimpijske igre so bile zelo zabavne, najbolj mi je bila 

všeč rokoborba. Prikaz iger je bil za sodobni čas malce nenavaden, a vendar je bilo zanimivo, saj smo 

dobili vpogled v preteklost. Z veseljem bi se udeležila še kakšnega podobnega dogodka. Ogled novih 

krajev, druženje z vrstniki in pridobivanje novih izkušenj nam širijo obzorja.« 
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Angelina Petrovič iz 2k: »V četrtek smo preživeli sončen spomladanski dan v Celju, kjer se je njihova 

prva gimnazija potrudila in organizirala čudovit dan za vse klasike. Pripravili so olimpijske igre, na 

katerih smo tekmovali v različnih disciplinah. Všeč mi je bilo, da smo lahko spoznali dijake drugih 

klasičnih gimnazij. Se že veselim naslednjega srečanja.« 

Marina Kerin iz 2k: »Dogodek je bil zelo dobro organiziran in gostitelji so bili prijetni. Med tekmovanjem 

nam je bilo omogočeno navijanje izven tribun, da smo lahko še pobližje podprli naše prvake. Zdi se mi, 

da so bili sodniki na trenutke nepravični, saj smo gledalci opazili nepravilnosti, ki so jih oni spregledali. 

Sicer pa je bilo druženje klasikov zelo prijetno. Vsi smo zelo ponosni na naše 'špartance'. Upam, da bo 

tudi v prihodnjih letih čim več takšnih druženj, toda morda brez športnih disciplin, saj se klasikov drži 

stigma, da nismo najboljši športniki.« 

 

  

Med tekmovanjem, foto: Neža Bednjanič, 3f, 

in Tea Belak, 1. e Prve gimnazije Celje 
Skupina Šparta, foto: Neža Bednjanič, 3f, 

in Tea Belak, 1. e Prve gimnazije Celje 
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Dejavnosti mednarodne mature 

Spoznavni dnevi 3mm v CŠOD Fara 

TOMAŽ KONCILIJA  

Na naši gimnaziji se trudimo, da se dijaki »novih« oddelkov spoznajo in povežejo ne le v šolskih klopeh, 

ampak tudi v manj formalnih okoliščinah. V to kategorijo se je uvrstil tudi letošnji 3mm, prva generacija 

programa mednarodne mature. Oddelek sestavljajo dijaki z vseh vetrov – zbrani ne le iz različnih 

oddelkov novomeške gimnazije, ampak tudi iz drugih slovenskih krajev in gimnazij. Če dodamo še 

izredne okoliščine, ki v zadnjih dveh letih prav gotovo niso prispevale k povezovanju dijakov – mislim 

seveda na kovid in z njim povezane ukrepe –, so bili trije septembrski dnevi v CŠOD-u Fara več kot 

dobrodošla izkušnja. 

Skupaj z dijaki sva tisto sredo, 8. septembra 2021, sedla na avtobus razrednik, avtor tega zapisa, in 

sorazredničarka Polonca Centa. Po prihodu v »deželo Petra Klepca«, kot so nas pozdravljale table ob 

cesti, in izkrcanju pred CŠOD-om v Fari je trajalo kar nekaj časa, da so nam odkazali sobe in smo se 

lahko namestili, a tamkajšnjim pedagogom in osebju tega ni bilo zameriti, saj so morali poleg nas 

»sprocesirati« še dve večji skupini, kar ob upoštevanju strogega kovidnega protokola ni bilo enostavno. 

Skorajda enourno čakanje je sicer pri nekaterih povzročilo nekaj nestrpnosti, ki pa se je razblinila v 

trenutku, ko nas je kot skupino nagovoril tamkajšnji dežurni koordinator, ki je s svojim pomirjujočim in 

humornim nastopom že nekako nakazal, da čas v Fari teče pač počasneje kot v mestu in da s tem ni 

prav nič narobe, saj smo se prišli tudi sprostit in si napolnit baterije na začetku novega šolskega leta. 

Dnevi so nato minevali spokojno, s pravo mero vsega – učenja, druženja, športa, prostega časa, zabave, 

adrenalinskih izzivov ter družabnih in socialnih iger. In da ne pozabim – tudi lačni nismo bili, daleč od 

tega. Za naše fiziološke potrebe je bilo več kot odlično poskrbljeno. V CŠOD-u smo imeli povsem zase 

na voljo učilnico, kjer smo vsak dan spoznavali vsebine, povezane s programom mednarodne mature, 

ki večinoma (razen pouka slovenščine) poteka v angleščini. V veliki telovadnici smo v prostem času 

igrali odbojko, na zunanjem igrišču pa košarko. Dodam naj razveseljujoč podatek, da je 3mm v veliki 

meri zelo športno navdahnjen oddelek. Poseben izziv so dijakom predstavljali še tamkajšnji 

adrenalinski park oziroma poligon, orientacijski tek, program preživetja v naravi, rafting po Kolpi in 

zadnji dan pred odhodom domov še ogled bližnjega gradu Kostel in tamkajšnja »soba pobega«, ki našim 

mm-jevcem ni predstavljala prehude ovire. Oba večera sta minila v duhu družabnosti, petja ob kitari, 

namiznih in socialnih iger, nepogrešljivega taroka, izvedli pa smo tudi pravo učno uro demokracije in 

po najavi več kandidatur ter predstavitvi kandidatov s programom dela po tajnem glasovanju že v 

prvem krogu izvolili predsednico oddelka Marušo Pavkovič, ki si je nato izbrala najbližjega sodelavca in 

namestnika Leona Zalarja. 

Tako so se med dijaki stkale prve povezave, se rodile nove simpatije in prijateljstva, sklenila neformalna 

zavezništva, razkrile nekatere skrite karte, na novo postavila medsebojna razmerja. Vsak oddelek je živ 

organizem, ki je občutljiv na dinamiko nenehnega dogajanja in prilagajanja spremembam med šolskim 

letom. Spoznavni dnevi v veliki meri pomenijo krepitev odpornosti posameznikov in skupine na 

nepredvidena presenečenja. V tem pogledu je bilo tridnevno bivanje dijakov 3mm v CŠOD-u Fara 

nedvomno več kot dobrodošlo. 
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Group 4 Project  

TANJA GAČNIK in JURE KUHAR 

V sredo, 25. 5., in petek, 27. 5., so dijaki 3. letnika programa mednarodne mature sodelovali pri 

multidisciplinarnem projektu Group 4 Project. V času desetih ur so dijaki s kemijskega in biološkega 

vidika raziskovali temo "dyes in nature" oz. "barvila v naravi". Po uvodni predstavitvi so samostojno 

pripravili ekstrakt rdečega zelja in ob dodatku slednjega k raztopinam z različnimi pH-ji ugotovili, da 

deluje kot indikator za kisline in baze. S primerjavo barv so različnim pogosto uporabljenim tekočinam 

(limoninemu soku, raztopini sode bikarbone, milnici idr.) kvalitativno določili pH vrednost. Za 

natančnejše rezultate o raznolikosti barv so s kolorimetrom pridobili kvantitativne vrednosti vrhov 

absorbance pri različnih valovnih dolžinah. 

Biološko raziskovanje je temeljijo na iskanju odgovora, kako organizmi sprejemamo dražljaje različnih 

barv in kako jih pretvorimo v zaznavo. Z namenom spoznavanja anatomije očesa sesalcev so dijaki 

secirali goveje oko, ob katerem so se zastavila nova vprašanja, odgovore nanje pa so iskali s 

preučevanjem internetnih in pisnih virov. Vsaka skupina je v skladu z lastnim zanimanjem izbrala svoje 

teme (npr. zgradba mrežnice, razlike med fotoreceptorji, oblika zenice pri različnih živalih, potovanje 

informacij v možganih, napake vida). 

Ob koncu projekta so sledile predstavitve vseh treh skupin. Dijaki so spoznali, da so naravoslovne vede 

med seboj povezane, da lahko pri delu v nehomogeni skupini vsak prispeva s svojim znanjem, 

sposobnostmi in interesi ter da se zaradi raznolikosti slednjih končni produkti (predstavitve) razlikujejo. 

Barvilo kot indikator kislosti oz. bazičnosti, foto: Jure Kuhar Predstavitev ugotovitev, foto: Tanja Gačnik 

Spoznavanje v CŠOD-u, foto: Polonca Centa Kako zakuriti ogenj brez vžigalic, foto: Polonca Centa 



[53] 

 

Projekti 

Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM 

ZLATKA BUTKOVEC GAČNIK  

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

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

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

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

trenutnega stanja v posameznih zavodih. 

V drugem letu so razvojne šole oblikovale didaktične pristope, člani implementacijskih šol pa smo 

pridobivali znanja s področja digitalne pismenosti, kritičnega mišljenja, formativnega spremljanja in 

uvajanja novosti. Proti koncu šolskega leta smo implementacijske šole začele s preverjanjem 

didaktičnih pristopov pri pouku in kolegialnimi hospitacijami. 

V tretjem letu smo analizirali maturo 2018 s poudarkom na indeksih težavnosti in diskriminatornosti. 

Na osnovi tega smo dobili vpogled, pri kakšnih nalogah imajo naši dijaki težave morda tudi zaradi slabše 

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

didaktične pristope smo podali povratne informacije. 

V četrtem letu sta bila opravljena tretji in četrti krog uvajanja didaktičnih pristopov. V vsakem krogu 

smo pri pouku preizkusili en didaktični pristop in podali povratno informacijo. Pri preizkušanju 

didaktičnega pristopa v tretjem krogu smo člani med seboj kolegialno hospitirali. Janja Pust je na 

mreženju šol predstavila svoj primer didaktičnega pristopa. 

Tudi letos smo se vsi člani projektnega tima udeležili vsaj enega izobraževanja za podporo vpeljevanja 

didaktičnih pristopov. V tem šolskem letu smo izvedli peti krog uvajanja didaktičnih pristopov. Na 

izveden didaktični pristop je vsak član podal povratno informacijo. Vsi člani smo se udeležili 

izobraževanja Učitelj kot raziskovalec in ustvarjalec dobre prakse, zaključne konference projekta pa tri 

članice. Projekt se s tem šolskim letom zaključi. 

 

Dnevi evropske kulturne dediščine  

MATJAŽ ŠTIH 

Tema letošnjih Dnevov evropske kulturne dediščine je bila Dober tek. Obeležili smo jih od 25. 9. do 

9. 10. 2021. Dijaki 2k in 3k so zbirali recepte svojih babic. Skupaj so jih zbrali 15. Zbrane recepte so 

dijaki predstavili pri pouku zgodovine. 
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Dvig digitalne kompetentnosti  

TANJA GAČNIK 

Gimnazija Novo mesto je eden izmed 220 vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki so v šolskem letu 2021/22 

pristopili k projektu Dvig digitalne kompetentnosti (DDK). Poslovodeči partner tega projekta je Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo, konzorcijski partner pa Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – 

ARNES. Namen projekta je izboljšati kakovost in učinkovitost različnih oblik izobraževanja in 

usposabljanj ter spodbujati inovativna učna okolja in prožne oblike učenja, ki bodo prispevali k dvigu 

digitalnih kompetenc otrok, učencev in dijakov, pa tudi vodstvenih in strokovnih delavcev v vzgojno-

izobraževalnem zavodu. 

Z namenom spodbujanja celotnega učiteljskega zbora k samozavestni uporabi različnih učnih orodij 

smo člani šolskega tima DDK v avgustu 2021 organizirali delavnice, na katerih smo obnovili znanje 

uporabe interaktivnih tabel in projektorjev, orodij Office 365 (Teams, OneDrive, Forms), orodij Moodle, 

Mentimeter ter Jamboard in se na novo seznanili z uporabo ekranov ter možnostmi snemanja videov. 

V maju in juniju 2022 smo člani projektnega tima izvedli osnovno analizo stanja digitalnih kompetenc. 

Strokovni delavci Gimnazije Novo mesto smo se opredelili do uporabe spletnih učnih orodij pri pouku, 

pregledali obstoječe stanje ter opredelili pričakovanja ob zaključku projekta. Evalvacijo med vodstvom 

šole, učiteljskim zborom in dijaki smo izvedli z orodjem SELFIE. Rezultati predstavljajo izhodišča za 

oblikovanje digitalne strategije, na podlagi slednje pa bomo izvedli usposabljanja ter udejanjanje teh 

znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

Projekt se zaključi 31. 8. 2023. 

 

EPAS (Šola ambasadorka Evropskega parlamenta)  

NINA ARNUŠ in URŠKA LONGAR 

Tudi v šolskem letu 2021/22 so dijaki naše šole aktivno sodelovali v projektu Šola ambasadorka 

Evropskega parlamenta (EPAS). Vključeni so bili dijaki iz 3c, posredno pa celoten 3. letnik. V projektu 

je sodelovalo 75 slovenskih srednjih šol. Naši dijaki so se pri izvedbi dejavnosti, povezanih s projektom, 

odlično izkazali, saj so se po številu prejetih točk uvrstili na 11. mesto med vsemi sodelujočimi šolami. 

V projekt je bilo vključenih veliko aktivnosti, kar je tako od dijakov kot tudi mentorjev terjalo ogromno 

časa in vloženega dela. 

V okviru projekta smo izvedli spodaj navedene aktivnosti. 

Uvodna delavnica na temo Evropske unije  

V torek, 28. 9. 2021, so imeli dijaki uvodno delavnico na temo Evropske unije v izvedbi IPM (Inštitut za 

politični menedžment). Delavnico je vodil Petar Mrdović in je bila interaktivno zasnovana. Delavnica je 

trajala 2 šolski uri in je vključevala spoznavanje delovanja Evropske unije, Evropskega parlamenta, 

posvetila se je tudi vplivom EU na vsakdanje življenje in pomenu aktivnega državljanstva. V prvem delu 

je bil dijakom predstavljen kratek pregled povezovanja držav, delovanje evropskih institucij in glavnih 

pristojnosti EU, nato pa so naslovili tri aktualne evropske tematike – varstvo okolja, digitalizacijo in 

solidarnost. V drugem delu so dijaki preko praktičnega dela v skupinah pripravili predloge kampanj 

ozaveščanja o EU in evropskih tematikah za svoje vrstnike. 
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»Meje mojega jezika so meje mojega sveta« (Ludwig Wittgenstein) –  

predavanje Mateja Škorjaka, predstavnika za jezike na Območni enoti 

Generalnega direktorata za prevajanje (Evropska komisija) 

V sredo, 15. 12. 2021, so imeli dijaki iz 3c, ki so aktivno vključeni v projekt EPAS, izjemno zanimivo in 

poučno predavanje gospoda Mateja Škorjaka, ki je predstavnik za jezike na Območni enoti Generalnega 

direktorata za prevajanje pri Evropski komisiji. Gospod Škorjak je poliglot, saj govori kar deset tujih 

jezikov. Spregovoril nam je o jezikovni raznolikosti v Evropski uniji, pomenu večjezičnosti ter kako le-to 

spodbuja EU. Predstavil nam je še jezikovno pestrost sveta ter opozoril, da številni jeziki žal izumirajo. 

Na kratko nam je predstavil tudi evropske institucije ter svoje delovne izkušnje na Evropskem sodišču, 

kjer je bil zaposlen kot prevajalec. Predavanje je zaključil z nagradnim kvizom. 

Spletni seminar o Evropski uniji za dijake iz 3a, 3b, 3c, 3k, 3š:  

Doživi Evropo doma!  

V sredo, 9. 2. 2022, in petek, 11. 2. 2022, so imeli vsi dijaki 3. letnika, vključno z EPAS-razredom, 

zanimivo predstavitev delovanja in institucij Evropske unije. Dogodek je izvedla Hiša EU iz Ljubljane in 

je potekal v virtualnem okolju. Pogovore sta vodila Sebastjan Runovec in Jan Štrukelj. 

Dijaki iz 3c, ki so vključeni tudi v projekt EPAS in o delovanju ter institucijah EU že veliko vedo, pa so 

imeli predavanje Karierne priložnosti za mlade v EU. 

Postavitev informacijske točke na šoli  

V okviru projekta so dijakinje izdelale plakat na temo EU in postavile informacijsko točko z gradivi o 

Evropski uniji. Informacijska točka je postavljena pred šolsko knjižnico. 

Družbena omrežja in sodelovanje v platformi EPAS  

Povezava do naše strani na Facebooku o projektu EPAS: https://www.facebook.com/EPAS-Gimnazija-

Novo-mesto-108826811048138. 

V šolskem letu 2021/22 je v programu EPAS aktivno sodeloval oddelek 3c. Dijakom in dijakinjam smo 

predstavili že v preteklem šolskem letu oblikovano Facebookovo stran EPAS Gimnazija Novo mesto in 

jih povabili, da spletno stran všečkajo in si jo natančno ogledajo. 

V nadaljevanju smo si skupaj ogledali nekaj primerov dobrih objav, pogovorili smo se o možnih in 

smiselnih tematikah ter pripravili načrt dela. Dijaki in dijakinje so se razdelili v skupine. Vsaka skupina 

si je izbrala en mesec, v času katerega so pripravljali tedenske objave. Znotraj oblikovanih skupin so si 

delo razdelili samostojno. Vsak teden so besedilo, pripravljeno za objavo, skupaj s povezavami na 

članke, videoposnetke, novice, fotografije ipd. poslali mentorici v pregled. Po pregledu je mentorica 

objavo delila na Facebookovi strani EPAS Gimnazija Novo mesto. Nekaj izbranih objav je delila v skupini 

Šole ambasadorke Evropskega parlamenta. 

  

https://www.facebook.com/EPAS-Gimnazija-Novo-mesto-108826811048138
https://www.facebook.com/EPAS-Gimnazija-Novo-mesto-108826811048138
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Objave so bile vsebinsko zelo raznolike: 

• objave informativne narave (»Ali ste vedeli?«, izdelovanje sveč iz jedilnega olja, Together – 

projekt, ki prispeva k varčevanju energije, prehod na rastlinsko prehranjevanje itn.), 

• povabila (npr. Nagrada državljan Evrope 2022, ogled videoposnetka Suša – spremembe, vplivi 

in zgodnje zaznavanje, problematika onesnaževanja s plastiko – ravnaj odgovorno, ogled 

informacijskega kotička o EU na Gimnaziji Novo mesto, program Erasmus+ DiscoverEU, Quo 

vadis, Evropa?), 

• predstavitev projektov (npr. Natura 2000, Erasmus+ DiscoverEU, European Green Deal), 

• obeležitev pomembnih dni (npr. svetovni dan svobode medijev, svetovni dan voda in svetovni 

dan meteorologije, mednarodni dan žena, svetovni dan boja proti raku, mednarodni dan 

spomina na žrtve holokavsta, svetovni dan religij, mednarodni dan gora, svetovni dan mokrišč 

itn.), 

• sodelovanje v okviru spletnih razprav »Če bi jaz odločal(a), bi ...«, 

• predstavitev izvedenih dejavnosti (predavanje gospoda Mateja Škorjaka, predstavnika za 

jezike na Območni enoti Generalnega direktorata za prevajanje pri Evropski komisiji, 

predstavitev poklicev in pripravništva v organih Evropske unije (Jan Štrukelj, Hiša EU), okrogla 

miza z naslovom NeDOBRODOŠLI? itn.), 

• predstavitev pravic, ki jih imamo kot državljani Evropske unije, 

• okoljska ozaveščenost in zaščita okolja, 

• predstavitev dneva Evrope in dogodkov, ki smo jih na šoli organizirali v tem tednu. 

Razprave z evropskimi poslanci »Če bi jaz odločal, bi ...«  

Dijakinje in dijaki so sodelovali tudi v razpravah z evropskimi poslanci. Pripravili so predloge za 6 

srečanj. Predstavili so jih na dveh razpravah, in sicer »Če bi jaz odločal(a) o boju proti globalnemu 

segrevanju« (26. 1. 2022) (https://www.gimnm.org/ce-bi-jaz-odlocal-bi-epas-boj-proti-globalnemu-

segrevanju/) in »Če bi jaz odločal(a) o preprečevanju odvisnosti med mladimi« (20. 4. 2022) 

(https://www.gimnm.org/ce-bi-jaz-odlocal-bi-epas-preprecevanje-odvisnosti-med-mladimi/). 

Poleg tega pa so pripravili predloge še za štiri druge razprave: 

• energetski viri prihodnosti (12. 1. 2022), 

• zaposlovanje mladih (16. 3. 2022), 

• boj proti revščini (30. 3. 2022), 

• enakopravnost spolov (13. 4. 2022). 

V okviru tedna Evrope smo skupaj z dijaki pripravili virtualno srečanje z evropsko poslanko Ireno Jovevo 

ter delavnico o priložnostih, ki jih ponuja Evropska unija za mlade. 

  

https://www.gimnm.org/ce-bi-jaz-odlocal-bi-epas-boj-proti-globalnemu-segrevanju/
https://www.gimnm.org/ce-bi-jaz-odlocal-bi-epas-boj-proti-globalnemu-segrevanju/
https://www.gimnm.org/ce-bi-jaz-odlocal-bi-epas-preprecevanje-odvisnosti-med-mladimi/
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Dijaki iz 3c videokonferenčno z evropsko poslanko Ireno Jovevo v tednu 

Evrope  

LARISA RATAJ IN LANA ANDERLIČ 

V torek, 10. 5. 2022, so dijaki iz 3c sodelovali v pogovoru z evropsko poslanko Ireno Jovevo in tako 

obeležili dan Evrope. Pogovor je moderirala profesorica Suzana Krvavica. 

V uvodnem delu je bila vsebina pogovora vezana na življenje in delo evroposlanke pred izvolitvijo v 

Evropski parlament in izkušnje, ki jih je pridobila med opravljanjem novinarskega poklica. V 

nadaljevanju smo izvedeli, kako poteka delovni dan evropskih poslancev, in se dotaknili tudi odnosa 

EU do migracijske politike ter položaja žensk v politiki. Poslanka je poudarila tudi pomen kulture dialoga 

v političnem prostoru in pomembnost proaktivnosti mladih skozi politično udejstvovanje. Predstavila 

je tudi številne karierne možnosti, ki jih na različnih področjih EU ponuja mladim. V zaključku je 

evroposlanka kot ključno vrednoto izpostavila uvidevnost, na kateri naj, tako kot v sloganu EU Združeni 

v raznolikosti, temeljijo vse ostale vrednote. 

Dijakom se je pogovor zdel zanimiv in strnili so nekaj svojih vtisov: 

“Pogovor je bil poučen, ker smo iz prve roke izvedeli, kako poteka delo evroposlancev.” 

“Posebno zanimive so se mi zdele možnosti za mlade, ki jih ponuja EU, in pogovor me je spodbudil, da 

bom to temo še raziskala.” 

“Navdušila me je odkritost, s katero je evroposlanka govorila o vseh temah, zato si bom pogovor 

zagotovo zapomnila kot lepo izkušnjo.” 

Evropsko leto mladih – delavnica za dijakinje in dijake iz 3c v okviru tedna 

Evrope 

Dijaki iz 3c so imeli v tednu Evrope, 13. 5. 2022, še delavnico z Aleksandro Pavlič iz Europe Direct Novo 

mesto. Dijakinje in dijake je nagovorila z aktualnimi temami v povezavi z evropskim letom mladih in 

jim predstavila številne priložnosti, ki jim jih ponuja Evropska unija. S tem dogodkom smo tudi uradno 

zaključili letošnji projekt EPAS. 

Suzana Krvavica vodi pogovor s poslanko Jovevo, posnetek zaslona: Nina Arnuš 
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Strasbourg – podelitev filmske nagrade občinstva LUX – projekt EPAS  

V sredo, 8. 6. 2022, je v Evropskem parlamentu v Strasbourgu potekala podelitev filmske nagrade 

občinstva LUX. Vzporedno z dogodkom je bilo organizirano tudi srečanje dijakov in mentorjev iz vseh 

držav članic Evropske unije, ki sodelujejo v projektu EPAS. Iz Slovenije so se dogodka udeležili 

predstavniki dveh šol, in sicer iz Gimnazije Novo mesto in Gimnazije Kranj. Iz Novega mesta sva odšli 

Lučka Peterlin iz 3c in mentorica projekta Nina Arnuš. 

Poleg podelitve filmskih nagrad je bil za udeležence organiziran tudi seminar. Gostje so zbrane 

nagovorili na področju filma, kulture ter evropskih vrednot, ki jih odražajo nominirani filmi. Zmagovalni 

film je Quo vadis, Aida režiserke Jasmile Žbanić, ki govori o pokolu v Srebrenici. Poleg režiserke je 

občinstvo z ganljivim sporočilom nagovorila tudi predsednica združenja Matere Srebrenice, Munira 

Subašić. 

Na srečanju so imeli mladi udeleženci dogodka tudi čas za medsebojno druženje in spoznavanje mesta 

Strasbourg. Dijaki iz vseh držav članic Evropske unije so se tako med sabo družili v duhu slogana 

Evropske unije Združeni v raznolikosti. 

11. mesto med 75 srednjimi šolami  

V projektu EPAS je sodelovalo 75 srednjih šol. Dijaki naše gimnazije so se zelo dobro odrezali in z vsemi 

izvedenimi aktivnostmi dosegli 11. mesto. 

Podelitev filmske nagrade občinstva LUX, foto: Peter Zupan 

Zaključna EPAS-ova slovesnost v Ljubljani, foto: Peter Zupan 
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Erasmus+ – Kako vzgojiti mladega trajnostnega podjetnika (To Train 

Your Own Sustainapreneur) 

mag. JANEZ GORENC 

Namena projekta sta spodbujanje razvoja podjetniške kompetence pri mladih ter njihova usmeritev v 

trajnostni razvoj. 

Sodelujoče organizacije: 

• Gimnazija Novo mesto (prijavitelj projekta), 

• Pärnu Sütevaka Humanitaargümnasium, Pärnu, Estonija in 

• Colaiste Chraobh Abhann, Kilcoole, Irska. 

V šolskem letu smo imeli tri izmenjave v treh različnih državah, in sicer: 

• v Gimnaziji Novo mesto od 8. 11. do 12. 11. 2021, 

• v Pärnuju v Estoniji od 21. 3. 2022 do 25. 3. 2022, 

• v Kilcoolu na Irskem od 9. 5. do 13. 5. 2022. 

Na izmenjavi v Novem mestu je sodelovalo po 6 dijakov iz Estonije in Irske ter 12 iz Novega mesta. 

Sodelovala sta tudi po 2 učitelja iz Estonije in Irske ter 3 iz Novega mesta. 

V skladu z namenom projekta smo v Novem mestu razvijali podjetniške projekte s tega področja, ob 

tem pa smo obiskali podjetje, ki se ukvarja s trajnostno kozmetiko, ogledali smo si primer trajnostnega 

turizma na Bledu ter kulturne znamenitosti v Ljubljani. Obiskali smo tudi Podjetniški inkubator 

Podbreznik, kjer smo dijake učili o dizajnerskem pristopu in o metodi vitkega startupa. 

Dijaki so v okviru izmenjave v Novem mestu napisali svoj CV, merili pa smo tudi stopnjo razvitosti 

podjetniških kompetenc. 

 

Izmenjava v Novem mestu, foto: mag. Janez Gorenc Udeleženci izmenjave na Bledu, foto: mag. Janez Gorenc 

 



[60] 

 

Erasmus+ – Vzgoja učiteljskih podjetniških kompetenc za promocijo 

socialnega podjetništva v evropskem šolskem prostoru (Empowering 

Teacher Competence to Promote Social Entrepreneurship in 

European Schools) 

mag. JANEZ GORENC, TANJA GAČNIK in POLONCA CENTA 

Projekt je namenjen usposabljanju učiteljev za podjetniške kompetence z namenom promocije in 

poučevanja socialnega podjetništva na šolah. V projektu sodelujejo naslednje organizacije: 

• gimnazija Bethlen, Hódmezővásárhely, Madžarska (vodje projekta), 

• DRPD Novo mesto, Slovenija, 

• Foundation of Knowledge, Hódmezővásárhely, Madžarska, 

• Gimnazija Novo mesto, Slovenija, 

• Institute of Entrepreneurship Development, Larissa, Grčija, 

• I. M. Panagiotopoulos School, Atene, Grčija, 

• Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği, Zonguldak, Turčija, 

• Zonguldak Sınav Koleji Anadolu Lisesi, Zonguldak, Turčija. 

V šolskem letu 2021/22 smo izvedli prve tri izmenjave, in sicer (po časovnem vrstnem redu) (1) v 

Atenah v Grčiji, (2) v Zonguldaku v Turčiji ter (3) v Hódmezővásárhelyju na Madžarskem. Pri prvih dveh 

izmenjavah so sodelovali le učitelji, v zadnji pa tudi po štirje dijaki z vsake šole. V šolskem letu 2022/23 

bomo izvedli še dve izmenjavi v Novem mestu ter enega v Larissi. 

Med 28. 11. in 3. 12. 2021 je v Atenah (Grčija) potekalo uvodno izobraževanje predstavnikov 

partnerskih organizacij z naslovom Introduction To Social Entrepreneurship in European Schools. 

Organizacijo srečanja je prevzela v projektu sodelujoča šola I. M. Panagiotopoulous. Izobraževanja sta 

se iz Gimnazije Novo mesto udeležila Tanja Gačnik in mag. Janez Gorenc. Med srečanjem so potekala 

predavanja in delavnice s poudarki na vpeljevanju socialnega podjetništva v šolski učni proces. Četrti 

dan srečanja je delavnico izvedel tudi mag. Janez Gorenc. 

Od 8. do 11. 3. sta se Polonca Centa in Tanja Gačnik udeležili srečanja partnerskih organizacij v 

Zonguldaku (Turčija) v organizaciji šole Sinav Koleji z namenom pregleda že opravljenega dela na 

projektu ter usklajevanja nalog in nadaljnjih obveznosti. 

Od 26. 6. do 2. 7. 2022 je v Hödmezovàsàrhelyju na Madžarskem potekalo srečanje vseh partnerskih 

šol in institucij pod naslovom Understanding a problem in Teaching Social Entrepreneurship. V okviru 

srečanja je potekala tudi izmenjava za dijake, ki so se je udeležili dijaki tretjih letnikov Nika Bajić, Ivana 

Horvat, Val Vidmar in Nik Zupančič pod mentorstvom Polonce Centa in Tanje Gačnik. Vsi udeleženci 

srečanja so bivali v Szegedu, prestolnici južne Madžarske, ki je presenetila s svojo bogato arhitekturno 

dediščino in živahnim dogajanjem. 

Dijaki in mentorji so se udeležili različnih izobraževanj v okviru aktivnosti C2/C3, saj so vsi predstavniki 

sodelujočih ustanov pripravili predavanja in delavnice na temo socialnega podjetništva. Mentorica 

Polonca Centa je pripravila predstavitev z naslovom What is the 4th sector? in izvedla delavnico. Dijaki 

iz sodelujočih držav so pričeli z delom v nacionalnih ekipah in se pozneje razporedili v mešane ekipe, v 

katerih so razvijali podjetniško idejo, ki je upoštevala priporočila »pro-benefit« sektorja. Odziv 

udeležencev je bil izvrsten, saj se je razvila živahna debata z izmenjavo različnih mnenj, pogledov in 

izkušenj. 
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Gostiteljska šola Bethlen Gábor Református Gimnázium (BGRG) je pripravila bogat spremljevalni 

program, v okviru katerega so udeleženci obiskali bližnje socialno podjetje, prisluhnili orgelskemu 

koncertu in se preskusili v igranju na orgle, odšli na čolnarjenje po reki Tisi, si ogledali neprecenljivo 

bogastvo šolske knjižnice ter uživali ob predstavitvi tradicionalnih madžarskih plesov. 

 

Evropski projekt Poučevanje evropske zgodovine s filmom  

BARBARA MAZNIK 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo na Gimnaziji Novo mesto sodelovali v projektu Poučevanje evropske 

zgodovine s filmom v organizaciji zavoda VIZO. Sodelovali so dijaki iz 2k in 3k ter učitelji Nevenka 

Malnarič Brulc, Matjaž Štih in Barbara Maznik. 

Sodelujoči učitelji smo se decembra in januarja srečali na dveh izobraževanjih, kjer smo dobili navodila 

za pripravo dijakov na ogled filmov, vodenje pogovora in mentorstvo dijakov pri izdelavi videoesejev. 

Rok Govednik, koordinator zavoda VIZO, je za dijake pripravil dve predavanji o filmu (zgodovina filma 

in filmska izrazna sredstva), na katerih so dijaki dobili osnovno znanje o filmu in navodila za gledanje in 

analizo umetniškega filma. V letošnjem letu smo si ogledali turški film Mustang in korejski film Parazit. 

Film Mustang so si dijaki ogledali v šoli, film Parazit pa na rednem programu RTV SLO. Po ogledu obeh 

filmov so napisali svoje vtise o njiju in jih oddali v spletno učilnico. Pri pisanju vtisov so upoštevali 

navodila za gledanje filma. Pogovor o filmu Mustang sva vodila Matjaž Štih in Barbara Maznik, pogovor 

o filmu Parazit pa je izvedel Rok Govednik, letos v živo. Dijaki so sodelovali v pogovorih in izražali svoja 

mnenja. Oba filma sta se jih dotaknila, tako zaradi obravnavanih tem kot zaradi izbire filmskih izraznih 

sredstev. Njihova opažanja so bila zelo zanimiva. Aprila so dijaki po skupinah izdelali videoeseje, s 

katerimi so sodelovali na natečaju VideoRez, kjer pa letos niso prejeli nobene nagrade. 

Dijakom je bil projekt všeč. Povedali so, da so se naučili gledati umetniški film in izraziti 

družbenokritičen pogled na izbrano temo z videoesejem. Sodelujoči učitelji menimo, da je vključevanje 

filma v poučevanje učinkovita oblika dela, ki jo bomo redno uporabljali pri obravnavi določenih tem. 

Dijaki z ostalimi udeleženci izmenjave na Madžarskem, 

 foto: Önder Küçüköner 
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Koordinacija pedagoške prakse 

ZLATKA BUTKOVEC GAČNIK 

Pedagoško prakso je opravljalo enajst študentov. Vsi, razen dveh študentov, so bili naši bivši dijaki. Za 

vsakega študenta sem pripravila načrt glede na smernice posamezne fakultete oz. smeri študija. Poleg 

opazovanja in izvajanja pouka sem v načrt vključila še predstavitev šole, pogovor pri ravnateljici in 

predstavitev dela svetovalne službe. Sledila sem različnim aktivnostim na šoli in tudi vanje vključevala 

študente. Vsak načrt je bil odprt za dodatne dejavnosti, ki so se v času prakse odvijale na šoli. Kot 

koordinatorica sem sodelovala s fakultetami, študenti, mentorji, svetovalno službo in vodstvom šole. 

Preglednica: Pedagoška praksa v šolskem letu 2021/22. 

Zap. št. Študent/-ka Smer študija Mentorica 

1.  Urban Juhart Psihologija Zlatka Butkovec Gačnik 

2.  Eva Beg Psihologija Zlatka Butkovec Gačnik 

3.  Polona Kralj Psihologija Klara Mavsar 

4.  Špela Mohar Športna vzgoja Breda Vovko 

5.  Mojca Smuk Pedagogika Anica Kastelec 

6.  Ula Tratar Pedagogika in slovenistika Anica Kastelec 

7.  Veronika Pucelj Slovenistika in anglistika 
Suzana Krvavica 

Zlatka Butkovec Gačnik 

8.  Anže Lukman Zgodovina Suzana Malnar 

9.  Nina Bele Slovenistika in anglistika Suzana Krvavica 

10.  Nina Pergar Slovenistika in francistika Suzana Krvavica 

11.  Hana Kastelic Germanistika in slovenistika Nataša Sekula Zupančič 

Dijaki analizirajo film, foto: Barbara Maznik 
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Študenti so glede na rezultate evalvacijskega vprašalnika s potekom opravljanja prakse zelo zadovoljni. 

Še posebno so izpostavili, da smo ena izmed redkih šol, ki študentom tudi v epidemioloških razmerah 

omogoča opravljanje pedagoške prakse. Posebno jih je zanimala uporaba učne tehnologije, saj je na 

fakultetah v večini primerov ne uporabljajo v tolikšni meri kot na naši šoli. Prav tako so izrazili 

navdušenje nad izvajanjem hibridnega pouka in pohvalili usposobljenost učiteljev za tovrstno izvedbo. 

 

Lepljenka – Potujoči labod 

NATALIJA PETAKOVIČ 

Lepljenka – Potujoči labod je mednarodni projekt, v katerega se je v dveh posameznih obdobjih od 

2015 do 2018 in od 2019 do 2020 vključilo preko 570 gimnazijcev iz 13 slovenskih gimnazij in 7 gimnazij 

iz tujine. Projekt vodi JSKD iz Novega mesta, njegov idejni vodja je Samo Dražumerič, ki je v preteklosti 

skupaj z ilustratorjem Petrom Škerlom vodil ustvarjalne delavnice, sedaj pa te delavnice izvaja 

večinoma sam. Pod njunim vodstvom so dijaki 3. letnika Gimnazije Novo mesto pri pouku slovenščine 

spoznavali zgodovinsko ozadje nastanka Kosovelovih lepljenk in v skupinah ustvarjali svoje. V njih so 

na inovativen način predstavili svoja razmišljanja, povezana z nenehnim izpraševanjem o obstoju 

mladega človeka v sedanjem trenutku, ki ga vidijo, kot pravijo sami, kot utapljajoče srce v notranjih 

razprtijah in družbeni neenakosti. Delavnice so potekale januarja, v tednu od 19. do 21. 1. 2022, po tri 

šolske ure v vseh oddelkih 3. letnika in v oddelku mednarodne mature. 

Razstava lepljenk, nastalih pri pouku, bo predvidoma septembra na novomeškem Glavnem trgu, 

načrtovan je tudi izid kataloga. 

 

Podjetnost in ustvarjalnost 

mag. JANEZ GORENC 

V šolskem letu 2021/22 smo dejavnost Podjetnost in ustvarjalnost vodili Janez Gorenc, Irena Žagar in 

Simon Jeraj (zunanja), Mojca Rangus in Verena Potočnik. 

Z dijaki smo praviloma delali na daljavo po Zoomu. Delali smo po metodi Doris Korda Design Thinking 

in Lean Startup, in sicer smo reševali avtentične izzive ter razvijali svojo idejo, s katero so se dijaške 

ekipe potem udeležile raznih tekmovanj, na koncu tudi Poprov in ScienceJama. 

Z ekipami Phaeoplastic (Jerca Klančar in Gaja Ogulin iz 3c ter Žana Urankar iz 3mm), GoFood (Vana 

Bašić iz 3mm in Luka Udovč iz 3š) in Rising Kelts (Tina Dimič iz 1c, Eva Hudoklin in Marja Klarič iz 1b, 

Ema Medved, Maj Mihalič in Jaša Pelko iz 1d ter Luka Medic iz 1e, Luc Hočevar Nahtigal iz 1š ter Izak 

Fabjan iz 1. letnika SEŠTG Novo mesto) smo sodelovali na naslednjih tekmovanjih: 

• regijsko tekmovanje Popri (vse naštete ekipe) 

• prvi krog državnega tekmovanja ScienceJam (Phaeoplastic, GoFood) 

• finale državnega tekmovanja ScienceJam (Phaeoplastic) 

Na prvi krog ScienceJama sta se z raziskovalnima nalogama in poslovnima modeloma prijavili ekipi 

Phaeoplastic in GoFood, vendar se je v finale prebila samo ekipa Phaeoplastic. 
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Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti 

Sredi septembra (16., 17., 23. in 24. septembra) smo sodelovali pri aktivnosti Z ustvarjalnostjo in 

inovativnostjo do podjetnosti (odsihmal: ZUIP), ki jo je organiziral Grm Novo mesto – Center biotehnike 

in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija. ZUIP je trajal dva četrtka in dva petka 

zaporedoma. Pri aktivnosti so poleg dijakov Gimnazije Novo mesto sodelovali dijaki še dveh srednjih 

šol, in sicer dijaki Srednje lesarske, gradbene in vzgojiteljske šole Šolskega centra Novo mesto ter šole 

organizatorice. Dijaki so delali hibridno, torej so bili na matičnih šolah, med seboj pa so bili povezani 

preko videokonference na aplikaciji Zoom. Iz Gimnazije Novo mesto je sodelovala celotna ekipa Rising 

Kelts, ker so razvijali svoj projekt ter konstruirali robota. 

Startup vikend 

Na začetku novembra (5. in 6. novembra) smo organizirali startup vikend, na katerem so sodelovali 

dijaki treh srednjih šol – Gimnazije Novo mesto, Grma Novo mesto – Centra biotehnike in turizma, 

Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije ter Srednje lesarske, gradbene in vzgojiteljske šole 

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. Sodelovalo je skupaj 17 ekip, od tega ves čas ali nekaj časa sedem z Gimnazije 

Novo mesto. Tekmovanje je bilo izvedeno hibridno. 

Gimnazija kot zgled šole podjetnosti 

TANJA GAČNIK 

V sredo, 29. 9. 2021, je v hotelu Šport Otočec pod okriljem časnika Dnevnik potekal četrti regijski 

dogodek Dolenjsko-posavske gazele 2021 s podelitvijo jubilejnih 20. gazel. Na dogodku je bila 

Gimnazija Novo mesto izpostavljena kot zgled šole podjetnosti, del programa je bila tudi predstavitev 

naših dveh dijakov Nika Stanojevića iz 3c in Vala Vidmarja iz 3mm s svojim izdelkom Visus – See with 

me. S pripomočkom za slepe in slabovidne sta že zmagala na nacionalnem tekmovanju Popri, na 

evropskem tekmovanju Eusair Popri Youth, bila srebrna na Genius Olypiad in prejela priznanje 

Inženirska iskra. S prepričljivim, samozavestnim in zanosa polnim nastopom sta pritegnila zanimanje 

zbranih podjetnikov iz naše regije. 

 

Nik in Val med predstavitvijo, foto: Tanja Gačnik Nik in Val na podelitvi, foto: Tanja Gačnik 
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PODVIG – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje 

prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah 

TANJA GAČNIK 

Zaključuje se zadnje, peto leto projekta PODVIG, v katerem je imela Gimnazija Novo mesto vlogo 

razvojne gimnazije. Ključni cilj projekta je skozi medpredmetno povezovanje ter sodelovanje z okoljem 

in širšo skupnostjo pri dijakih razvijati kompetenco podjetnosti. Poseben poudarek je na 

prepoznavanju trajnostnih ter osebnih izzivov in reševanju le-teh s pomočjo kompetence podjetnosti 

v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Za razliko od klasičnega pouka z dejavnostmi znotraj projekta 

načrtno razvijamo prožne oblike učenja s sistematičnim vpeljevanjem in razvijanjem medpredmetnih 

in (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov ter reševanju avtentičnih 

problemskih situacij in družbenih izzivov. Čeprav je osredotočenost na aktivni vlogi dijaka, pa 

dejavnosti znotraj projekta opolnomočijo učitelja pri razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo 

sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij, tudi z najrazličnejšimi oblikami mreženja. 

Na gimnaziji smo si kot prednostno nalogo zadali razvijanje in vpeljevanje interdisciplinarnih tematskih 

sklopov (ITS) v predmetnik splošne gimnazije v obsegu 105 ur. Pri posameznemu ITS-u smo vključili vsaj 

tri predmetna področja. Tako smo v letu 2017 začeli z načrtovanjem različnih ITS-ov za dijake 2. letnika, 

prvič pa smo jih poskusno izvedli v šolskem letu 2018/19. Izkušnje in pozitivni odzivi so nam dali zagon, 

da smo zasnovali raznolike ITS-e tudi za dijake 3. letnika, te ITS-e pa smo prvikrat izvajali v šolskem letu 

2019/20. Zaradi povečanega vpisa na gimnazijo smo v letošnjem šolskem letu pripravili še dodatne 

načrte za nove ITS-e (štiri za dijake 2. letnika in tri za dijake 3. letnika).  

V šolskem letu 2021/22 smo v projekt vključeni profesorji vodili dejavnosti z naslovom Izziv za dijaka. 

Pri pouku (v okviru predmetov ali ITS-ov) ali pri razrednikovih urah smo (ne)posredno spoznavali 

različne cilje Agende 2030 za trajnostni razvoj. Dijaki so preko dejavnosti s samostojnim ali skupinskim 

raziskovanjem in dejanji prispevali h globalnemu trajnostnemu ravnanju. 

Kljub zaključku projekta dne 30. 9. 2022 ohranjamo željo po uporabi pridobljenih sposobnosti in po 

doprinosu dejavnosti za našo šolo in širšo skupnost. 

V šolskem letu 2021/22 smo izvajali naslednje ITS-e (v oklepaju so predstavljeni vključeni predmeti):  

2. letnik: 

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

• 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),  

• Zdrav življenjski slog (ŠVZ, BIO, KEM, PSI) in 

• Nevroznanost (BIO, PSI, ŠVZ). 

3. letnik: 

• Film (SLO, LUM, FIL, SOC), 

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

• Ali nas mora biti strah? (ZGO, GEO, SLO, UMZGO) 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. 
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ITS Gledališče (gremo na kavo s Talijo in Melpomeno) 

TOMAŽ KONCILIJA 

V šolskem letu 2021/22 je ITS Gledališče obiskovalo 12 dijakov, glavni cilj pa je bil v skladu z učnim 

načrtom uprizoriti gledališko predstavo. Dijaki so najprej začrtali teme, ki jih zanimajo in vznemirjajo. 

Izkazalo se je, da so to predvsem medsebojni odnosi na vseh ravneh – prijateljski, partnerski, družinski 

ipd. – ter razmerje dijakov do sveta in življenja po dveletni izkušnji z izrednimi razmerami. Osnovna 

ideja je bila nato najti prepoznavne odlomke iz nekaterih klasičnih del svetovne in slovenske dramatike, 

ki bi z različnih perspektiv ilustrirali ali parodirali izbrane teme. Po skrbnem tehtanju so dijaki prišli do 

zaključka, da želijo ustvariti lastno predstavo, temu cilju pa so nato namenili več mesecev. Žal je šele 

proti koncu šolskega leta nastalo dramsko besedilo v nekaj prizorih kot plod pretežno skupinskega 

prizadevanja in sodelovalnega učenja. Skozi vse šolsko leto je ustvarjalni proces sicer v veliki meri 

zaznamovala epidemija koronavirusa, tako da smo morali delati v oteženih okoliščinah brez fizičnega 

stika, kar je za gledališče seveda poseben izziv. Poleg priprav na uprizoritev so si dijaki prav tako na 

daljavo, saj drugače ni bilo mogoče, ogledali tudi dve profesionalni predstavi, ki so ju zrelo in kritično 

ocenili. Dotaknili smo se še sodobnejših dramskih praks, npr. performansa in postdramskega gledališča 

– elemente slednjega so dijaki tvorno vnesli tudi v lastno predstavo. V času junijskih projektnih dni smo 

tako sploh prvič poskušali odigrati nastalo predstavo v celoti na improviziranem odru v šolski 

telovadnici – dijaki so jo naslovili z delovnim naslovom Za mizo, poleg lastnih avtorskih scen pa so vanjo 

na koncu vključili tudi nekaj ključnih prizorov iz Zupančičevega Vladimirja. Žal je za uprizoritev pred 

publiko zmanjkalo časa, dogovorili pa smo se, da bomo podobno kot že lansko leto z vajami nadaljevali 

konec avgusta in v začetku septembra, čeprav bodo vložene ure daleč presegle načrtovani časovni okvir 

izbirnega tematskega sklopa, kar priča o izjemni motiviranosti dijakov. Premiero tako načrtujemo 

konec septembra ali v začetku oktobra 2022. 

ITS Od matematike do podjetnosti 

MOJCA RANGUS 

Izbirni tematski sklop Od matematike do podjetnosti je namenjen razvijanju kompetence podjetnosti, 

kar pomeni pridobivanje takšnih znanj in veščin, ki se uporabljajo v vsakdanjem življenju ter v grajenju 

kariere. 

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, metodologijo lean startup in business model 

canvas. Predmet pa v celoti temelji na metodi poučevanja Doris Korda in Steva Blanka. 

V letošnjem šolskem letu je sodelovalo 11 dijakov, ki so pod mentorstvom 4 profesorjev reševali štiri 

podjetniške izzive. Prvi izziv nam je dala Splošna bolnišnica Novo mesto, drugega Maja Vukša, tretjega 

Marko Pavlin, v četrtem pa so dijaki razvijali svojo lastno poslovno idejo in jo predstavili predstavnici 

Razvojnega centra Novo mesto Anji Jakše. 

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 podali 

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

pomemben tudi posameznikov mindset oz. miselna naravnanost. 

ITS Kako temačen je bil v resnici srednji vek? 

NEVENKA MALNARIČ BRULC 

V ITS je bilo vključenih 28 dijakov. Program smo izvajali Nevenka Malnarič Brulc (zgodovina), Barbara 

Maznik (umetnostna zgodovina), Marko Kastelic (latinščina) in Natalija Petakovič (slovenščina). 

Vsebine se glede na prejšnja leta niso spreminjale. Na koncu leta je bila izvedena ekskurzija na grad 

Rihemberk in grad Predjama. 

  

Dijaki pri pouku, foto: Mojca Rangus 

Na gradu Rihemberk, foto: Klemen Kovač 
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ITS Znanost v gibanju 

BLAŽ ZABRET 

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 z vidikov vseh treh nosilnih 

predmetov. Obravnavali smo 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. Dijaki so izdelali 

makete mišic in kosti iz vsakodnevnih materialov. Spoznavali smo hranila, ki jih vsebujejo različna živila, 

in jih povezali s funkcijo v našem telesu. Na praktičnem primeru laboratorijske vaje smo spoznali, kaj 

je kalorična vrednost hranil, in jo za nekaj izbranih hranil tudi izmerili. Pogovarjali smo se o tem, kaj se 

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

manj produktivni. Teme, ki so nas zanimale, pa niso obravnavale samo procesov v človeškem telesu na 

površju Zemlje. Spoznavali smo tudi, kaj se dogaja, ko je telo v breztežnostnem prostoru ali pod vodo. 

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 smo ITS zaključili s tremi projektnimi dnevi. V okviru teh dni so dijaki naredili 

raziskavo, katere so najbolj pogoste gibalne težave ljudi, in pripravili gibalno-raztezne vaje za lajšaje 

teh težav. Svojo nalogo so zaključili z infografiko ali videoposnetkom, s katerima so vaje tudi predstavili. 

Izdelke smo objavili na spletnih kanalih šole. 

 

ITS Zdrav življenjski slog 

JERNEJ CIMPERMAN, JANA HOSTA, MARIJA KOČAR in MARINKA KOVAČ  

Z upanjem, da v letošnjem šolskem letu pri izvedbi ZŽS ne bo sodeloval koronavirus, smo v septembru 

predstavili načrt izvedbe in dijake pozvali k dopolnitvi z njihovimi idejami in predlogi. 

Začeli smo s predstavitvijo temeljev zdravega življenjskega sloga (spanje, prehrana, duševno in telesno 

zdravje) in določili roke za izvedbo. Pri obravnavi osnovnih sestavin hrane smo izvedli laboratorijske 

vaje, pri katerih smo določili beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe. Pomembnost vitaminov v hrani 

smo poudarili ob izvedbi laboratorijske vaje o določitvi C-vitamina v sadju in zelenjavi. Poznavanje 

Dijaki preizkušajo potapljaški refleks, foto: Tanja Gačnik Izdelovanje modela skeletne mišice, foto: Tanja Gačnik 
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osnovnih veščin priprave hrane smo preverili z izdelavo skute in uporabo le-te v prehrani. Pomen in 

pasti prekomerne uporabe soli smo povezali z laboratorijsko vajo o določitvi soli v prehrambnih 

izdelkih. 

Tudi letos smo si na začetku šolskega leta izbrali spremembo v življenjskem slogu na področju, kjer se 

čutimo najšibkejši. To spremembo so dijaki spremljali z izbranimi kazalniki, opremili s teoretično 

osnovo, članki, komentarjem, v katerem so opisali učinek, in jo opisali kot v poročilu ob koncu šolskega 

leta. Dijake smo nagovarjali k zbiranju informacij o zdravem življenjskem slogu, jih usmerjali na spletne 

strani, k ogledu filmov, opozarjali na dogodke in tudi kritično ovrednotili vsebine. 

V septembru smo izvedli analizo telesne sestave in zbrali podatke o telesnih sposobnostih, ki smo jih 

uporabili za izdelavo vadbenega načrta za izboljšanje zdravja. Dijaki so bolj ali manj pridno izvajali svoj 

vadbeni načrt in na koncu šolskega leta smo ponovili meritve in analizirali telesno sestavo. Pri veliki 

večini so bile razlike očitne in dobro izmerljive. Dijaki so dobili vpogled v to, koliko se da storiti zase in 

za svoje zdravje v obdobju enega leta, vmes pa predelali snov v zvezi s pomenom športne aktivnosti za 

ohranjanje zdravja. Našteli smo glavne dejavnike tveganega življenjskega sloga in ugotavljali, kako 

redna športna vadba vpliva na pojav najpogostejših bolezni. 

Čas korone je še bolj potrdil pomembnost zdravega življenjskega sloga posameznika, njegovega 

telesnega ter psihičnega zdravja, za kar so se dijaki trudili z učiteljema športne vzgoje in psihologije ter 

iskali metode za preventivo in izboljšanje imunskega sistema, odnosa do bližnjega, narave in osebne 

higiene. Za razredno uro v drugem letniku smo izdelali Powerpointovo predstavitev o zdravem 

življenjskem slogu, ki jo bodo v naslednjih letih razredniki uporabili na razrednih urah. 

Na prvi projektni dan smo odšli na Gimnazijsko pot, se na njej družili, spoznali osebnosti, povezane z 

Gimnazijo Novo mesto, in jo prehodili v hudi vročini. En dan smo pripravljali svoj najljubši zdrav obrok 

in ga naslednji dan delili z ostalimi sošolci in mimoidočimi v Kettejevem drevoredu. 

ITS Nevroznanost 

SAŠA LAVRIČ, NEJA LUZAR in KLARA MAVSAR 

Glavni cilj ITS-a Nevroznanost je spoznavanje delovanja naših možganov ter njihove povezanosti z 

našim vedenjem in doživljanjem. Raziskujemo, kako lahko s športno dejavnostjo vplivamo na delovanje 

naših možganov, pri čemer dijaki spoznavajo tudi različne tehnike sproščanja (na primer dihalne 

tehnike, avtogeni trening, postopno mišično sproščanje, vaje čuječnosti, vizualizacija). V letošnjem 

šolskem letu smo poleg teoretičnega dela, pri katerem so dijaki podrobneje spoznali strukture 

Zdrav piknik, foto: Marija Kočar Udeleženci pohoda po Gimnazijski poti, 

 foto: Marija Kočar 
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možganov in njihove naloge, izvedli tudi različne aktivnosti, pri katerih so dijaki lahko teorijo prenesli v 

vsakdanje življenje. Obiskali smo adrenalinski park, kjer so dijaki preizkusili svoje zmožnosti in se naučili 

več o tem, kako adrenalin vpliva na nas in naše možgane. Izvedli smo tudi živo knjižnico, kjer so dijaki 

imeli priložnost, da v pogovoru z »živimi knjigami« izvejo več o tem, kakšne predsodke in stereotipe 

doživljajo pripadniki manjšin oz. marginalnih skupin. V Anton Podbevšek teatru smo si ogledali 

predstavo Muzikofilija, ki prikazuje, kako glasba vpliva na naše možgane. V drugem delu predmeta smo 

se s perspektive nevroznanosti osredotočili na bolezni in duševne motnje, pri katerih so nas zanimali 

psihološki, biološki in fiziološki vidik. Ogledali smo si film Still Alice, pri čemer so dijaki spoznali, kako 

poteka Alzheimerjeva demenca. S filmom Swallow smo podrobneje spoznali duševno motnjo pica 

(pika), s filmom Black Swan pa shizofrenijo. Prav tako nas je obiskalo nekaj gostov, in sicer dr. med. 

spec. psihiatrije Peter Kapš, čigar predavanje se je nanašalo na osebnostne motnje, kriminologinja 

Snežna Krek, ki je spregovorila o svojem delu in nevrološkem ozadju kriminalnega vedenja, Amina Nur 

(ŠENT), ki je povedala več o tem, s katerimi duševnimi motnjami se sooča pri svojem delu, in o poteku 

terapije, ter plesno-gibalna psihoterapevtka Alenka Lin Vrbančič Simonič, ki je v svojem predavanju 

predstavila povezanost možganov in plesa s terapijo. Obiskali smo tudi Osnovno šolo Dragotina Ketteja, 

kjer so nam predstavili svoje delo z otroki z motnjami v razvoju, dijaki so spoznali skupino otrok z 

večjimi primanjkljaji v razvoju in preizkusili multisenzorno sobo. Prav tako so spoznali in preizkusili 

program Play Attention za ohranjanje pozornosti in delo preko komunikatorja pri učencih, ki imajo 

težave na teh področjih. V okviru projektnih dni smo obiskali še Dom starejših občanov Novo mesto, 

kjer so se dijaki spoznali z najpogostejšimi nevrodegenerativnimi boleznimi, značilnimi za starejše, in 

Varstveno delovni center Novo mesto, kjer so spoznali varovance in se preizkusili v aktivnostih, ki so 

predstavljale različne ovire, s katerimi se srečujejo uporabniki (na primer senzorna preobčutljivost, slab 

vid ali sluh, slabše motorične sposobnosti, gibalna oviranost). Dijaki so predstavili tudi svoje 

raziskovalne naloge na temo različnih bolezni in duševnih motenj, pri čemer so izhajali iz predmetov, 

ki povezujejo ITS Nevroznanost. Za zaključek smo se odpravili še v Ljubljano, kjer smo si ogledali in 

raziskali Hišo iluzij. Tu so dijaki obnovili znanje o iluzijah in imeli priložnost spoznati, kako hitro nas 

lahko naši možgani »prevarajo«. Obiskali so tudi sobe pobega, kjer so si morali z reševanjem ugank 

zagotoviti izhod. Ob pogovoru z dijaki smo ugotovile, da so največ znanja odnesli od vsebin, ki so bile 

zastavljene na interaktiven način, zato se bomo tudi v bodoče posluževale več takih načinov 

poučevanja. 

 

  

Multisenzorna soba, foto: Saša Lavrič Adrenalinski park, foto: Saša Lavrič 
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ITS Film 

UROŠ LUBEJ 

Vodilo ITS-a film je »razumemo film – ustvarjamo film«. Se pravi, cilj tega ITS-a je razumevanje filma, 

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

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

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

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

zgodovine filme, filme, ki obravnavajo mladostniško problematiko. Obravnavali smo tudi filmski jezik, 

filmsko teorijo, montažo ter spoznali in se preizkusili v pisanju filmske kritike.  

Praktično delo je torej obsegalo pisanje refleksij in filmskih kritik, vaje iz filmskega jezika, vaje v montaži 

s programom shotcut, pa tudi izdelovanje kratkega filma.  

V okviru ITS-a smo izvedli tudi ekskurzijo na nekaj dogodkov, in sicer festival animiranega filma 

Animateka, ogled kinoteke ter obisk filmskega muzeja v Divači. 

ITS Razmišljam, iščem, (se) razvijam 

mag. BRANKA KLEMENČIČ 

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

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

verodostojno predstavim širši strokovni in laični javnosti?« 

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

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

jeziku. 

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

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

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

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

skupnost. 

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

raziskovalnih nalog. 

ITS Ali nas mora biti strah? 

MATJAŽ ŠTIH 

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

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

zgodovine, geografije, slovenščine in likovne umetnosti. 

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

na totalitarizem, terorizem in migracije. 

ITS Ali nas mora biti strah? je obiskovalo 22 dijakov. 
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Pri zgodovini smo obravnavo začeli z ogledom filma Savlov sin. Po pogovoru o filmu smo iskali vzroke 

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

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

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

posameznih terorističnih organizacijah. 

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

so tudi pomembne umetnike migrante, njihovo življenje in ustvarjanje. 

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

so idejno ozadje in ga aktualizirali. 

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

migrantskih poti. Raziskovali so usodo posameznih migrantskih skupin. 

V času dela na daljavo smo izvedbo prilagodili in za delo uporabljali aplikacijo Zoom in elektronsko 

pošto.  

V času projektnih dni smo izvedli ekskurzijo, na kateri smo si ogledali Partizansko bolnico Franjo, cerkev 

sv. Martina v Hrenovicah in cerkev sv. Mihaela v Lokvi. V obeh cerkvah so nas posebno zanimale 

poslikave Toneta Kralja, s katerimi je slikar izrazil nasprotovanje fašizmu. Za zaključek projektnih dni 

smo izvedli vodeno debato in iskali odgovor na vprašanje: Ali nas mora biti strah? 

Svoje delo lahko označimo kot uspešno. Z izvajanjem ITS-a bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem 

letu. 

ITS Farmacija in medicina mi nista tuji 

JANJA PUST 

ITS Farmacija in medicina mi nista tuji je v minulem šolskem letu doživel spremembo v sestavi 

profesorjev, ki ga vodimo. 

Tatjano Durmič je nadomestila Neja Luzar, ki je prevzela medicinski del. Ker je bilo to zanjo prvo leto 

poučevanja, sem tokrat sama začela s farmacevtskim delom. Po prvih dveh letih, kjer sem ta del izvajala 

skoraj v celoti na daljavo, smo lahko v farmacevtski del končno dodali tudi laboratorijsko delo. 

Izvedli smo tri laboratorijske vaje: preučevanje in primerjava antacidov – zdravil za nevtralizacijo 

želodčne kisline, sintezo acetilsalicilne kisline – aspirina in karakterizacijo oziroma določanje čistosti 

sintetiziranega aspirina. 

Ker je bil jesenski čas še zelo zaznamovan s koronavirusno situacijo ter neskončnimi razpravami za in 

proti cepljenju, smo precej časa namenili tovrstnim debatam in izmenjavi mnenj. Področje zdravil pa 

so dijaki spoznavali s samostojnim skupinskim delom. Ukvarjali so se s spoznavanjem zdravil in 

zdravilnih učinkovin, se učili uporabljati bazo podatkov o zdravilih (BPZ), preučevali spremljajoče 

dokumente zdravil in spoznavali pomembnost vedenja, spremljanja in poročanja o neželenih učinkih 

zdravila (sistem farmakovigilance). 

Ob zdravilih smo precej pozornosti namenili prehranskim dopolnilom, ki zaradi svoje podobnosti 

zdravilom (podobnost farmacevtskih oblik: tablete, kapsule …) povzročajo nemalo zgrešenih 

prepričanj, predvsem se zaradi poplave le-teh in agresivnega reklamiranja med ljudmi ustvarja vtis, da 

so prehranska dopolnila nujnost, če želimo ostati zdravi, pa tudi zgrešeno mišljenje, da nam bodo 

prehranska dopolnila povrnila zdravje. Na tem področju so dijaki preučili tržišče prehranskih dopolnil, 
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vsaka od skupin je preučila eno področje prehranskih dopolnil (npr. dopolnila z omega-3 maščobnimi 

kislinami, s kolagenom, vitamini in minerali …). 

Poleg zdravil smo spoznali tudi zelo pomembno vejo starodavne farmacije, fitofarmacijo, zdravljenje s 

pomočjo zdravilnih rastlin. Tu smo imeli predavanje znane zeliščarice Jožice Bajc Pivec, s katero smo se 

tokrat lahko srečali v živo in ki nam je predala ogromno svojega znanja. 

Za vsako od področij so dijaki v skupinah preučevali vire in odgovarjali na vprašanja na učnih listih. Za 

poglobitev znanja so skupinsko pripravili seminarske naloge, pri čemer so si področje tokrat izbrali 

sami. Večina se jih je odločila, da se bodo ukvarjali s prehranskimi dopolnili, in so izvedli tudi anketiranje 

in/ali obisk prodajaln oziroma lekarn, ena od skupin pa je izdelala osebno kartico zdravil za izbrano 

osebo. 

Pri medicinskem delu so dijaki s skupinskim delom ter izvedbo predstavitev za sošolce spoznali razlike 

med uradno medicino in različnimi vejami alternativne medicine. Obravnavali smo ključne dogodke v 

zgodovini medicine ter posamezne veje uradne medicine (pulmologijo, angiologijo, kardiologijo, 

hematologijo, gastroenterologijo, urologijo in nefrologijo). Poseben poudarek smo namenili sladkorni 

bolezni in celiakiji. Dijaki so dobili projektno nalogo na temo ozaveščanja različnih ciljnih skupin o 

pomenu kakovostnega spanja za zdravje. Obiskali smo Zdravstveno vzgojni center Zdravstvenega doma 

Novo mesto. 

V okviru projektnih dni smo združili farmacevtski in medicinski del ter obiskali farmacevtsko podjetje 

Krka ter Splošno bolnišnico Novo mesto, kjer smo spoznali delovanje bolnišnice ter poklica zdravnik in 

magister farmacije v bolnišnični lekarni. Med projektnimi dnevi nas je obiskal tudi prof. dr. Samo Zver, 

dr. med., ki nam je prepričljivo predstavil svoj študij in delo na Kliničnem oddelku za hematologijo 

interne klinike UKC Ljubljana. 

V fizikalnem delu ITS-a smo predstavili postopke, ki jih v medicini uporabljajo za diagnostiko. Začeli 

smo z ultrazvokom in nadaljevali z uporabo rentgenskega sevanja (RTG) v osnovni obliki. Sledila je 

tehnika, ki se je razvila iz RTG-postopkov, to je računalniška tomografija. Predstavili smo tudi sodobne 

metode, kot so slikanje z magnetno resonanco, tomografijo z oddajanjem pozitronov, ter zaključili s 

preprostejšo tehniko, ki se šele uveljavlja, to je termografija. 

Dijaki so za posamezne postopke samostojno pripravili predstavitve s projekcijo, žal pa projekcij zaradi 

pomanjkanja časa nismo mogli izvesti v razredu. 

V sklopu znanstvene terminologije so dijaki spoznali osnove tvorjenja znanstvenih izrazov v latinskem 

jeziku. Da bi veščine lahko preizkusili, smo pri urah pregledali tudi nekaj izrazov v zvezi z anatomijo 

človeka ter nekaj diagnozami in stanji. Gre za droben vpogled v znanstveno terminologijo, ki je dijakom 

omogočil usvojiti veščine branja in razumevanja strokovnih besed. 

Že v času šolskega leta, sploh pa proti koncu, smo se vsi strinjali pri ugotovitvi, da bomo za prihodnje 

leto načrt in potek precej spremenili, in sicer na način, da bo polj povezovalen in interdisciplinaren 

skozi celo leto. 

Načrtov in izzivov za naslednje leto nam torej ne manjka, vsi si le želimo, da ga bomo izvajali v živo, s 

čim več gostujočimi strokovnjaki ter da bodo predmet izbrali zagnani dijaki, ki si bodo želeli izvedeti 

čim več. 
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Rastoča knjiga Gimnazije Novo mesto 

TOMAŽ KONCILIJA 

V šolskem letu 2021/22 smo podobno kot doslej ves čas spodbujali literarno ustvarjalnost naših 

gimnazijcev z namenom izdati literarno številko šolskega glasila Stezice in na javni prireditvi predstaviti 

mlade besedne ustvarjalce in ustvarjalke. S tem bi obrnili že četrti list Rastoče knjige Gimnazije Novo 

mesto in med najboljšimi verzi/mislimi mladih ustvarjalcev izbrali »napis« zanj. Dijaki so sodelovali na 

številnih natečajih, se predstavljali na literarnih večerih GIMNM KANT in drugod, tako da gradiva ne 

manjka. Žal do konca meseca junija zaradi tehničnih in organizacijskih ovir še ni prišlo do realizacije 

omenjene ideje, ki jo zato prestavljamo v letošnjo jesen. 

 

Srce mesta 

NEVENKA MALNARIČ BRULC 

Projekt Srce mesta smo na šoli izvajali od septembra do decembra 2021, vanj so bili vključeni dijaki 

ITS-a Ali nas mora biti strah?. Pri projektu so sodelovali KUD AAC Zrakogled, založba Malinc, OŠ in SŠ iz 

Slovenije in norveška nevladna organizacija Norsensus Mediaforum, ki se ukvarja s spodbujanjem 

medijske pismenosti in pridobivanjem kompetenc za družbeno vključevanje. Projekt je namenjen dvigu 

razumevanja migracij nekoč in danes. Za dijake je bilo organizirano predavanje Predstavitev migracij 

kot temeljnega pojava 21. stoletja ter pregled slovenskih selitev. Norveški program medijske 

pismenosti je dijake uvedel v različne tehnike medijske predstavitve (story-board in stop-motion). 

Dijaki so izdelali lasten selitveni zemljevid, risanko in strip in pripravili raziskovalne naloge na temo 

migracij. Opravili so tudi intervjuje z migranti. Vse izdelke se je sproti nalagalo na spletni portal 

norveške organizacije Norsensus Mediaforum. Raziskovalne naloge je KUD AAC Zrakogled prevedel v 

angleščino. Dijaki so preko dejavnosti, ki jih je vključeval projekt, razvijali sposobnost pripovedovanja 

zgodb in pridobili nova znanja o vizualnih predstavitvah. 

 

  

Izsek iz stripa, foto: Nevenka Malnarič Brulc 
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Šolski razvojni tim (ŠRT) 

NATAŠA SEKULA ZUPANČIČ 

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

posodobitev na šoli. Tudi v šolskem letu 2021/22 smo izvajali dejavnosti v skladu z letnim načrtom šole. 

Prednostni nalogi sta bili izvajanje kolegialnih hospitacij s poudarkom na komunikaciji ter spremljanje 

izvajanja programa mednarodna matura, ki smo ga na šoli v letošnjem letu izvajali prvič. V času, ko smo 

morali zaradi slabih epidemioloških razmer izvajati pouk na daljavo oziroma hibridni pouk, smo zelo 

poudarjali tudi koordinacijo dela oziroma pouka. Šolski razvojni tim se je sestajal vsak ponedeljek 

4. šolsko uro v ravnateljičini pisarni. 

V tekočem šolskem letu smo poleg prednostnih nalog: 

• pripravili načrt dela za šolsko leto 2021/22, 

• pripravili in koordinirali spoznavne dneve za 1. letnike splošne in klasične gimnazije, 

• podpirali profesionalni razvoj učiteljev in organizirali strokovna izobraževanja ter s pomočjo 

učiteljev tutorjev nudili podporo učiteljem pri delu na daljavo, 

• izvedli evalvacijo poteka pouka in počutja na šoli ter rezultate predstavili na konferencah 

učiteljskega zbora, 

• sodelovali s projektnimi timi in podpirali njihove dejavnosti (PODVIG, OBJEM, Sodobna učna 

okolja za 21. stoletje, samoevalvacija, delo z nadarjenimi dijaki), 

• sodelovali pri promociji šole (informativni dan, prispevki v različnih medijih, Gimnazija iz prve 

roke, Karierni sejem), 

• organizirali Festival dobre prakse, ki je bil izveden v sodelovanju z Ekonomsko šolo Novo mesto,  

• načrtovali delo in prioritetne naloge za šolsko leto 2022/23. 

 

Unesco pridružene šole (ASPnet) 

MAJA HREN 

Tudi v letošnjem letu smo na Gimnaziji Novo mesto na ravni celotne šole uspešno izvajali projekt 

Unesco pridružene šole. Obeležitve Unescovih in drugih svetovnih dni so izvajali učitelji pri posameznih 

predmetih, na ravni aktivov in razrednih skupnosti. Pri obeleževanju Unescovih in drugih svetovnih dni 

je tudi letos aktivno sodelovala Dijaška organizacija, predvsem z objavami na družabnih omrežjih.  

V našem delu, tako v učilnicah kot tudi izven njih, se bistvo in namen tega globalnega projekta nenehno 

prepletata. Tako smo s številnimi delavnicami, predavanji in prostovoljnimi akcijami ter tudi s 

povezovanjem in sodelovanjem tako v lokalnem okolju kot tudi širše 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. 

Sodelovali smo v 6 nacionalnih projektih. Projekta Gimnazije Brežice Slovenski izgnanci od 1941 do 

1945 s ključno besedo solidarnost in projekta Gimnazije Ledina Menjaj branje in sanje smo se udeležili 

v živo, vse ostale aktivnosti in srečanja pa so bili tudi letos izvedeni na daljavo. 

Na Gimnaziji Novo mesto smo 16. 3. 2022 že petič izvedli nacionalni Unescov projekt v sodelovanju z 

Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Zaradi izboljšanih epidemioloških razmer smo 

letos projekt izvedli v živo, česar smo bili vsi zelo veseli. 
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Temeljni namen projekta Živa knjižnica je ozavestiti udeleženke in udeležence o temeljnih človekovih 

pravicah, ki so med drugim tudi temeljne vrednote Unesca. Osebna izkušnja, ki so jo pripravljene žive 

knjige deliti z bralkami in bralci, se dijakom zdi ganljiva in jim hkrati nudi vpogled v realno življenje. Z 

iskrenostjo tako knjige dosežejo, da se dijaki opogumijo in govorijo o temah, ki so sicer pogosto še 

vedno tabuizirane. 

Uvodno interaktivno delavnico o tem, kako se spopasti s predsodki in stereotipi, je vodil nacionalni 

koordinator Žive knjižnice Mitja Blažič, ki je v nadaljevanju tudi vodil pogovor z živimi knjigami. 

V drugem delu je sledil pogovor živimi knjigami. Tokrat je knjižnica nudila pogovore iz oči v oči z nekom, 

ki je z njimi delil izkušnjo nasilja, z aktivistom za človekove pravice LGBT-oseb, z beguncem iz Sirije ter 

osebo iz Afganistana, ki so ji zavrnili azil, pa z nekom, ki dela z odvisniki, tudi z muslimanko, budistično 

popotnico in lezbijko z družino. 

Dogodka so se udeležili dijakinje in dijaki ter mentorice iz 6 različnih šol: 

• Gimnazije Brežice (2 dijaka; mentorica: Zdenka Senica Grubič) 

• Gimnazije Škofja Loka (4 dijaki; mentorica: Ana Prevc Megušar) 

• Gimnazije Celje – Center (8 dijakov; mentorica: Ana Metličar) 

• Gimnazije Ravne na Koroškem (6 dijakov; mentorica: Renata Boštjan) 

• Srednja šole za gostinstvo in turizem Novo mesto (5 dijakov; mentorica: Irena Jarc) 

• Strokovno izobraževalnega centra Brežice (3 dijaki; mentorica: Urša Senica) 

Iz naše šole so se dogodka udeležile dijakinje in dijaki iz 3k. 

Odzivi dijakov so bili, tako kot vedno, zelo pozitivni. Večine se izkušnja dotakne in bi si želeli več 

tovrstnih dogodkov. Tukaj je nekaj njihovih izjav: 

»Vse mi je bilo všeč. Še posebej odkritost knjig.« 

 »Ženski ni treba pretrpeti vsega, tudi če se od nje to pričakuje (nasilje).« 

 »Da je bilo v istem prostoru toliko ljudi s tako raznoliko preteklostjo, česar na pogled sploh ne bi vedeli. 

In to samo dokaže, kako različni so ljudje.« 

»Vse teme so bile super! Lepo se je poglobiti v družbene probleme in v eno samo osebo in njene 

izkušnje.« 

Pogovori s knjigami, foto: Maja Žunič Žive knjige, foto: Maja Žunič 
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»Včasih, ko bom imela slab dan, se bom spomnila na današnje branje.« 

»Spoznal sem, kako težko življenje lahko imajo ljudje in na katere vse načine se lahko s tem spopadaš.« 

»Srečna sem, da obstajajo takšni prostori, kjer lahko žrtve nasilja, diskriminacije in vojne ipd. uporabijo 

svoj glas.« 

»Zelo vesela, da počnete, kar počnete. Da znanja, ki mogoče ne bi prišla do nas, lahko. Hvala vam.« 

 

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje 

SAŠA LAVRIČ 

V projekt Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje smo se vključili v šolskem letu 2020/21. Projekt je 

razvojna naloga, ki jo vodi in koordinira ZRSŠ, njegov glavni namen pa je pomoč pri uvajanju 

formativnega spremljanja v prakso. 

V nalogo so lahko vključeni vsi predmeti, ki jih vključeni učitelji poučujemo. V letošnjem šolskem letu 

smo si člani projektnega tima zadali prioritetno nalogo izboljšati komunikacijo med učenci in učitelji, 

kar smo tudi opazovali s pomočjo kolegialnih hospitacij. 

V okviru razvojne naloge smo v šolskem letu 2021/22 izvedli naslednji dve dejavnosti:  

Vsi učitelji na šoli so v parih izvedli kolegialne hospitacije, na katerih so opazovali komunikacijo učitelja 

z dijaki v razredu. Po izvedeni uri sta učitelja opravila razgovor in iskala možnosti za izboljšavo 

komunikacije. Opažanja je opazovalec zapisal v dokument, ki je bil dostopen članom projektne skupine. 

To nalogo smo opravili do konca marca 2022. 

Proti koncu šolskega leta smo člani projektne skupine ponovno izvedli kolegialne hospitacije v razredu 

in poskušali upoštevati predloge za izboljšave iz prve hospitacije. Po končani uri smo med seboj 

ponovno izmenjali opažanja in informacije o napredku. 
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Ostali dogodki na gimnaziji 

Promocija šole in informativni dan na daljavo 

mag. VASJA JAKŠE 

Tudi v šolskem letu 2021/22 je delo in dejavnosti, ki smo jih izvajali v živo v šoli, krojila pandemija, zato 

smo promocijske dejavnosti v veliki meri izvajali na daljavo. Od novembra 2021 do februarja 2022 smo 

izpeljali naslednje aktivnosti. 

Virtualni karierni sejem  

Od 22. do 28. novembra 2021 je Gimnazija Novo mesto sodelovala na virtualnem kariernem sejmu, na 

katerem smo obiskovalcem ponujali informacije o programih in dejavnostih na šoli. Informacije so bile 

v obliki kratkih posnetkov, besedil in povezav na spletno stran. Imeli smo tudi predstavitev šole in 

programov v obliki webinarja, ki sva ga izvedli Saška Cimperman in mag. Vasja Jakše. 

Predstavitve Gimnazije Novo mesto in njenih programov na OŠ 

Predstavitve sta izvajali Anica Kastelec in Petra Škof, sodelovali pa so tudi dijaki. Nekaj šol so v oktobru 

2021 še lahko obiskali in predstavitev izvedli v živo, kasneje pa so srečanja potekala videokonferenčno 

v terminih, za katere sta se izvajalki dogovorili s svetovalnimi delavci na osnovnih šolah. 

Gimnazija iz prve roke 

V okviru dogodka Gimnazija iz prve roke, ki je potekal na daljavo v popoldanskem času od 17. do 

20. 1. 2022, smo na pogovor z dijaki programa gimnazija, klasična gimnazija, iz športnega oddelka ter 

oddelka mednarodne mature povabili osnovnošolce in njihove starše. Poleg dijakov so sodelovali tudi 

učitelji, svetovalni delavki, koordinatorica programa mednarodna matura ter ravnateljica. Pogovori so 

potekali v 20-minutnih intervalih od 16. do 18. ure od ponedeljka do petka po Zoomu. Udeleženci so 

se lahko prijavili na pogovor z več različnimi sogovorniki. Kot preteklo leto je tudi letos dogodek naletel 

na dober odziv s strani obiskovalcev. 

Informativni dan 

Tudi v šolskem letu 2021/22 sta informativna dneva 11. in 12. februarja 2022 potekala v celoti na 

daljavo. V vseh treh ustaljenih terminih, tj. v petek ob 9.00 in 15.00 ter v soboto ob 9.00, sta obiskovalce 

najprej po Zoomu nagovorila in pozdravila ravnateljica Mojca Lukšič in profesor fizike Blaž Zabret. Po 

uvodni predstavitvi so se obiskovalci prijavili na različne povezave glede na program, ki jih je zanimal 

(program gimnazija, športni oddelek, klasična gimnazija, program mednarodne mature), da so jim 

program in dejavnosti na kratko predstavili učitelji in dijaki, ki so nato odgovarjali tudi na zastavljena 

vprašanja. 
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Športajmo in berimo 

BREDA VOVKO 

Dijaki 2. in 3. letnika športne gimnazije so se 30. septembra 2021 v Knjižnici Mirana Jarca srečali z 

nekdanjimi vrhunskimi športniki: rokometašem Urošem Zormanom, smučarjem Andrejem Miklavcem 

in atletom Primožem Kobetom. Skriti gost je bil atlet Janez Penca, ki je športnik od glave do peta, 

izjemen pedagog, trener, prevajalec, publicist, zagrizen ekolog in mislec ter častni občan Novega 

mesta. Intervju je vodil Igor Vidmar. 

Srečanje z vrhunskimi in mladimi perspektivnimi športniki je potekalo ob knjigah, pogovor pa se je vrtel 

okrog vprašanja, kako lahko branje, in s tem mislimo predvsem branje knjig, poveže športni, akademski 

in osebnostni razvoj mladih športnikov in športnic. 

 

Tek za užitek ob dnevu slovenskega športa 

BREDA VOVKO 

V četrtek, 23. 9., in petek, 24. 9. 2021, smo v okviru dogodkov ob slovenskem dnevu športa organizirali 

tek za vse dijake Gimnazije Novo mesto. 5-kilometrsko razdaljo so prvi dan pretekli dijaki 1. in 2. letnika, 

naslednji dan pa so enako dolžino pretekli še dijaki 3. in 4. letnika. V dveh dneh se je dogodka udeležilo 

531 tekačev, ki so skupaj pretekli 2655 km. Najboljši čas na 5 km je dosegel Nil Kerin iz 4š s časom 

19 minut in 17 sekund. 46 dijakov se zaradi karantene ni moglo udeležiti teka. 

Športajmo in berimo, foto: Breda Vovko Dijaki 2š in 3š, foto: Breda Vovko 

Zbirno mesto, foto: Breda Vovko Nil (na sredini) je dosegel najboljši čas, foto: Breda Vovko 
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Sodelovanje s kulturweitovo prostovoljko pri pouku nemščine 

mag. VASJA JAKŠE 

V šolskem letu 2021/22 je z nami sodelovala 18-letna prostovoljka iz Nemčije, Lara Voss, ki je k nam 

prišla preko Unescovega programa kulturweit in je bila na šoli od septembra 2021 do konca avgusta 

2022. Lara je redno sodelovala pri pouku nemščine v vseh oddelkih od 1. do 4. letnika, pomagala je pri 

pripravi dijakov na jezikovni diplomi DSD I in DSD II, se dobivala z dijaki individualno za vaje v 

konverzaciji ter za pouk pripravljala vsebine, povezane z Nemčijo, njeno kulturo in običaji.  

Lara je že četrta prostovoljka, ki je prišla na našo šolo s programom kulturweit, in je velika pridobitev 

za šolo, saj dijakom tako lahko omogočimo stik in delo z maternim govorcem pri pouku tujega jezika. 

 

Sodelovanje v mednarodni raziskavi matematične, naravoslovne in 

bralne pismenosti PISA 

mag. VASJA JAKŠE 

V šolskem letu 2021/22 je Gimnazija Novo mesto ponovno sodelovala v mednarodni raziskavi 

matematične, naravoslovne in bralne pismenosti PISA, ki jo v Sloveniji izvaja Pedagoški inštitut iz 

Ljubljane. V raziskavi je sodelovalo 35 naključno izbranih dijakov 1. letnika. Na šoli je bila raziskava 

izvedena 30. 3. 2022. 

 

10. regijsko srečanje mladih raziskovalcev  

TANJA GAČNIK 

Letošnje regijsko srečanje mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja je bilo tretje leto 

zapored organizirano na spletu. Predstavitve in zagovore nalog so raziskovalci opravili 14. in 15. 4. 2022 

po Zoomu. 17 prijavljenih raziskovalnih nalog so strokovne komisije, ki so jih sestavljali gimnazijski 

profesorji, pregledale še pred videokonferenčnim srečanjem. Po desetminutnem zagovoru 

raziskovalcev so člani komisij zastavili še dodatna vprašanja, s čimer so preverili celostno razumevanje 

tematike in korakov znanstvenega raziskovalnega dela. 

Strokovne komisije posameznih področij so sestavljali gimnazijski profesorji: 

• Zlatka Butkovec Gačnik 

• Tanja Gačnik 

• Branka Klemenčič 

• Žiga Longar 

• Neja Luzar 

• Suzana Malnar 

• Nevenka Malnarič Brulc 

• Klara Mavsar 

• Robert Šupe 
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Preglednica: Podatki o osnovnošolskih in srednješolskih nalogah, prijavljenih na regijsko srečanje. 

Komisije so na podlagi oddanih raziskovalnih nalog, predstavitev ter zagovorov preko videokonferenc 

ocenile in določile naloge, ki so se uvrstile na državni nivo. Slednji poteka po dvokrožnem sistemu. V 

prvi krog državnega tekmovanja mladih raziskovalcev Slovenije so se iz naše regije uvrstile 3 

osnovnošolske in 7 srednješolskih nalog, v drugi krog pa 3 naloge. Zagovori teh nalog, na podlagi 

katerih so bila dodeljena srebrna in zlata priznanja, so bili izvedeni 16. 5. 2022 v Murski Soboti. 

Raziskovalci iz naše regije so prejeli 3 srebrna (OŠ Mirna, Srednja šola Črnomelj in Gimnazija Novo 

mesto) in 7 bronastih priznanj (OŠ Grm, Gimnazija Brežice, ŠCNM SEŠTG in Gimnazija Novo mesto).  

V šolskem letu 2021/22 so dijaki naše šole izdelali in predstavili naslednje raziskovalne naloge: 

• srebrno priznanje za nalogo Depresivni simptomi pri starostnikih pred in med pandemijo 

Covid-19 (področje psihologija ali pedagogika), avtor Jakob Kavšek, mentorica Klara Mavsar, 

• bronasto priznanje za nalogo Alergija na pršice (področje biologija), avtorici Ema Slak in Nadja 

Ziherl, mentorici mag. Branka Klemenčič in Tanja Gačnik, 

• bronasto priznanje za nalogo Mikroorganizmi na filosferah listov različnih rastlin 

(interdisciplinarno področje), avtor Enej Zamida, mentorica Tanja Gačnik. 

 Osnovna šola Srednja šola 

Število nalog 4 13 

Število raziskovalcev 7 25 

Število mentorjev 4 26 

Šole 

OŠ Grm 

OŠ Mirna 

OŠ Šmarjeta 

Gimnazija Novo mesto 

Gimnazija Brežice 

Srednja šola Črnomelj 

ŠC Novo mesto, Srednja elektro 

šola in tehniška gimnazija 

Področja  

(št. nalog na področje) 

Geografija ali geologija (1) 

Interdisciplinarna področja (1) 

Psihologija ali pedagogika (1) 

Zgodovina ali umetnostna 

zgodovina (1) 

Aplikativni inovacijski predlogi in 

projekti (2) 

Biologija (2) 

Druga področja (2) 

Ekologija z varstvom okolja (1) 

Elektrotehnika, elektronika in 

robotika (2) 

Interdisciplinarna področja (2) 

Kemija ali kemijska tehnologija (1) 

Psihologija ali pedagogika (1) 

Manca in Špela med predstavitvijo, 

posnetek zaslona: Tanja Gačnik 
Lara, Jan in Jakob med predstavitvijo, 

posnetek zaslona: Tanja Gačnik 
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Prostovoljno delo in humanitarne akcije 

ANICA KASTELEC in SUZANA KRVAVICA 

V šolskem letu 2021/22 sva bili mentorici prostovoljstva Anica Kastelec in Suzana Krvavica. Uvodno 

srečanje prostovoljcev je bilo 9. 11. 2021 v šoli, vendar pa so se prostovoljske aktivnosti začele že prej. 

Tudi letos smo aktivno sodelovali z različnimi društvi in organizacijami, predvsem z Območnim 

združenjem Rdečega križa Novo mesto, Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, s 

Posvetovalnico za učence in starše Novo mesto in z Družinskim centrom Igrivi svet. 

Kljub omejitvam zaradi epidemije smo opravili številne prostovoljske aktivnosti in humanitarne 

projekte.  

Sodelovali smo v naslednjih izjemnih projektih in akcijah: 

• projekt Telefonsko družabništvo,  

• akcija Dobrodelna košarica za varno hišo, 

• natečaj Nisi sam – slika drobne pozornosti, 

• akcija 2k ob dnevu solidarnosti, 

• akcija Pomagajmo Ukrajini, 

• tutorstvo – vrstniška učna pomoč, 

• akcija Dan za spremembe. 

 

Telefonsko družabništvo 

NUŠA RUSTJA 

Projekt je potekal drugo leto, prostovoljcem Gimnazije Novo mesto so se pridružili dijaki Šolskega 

centra Novo mesto (SEŠTG). Nameni TD so premagovanje osamljenosti starejših, razvijanje 

medgeneracijskega sodelovanja, komunikacijskih spretnosti, sočutja, solidarnosti … Poteka v obliki 

telefonskih klicev ali obiskov. Kako redni in pogosti so stiki, je odvisno od obeh udeležencev. 

Prostovoljci so se mesečno srečevali po Zoomu in izmenjali svoje izkušnje, saj je komunikacija s 

starejšimi zahtevna in odgovorna. Za vse prostovoljce smo imeli uvodno izobraževanje, podporo 

socialne delavke in sekretarke z OZ RKS NM, mentoric in supervizorke. Vključitev supervizorke in 

pogovori o pričakovanjih udeležencev TD, o zaupanju, belih lažeh, kaj je prijetno, kaj povzroča stiske, 

kaj je treba vedeti pred obiski starejših, izmenjava izkušenj … so prostovoljce razbremenili in hkrati 

vplivali na osebno rast in samozaupanje. Za dijake smo pripravili tudi spletno anketo in jih povprašali, 

s kakšnimi problemi se srečujejo. Na zadnjem srečanju je mentorica psihologinja s SEŠTG z njimi 

pregledala rezultate ankete, izpostavila probleme (odlašanje pri učenju, več komunikacije v živo) in 

predstavila rešitve. Zelo koristna in prijetna je bila izvedba skupnih srečanj obeh šol po Zoomu, zato 

bomo s tem nadaljevali. 

Prostovoljci, ki so imeli redne stike, so vzpostavili zaupen odnos in so s TD zadovoljni. Nekaj 

prostovoljcev in starejših je prenehalo s stiki, saj niso uspeli vzpostaviti prave komunikacije, nekaj 

dijakov je imelo le občasne stike. Socialna delavka je pripravila refleksijo starejših na TD. Kjer so bili 

stiki redni, so bili starejši s pogovori ali obiski zadovoljni. Razen dveh si vsi želijo nadaljnjih stikov ali 

obiskov, ne bi jih motilo, če dobijo nove prostovoljce. 
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Vsem prostovoljcem in mentoricam je OZ RKS NM podelilo zahvale. Telefonsko družabništvo je 

potekalo s pomočjo mentoric Suzane Krvavica (GimNM), Jasmine Jevnikar (ŠC – SEŠTG), Nuše Rustja 

(prostovoljka) in ob strokovni podpori Simone Stegne in Barbare Ozimek (OZ RKS NM) ter Dubravke 

Hrovatič (supervizorka). 

Telefonsko družabništvo v številkah:  

•  45 udeležencev: 13 prostovoljcev GimNM in 7 prostovoljcev SEŠTG, 22 starejših, 3 strokovni 

delavci 

•  248 stikov: 144 + 29 obiskov GimNM/75 SEŠTG 

•  76 ur/10 Zoomov: 55 ur GimNM/21 ur SEŠTG 

•  203 prostovoljske ure: 153,5 GimNM/49,5 SEŠTG 

 

S TD želimo v novem šolskem letu nadaljevati, stike s starejšimi poglobiti tudi z obiski (če bo možno), 

mesečna srečanja izpeljati skupaj za vse prostovoljce oz. šole, se srečati tudi v živo in nadaljevati z 

oblikami izobraževanja in supervizije. 

Dobrodelna košarica za Varno hišo 

ANDRAŽ MATOŠ 

V četrtek in petek, 16. in 17. 9. 2021, so člani kluba Interact Gimnazije Novo mesto organizirali akcijo 

Dobrodelna košarica za Varno hišo. Želeli so zbrati živila in različne potrebščine za Varno hišo v Novem 

mestu. Izdelali so plakate in akcijo oglaševali po šolskem radiu in socialnih omrežjih ter tako dijake in 

profesorje naše gimnazije obveščali, kako lahko pomagajo ljudem v stiski. 

V četrtek zjutraj so postavili stojnico pred zbornico. Člani kluba so bili oba dneva na stojnici od 6.50 do 

10.45. Pridni in dobrosrčni dijaki in profesorji so bili zelo motivirani in so interaktovce ter Varno hišo 

presenetili z zelo dobrim odzivom. V petek so z akcijo zaključili in pregledali vse darovane dobrine, med 

katerimi je bilo veliko higienskih pripomočkov, hrane z daljšim rokom uporabe, šolskih potrebščin ter 

igrač za otroke. Vse darovane stvari so predali Varni hiši, kjer so bili navdušeni nad količino zbranih 

stvari. 

Z akcijo so pomagali uporabnicam Varne hiše, da bi bilo njihovo bivanje v ustanovi manj stresno in 

prijetnejše tako zanje kot za njihove otroke. 

Natečaj Nisi sam – slika drobne pozornosti 

Dijaki in učitelji Gimnazije Novo mesto smo tako kot lani sodelovali na natečaju pisanja pisem za 

starejše, ki ga je razpisal Rdeči križ Novo mesto. Natečaj so naslovili Nisi sam – slika drobne pozornosti, 

sodelujoči pa so pismu dodali umetniško pobarvanko. 

Na Gimnaziji Novo mesto smo se pri izvedbi povezali učitelji likovne umetnosti in slovenščine ter z 

vsemi dijaki 1. letnika ustvarjali pisma s pobarvanko. Dijaki so pri LUM in SLO napisali 160 pisem s 

pobarvankami in se izkazali v inovativnosti. Pobarvanke so bile prava umetniška dela, besedila pa zelo 

srčna in topla, saj je večina dijakov besedilo povezala z osebnim doživljanjem umetniške slike. Napisali 

smo največ pisem med srednjimi šolami, za kar smo prejeli posebno priznanje. Najzanimivejša pisma z 

natečaja so na OZ RK NM tudi razstavili. 
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Na Rdečem križu so prejeli kar 1284 pisem s pobarvankami, ki so jih mladi in drugi ustvarjali v 13 

različnih ustanovah, pridružilo se jim je tudi nekaj posameznikov. Pisma so priložili novoletnim darilom, 

ki so jih v predprazničnih dneh prejeli starejši od 80 let v vseh krajevnih organizacijah OZ RK Novo 

mesto. Tako Rdeči križ uresničuje eno od poslanstev – krepiti medgeneracijske vezi, da bi blažili 

občutke osamljenosti in stiske starejših, ki jih je pandemija še bolj izolirala. 

Akcija 2k ob dnevu solidarnosti 

20. december je mednarodni dan solidarnosti. Dijaki iz 2k so ga na pobudo sošolke Neli Klevišar 

posvetili brezdomcem in zanje zbirali konzervirano hrano in higienske potrebščine. V dveh dneh so 

zbrali veliko stvari, jih popisali in jih odpeljali v Zavetišče za brezdomce v Ljubljani. Dijaki so ugotovili, 

da je vsak od njih prispeval le nekaj stvari, a ker so sodelovali vsi, se je nabral lep kupček, s katerim so 

obdarili ljudi v stiski. 

  

Akcija Nisi sam – slika drobne pozornosti,  

foto: Nuša Rustja 

Dan solidarnosti, prostovoljke iz 2k, foto: arhiv GimNM 
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Akcija pomagajmo Ukrajini 

V torek, 15. 3., smo se dijaki in zaposleni znova povezali v veliki akciji za pomoč beguncem iz Ukrajine. 

En teden prej smo namreč prispevali donacije prek SMS-ov, tokrat pa smo zbirali hrano, vodo, higienske 

pripomočke, čistila, plenice in hrano za živali. Akcijo so koordinirali dijaki prostovoljci in člani kluba 

Interact. 

Dijaki in zaposleni smo se tako po svojih močeh odzvali na pretresljivo vojno stanje v Ukrajini in znova 

dokazali, da smo solidarni in sočutni, saj smo zbrali kar 1088 stvari. Zbrano pomoč smo dostavili v 

centralno skladišče Škofijske karitas Novo mesto, ki koordinira zbiranje v sodelovanju z Občinskim 

štabom Civilne zaščite MO Novo mesto in OZ RK Novo mesto. 

Tutorstvo 

Dejavnost je namenjena dijakom Gimnazije Novo mesto, ki imajo učne težave. Projekt uspešno 

izvajamo že več let. Uvajati smo ga začeli z namenom, da zmanjšamo osip med dijaki 1. letnika in jim 

pomagamo pri premagovanju učnih in tudi drugih težav ob prehodu iz osnovnošolskega v srednješolsko 

izobraževanje. 

V prejšnjem šolskem letu se je zaradi pouka na daljavo večina tutorskih ur izvedla na daljavo, v šolskem 

letu 2021/22 pa so se tutorske skupine večinoma srečevale v živo v prostorih šole. Ker je na naši šoli 

veliko dijakov vozačev, so se nekateri dijaki za učno pomoč srečevali tudi na daljavo v popoldanskem 

času. Za tutorje se je javilo 30 dijakov. Za učno pomoč je zaprosilo 45 dijakov, od tega večina iz 1. in 2. 

letnika. Učno pomoč so rabili pri naslednjih predmetih: matematika, fizika, biologija, kemija, 

angleščina, nemščina in španščina. Večina tutorjev je nudila individualno učno pomoč, nekateri tutorji 

so nudili učno pomoč skupini dijakov istega razreda. 

V večini primerov so bile ure učne pomoči učinkovite, saj so dijaki z učnimi težavami izboljšali učni 

uspeh, prav tako so izboljšali svoje učne strategije. S projektom bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj 

je učinkovit in prispeva k povezovanju dijakov in solidarnosti med njimi. 

Dan za spremembe 

Gimnazija Novo mesto je na povabilo OZ RK Novo mesto ponovno sodelovala v akciji Dan za 

spremembe, ki jo pod okriljem Slovenske filantropije vsako leto izvajajo prostovoljci širom Slovenije. 

Letošnji 13. Dan za spremembe je bil poseben, saj smo ga lahko po dveh letih ponovno izvedli v živo. 

Letošnji moto je bil Nisi sam – soustvarjamo skupnost. 

Območno združenje RK Novo mesto je v petek, 8. aprila 2022, povezalo mlade iz OŠ Šmarjeta in Šmihel, 

Gimnazije Novo mesto, Ekonomske šole Novo mesto, Šolskega centra Novo mesto – SEŠTG, študente 

Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto in predstavnice krajevnih organizacij RK s stanovalci Doma 

starejših občanov Novo mesto in Penziona Sreča iz Orešja pri Šmarjeti. 

180 mladih in starejših je ta dan »soustvarjalo skupnost« z izdelovanjem velikonočnih izdelkov, glasbo, 

petjem in miselnimi igrami. Vsi smo uživali v druženju, dejavnostih in živahnih pogovorih. Pogrešali smo 

stike, želimo si novih srečanj, nekateri mladi so izrazili željo, da bi opravljali prostovoljno delo v domu 

za starejše. 

Iz Gimnazije Novo mesto so pri druženju s stanovalci doma sodelovale dijakinje Eva Žagar in Nikolina 

Gramc iz 3k, Gea Bahč iz 3b, Pia Olga Šepec in Meta Radež iz 2a, Marsela Supe Vide iz 1d in mentorica 

prostovoljcev Anica Kastelec. 
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Eva Žagar je po koncu strnila svoje vtise z naslednjimi besedami:  

»Obe glasbeni delavnici sta uspeli, saj so petje, »miganje« in nasmehi na obrazih stanovalcev največja 

nagrada. Z veseljem bi ponovila! Od sedaj naprej bom tudi sama prostovoljka v domu.« 

Snemanje kratkega filma za božično obdarovanje otrok zaposlenih 

MARKO KASTELIC  

Za namen božičnega obdarovanja otrok zaposlenih ter obdarovanja otrok na pediatričnem oddelku 

novomeške bolnišnice so dijaki iz 3k posneli kratki film. Režijo in scenarij je prevzela dijakinja 

omenjenega oddelka Mimi Hidanovič Stariha, v različnih vlogah, kot so Božiček, palčki, tat daril itd., pa 

so se preizkusili: Nikolina Gramc, Hana Gros, Adam Iskra, Julija Laura Rus, Nik Strah Tratar in Irma 

Subašič. 

Ker letošnja božična pravljica pripoveduje o palčkih, Božičkovih pomočnikih, ki se zberejo na šoli (v 

gimnazijski stavbi), da bi otrokom razdelili darila, a jim za nekaj časa načrte prekriža tolovaj, je 

snemanje filma potekalo na šoli v času, ko ni bilo pouka, predvsem med vikendom. 

Dijaki z Mimi Hidanovič Stariha na čelu so opravili izjemno zahtevno in časovno obsežno delo. Kostume 

in tehnične rešitve so dijaki poiskali sami, za kar so jim bili vsi gledalci filma zelo hvaležni. 

 

Interact Gimnazije Novo mesto 

SUZANA KRVAVICA 

Na začetku šolskega leta se je v IAC prijavilo skoraj 50 dijakov, vendar je bilo aktivnih približno 15 

članov. Predsednica kluba je bila dijakinja Viktoria Krusharova, sekretar Kal Vilan Kotar Dražumerič, 

mentorici pa Suzana Krvavica in Natalija Petakovič. Sestanki članov so potekali redno v živo ali 

videokonferenčno. 

30. 9. 2021 je na Gimnaziji Novo mesto potekal sestanek, na katerem je bilo v Interact sprejetih 15 

novih članov. Primož Mihelič, predsednik botrskega kluba RC DT, je dijakom predstavil rotarijska 

načela, Suzana Krvavica je poročala o preteklih akcijah, predsednica IAC Viktoria Krusharova pa o 

načrtovanih novih akcijah. 

Božičkova predstava, foto: Marko Kastelic 
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Prvi dogodek se je sicer zgodil že pred 30. 9. 2021, in sicer so v soboto, 4. 9. 2021, ko so interaktovci 

skupaj z rotaractovci sodelovali na Mladinski tržnici v Novem mestu. Namen stojnice je bila 

predstavitev klubov širši skupnosti. 

Zelo uspešna in odmevna je bila Interactova akcija Dobrodelna košarica za Varno hišo. Potekala je v 

četrtek in petek, 16. in 17. 9. 2021. Interaktovci so pred akcijo izdelali plakate in spodbujali k odzivu po 

šolskem radiu in socialnih omrežjih tako dijake kot profesorje. Člani kluba so bili oba dneva na stojnici 

od 6.50 do 10.45. V petek so pregledali vse darovane dobrine, med katerimi je bilo veliko higienskih 

pripomočkov, hrane z daljšim rokom uporabe, šolskih potrebščin ter igrač za otroke. Vse darove smo 

predali Varni hiši, kjer so bili navdušeni nad količino zbranih stvari. 

7. in 8. 10. je IAC na Gimnaziji Novo mesto izpeljal akcijo Modna izmenjevalnica. Dijaki in profesorji so 

v atrij prinesli oblačila in jih zamenjali. Žal še nismo dovolj ozaveščeni o tovrstnih akcijah, saj so nekateri 

oblačila le prinesli, niso pa jih odnesli. Tako je na obešalnikih ostalo veliko oblačil, a pomembno je 

ozaveščanje o odgovornem ravnanju z oblačili, saj je modna industrija ena od glavnih onesnaževalk 

našega planeta. 

Januarja so člani IAC dali pobudo, da bi v Novem mestu na dveh ali treh lokacijah postavili t. i. 

knjigobežnice, v katerih bi bile knjige, namenjene predvsem izposoji. Knjige bi krožile med bralci in 

popestrile dogajanje in vzdušje v Novem mestu. Žal do realizacije knjigobežnic ni prišlo, saj niti MO NM 

niti Knjižnica Mirana Jarca v tem ne vidita pravega smisla. 

3. 2. 2022 so interaktovci na Gimnaziji Novo mesto izvedli mini akcijo “Rabiš? Vzemi. Imaš? Pusti”. V 

vsa ženska stranišča na šoli so postavili škatlice s higienskimi pripomočki, kot so vložki in tamponi, saj 

jih vsako dekle kdaj potrebuje. 

Odmevna je bila tudi humanitarna akcija za pomoč beguncem iz Ukrajine, ki je potekala v torek, 

15. 3. 2022. Koordiniral jo je IAC. En teden prej so dijaki in zaposleni prispevali donacije prek SMS-ov, 

tokrat pa so zbirali hrano, vodo, higienske pripomočke in čistila. Zbrano pomoč smo dostavili v 

centralno skladišče Škofijske Karitas Novo mesto, ki koordinira zbiranje v sodelovanju z Občinskim 

štabom Civilne zaščite MO Novo mesto in OZRK Novo mesto. 

5 članic IAC se je udeležilo 9. konference IAC, ki je potekala v Portorožu 22. in 23. 5. 2022. Konferenco 

je moderirala članica našega IAC Eva Žagar, Viktoria Krusharova pa je za delo v IAC prejela priznanje. 

Ugotavljam, da imajo mladi veliko idej, ki jih uresničijo s pomočjo mentorjev. 

Dobrodelna košarica za Varno hišo, foto: arhiv GimNM 
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Pouk zgodovine v Dolenjskem muzeju 

MATJAŽ ŠTIH 

Tudi v šolskem letu 2021/22 smo izvedli pouk zgodovine v Dolenjskem muzeju za dijake 1., 2., in 3. 

letnika v obsegu dveh ur. Dijaki 1. letnika so imeli pouk na temo prazgodovine in antike, dijaki 2. letnika 

na temo srednjega veka in dijaki 3. letnika na temo 19. stoletja. Pouk so izvedli strokovni delavci 

Dolenjskega muzeja. 

Naši dijaki so muzej obiskovali tudi v okviru pouka umetnostne zgodovine, likovne umetnosti in tudi 

individualno. Vsi so namreč kupili letne muzejske vstopnice, ki so jim omogočale prost vstop na vse 

razstave in prireditve Dolenjskega muzeja. 

 

Strokovna predavanja za dijake IMP sociologija 

NINA ARNUŠ 

Za dijake 4. letnika, ki so obiskovali IMP sociologija, smo v tem šolskem letu organizirali 2 strokovni 

predavanji: 

• dr. Roman Kuhar: Intimnost in spolno vedenje dijaške in študentske populacije 

• dr. Milica Antić Gaber: Ko zapor postane drugi dom: vsakdanje življenje zaprtih oseb 

Dr. Roman Kuhar: Intimnost in spolno vedenje dijaške in študentske populacije  

V četrtek, 17. 2. 2022, smo na šoli gostili dr. Romana Kuharja, rednega profesorja Filozofske fakultete 

na Oddelku za sociologijo. Predaval je dijakinjam IMP sociologija, ki so mu z velikim zanimanjem 

prisluhnile. Dr. Roman Kuhar velik del svoje profesionalne pozornosti namenja vprašanjem intimnosti 

in identitete. V številnih raziskavah se posveča temam, kot so enakost spolov, diskriminacija, 

homofobija, državljanstvo in človekove pravice. Bili je tudi dekan Filozofske fakultete Univerze v 

Ljubljani, raziskovalec na Mirovnem inštitutu ter novinar na Radiu Slovenija. Dijakinjam je predstavil 

izsledke iz raziskave z naslovom Intimnost in spolno vedenje dijaške in študentske populacije. 

Predavanje dr. Romana Kuharja, foto: Nina Arnuš 
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Dr. Milica Antić Gaber: Ko zapor postane drugi dom: vsakdanje življenje 

zaprtih oseb 

V četrtek, 17. 3. 2022, smo na gimnaziji organizirali spletno predavanje dr. Milice Antić Gaber, ki je 

redna profesorica na Oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer predava predmete 

Obča sociologija, Sociologija spola, Sociologija vsakdanjega življenja, Sociologija spola in spolnosti, Spol 

in telo ter Spol in politika. V svojem zanimivem predavanju se je osredotočila predvsem na vsakdanje 

življenje zaprtih oseb v ženskem zaporu na Igu ter v moškem zaporu na Dobu. Svoje ugotovitve, do 

katerih je prišla tudi s poglobljenimi intervjuji z zaprtimi osebami, je podkrepila s sociološkimi koncepti. 

 

Naravoslovni dan za 2. letnik 

AKTIV KEMIJE, FIZIKE IN BIOLOGIJE 

Maja so potekali naravoslovni dnevi za 2. letnik, in sicer v dveh terminih – 4. 5. 2022 za dijake iz 2c, 2d, 

2e in 2k ter 31. 5. 2022 za dijake iz 2a, 2b in 2š. Dijaki so prehodili 4 km dolgo krožno pot z začetkom in 

zaključkom na Župančičevem sprehajališču pri Gostišču Loka, vmes pa so reševali različne naloge s 

kemijsko, fizikalno in biološko vsebino. Med drugim so izmerili gostoto vode reke Krke, izračunali 

vzgon, ki deluje na kroglico v reki, izvedli kemijske analize vode reke Krke in Bršljinskega potoka, 

določali rastlinske vrste v Kettejevem drevoredu, ugotavljali vsebnost klorofila v listih tamkajšnjih 

rastlin, podrobneje spoznali divji kostanj in njegovo uporabnost ter izvedli delavnico Iskanje ob vrvi, pri 

kateri so krepili spretnost pozornega opazovanja okolice. 

Predavanje dr. Milice Antić Gaber, posnetek zaslona: Nina Arnuš 
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Terenske vaje iz geografije v Črmošnjicah 

ŽIGA LONGAR 

V sredo, 4. 5., in v torek, 31. 5. 2022, smo se z dijaki iz 1f, 1k in 1š odpravili na terenske vaje iz geografije 

v Črmošnjice. Dijake sem na terenske vaje predhodno pripravil pri uri geografije. Podal sem jim 

informacije o poteku terenskega dne, kaj naj prinesejo s seboj in kako naj izvajajo meritve. 

V 1f se je terenskih vaj udeležilo 27 dijakov in dijakinj, v 1k 19 dijakov in dijakinj ter v 1š 19 dijakov in 

dijakinj. 

V Črmošnjicah so dijaki spoznali poselitvene značilnosti kraja in zgodovinski oris naseljevanja kočevskih 

Nemcev. Ob Divjem potoku so samostojno izvajali hidrološke meritve. Spoznali so tudi značilnosti 

naselja Srednja vas, ki je v preteklosti imelo status romskega naselja. 

Terenske vaje so potekale zelo sproščeno. Oba dneva smo imeli lepo vreme, kar je vplivalo tudi na 

razpoloženje dijakov. S terenskimi vajami so bili dijaki zelo zadovoljni. Hvaležni so bili za pridobljeno 

znanje in lepo preživet geografski dan. 

 

Izvajanje meritev ob Divjem potoku,  

foto: Janja Bučar 
Interpretiranje rezultatov meritev, 

 foto: Žiga Longar 

Dijaka med merjenjem vsebnosti klorofila v 

listu divjega kostanja, foto: Neja Luzar 
Dijaki med merjenjem sile vzgona,  

foto: Blaž Zabret 
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Strokovna ekskurzija v slovensko Istro pri IMP geografija 

POLONCA CENTA 

V ponedeljek, 13. septembra 2021, so se dijaki IMP GEO 1 in IMP GEO 2 udeležili celodnevne strokovne 

ekskurzije v slovensko Istro. V okviru ekskurzije so opravili tudi terenske vaje, ki so služile kot izhodišče 

za izdelavo maturitetnih poročil. Strokovne ekskurzije se je udeležilo 51 dijakov v spremstvu Urške 

Longar in Polonce Centa. Terensko delo smo izvedli v sodelovanju s strokovnimi sodelavci Oddelka za 

geografijo s Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. 

Namen terenske ekskurzije v slovensko Istro je bil, da se dijaki na terenu seznanijo s ključnimi elementi 

pokrajine v obmediteranski Sloveniji. Poleg vsebinskih znanj so dijaki ob uporabi geografskih metod in 

tehnik dela razvijali tudi spretnosti in veščine, ki so nujno potrebne za terensko delo. 

Mimo Ljubljane in Postojne smo se odpeljali do gradu Socerb, kjer sta nas pričakala izr. prof. dr. Gregor 

Kovačič in doc. dr. Valentina Brečko Grubar z Oddelka za geografijo v Kopru. Pripravila sta podrobno 

predstavitev naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti slovenske Istre ter orisala 

nadaljnji potek terenskih vaj. 

S Socerba smo se odpeljali do Mostišča, kjer so dijaki na vodomerni postaji Kubed 2 ob reki Rižani 

izvedli fizičnogeografske meritve vodotoka. Dijaki so za začetek opravili dve vaji, pri katerih so 

ocenjevali pretok vodotoka in analizirali kemijske značilnosti tekočih voda. 

Sledila je vožnja do Kopra, kjer nas je pričakal izr. prof. dr. Miha Koderman z asistenti. Sledila je 

družbenogeografska terenska vaja, pri kateri so dijaki s pomočjo mobilnih telefonov ob uporabi 

mobilne aplikacije Input kartirali funkcijsko zgradbo mestnega središča Kopra. Po opravljeni vaji so 

imeli dijaki odmor za kosilo in samostojno raziskovanje mesta, v tem času pa so strokovni vodje 

kartiranja obdelali pridobljene podatke in jih pripravili za skupinsko predstavitev in analizo. Po odmoru 

smo se zbrali v predavalnici na Oddelku za geografijo FHŠ, kjer sta sledila povzetek rezultatov kartiranja 

in evalvacija terenskega dela. 

Sledil je povratek v Novo mesto, kamor smo se vrnili ob 19. uri. 

 

  

Učna ura o slovenski Istri na Socerbu,  

foto: Polonca Centa 
Primerjava rezultatov na terenu,  

foto: Polonca Centa 
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OIV – obvezni del 

Kulturne dejavnosti 

SUZANA KRVAVICA 

Zaradi epidemioloških razmer, ki so občasno narekovale šolanje celotnih oddelkov na daljavo ali 

hibridni pouk, dejavnosti niso potekale tako kot v časih pred epidemijo, vendar pa smo načrtovani 

program skoraj v celoti izpeljali. Nismo organizirali medpredmetnih kulturnih dni v Ljubljani ali v drugih 

mestih, ogledali pa smo si vse načrtovane predstave v Novem mestu. 

Pregled dejavnosti 

1. letnik 

Vsebina Izvajalec Kraj ogleda Datum ogleda 

Elaine Murphy: Ljubi moj 
Slovensko ljudsko 

gledališče Celje 

Kulturni center 

Janeza Trdine 

Novo mesto 

21. 10. 2021 ob 11.30 

Aleš Makovac in Igor Grdina: 

Julija 
Zavod Novo mesto 

Kulturni center 

Janeza Trdine 

Novo mesto 

20. 12. 2021 ob 10.30 

Muzikal Mamma Mia 

Glasbena šola  

M. Kozine  

Novo mesto 

Kulturni center 

Janeza Trdine 

Novo mesto 

7. 6. 2022 ob 9.30 

 

2. letnik 

Vsebina Izvajalec Kraj ogleda Datum ogleda 

Muzikal Mamma Mia 

Glasbena šola  

M. Kozine  

Novo mesto 

Kulturni center 

Janeza Trdine 

Novo mesto 

17. 12. 2021 ob 9.30 

Florian Zeller: Sin Mini teater 

Kulturni center 

Janeza Trdine 

Novo mesto 

16. 3. 2022 ob 12.00 

Neda R. Bric: Dr. Prešeren 
Prešernovo 

gledališče Kranj 

Kulturni center 

Janeza Trdine 

Novo mesto 

25. 5. 2022 ob 12.00 
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3. letnik 

Vsebina Izvajalec Kraj ogleda Datum ogleda 

Maša Kagao Knez: Črna koža, 
bele maske 

APT Novo mesto APT Novo mesto 

20. in 21. 9. 2021 ob 

12.00 (v dveh 

izvedbah) 

Goran Vojnović: Čefurji raus! 

(medpredmetno z državljansko 

kulturo) 

Sititeater 

Kulturni center 

Janeza Trdine 

Novo mesto 

4. 10. 2021 ob 12.30 

Franz Kafka: Pisma očetu APT Novo mesto APT Novo mesto 

2. 2., 3. 2., 4. 2. 2022 

ob 13.00 (v treh 

skupinah) 

 

4. letnik 

Vsebina Izvajalec Kraj ogleda Datum ogleda 

Andrej Inkret: In stoletje bo 
zardelo. Primer Kocbek 

APT Novo mesto 

Galerija Božidar 

Jakac, 

Kostanjevica na 

Krki 

9. 9. 2021 ob 16.00 

Nejc Gazvoda: Jazz 
Mestno gledališče 

ljubljansko 

Kulturni center 

Janeza Trdine 

Novo mesto 

5. 1. 2022 ob 12.00 

 

Športni dnevi 

Zimski športni dan za 1. in 4. letnik 

JERNEJ CIMPERMAN 

V torek, 18. 1. 2022, je potekal zimski športni dan za 1. in 4. letnik. Namesto pestrega izbora dejavnosti 

smo bili zaradi koronskega faktorja, ki v zadnjem času odloča o naših življenjih, primorani dijake 

popeljati na pohod na Trško goro, ki pa se vedno znova izkaže kot primeren in zelo atraktiven cilj. Pohod 

je potekal ločeno za 1. in 4. letnik, da slučajno katera od klic ne bi preskočila in onemogočila nadaljnjega 

poteka pouka v šoli. Pot nas je vodila skozi urbani in neurbani del mesta. Po vzponu po prelepih 

dolenjskih vinskih goricah smo stopili na razgledni vrh Trške gore. Odprl se nam je pogled na Novo 

mesto ter vso Dolenjsko, dijaki iz bolj oddaljenih krajev pa so prav tako lahko zaslutili, za katerim gričem 

je njihov dom. Z vrha se je zelo dobro videlo tudi to, kateri so glavni onesnaževalci naše kotline. Po 

krajšem postanku, ko so se nam povrnile moči, nas je čakal še spust v dolino mimo velikega števila 

zaprtih zidanic in Centra biotehnike Grm ter sprehod do šole skozi Ločno. Ves čas nas je spremljalo 

sončno zimsko vreme, da smo kar prekipevali od pozitivne energije in bili kar malo žalostni, ker se je 

pohod tako hitro zaključil. 

Za vas smo hodili dijaki 1. in 4. letnika s profesorji spremljevalci. ☺ 
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Planinska tura za 2. letnik 

IVAN MARIČIČ 

V septembru smo v dveh terminih izvedli planinsko turo za 2. letnik. Zadnja skupina treh razredov pa 

je zaradi neugodnih snežnih razmer/zgodnjega jesenskega snega letos žal ni izvedla. Letos smo zaradi 

korone turo opravili v obliki dveh enodnevnih izletov (na Debelo peč in Lisco). V lepem vremenu smo 

se povzpeli na Debelo peč nad Pokljuko in uživali v varni hoji in prelepih razgledih v tem delu Julijskih 

Alp. 

Po dvournem vzponu do planine Lipanca z Blejsko kočo smo se oddahnili in nadaljevali do vrha Debele 

peči (2041 m). V dveh urah smo jo skoraj vsi osvojili in uživali v čudovitih razgledih na Triglav in sosednje 

vrhove. V lepem sončnem vremenu in skoraj popolnem brezvetrju smo si privoščili dolg počitek. Na 

poti nazaj smo se ustavili pri Blejski koči, pomalicali in se vrnili na Pokljuko. Dijaki pa so kljub naporom 

in nekaj žuljem spoznali vso lepoto visokogorja in varnega planinarjenja. 

Spomladi smo z vsemi razredi izvedli turo na Lisco in tako spoznali posavsko sredogorje, ki nam ni 

preveč poznano. V čudovitem vremenu smo v dveh urah dosegli vrh in imeli lep razgled. Po dobri malici 

smo se vrnili v dolino. 

 

Na vrhu Debele peči, foto: Ivan Maričič Na vrhu Lisce, foto: Ivan Maričič 

Na poti na Trško goro, foto: Breda Vovko Na cilju, foto: Breda Vovko 
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Športni dnevi za 1., 3. in 4. letnik – pohodi v aprilu 2022 

BREDA VOVKO 

Po dolgem času smo se z dijaki 1. letnikov zopet odpravili na Jurčičevo pot. Vlada je leto 2021 proglasila 

za Jurčičevo leto, zato je prav, da smo tudi mi temu letos namenili malo več pozornosti z zanimivim 

programom. Na pot smo se odpravili po dva ali trije razredi dnevno. 

Ko smo prispeli na Jurčičevo domačijo, smo izvedli vajo za koncentracijo, boljši dih in homogenizacijo 

skupine. Nato smo si ogledali Jurčičevo domačijo, Krjavljevo kočo, štalo, etnozbirko, Jurčičevo rojstno 

hišo in čebelnjak. Za dijake sta bili zanimivi igra s starimi besedami in igra Jurčič v novi obleki. 

Dijaki so iz lončene posode izžrebali oreh, panjsko končnico, leseno žličko za med ali Jurčičev portret; 

za vsakim predmetom so imeli list starih besed iz Jurčičevih del, ki so jih morali sestaviti v zgodbo in 

prevesti v današnji jezik. 

V starem besedilu so poiskali razlike med starinsko in današnjo rabo ločil, besed in besednih zvez. Česar 

niso razumeli, so jih prevedli v današnji jezik. 

S tem konceptom so želeli organizatorji v dijakih prebuditi in hkrati opozoriti na vse veščine, ki jih je 

Jurčič zelo obvladal: imel je izjemen nastop, s sonornim glasom in konkretno vsebino je v poslušalcih 

vzbudil pozornost, bil je izjemen poslušalec in opazovalec, čeprav tih in pogosto v ozadju, vedno z 

beležnico in svinčnikom v žepu, briljantno je znal vzpostaviti komunikacijo z vsemi sloji takrat 

nastajajoče slovenske družbe; danes bi zanj rekli, da je bil izurjen v mehkih veščinah, bil je empatičen, 

vključujoč in obvladal je prvine čuječnosti. 

Simona Zorc Ramovš: »Če danes vemo za vsak Dončičev koš, so takrat Slovenci vedeli za vsako njegovo 

knjigo, ki jo je napisal, in ga ob srečanju pobarali, da že čakajo na njegovo novo izdajo.« 

Dijaki 3. in 4. letnikov so se v mesecu aprilu ločeno po razredih odpravili na Trdinov vrh, v pravljično 

deželo Gorjancev, ki jih je opisoval Janez Trdina v Bajkah in povestih o Gorjancih. Redkokatero hribovje 

na Slovenskem ima tako bogato ljudsko izročilo in toliko izvirov zdravilne vode, najbolj znani so 

Gospodična, Zaganjalka ter Minutnik. Pot nas je iz Gabrja vodila do Planinskega doma Gospodična 

(822 m), nato po prostranih bukovih gozdovih in košenicah z zanimivimi rastlinskimi vrstami. Na 

Trdinovem vrhu smo si malo odpočili, pomalicali in nadaljevali pot proti Miklavžu ter se v sončnem 

vremenu spustili nazaj v dolino, kjer nas je čakal avtobus. 

Za boljši dih na Jurčičevi domačiji, foto: Janja Bučar Spust v dolino, foto: Breda Vovko 
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Športni dan za 3. letnik z različnimi športnimi vsebinami na prostem 

IVAN MARIČIČ 

Pred koncem šolskega leta smo s pomočjo PAC SPORTA iz Bohinja organizirali športni dan za dijake 

tretjega letnika. To je bil prvi športni dan po koroni izven območja Dolenjske. Imeli smo čudovit poletni 

dan. Plezali smo pod Skalco, veslali v dveh velikih kanujih po jezeru in opravili kolesarski izlet v okolici 

jezera ter se peljali do Stare Fužine. Vroč dan je marsikdo izkoristil za kopanje v prijetno topli vodi 

Bohinjskega jezera. Dijaki in učitelji spremljevalci so pod vodstvom svojih inštruktorjev z velikim 

navdušenjem izvajali vse aktivnosti. 

Ostali smo se v Beli krajini opravili na pohod na Mirno goro in šli do smučišča na Gačah ter preživeli lep 

dan ob hoji po senčnatih gozdovih Roga. 

 

Državljanska kultura 

NINA ARNUŠ in SUZANA KRVAVICA 

Pri načrtovanju in pripravi vsebin za OIV državljanska kultura sva izhajali iz ciljev, ki so opredeljeni v 

katalogu obveznega dela OIV. 

V šolskem letu 2021/22 so bile izvedene naslednje dejavnosti: 

• Črna koža, bele maske (ogled predstave ter pogovor pri slovenščini in sociologiji) – 3. letnik 

• Evropska unija – delovanje in institucije – 3. letnik 

• Delavnice o podnebnih migracijah (Mirovni inštitut) – 3. letnik 

• Ogled filma Medtem ko vas ni bilo in pogovor – 3. letnik 

• Okrogla miza s priseljenci – 3k in 3c 

• Živa knjižnica – 3. letnik 

• Projekt EPAS – 3c (glej poročilo projektne skupine EPAS) 

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

okviru projekta EPAS (glej poročilo o delu projektne skupine EPAS). 

S kolesom ob Bohinjskem jezeru, foto: Breda Vovko Pohod na Gače, foto: Ivan Maričič 
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Črna koža, bele maske (ogled predstave ter pogovor pri slovenščini in 

sociologiji)  

Dijaki 3. letnika so si v ponedeljek in torek, 20. in 21. 9. 2021, v Anton Podbevšek teatru ogledali 

predstavo Črna koža, bele maske, ki obravnava temo rasizma. 

Predstava na raznolike načine (skozi besedilo, ples, glasbo, vizualne podobe) nagovarja gledalca, da 

preizpraša svoj odnos do rasizma, ksenofobije, strpnosti, sprejemanja drugačnosti, predsodkov, 

migracij. Dijaki so predstavo izjemno pozitivno sprejeli, pritegnila jih je tako s svojim vzgojnim 

sporočilom kot tudi z umetniško obliko. Oboje je vzajemno prispevalo k močni sporočilnosti. Dijakov 

se je tema še posebno dotaknila, saj so igralci skozi predstavo posredovali svoje konkretne življenjske 

izkušnje in zgodbe na temo rasizma, nestrpnosti, ksenofobije. Po predstavi je sledil pogovor z 

ustvarjalci (režiserko in igralci). Nato pa smo se z dijaki pri pouku sociologije pogovorili o vsebini ter 

socioloških in aktualnih družbenih temah, ki jih predstava odpira. 

Evropska unija – delovanje in institucije 

V sredo, 9. 2. 2022, in petek, 11. 2. 2022, so imeli vsi dijaki 3. letnika zanimivo predstavitev delovanja 

in institucij Evropske unije. Dogodek je izvedla Hiša EU iz Ljubljane in je potekal v virtualnem okolju. 

Pogovore sta vodila Sebastjan Runovec in Jan Štrukelj. 

Dijaki iz 3c, ki so vključeni tudi v projekt EPAS in o delovanju ter institucijah EU že veliko vedo, pa so 

imeli predavanje Karierne priložnosti za mlade v EU. 

  

Delavnice o Evropski uniji, posnetek zaslona: Nina Arnuš 
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Delavnice o podnebnih migracijah »End Climate Change, Start Climate of 

Change« (Mirovni inštitut) 

18. in 23. marca 2022 so na šoli potekale delavnice za dijake iz 3a, 3b, 3c in 3š. Delavnice so se dotikale 

enega največjih izzivov globaliziranega sveta – podnebnih migracij. Izvedene so bile v okviru projekta 

Climate of Change, ki ga podpira Evropska komisija v okviru programa DEAR (Program izobraževanja in 

ozaveščanja o razvoju), katerega namen je dvigniti ozaveščanje in kritično razumevanje migracij, ki jih 

spodbujajo podnebne spremembe. Slogan projekta se glasi »End Climate Change, Start Climate of 

Change«. Delavnice na naši šoli je vodil Arne Zupančič (Mirovni inštitut). 

Ogled filma Medtem ko vas ni bilo in pogovor 

V sredo, 4. 5. 2022, so si dijaki 3. letnika ogledali film Medtem ko vas ni bilo. Film je režiral Ken Loach 

in je prejel številne nagrade in priznanja. Je pretresljiva drama, ki se z lucidnostjo in človečnostjo loti 

še enega perečega problema sodobne družbe: prekarnega dela in njegovega pogubnega vpliva na 

družinsko življenje (https://www.kinodvor.org/film/medtem-ko-vas-ni-bilo). Ogledu je sledil pogovor. 

Dijakov se je film dotaknil in so večinoma izražali zelo pozitivne vtise o dogodku. 

Okrogla miza s priseljenci 

V sredo, 13. 4. 2022, so dijaki iz 3k, ki obiskujejo pouk retorike, pripravili okroglo mizo z naslovom 

NeDOBRODOŠLI?, katere glavna tema je bila sprejemanje tujcev in migrantov v Sloveniji. Gostje 

okrogle mize so bili Robert Yebuah, ki se je v Slovenijo preselil iz Gane pred več kot 50 leti, naša 

profesorica Elsa Louis, ki je prišla iz Francije, in Snježana Blagojević, ki se je v Slovenijo preselila iz Bosne 

in Hercegovine. Dogodek je s svojim pozdravnim nagovorom in izkušnjo priseljenca obogatil tudi 

predsednik Dijaške organizacije Slovenije Simon Trussevich. Okroglo mizo je moderirala dijakinja iz 3k 

Irma Subašić. 

  

Delavnice o podnebnih migracijah, foto: Nina Arnuš 

https://www.kinodvor.org/film/medtem-ko-vas-ni-bilo
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Živa knjižnica v okviru Tedna kultur 

V petek, 10. junija 2022, so se dijaki iz 3a, 3b, 3c in 3š udeležili Žive knjižnice, ki je potekala v okviru 

festivala Teden kultur v organizaciji Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. V 

tridesetminutnih osebnih pogovorih je štirinajst knjig pripovedovalo svoje življenjske zgodbe, delilo 

svoje izkušnje, znanja in doživetja. 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:  

• oseba, ki dela z odvisniki, 

• borec, 

• begunca iz Sirije,  

• vegetarijanka/veganka in prostovoljka – spremljevalka umirajočih in žalujočih oseb, 

• queer kemičarka, 

• istospolno usmerjena oseba, 

• plesalka iz venezuele, 

• nadomestna družina, 

• muslimanka, 

• budistična popotnica, 

• gej, kristjan, teolog in 

• oseba, ki je izgubila sluh, in druge. 

Dijaki so v poglobljenih pogovorih z živimi knjigami pridobili novo izkušnjo, ki bo lahko prispevala k 

večjemu medsebojnemu razumevanju, ozaveščanju in odpravljanju stereotipov, predsodkov in tudi 

diskriminacije, ki so jo deležne različne skupine in posamezniki v naši družbi. 

»Bilo je vrhunsko, z veseljem bi na živi knjižnici ostala še eno uro.« 

 

  

Živa knjižnica, foto: Nina Arnuš 
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Zdravstvena vzgoja 

SAŠA LAVRIČ 

Zdravstvena vzgoja je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja in vseživljenjskega učenja. Tudi 

v šolskem letu 2021/22 je bilo izvedenih veliko delavnic in predavanj, kjer so usposobljeni zunanji 

izvajalci, strokovnjaki z različnih področij, dijake ozaveščali o različnih temah, ki se tako ali drugače 

navezujejo na zdravje, njegovo ohranjanje in zdrav način življenja. 

Glede na aktualni čas, ko se je zaključilo delo od doma zaradi korone in smo od doma delali le še 

občasno (hibridni pouk), smo se s svetovalno službo odločili, da bomo za 1., 2. in 3. letnike v tem 

šolskem letu izvedli delavnice o digitalni zasvojenosti, ki so jo izvajali predavatelji organizacije Logout 

– Center pomoči pri prekomerni rabi interneta. 

1. letnik 

V 1. letniku so imeli dijaki tri delavnice. 

Delavnico o digitalni zasvojenosti, ki je trajala dve šolski uri, so izvajali predavatelji iz Društva Logout 

Tilen Hočevar, Nuša Klepec in Rok Gumzelj. Uvodni del predavanja je bil namenjen informacijam o 

uporabi zaslonov in spleta za zabavo ter sprostitev. Dotaknili so se tem s področja uravnotežene rabe 

zaslonov, prekomerne rabe in pojava digitalne zasvojenosti. V drugem delu so se posvetili temam 

spletnega nasilja in izsiljevanja, mladih in spolnosti na spletu ter tveganjem, ki so povezana s spletnim 

igralništvom, stavami in igrami na srečo. 

Delavnico o uporabi AED s temeljnimi postopki oživljanja so vodile diplomirane medicinske sestre iz 

Zdravstveno vzgojnega centra Zdravstvenega doma Novo mesto. Dijaki so se spoznavali s postopki 

oživljanja v primeru odpovedi srca, vsak pa je moral tudi praktično preizkusiti postopek oživljanja in 

uporabe AED na lutki. 

Delavnico Če ne veš, vprašaj je izvajal Jernej Picelj iz društva Mavrični bojevniki. Dijaki so postavili 

anonimna vprašanja z različnih področij življenja, moderator jim je odgovarjal. Delavnice so trajale dve 

šolski uri. Z dijaki je bila izvedena tudi evalvacija delavnice, pri kateri so jo dijaki zelo pohvalili. Izpostavili 

so odprtost in sproščen pogovor o nekaterih temah, o katerih se v naši družbi še vedno ne govori oz. 

se o njih govori premalo. Po končanih delavnicah nam je predavatelj predstavil analizo evalvacij. 

Zdravniški pregled za vse 1. letnike je bil v Zdravstvenem domu Novo mesto. 

Preizkus oživljanja na lutki, foto: Saša Lavrič 
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2. letnik 

V 2. letniku so imeli dijaki v okviru zdravstvene vzgoje dve delavnici in interaktivno predstavo. 

Delavnico Od stiske do duševne motnje je vodila Karmen Žunič iz društva Ozara Črnomelj. Pogovarjali 

so se o stresu, duševnem zdravju in boleznih, kot so bipolarna motnja, shizofrenija, 

obsesivno-kompulzivna motnja, demenca ... Kot so dijaki zapisali 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. 

Dijaki 2. letnika so se udeležili delavnice o digitalni zasvojenosti, katere vsebina in potek sta opisana v 

poročilu o 1. letniku. 

Interaktivno predstavo Najstnica Neja so si dijaki ogledali v šolskem atriju. Dotaknila se je odnosov med 

dvema mladima človekoma, spolnosti, tega, kaj gre lahko narobe, kako odgovorno in pravilno reševati 

probleme in krojiti zdrave odnose v zvezah. Predstavo sta odigrala Tim Lončar in Monika Jekler. 

3. letnik 

V 3. letniku so imeli dijaki dve delavnici in eno predavanje. 

Delavnico z naslovom Misli na srce je vodil študent Medicinske fakultete v Ljubljani in član društva 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 prepoznati bolezni srca na fotografijah ... Seznanili so se tudi s prvo pomočjo in 

obnovili znanje o temeljnih postopkih oživljanja. 

Dijaki 3. letnika so se udeležili tudi delavnice o digitalni zasvojenosti, katere vsebina in potek sta 

opisana v poročilu o 1. letniku. 

Predavanje z naslovom Vozim, vendar ne hodim je izvedlo društvo Invalidi za večjo varnost v cestnem 

prometu. Ti s svojimi člani organizirajo predavanja, na katerih s svojimi življenjskimi zgodbami 

ozaveščajo mlade o nevarnostih v prometu in posledicah nesreč. Invalidi, katerih vzrok za invalidnost 

so prometne nesreče, opozarjajo na to, kako pomembno je obnašanje na cesti in kako nam lahko 

sekunda nepazljivosti, objestnosti … spremeni življenje. Predavanje je tudi tokrat izvedel Žiga Breznik, 

ki je gost na naši šoli že nekaj let. 

Zdravniški pregled v Zdravstvenem domu Novo mesto je bil izveden. 

Žiga Breznik o svoji življenjski zgodbi, foto: Saša Lavrič 



[102] 

 

4. letnik 

Dijaki 4. letnika so imeli predavanje o krvodajalstvu. V razredih sta ga izvajala predstavnica OZ RK Novo 

mesto Mateja Šlajkovec in Boštjan Novak iz OZ RK Ljubljana. Predavatelja sta predstavila krvodajalstvo 

in pomen darovanja organov in vpisa v register darovalcev. Ravno tako sta spodbujala dijake, naj se 

pridružijo krvodajalcem, saj je potreba po krvi v Sloveniji zelo velika. Kar nekaj dijakov je izrazilo željo, 

da bi postali krvodajalci. O krvodajalskih akcijah sem jih obveščala, ko smo dobili povabilo iz Rdečega 

križa, nimamo pa podatkov, koliko dijakov se je teh akcij udeležilo. 

 

Vzgoja za družino, mir in nenasilje 

SUZANA MALNAR 

Dejavnosti so bile izvedene na Gimnaziji Novo mesto. Med 28. 9. in 7. 10. 2021 so iz Društva za 

razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto dijakom 1. letnika predstavili prostovoljstvo, svoje 

dejavnosti, pomen prostovoljstva in možnosti dijakov za vključitev. 

 »Všeč mi je bilo, ker sem spoznala organizacijo, ki pomaga ljudem in živalim.« 

»Delavnica mi je bila všeč, predvsem skupinsko delo in bingo.« 

»Delavnica se mi je zdela zanimiva, saj je prikazala prostovoljstvo v drugi luči. Všeč mi je bil bingo.« 

»Pogovarjali smo se o prostovoljnih društvih in pomoči. Spoznali smo nove oblike prostovoljstva in se 

pri tem zabavali.« 

1. 10. 2021 je bila za dijake 1. letnika izvedena delavnica O preprečevanju spletnega nasilja v izvedbi 

društva Ključ. Delavnica je bila izvedena v okviru preventivnega projekta KLJUČno na spletu. Dijaki so 

spoznali različne pojme, povezane z zlorabami na spletu. Bolj so se ozavestili o spletnem nasilju in 

njegovih posledicah ter spoznali konkretne primere kršenja mej na spletu. Spoznali so tudi načine, kako 

si lahko pomagajo ob pojavu spletne zlorabe ter kako ukrepati, kadar začutijo, da so žrtve različnih 

oblik spletnega nasilja. Delavnica je trajala eno šolsko uro. Izvedena je bila s pomočjo igralnih kart, 

dijaki so bili aktivno udeleženi v delavnici. 

 

Predavanje o krvodajalstvu, foto: Saša Lavrič 
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Mnenja dijakov o delavnici na temo spletnega nasilja: 

»Zelo dobro, zabavno in zanimivo. Priporočam za naslednje generacije.« 

»Delavnica je bila zelo poučna, zanimiva. Od nje sem odnesla veliko praktičnega znanja.« 

»Bilo je super, zanimivo, zabavno, vrhunsko, poučno.« 

»Delavnica o spletnem nasilju je bila ena izmed mojih najljubših do sedaj. Je bila tudi zelo poučna.« 

Med 3. in 18. 11. 2021 je bila za dijake 2. letnika izvedena delavnica o strpnosti, med 19. 1. in 

17. 2. 2022 pa delavnica o človekovih pravicah za dijake 1. letnika. Delavnici sta potekali po dve šolski 

uri v izvedbi Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. 

Mnenja dijakov 1. letnika: 

»Delavnica o človekovih pravicah je bila zabavna in zanimiva. Skozi igro/aktivnosti smo se spomnili, 

kako pomembne so človekove pravice in kako pogosto so kršene. Pogovarjali smo se o tem, kako se 

moramo zavedati svojih pravic in v primeru kršitve ukrepati.« 

»Delavnica je bila zanimiva. Naučili smo se nekaj novih podatkov o človekovih pravicah. Dejavnosti in 

igre na delavnici so bile koristne in poučne. Dobro opravljeno!« 

»Delavnica je bila zame zelo zanimiva in poučna. Še bolj smo spoznali naše pravice, ki so za vse enake, 

in tudi kršenja le-teh.« 

5. 4. 2022 je bila izvedena preventivna delavnica za dijake 2. letnika o trgovanju z ljudmi, ki so jo vodili 

predstavniki društva Ključ. Njen cilj je bil mlade ozavestiti o pasteh, ki se jih poslužujejo trgovci z ljudmi, 

in jih naučiti, kako se lahko pred tem zaščitijo. Trajala je eno šolsko uro. 

»Delavnica mi je bila všeč, saj smo izvedeli nekaj o temi, ki je do sedaj nisem poznala. Priznam, da se je 

vse skupaj slišalo srhljivo, a zanimivo.« 

»Delavnica je bila zelo poučna in zanimiva. Videlo se je, da ima predavateljica ogromno izkušenj, bila 

je odlična govorka. Poučili smo se o tem, kako pogosto je v resnici prodaja ljudi ter kako se pred njo 

lahko zaščitimo. Zagotovo je bila ena izmed boljše organiziranih gimnazijskih delavnic.« 

»Delavnica je bila zelo zanimiva. Presenetilo me je, da je na Dolenjskem prisotnega toliko trgovanja z 

ljudmi. Zdi se mi pomembno, da se ljudi ozavesti o tem, zato bi delavnico priporočila tudi drugim.« 

30. 5. 2022 so si dijaki 1. in 2. letnika ogledali film Družina. Po ogledu je sledil še pogovor z režiserjem 

Rokom Bičkom. 

Mnenja dijakov iz 2a: 

»Film je bil unikaten, drugačen od drugih. Skozi njega si spoznal težo odnosov. Ob njem si se zamislil 

nad svojim življenjem. V njem ni bilo igre, ampak samo pristni odzivi, film je bil zaradi tega še bolj 

zanimiv. Njegov ogled bi priporočila tudi drugim.« 

»Celotna izkušnja je bila zame nekaj novega, saj še nikoli prej nisem gledala filma, posnetega na tak 

način, in se kasneje pogovarjala z režiserjem. Film se mi je zdel nenavaden in na trenutke pretresljiv, 

predvsem zaradi nekaterih prizorov, kot so bili porod, streljanje psa …« 
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Učenje učenja 

ANICA KASTELEC 

Učenje učenja je dejavnost, ki jo izvajamo kot obvezno ponudbo šole za vse dijake 1. letnika. Program 

je potekal v obliki predavanj, delavnic in avtentičnih nalog. Vsebine smo izvedli v živo v posameznih 

oddelkih v času razrednih ur ali nadomeščanj. 

Uvodoma smo imeli z dijaki pogovor o prehodu iz osnovne v srednjo šolo, o novostih pri opravljanju 

šolskih obveznostih in o vtisih šolanja na daljavo. Predstavili smo jim vrstniško učno pomoč – tutorstvo, 

ki ga izvajamo na naši šoli že vrsto let kot eno od oblik pomoči pri reševanju učnih težav in spopadanju 

z vrzelmi v predznanju. Kasneje, med šolskim letom, je za to obliko učne pomoči prosilo veliko dijakov, 

ki smo jih uspešno našli dijake tutorje. Dijaki z učnimi težavami so večinoma izboljšali učni uspeh in 

izboljšali svoje učne strategije. 

V okviru programa smo dijakom nato predstavili nekaj avtentičnih nasvetov za učenje in koristnih 

napotkov za potovanje skozi gimnazijska leta, ki so jih delili nekateri dijaki četrtega letnika. Maturanti 

so glede na svoje izkušnje izpostavili pomembnost sprotnega dela, spoštovanja učiteljev, povezovanja 

med sošolci in medsebojne pomoči. Dijaki maturanti so prvošolcem predali tudi pomembno sporočilo, 

da se nikakor ne smejo ustaviti pri prvi oviri ali neuspehu, saj vedno obstaja pot do izboljšanja. 

V drugem delu dejavnosti smo dijakom predstavili različne priročnike, spletne portale in aplikacije za 

pomoč pri učenju, ki jih lahko koristno uporabijo za lažje razumevanje učne snovi. Spoznavali so svoja 

močna področja in napotke za učenje glede na učni tip posameznika. Prav tako smo govorili o delovanju 

spomina in napakah, ki jih delamo pri učenju, ter o možnostih za izboljšave. 

V zaključnem delu dejavnosti so dijaki ob avtentični nalogi postavljanja ciljev razmišljali o svojem 

učnem uspehu, svojih pričakovanjih, naredili so lastno oceno svojega uspeha. Razmišljali so o virih 

pomoči, ki jih lahko izkoristijo. Prejeli so tudi informacijo o določanju splošnega učnega uspeha. Pri tem 

smo izpostavili pomembnost odnosa do dela, učiteljev in odgovornega opravljanja šolskih obveznosti. 
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Spoznavni dnevi, ekskurzije in tabori 

Spoznavni dnevi za 1a  

ELSA LOUIS  

Spoznavni dnevi za 1a so potekali od 1. do 3. septembra 2021, in sicer v Centru šolskih in obšolskih 

dejavnosti Fara v Kostelu, kamor so se dijaki odpravili skupaj s profesorico biologije Nejo Luzar in z 

razredničarko Elso Louis. Namen druženja sta bila spoznavanje in druženje, da bi kasneje v šoli dijaki 

sodelovali in si pomagai med seboj. 

Alja Tratar iz 1a: »Prve tri dni gimnazije smo skupaj z razredom preživeli v Fari, kjer smo imeli priložnost, 

da se spoznamo med seboj, in kmalu smo med sabo spletli mnoga prijateljstva. Ob večerih smo se 

zabavali ob družabnih igrah in pogovorih, čez dan pa smo se lahko pomerili v mnogih različnih veščinah. 

Že prvi dan pa smo se odpravili tudi na pohod, kjer smo lahko občudovali prelepo naravo in si ogledali 

slap Nežica. Zadnji dan pa smo na gradu Kostel preizkusili svoje detektivske sposobnosti v sobi pobega. 

Te prelepe dni bom za vedno hranila v najlepšem kotičku svojih misli.« 

Dijaki so imeli tudi priložnost, da preizkusijo svoje predznanje biologije in nemščine na zabaven način 

v obliki skupinskega kviza. S spoznavnih dni so se vrnili nasmejani, zadovoljni in sproščeni. Skupno 

bivanje in dejavnosti so jih združile in povezale, kar se je videlo ob vrnitvi v šolo. Šolo v naravi so tako 

dijaki kot starši zelo pohvalili. 

 

Spoznavni dnevi za 1b  

MAJA HREN 

Z dijaki iz 1b smo se prvič srečali 1. 9. zjutraj na avtobusu na poti na spoznavne dneve. V prelepi dolini 

reke Kolpe, v CŠOD-ju Fara, smo skupaj s 1a preživeli 3 dni, ki so bili namenjeni predvsem temu, da se 

spoznamo in tako lažje prestopimo gimnazijski prag. Imeli smo srečo z vremenom in smo večino časa 

preživeli zunaj v prelepi naravi. Prvi dan smo šli na pohod do slapu Nežica, popoldne pa smo se 

preizkušali v adrenalinskem parku, ziplinu in orientacijskem teku. Večer smo zaključili s spoznavnimi 

igrami, kjer smo izvedeli več drug o drugem. Rafting po reki Kolpi naslednje jutro žal ni bil ravno 

adrenalinski, saj je bil vodostaj reke zaradi pomanjkanja padavin zelo nizek. Popoldne smo imeli 

delavnico peke kruha, na zabaven način smo s profesorico Marinko Kovač začeli s poukom kemije in 

naredili uvod v pouk angleščine. Druženje v četrtek zvečer so pripravili dijaki, ki so svojo prvo skupno 

1a se pripravlja na rafting, foto: Elsa Louis V adrenalinskem parku, foto: Elsa Louis 
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nalogo odlično opravili. V petek zjutraj sta nas čakala še obisk prelepega gradu Kostel z zabavno sobo 

pobega in nato povratek v Novo mesto. 

Blažka Kodrič iz 1b: »Na spoznavnih dnevih je bilo zelo dobro, zanimivo in zabavno. Moje mnenje je, da 

je bil to super način spoznavanja novih prijateljev in sošolcev. Že v treh dneh smo se uspeli zelo povezati 

in zaradi tega je bila situacija v učilnici veliko bolj sproščena. Osebje in dejavnosti v domu so dobre, a 

kljub temu so bili moji najljubši trenutki druženje v sobah in prosti čas. Všeč mi je bila tudi svoboda, ki 

smo jo imeli, in odnos profesorjev do dijakov.« 

 

Spoznavni dnevi za 1c  

TEA RIBIČ 

Dijaki iz 1c so spoznavne dni od 1. 9. do 3. 9. 2021 preživeli v Radencih (CŠOD Radenci) skupaj z 

razredničarko Teo Ribič in profesorico Barbaro Strnad. Spoznavali so se skozi družabne aktivnosti, 

športne igre, kanuizem, pripravo belokranjske pogače, pohod po Poljanski dolini in po soteski Kolpe do 

kraške jame Kobiljače in spoznavanje močerila. Imeli so tudi nočni pohod po Radencih, večer ob ognju 

in nekaj pouka španščine in informatike. 

 

  

Ogled Radencev, foto: Tea Ribič Pogača, foto: Barbara Strnad 

Uvod v kemijo, foto: Maja Hren Grad Kostel, foto: Maja Hren 



[107] 

 

Spoznavni dnevi za 1d  

AJDA GABRIČ 

Dijaki iz 1d v spremstvu profesoric Ajde Gabrič in Jasmine Žagar so začetek šolskega leta preživeli na 

spoznavnih dnevih, ki so potekali od 1. do 3. septembra 2021 v CŠOD-ju Jurček v Kočevju. Prvi dan smo 

se ob 8.00 z avtobusom odpravili iz Novega mesta. Po prihodu v Kočevje smo se namestili v sobe, sledile 

pa so spoznavne igre v okviru razreda, ki sta jih vodili obe učiteljici spremljevalki. Dijaki so se s tem 

sprostili in začeli povezovati med seboj. Kmalu je bil čas za kosilo, nato pa za sprehod po Kočevju, ki ga 

je vodil učitelj iz CŠOD-ja, ter ogled Pokrajinskega muzeja v Kočevju. V muzeju so se dijaki udeležili tudi 

delavnice izdelovanja pečatov. V domu je sledila večerja, večer pa so popestrile športne igre po lastni 

izbiri. 

Naslednji dan se je začel s kratko šolsko uro slovenščine, da so dijaki dobili prvi vtis o gimnazijskem 

pouku. Nato smo se sprehodili do Kočevskega jezera in posedeli ob njem; nekateri so se odločili celo 

za kopanje v jezeru. Po kosilu so sledile usmerjene športne dejavnosti, ki so jih vodili učitelji CŠOD-ja: 

dijaki so se preizkusili v lokostrelstvu in se s kanuji zapeljali po reki Rinži. Zvečer smo se odpravili še na 

nočni pohod. 

Na zadnji dan so dijaki pospravili svojo prtljago in se vkrcali na avtobus, ki nas je tokrat popeljal na rob 

kočevskega pragozda. CŠOD-jevi učitelji so nas spremljali na pohodu skozi divji gozd in nam razložili 

naravne značilnosti tega kraja. Na drugi strani gozda pa nas je čakal avtobus, ki nas je nato odpeljal 

nazaj do Novega mesta. Tja smo prispeli v popoldanskih urah. 

Sodelovanje s CŠOD-jem Jurček je potekalo dobro. Dijaki in starši so spoznavni tabor zelo dobro 

sprejeli. Na govorilnih urah so starši poročali, da so se dijaki iz Kočevja vrnili navdušeni in polni novih 

vtisov, starši pa so pohvalili organizacijo dejavnosti. 

 

  

Lokostrelstvo, foto: Ajda Gabrič Dijaki med pripravo na vožnjo s kanujem, foto: Ajda Gabrič 
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Spoznavni dnevi za 1e  

RENATA NOSE 

Dijaki iz 1e so svoje prve tri šolske dni preživeli v Centru za šolske in obšolske dejavnosti Jurček v 

Kočevju. Spremljala sva jih Ivan Maričič in jaz. Program dejavnosti smo oblikovali v sodelovanju z 

mentorji centra, dijaki pa so imeli tudi ogromno časa za druženje in spoznavanje novih sošolcev. 

Kočevsko okolico smo raziskovali v pragozdu, se vozili s kanuji po Rinži, obiskali kočevski pokrajinski 

muzej, zvečer pa smo se podali na nočni pohod nad Kočevjem, se družili in igrali spoznavne igre. Ker je 

bilo vreme prijetno, smo se kopali v jezeru in se na kočevski plaži učili slovenščino. Še večji izziv, kot je 

slovenščina, pa so opravili zagreti športniki, ki so se s profesorjem športne vzgoje v zgodnjih jutranjih 

urah odpravili na jutranji tek. Tabor je bil torej precej športno obarvan, kar je gotovo okrepilo tudi 

duha, potrebnega za uspešno nadaljevanje šolskega leta. 

 

Spoznavni dnevi za 1k  

MARKO KASTELIC 

Prvi letnik klasične gimnazije se je v sredini septembra odpravil v Marindol, da bi prostore šolske stavbe 

zamenjal za impresivno okolje Kolpe in Bele krajine. Trije dnevi so bili namreč namenjeni spoznavanju. 

Skupaj z Nevenko Malnarič Brulc, profesorico zgodovine, in razrednikom Markom Kastelicem so se 

klasiki na zabaven način naučili veliko predvsem drug o drugem, nekaj malega pa so odkrili tudi o 

zgodovini Bele krajine in njeni pestri jezikovni in kulturni podobi. 

Trije dnevi so bili kombinacija delavnic, kot na primer Kočevarji v Beli krajini, spoznavnih aktivnosti, 

npr. izdelovanje portretne fotografije, tekmovanje v lovu na zaklad ipd., ter sprehodov po bližnji okolici 

Taborniškega centra, kjer smo bili nastanjeni. Vsekakor pa ne smemo pozabiti na družabne večere, ko 

smo se družili ob taborniškem ognju ob peki sladkornih penic. 

Dijaki so se na spoznavnih dnevih zelo dobro počutili, saj so med pogovorom o dogodku po vrnitvi v 

šolo izrazili veliko pozitivnega. 

 

Plavalno-potapljaški tečaj Fiesa 2021  

JANJA BUČAR 

22 dijakov iz 1š je od 31. 8. do 3. 9. 2021 začelo svojo srednješolsko pot v Fiesi, na športnem taboru. 

Vsebine tabora so bile podobne kot lansko leto, le da so bile skrčene v 4 dni. Šport je dijake spremljal 

pri vsakem koraku in nabrali so si kar nekaj novih izkušenj. 

Prvi dan so spoznali potop z jeklenko. Najprej jih je gospod Lado seznanil z nekaj teoretičnimi 

vsebinami, nato sta sledila priprava ter potop. Dijaki so bili zelo navdušeni, saj so se na ta način 

potapljali prvič. Videli so korale, jate rib in raznovrstno morsko dno. Po potapljanju so supali, plavali in 

uživali v morju. Večer so si popestrili s spoznavnimi igrami in košarko. 
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Drugi dan so se peš odpravili v Bernardin. Na vrsti je bilo jadranje v majhni jadrnici po imenu Optimist. 

Naučili so se zavezovati nekaj osnovnih vozlov, se spoznali z vetrovi in deli jadrnice. Po teoretičnem 

delu sta sledila priprava opreme in nato jadranje. Dijaki so ugotovili, da ni tako težko, in hitro osvojili 

obrate. Paziti je bilo potrebno na »boom«. Medtem ko so nekateri jadrali, so ostali supali ali se peljali 

s čolnom. Kmalu se je porodila ideja, da bi dijake na supih vlekel čoln. To je bil užitek in veliko smeha. 

Tretji dan so v dveh kanujih veslali do Pirana. Usklajeno in zelo hitro so prispeli na cilj. Tam je bilo malo 

prostega časa za sladoled in kopanje. Sledila sta veslanje nazaj in zasluženo kosilo. Popoldne so plavali 

in se pripravljali na košarkarski turnir. Oblikovali so 7 skupin, ki so igrale vsaka z vsako. Turnir se je 

zavlekel v noč. Bilo je napeto in zabavno. Sledili sta razglasitev in zaprisega. 

Zadnji dan je hitro minil. Dopoldne so športniki opravili plavalni maraton. Sledili so odbojka na mivki, 

kopanje in lovljenje zadnjih sončnih žarkov. Po kosilu so se odpravili domov. 

Na taboru so postali pravi prijatelji. Skupaj z razredničarko so se spoznali in preživeli 4 čudovite dni. 

Komaj čakajo naslednji športni tabor. 

 

Medpredmetna ekskurzija v Koper in Škocjanski zatok 

POLONCA CENTA, TANJA GAČNIK in NEJA LUZAR 

Dijaki 2. letnika Gimnazije Novo mesto so junija v treh terminih (6., 10. in 14. 6. 2022) odšli na 

geografsko-biološko ekskurzijo v Koper in Škocjanski zatok. Ob prihodu v Koper so se razdelili v pare in 

odšli na samostojno raziskovanje starega mestnega jedra. Prejeli so zemljevid mesta in QR-kode za 

dostop do digitalnega delovnega lista z itinerarjem. Vsi dijaki so začeli z ogledom pri vratih Muda, svoj 

ogled pa so končali pred koprsko stolnico. Ekskurzijo smo nadaljevali v Škocjanskem zatoku. Z 

zanimanjem smo prisluhnili ge. Bojani Lipej, ki je od samega začetka sodelovala pri vzpostavitvi 

zavarovanja Škocjanskega zatoka. V informativnem centru smo ob fotografijah podoživeli sukcesijo in 

ponovno vzpostavitev trajnostno naravnanega ekosistema, od katerega imajo koristi ne samo v tem 

območju živeči organizmi, ampak tudi prebivalci Kopra. Sledil je sprehod po urejeni učni poti, 

opremljeni tudi z opazovalnicami. Vodička nas je opozorila na pestro biodiverziteto, ki je med visoko 

travo močvirnatega območja neizkušeno oko ne opazi. 

 

Priprava na potop, foto: Janja Bučar 

 

Razredna fotografija, foto: Janja Bučar 
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Ekskurzija v Rim in Pompeje 

MATJAŽ ŠTIH 

Po dveh letih smo ponovno izvedli tradicionalno ekskurzijo, ki je namenjena dijakom klasične gimnazije. 

Ekskurzija je potekala od 29. 5. zvečer do 2. 6. 2022, ko smo se vrnili v Novo mesto, udeležilo se je je 

29 dijakov iz 2k in 25 dijakov iz 3k. 

Prvi dan smo si ogledali Vatikan. Posebej smo se posvetili Vatikanskemu muzeju, trgu in baziliki sv. 

Petra, ogledali pa smo si tudi cerkev sv. Pavla izven obzidja. Prenočišče s polpenzionom smo imeli v 

kraju Terme di Fiuggi. 

Drugi dan smo odšli proti jugu Italije. Ogledali smo si benediktinski samostan na Monte Cassinu in 

Arheološki park Pompeji. 

Tretji dan smo se ponovno posvetili Rimu. Dopoldne so dijaki samostojno reševali naloge, ki smo jim 

jih pripravili na aplikaciji Padlet. Ukvarjali so se z raziskovanjem baročnega Rima. Popoldne smo se 

ponovno posvetili antiki in si ogledali Kolosej, Forum, Konstantinov slavolok in Panteon. 

Zadnji dan, ob povratku domov, smo se posvetili še Etruščanom. Na obrobju mesta Cerveteri smo si 

ogledali njihove grobnice, v mestu pa arheološki muzej. 

Ekskurzija je minila v prijetnem, sproščenem in delovnem vzdušju. 

Opazovanje z daljnogledom, foto: Neja Luzar Predstavitev sukcesije Škocjanskega zatoka, 

foto: Tanja Gačnik 

Utrinek z ekskurzije, 

foto: Nevenka Malnarič Brulc 
Skupinska fotografija,  

foto: Nevenka Malnarič Brulc 
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Razredna ekskurzija 3. letnikov po Sloveniji in zamejstvu  

POLONCA CENTA 

V tem šolskem letu so na ekskurzije po Sloveniji in zamejstvu ponovno odšli dijaki 3. letnikov. Ekskurzije 

so potekale med 30. majem in 1. junijem 2022. Že od februarja dalje so se dijaki pod vodstvom 

razrednikov ter učiteljev geografije in zgodovine pripravljali na ekskurzijo. Dijaki so začrtali pot 

ekskurzije in kraje za prenočevanje, si izbrali znamenitosti, ki si jih bodo ogledali, v program pa so 

vključili tudi športne aktivnosti. Pridobivali so nova znanja, izkušnje in veščine v zvezi z opravljanjem 

različnih nalog s področja logistike, kot so naročilo prevoza, rezervacija prenočišč, organizacija 

prehrane in rezervacija ogledov. Pred odhodom na pot so dijaki, zadolženi za predstavitve 

znamenitosti, iz vsebine svojih predstavitev pripravili tudi vprašanja za delovni zvezek, ki so ga skupaj 

s sošolci reševali na poti. 

Preglednica: Različne smeri potovanja, dnevni razpored ogledov in aktivnosti. 

3a 

1. dan: Ljubljana (Woop center, soba pobega) – Celje (ogled mesta, celjski grad) – Murska 

Sobota (ogled filma namesto paintballa) – Dvorec Rakičan 

2. dan: stolp Vinarium – sinagoga v Lendavi – Expano, Murska Sobota – Soboško jezero – 

Maribor (Muzej narodne osvoboditve, ogled mesta) 

3. dan: Čokoladni center Tete Fride (delavnica in degustacija) – Žička kartuzija – Novo 

mesto 

3b 

1. dan: Divača (filmski muzej) – Piran (ogled mesta, muzej Mediadom Pyrhani) – Mesečev 

zaliv – Portorož 

2. dan: izlet z ladjico ob slovenski obali – Škocjanske jame – Socerb – odbojka na mivki – 

Portorož 

3. dan: Materija (paintball) – Pivka (slovenski vojaški muzej) – Novo mesto 

3c 

1. dan: Idrija (rudnik živega srebra) – Tolminska korita – Kobarid (Napoleonov most)  

2. dan: Frančiškanski samostan Kostanjevica – Miramare in Trst – Koper – kopanje v 

Aquaparku Žusterna 

3. dan: Piran (Pomorski muzej) – Pršutarna Lokev (ogled in degustacija) – Novo mesto 

3š 

1. dan: Kranj (vodeni ogled mesta) – Radovljica (lectarska delavnica) – Bled (blejski grad) – 

Mojstrana (Planinski muzej) – Zelenci – Nordijski center Planica  

2. dan: Belopeška jezera – Predel – Bovec – Kobarid (Pot miru) – slap Kozjek – Tolminska 

korita – Nova Gorica 

3. dan: Sežana (Kosovelova soba) – pršutarna Ščuka – Piran – Izola (ogled rokometne 

tekme) – Novo mesto 

3mm 

1. dan: Štanjel – Frančiškanski samostan Kostanjevica – Nova Gorica – Šmartno v Goriških 

Brdih – Višnjevik (paintball) – Strunjan 

2. dan: Sečoveljske soline – Naravni rezervat Strunjan – Mesečev zaliv – Piran – Koper 

(ogled mesta) – Strunjan 

3. dan: Rilkejeva pot – Miramare (ogled muzeja) – Trst (ogled mesta) – Sežana (spominska 

soba Srečka Kosovela) – Novo mesto 

Dijaki iz 3k so se v tem terminu udeležili ekskurzije v Rim. 
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Razredna ekskurzija 3a  

mag. VASJA JAKŠE 

3a se je na tridnevno ekskurzijo po Sloveniji podal na vzhod države. V ponedeljek, 30. 5. 2022, so se 

dijaki najprej preizkusili v sobah pobega v Woop centru v Ljubljani. Iz Ljubljane smo se odpeljali v Celje 

in obiskali celjski grad, potem pa smo imeli nekaj prostega časa za samostojen ogled Celja in kosilo. Iz 

Celja smo se odpeljali v Mursko Soboto, kjer smo najprej odšli v kino in si ogledali film Top Gun: 

Maverick, ogled filma pa je bila nadomestna dejavnost za paintball, saj je celo preteklo noč deževalo. 

Iz kina smo odšli v Dvorec Rakičan, kjer smo prenočili. 

Drugi dan smo obiskali stolp Vinarium v Lendavskih goricah ter sinagogo v Lendavi. Na poti proti 

Mariboru smo se ustavili še v Murski Soboti in obiskali Expano ter se sprehodili ob Soboškem jezeru. V 

Mariboru smo najprej obiskali Muzej narodne osvoboditve. Ogledali smo si del njegove zbirke, nato pa 

odšli na voden sprehod po Mariboru, ki smo ga zaključili na Lentu pred najstarejšo trto na svetu. 

Popoldan smo imeli nekaj prostega časa za sprehod po mestu in večerjo. 

Tretji dan smo začeli z delavnico v Čokoladnem centru Tete Fride, kjer smo se naučili, kako pridobimo 

osnovno surovino za izdelovanje čokolade – kakav – ter kako prepoznamo kvalitetno čokolado. Nato si 

je vsak izdelal svojo čokolado. Medtem ko smo čakali, da se ta strdi, smo lahko poskusili različne izdelke 

blagovne znamke Teta Frida in se sprehodili po njihovem centru. Iz Maribora nas je pot vodila še v Žiče, 

kjer smo obiskali in si ogledali Žičko kartuzijo, nato pa smo se že obrnili proti Novemu mestu, kamor 

smo se vrnili v poznih popoldanskih urah v sredo, 1. 6. 2022. 

Dijaki so na ekskurziji uživali v druženju in spoznavanju vzhodne Slovenije. Ekskurzijo so načrtovali in 

organizirali sami, na njej pa so bili tudi naši turistični vodniki. Spremljali sva jih Jožica Cvelbar in Vasja 

Jakše. 

 

  

Pred najstarejšo trto v Mariboru, foto: mag. Vasja Jakše Na čokoladni delavnici pri Teti Fridi,  

foto: mag. Vasja Jakše 
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Razredna ekskurzija 3b 

MAJA TOMIĆ 

Dijaki iz 3b smo bili od 30. 5. do 1. 6. 2022 na izletu po Primorskem. Začeli smo v majhnem kraju Divača, 

kjer so nam podrobneje predstavili zgodovino slovenskega filma. Raziskali smo lepote in zgodovino 

Pirana in ga spoznali tudi z morske strani, z barčice, ki nas je popeljala okoli rta Madona. Pot smo 

nadaljevali do Škocjanskih jam in naprej do gradu Socerb. Zadnji dan smo se sprostili ob igri paintballa 

in tematsko zaključili v Muzeju vojaške zgodovine Pivka, kjer smo skupaj vstopili v pravo podmornico. 

Noči smo preživeli na hribu nad Portorožem v hostlu Panorama, kjer smo si oba večera popestrili z 

druženjem ob živi glasbi. Proste ure smo si zapolnili s sprehodi po slovenskem Las Vegasu in nekaj 

igrami odbojke. Ekskurzija nam je prinesla veliko zabave, ob kateri smo se še bolj zbližali in ustvarili 

veliko lepih spominov, tako že med organizacijo kot na poti. Seveda pa smo se tudi veliko naučili o 

Krasu, Primorju, filmu in slovenski vojski. 

 

Razredna ekskurzija 3c  

MOJCA RANGUS 

Ekskurzija po Sloveniji je bila izvedena od 30. 5. 2022 do 1. 6. 2022. Udeležilo se je je 25 dijakov iz 3c, 

spremljevalca pa sta bila Blaž Zabret in razredničarka Mojca Rangus. 

Iz Novega mesta smo se ob 7. uri odpravili proti Idriji, kjer smo si ogledali rudnik živega srebra. Po kosilu 

smo se sprehodili po Tolminskih koritih, si ogledali Napoleonov most v Kobaridu in zaključili dan z 

družabnim večerom, peko palačink ter karaokami. Naslednji dan smo si najprej ogledali Grobnico 

Burbonov in Frančiškanski samostan Kostanjevica v Novi Gorici, nato pa smo si v zamejski Sloveniji 

ogledali še grad Miramare in Trst. Popoldne smo se v Kopru sprehodili po plaži, se kopali ob hotelu 

Aquapark Žusterna ter skupaj večerjali v bližnji piceriji. Spali smo v koprskem hostlu. Zadnji dan smo se 

po zajtrku odpravili v Piran, kjer smo si ogledali Pomorski muzej. Imeli smo nekaj prostega časa za 

nakupe, pijačo in kosilo. Zadnji postanek pred domom je bil v Pršutarni Lokev, kjer so nam pripravili 

degustacijo ogled. Kljub nekaterim težavam, ki smo jih reševali sproti, smo se imeli lepo ter se domov 

vrnili zadovoljni. 

  

Dijaki v Trstu, foto: Blaž Zabret 
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Razredna ekskurzija 3mm  

LARA VELKAVRH in POLONCA CENTA 

Dijaki iz 3mm smo imeli od 30. maja do 1. junija 2022 tridnevno raziskovalno ekskurzijo po Sloveniji in 

zamejstvu. Obakrat smo prenočili v Hotelu Lavender v Strunjanu. Naša spremljevalca sta bila razrednik 

profesor Tomaž Koncilija in profesor Jernej Ban. 

Prvi dan smo se iz Novega mesta podali proti Krasu in si na začetku našega raziskovanja ogledali 

slikovito kraško naselje Štanjel s starim jedrom ter znamenitim Ferrarijevim vrtom. Nato smo zavili 

proti Novi Gorici, kjer smo občudovali grobnico francoske kraljevske rodbine Burbonov v 

Frančiškanskem samostanu Kostanjevica. Po ogledu smo se odpravili na kosilo v Novo Gorico. Po kosilu 

smo se napotili v idilično vasico Šmartno v Goriških Brdih, ki leži v osrčju »slovenske Toskane«. Tam 

smo se v popoldanski svetlobi naužili utripa starodavne vasi, ki s svojimi s svojimi zametki sega še v 

rimske čase. Po ogledu smo se odpravili v Višnjevik, kjer smo se preizkusili v paintballu. Utrujeni smo 

se zvečer napotili proti Strunjanu, kjer sta nas čakali večerja ter postelja. 

Drugi dan smo pričeli z ogledom krajinskega parka Sečoveljske soline, kjer smo se seznanili s tradicijo 

pridelave soli in spoznali edinstven habitat solin. Nato smo se sprehodili po Naravnem rezervatu 

Strunjan do Mesečevega zaliva, nad katerim se dviga najvišji flišni klif ob Jadranskem morju. Po 

raziskovanju najlepšega zaliva slovenske obale smo se vrnili v naše izhodišče drugega dne – Piran. Še 

pred kosilom smo si ogledali Tartinijev trg, Benečanko, rt Madona in cerkev sv. Jurija ter občudovali 

pogled na mesto z njenega zvonika. Po kosilu v Piranu smo si vzeli še nekaj prostega časa, nato pa smo 

se zapeljali do Kopra in spoznali najlepše znamenitosti mesta, kot so Pretorska palača, Vrata Muda, 

Da Pontejev vodnjak in koprski zvonik. Utrujeni od napornega dne smo se zopet vrnili v hotel in si 

nabrali novih moči za zadnji dan raziskovalne ekskurzije. 

Tretji dan smo se podali preko meja Slovenije, na italijansko obalo. Odpeljali smo se proti Sesljanu in 

se sprehodili po Rilkejevi poti, ki je dobila svoje ime po nemškem pesniku Rainerju Marii Rilkeju, 

ustvarjalcu z začetka 20. stoletja. Nato smo si ogledali grad Miramare iz 19. stoletja, ki je danes urejen 

kot muzej. Sledil je ogled mesta Trst z vsemi najznamenitejšimi turističnimi točkami: Molo Audace, 

Piazza della Unita, Piazza della Borsa, Teatro Romano, katedrala sv. Justa, kip Jamesa Joycea in Narodni 

dom. V Trstu smo imeli prosti čas za kosilo v lastni režiji. Nato smo se vrnili v Slovenijo in ekskurzijo 

zaključili še z obiskom zadnje postojanke – Sežane in spominske sobe Srečka Kosovela, kjer smo izvedeli 

še več informacij o Kosovelovem življenju in ustvarjanju. 

Domov smo se vrnili polni novih vtisov in dobre volje, saj nam je uspelo organizirati ekskurzijo po svoji 

izbiri. 

Rilkejeva pot, foto: Jernej Ban Štanjel, foto: Jernej Ban 
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Razredna ekskurzija 3š  

ŽANA COLARIČ 

V sklopu šole smo se letos vsi 3. letniki odpravili na tridnevno ekskurzijo po Sloveniji, ki smo si jo sami 

organizirali. Pri tem sta nam pomagali tudi profesorica Centa in naša razredničarka Tanja Gačnik. Vsak 

od nas je bil zadolžen, da pripravi in organizira en ogled ali dejavnost. 

Ekskurzijo smo začeli v Novem mestu v zgodnjih jutranjih urah. Še malo zaspani smo se odpravili proti 

Kranju v majhnem avtobusu z našim šoferjem Dušanom. V Kranju smo imeli voden ogled mesta, med 

katerim smo si ogledali vse kulturne znamenitosti. Iz Kranja smo se nato odpravili v Radovljico. Tam 

smo se sprehodili po starem mestnem jedru ter nato ogledali lectarsko delavnice in pojedli kosilo. 

Okrepčani in zadovoljni smo se odpravili na Bled. Občudovali smo krasen pogled z Blejskega gradu. 

Nato pa smo se odpravili v Mojstrano na ogled planinskega muzeja, kjer smo se naučili veliko novih in 

zanimivih stvari ter se pozabavali z raznimi miselnimi igrami. Zadnja dejavnost prvega dne pa je bil 

ogled Zelencev v Triglavskem narodnem parku. Utrujeni in lačni smo v popoldanskih urah prispeli v 

Nordijski center Planica. Tam smo pojedli večerjo, nato pa so nekateri dijaki igrali košarko v športni 

dvorani, nekateri pa so odšli na oddih v savno. Zvečer smo se družili, pogovarjali in se zabavali. 

Naslednje jutro smo se po zajtrku odpravili iz Planice proti Belopeškim jezerom, nato uživali v razgledu 

na vožnji v Bovec. V avtobusu smo prepevali pesmi, s seboj imeli smo mikrofon, celo šofer je užival v 

našem petju, čeprav smo malo “fušali”. Naslednji postanek je bil Kobarid, kjer smo odkrivali zatočišča 

vojakov iz prve svetovne vojne ter si nato ogledali še prekrasen slap Kozjak. Kosilo smo jedli v gostilni 

Kotlar v Kobaridu. Okrepčani smo se odpravili na ogled Tolminskih korit. Po sprehodu čez korita smo 

odšli v Novo Gorico, kjer smo tudi prenočevali v hotelu Sabotin. Zvečer smo se družili, peli in pogovarjali 

pozno v noč. 

Rahlo utrujeni smo zadnji dan svoje ekskurzije začeli v Novi Gorici in se napotili v Sežano. Tam smo si 

ogledali Kosovelovo sobo. Po intenzivnem preučevanju Kosovelovih del pa smo si zaslužili oddih, zato 

smo odšli v eno najstarejših pršutarn v Sloveniji – pršutarno Ščuka. Imeli smo degustacijo pršuta in 

uživali v senci 300 let stare murve. Nadaljevali smo pot proti morju. V Piranu smo se sprehodili po 

mestu, odšli na kosilo ter uživali sonce ob dobri, a precej dragi kavi in sladoledu. Potem pa smo 

presenetili sošolca, ki je imel tekmo rokometa v Izoli. Spodbujali smo svojo ekipo in bili najglasnejši 

navijači v dvorani. V večernih urah nas je šofer varno pripeljal nazaj v Novo mesto. S tem se je zaključila 

naša zanimiva in edinstvena ekskurzija. 

 

Športni tabor v Beli krajini za 2š in 3š 

BREDA VOVKO 

Zaradi pandemije so bila v zadnjih dveh letih povsod začasno ustavljena številna športna tekmovanja, 

prav tako pa tudi vsakdanji treningi športnikov in športnic. Pandemija je ohromila tudi športnice in 

športnike naše šole. Zato smo bili še posebno veseli, da smo lahko letos organizirali športni tabor. 

Dijaki iz 2š in 3š so preživljali aktivne dni na športnem taboru v Beli krajini, ki je potekal od 13. do 

16. junija 2021. Poleg pohodov, kolesarjenja, vožnje s kanuji in rafti so dijaki odigrali turnir v odbojki 

na mivki in plezali v adrenalinskem parku Podzemelj. Ob večerih pa smo ob tabornem ognju imeli čas 

za pogovore, smeh in razne socialne igre. 
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Športniki se z medsebojnimi spodbudami in nasveti spoprijemajo z 

izzivi adrenalinskega parka, foto: Tanja Gačnik 
Druženje dijakov iz 2š in 3š pred hiškami, 

 foto: Breda Vovko 
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OIV po prosti izbiri 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

TINA FURLAN TURK in RENATA NOSE 

Letošnja tema tekmovanja je bila Vedre bližine med nami. Dijaki 1. in 2. letnika so brali roman Ferija 

Lainščka Kurji pastir, dijaki 3. in 4. letnika pa so se posvečali dramam, točneje komedijam. Za šolsko 

tekmovanje so brali dramo Alenke Goljevšček Pod Prešernovo glavo, za regijsko tekmovanje poleg te 

še eno komedijo iste avtorice Srečna draga vas domača. Za državno tekmovanje pa so morali prebrati 

še dramo Georgea Bernarda Shawa Pigmalion. 

Šolsko tekmovanje je potekalo 9. 11. 2021, nanj se je na prvi stopnji prijavilo 19 dijakov, na drugi pa 6. 

Bronasta priznanja so osvojile naslednje dijakinje: Aja Koncilija in Eva Zupančič iz 2a, Ester Palčič iz 1k, 

Neli Klevišar iz 2k, Brina Novak iz 1e, Blažka Kodrič iz 1b, Nuša Zajc iz 1e, Amika Zoja Jelič iz 3b, Larisa 

Rataj iz 3c, Ajda Lea Jakše iz 4c in Hana Knez iz 4b. 

Na regijsko tekmovanje, ki je potekalo 9. 12. 2021, se je uvrstilo le 20 % najboljših dijakov, kar pomeni 

tri dijakinje s prve stopnje in le ena z druge. Tekmovanje je potekalo na daljavo. Srebrni priznanji sta 

prejeli Aja Koncilija in Ester Palčič, ki sta dosegli 2. in 3. mesto. Na drugi stopnji pa je srebrno priznanje 

osvojila Amika Zoja Jelič, ki je dosegla 1. mesto. 

Državno tekmovanje je bilo v soboto, 12. 2. 2022, naj bi bilo v Ljubljani, potekalo pa je zaradi koronskih 

ukrepov na daljavo. Udeležili sta se ga Aja Koncilija, ki je na koncu dosegla 24. mesto, in Amika Zoja 

Jelič, ki je dosegla 27. mesto. 

Dijakinje so vse navdušene bralke, veliko tudi same pišejo in rade sodelujejo na Cankarjevem 

tekmovanju. Upam, da bomo drugo leto za tekmovanje navdušili več dijakov. 

 

Šolsko glasilo Stezice 

NATALIJA PETAKOVIČ 

V začetku šolskega leta se je na podlagi prijav na program v gimnazijskem katalogu OIV oblikoval 

uredniški odbor 5 dijakinj, ki so zastavile okvirni načrt, kako bodo zbirale prispevke, kakšna bo tema 

šolskega glasila itd. V načrtu je bil izid literarne številke, ki bi bil hkrati tudi nov list gimnazijske Rastoče 

knjige. Skupaj s somentorico Ajdo Gabrič sva jim pomagali pri obveščanju, zbiranju prispevkov in 

podobno. Dijakinje so šle tudi k uram slovenščine in na razredne ure, se predstavile ter povabile literate 

in likovne ustvarjalce k sodelovanju pri ustvarjanju šolskega glasila. Žal je bil odziv dijakov zelo skromen, 

lahko rečemo skoraj ničen, tako da do izida šolskega glasila ni prišlo. Skušali bomo vseeno pripraviti 

izid ene številke jeseni. Pri tem bi povabili s sodelovanju predvsem ustvarjalke z GIMNM KANT-a in 

ostale, ki sodelujejo na literarnih natečajih. Poleg tiskane oblike bomo poiskali še kako drugo, virtualno, 

možnost za objavljanje prispevkov. 
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Filmski abonma (Kulturni center Janeza Trdine) 

SAŠKA CIMPERMAN 

V šolskem letu 2021/22 se je na filmski abonma v Kulturnem centru Janeza Trdine prijavilo 18 dijakov. 

Ogledali naj bi si 4 filme (ki sem jih izbrala sama) v sklopu rednega programa, torej v večernih urah, tisti 

dijaki, ki bi si ogledali vse filme, pa bi dobili še ogled nagradnega filma gratis. 

Že na prvo predstavo so prišli le štirje dijaki, na ostale pa samo en prijavljeni dijak, zato sem spodbujala 

tudi ostale, neprijavljene dijake, naj si pridejo ogledat filme, in nekateri so se odzvali vabilu. 

Organizirali smo 4 oglede: 

• 26. 11. 2021 – Tri nadstropja 

• 24. 3. 2022 – Vzporedni materi 

• 12. 4. 2022 – Vojvoda 

• 20. 5. 2022 – Prasica, slabšalni izraz za žensko 

Kljub slabemu odzivu dijakov na letošnji filmski abonma, ki so mu prav gotovo botrovale tudi večerne 

ure in mnoge karantene, menim, da je treba dijakom ponuditi kakovostne filme tudi v naslednjem 

šolskem letu. 

 

Predstava Gatsby  

MARKO KASTELIC in TOMAŽ KONCILIJA 

Ideja uprizoriti Velikega Gatsbyja, tj. v pripovednem besedilu poiskati elemente dramskega in jih 

prikazati na odru, se je porodila znotraj predmeta ITS Gledališče ob začetku šolskega leta 2020/21. Ker 

je pouk velik del leta potekal na daljavo, se je skupina od doma po delih lotila dramatizacije 

Fitzgeraldovega romana. Sčasoma je nastalo dramsko besedilo, ki ga je skupina pod budnim očesom 

Amike Zoje Jelič, Nine Plankar Hodžič in Maje Tomić le še poenotila do te mere, da so se gledališke vaje 

lahko začele. Na gledaliških vajah so vsi sodelujoči še naprej prispevali svoje ideje in interpretacije 

dogodkov, tako da sta besedilo in uprizoritev postajala bogatejša z vsakim tednom. Ob koncu šolskega 

leta smo projektne dneve izkoristili predvsem za intenzivne vaje in upali, da bo v naslednjem šolskem 

letu mogoče stopiti na oder pred polno dvorano gledalcev. 

Čeprav je korona močno zaznamovala tudi šolsko leto 2021/22, premiera je bila namreč dvakrat 

prestavljena, so na Velikega Gatsbyja posvetile odrske luči gledališča Anton Podbevšek teater 

20. aprila 2022. Predstava, v kateri so zaigrali Amika Zoja Jelič v vlogi Nicka Carrawaya, Rea Doria 

Bergant v vlogi Jaya Gatsbyja, Lana Traven v vlogi Daisy Buchanan, Maja Tomić v vlogi Jordan Baker, 

Kal Vilan Kotar Dražumerič v vlogi Toma Buchanana, Julija Jakljič v vlogi Myrtle Wilson, Jurij Dović v 

vlogi Georga B. Wilsona in Ewiga Klipspringerja, Lana Anderlič v vlogi Catherine, Sara Banovec v vlogi 

Lucille McKee, Jakob Kavšek v vlogi mladega Gatsbyja, Aleksa Pavićević v vlogi g. McKeeja, Nina Plankar 

Hodžič v vlogi Meyerja Wolfsheima, Julija Srpčič v vlogi Michaelisa in Filip Perpar v vlogi gosta na zabavi, 

je bila zelo dobro sprejeta s strani dijakov in zunanje publike. Predstava Gatsby je doživela sedem 

uprizoritev in sodelovala tudi na festivalu mladinske kulture Vizije 2022 v okviru JSKD. Po oceni Ane 

Rutar, strokovne spremljevalke omenjenega festivala, se je uvrstila med najboljše mladinske 

uprizoritve v državi in na tej ravni prejela srebrno priznanje. 
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Gimnazijski večeri – GIMNM KANT 4.0 

TOMAŽ KONCILIJA 

Od novembra 2021 do junija 2022, natančneje 19. novembra, 22. decembra, 25. marca in 21. junija, je 

že četrto sezono zapored potekal niz štirih gimnazijskih večerov s podnaslovom GIMNM KANT. Glavni 

namen nadaljevanja tradicije sorodnih kulturnih dogodkov, ki so pod enakim ali drugačnim imenom v 

zadnjih desetletjih potekali v prostorih Gimnazije Novo mesto, še vedno ostaja prebujanje 

ustvarjalnosti mladih – gimnazijcev novomeške gimnazije. Iniciativni odbor gimnazijskih večerov, ki so 

ga sestavljali zainteresirani dijaki in mentor, je oblikoval tematsko različne dogodke, na katerih se je 

javnosti predstavilo skupaj več kot trideset dijakov in dijakinj 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 v letošnjem šolskem letu zares zrasel 

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, od katerih so dobili spodbudo ali usmeritev za svoje nadaljnje odločitve in prizadevanja. 

Glavni organizatorici dogajanja sta bili ob pomoči številnih dijakov in dijakinj Rea Doria Bergant in Maja 

Tomić iz 3b. Kantovski večeri so bili izvrstno 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 ali na »božično-novoletnem« KANTU v šolskem atriju 

počutili kot doma. Z junijskim KANTOM smo gimnazijci odločneje stopili tudi v širše, lokalno okolje, saj 

smo dogodek organizirali na novi mestni ploščadi na Prešernovem trgu, kar je vzbudilo pozornost širše 

javnosti in odobravanje mestnih oblasti, saj smo nakazali, kako lahko v kulturnem vzdušju zaživijo deli 

starega mestnega jedra, ki jih doslej nismo bili navajeni v takšni podobi. 

Gatsby, Čajanka, foto: Boštjan Pucelj Gatsby, Cabaret, foto: Boštjan Pucelj 
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Na štirih večerih GIMNM KANT so v šolskem letu 2021/22 sodelovali: Manca Kos, Sara Krmc, Lucija 

Rangus in Alja Tratar iz 1a, Laura Kaferle in Tilen Peterlin iz 1b, Jurij Dović, Ela Goričar, Andraž Kovačič, 

Ema Medved in Marsela Supe Vide iz 1d, Luc Hočevar Nahtigal iz 1š, Aja Koncilija iz 2a, Nejc Hrastar in 

Živa Šikonja iz 2d, Ema Derganc iz 2e, Rea Doria Bergant, Julija Jakljič, Amika Zoja Jelič, Anita Kastrevc, 

Ajda Markelj, Kaja Pavlovič, Nina Plankar Hodžič, Lea Šterban, Maja Tomić, Lana Traven in Tea Vovko 

iz 3b, Jerca Klančar iz 3c, Neža Taufer iz 3k, Maša Bogataj iz 3mm ter Vid Dović in Miha Kapš iz 4b. 

 

Dopolnilni pouk iz matematike 

MOJCA RANGUS  

Učitelji matematike Jernej Ban, Mojca Rangus, Vanja Popov, Mija Razpotnik, Ines Makovec, Nuša 

Košmerl in Karmen Čarman smo v šolskem letu 2021/22 dijakom po potrebi 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 bolj zavzeto samostojno delo. V šolskem letu je bil tako vsak učitelj vsaj eno uro tedensko na 

razpolago za dopolnilni pouk. 

 

Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja 

VANJA POPOV  

V znanju matematike se je 17. 3. 2022 preizkusilo 40 dijakov. Skupaj so dosegli 16 bronastih priznanj 

(3 prvošolci, 7 drugošolcev, 4 tretješolci in 2 maturanta). 6 dijakov se je 23. 4. 2022 udeležilo državnega 

tekmovanja v ŠC Novo mesto. Srebrno priznanje so prejeli Marko Topić in Jerca Pavlin iz 2a, Miha 

Mihalič iz 2d, Kaja Bartelj iz 2e, Ivana Horvat iz 3mm in Miha Kapš iz 4b. 

 

  

Plakat, avtorici: Lana Traven in Maja Tomić Laura Kaferle in Tilen Peterlin, foto: NN 
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Tekmovanje v razvedrilni matematiki 

VANJA POPOV  

V znanju razvedrilne matematike se je 1. 12. 2021 preizkusilo 32 dijakov. Skupaj so dosegli 12 bronastih 

priznanj (3 prvošolci, 2 drugošolca, 3 tretješolci in 4 maturanti). 7 dijakov se je 5. 2. 2022 udeležilo 

državnega tekmovanja v Metliki. Srebrno priznanje so osvojili Maj Mihalič iz 1d, Kaja Bartelj iz 2e, Ivana 

Horvat iz 3mm in Zala Brodarič iz 3a. 

 

Tekmovanje v logiki 

VANJA POPOV  

Konec meseca septembra se je šolskega tekmovanja v logiki udeležilo 60 dijakov. Skupaj so osvojili 31 

bronastih priznanj (8 prvošolci, 8 drugošolci, 9 tretješolci in 6 maturanti). 12 dijakov se je 6. 11. 2021 

udeležilo državnega tekmovanja v Ljubljani. Srebrno priznanje so prejeli Maj Mihalič iz 1d, Aja Koncilija 

in Jerca Pavlin iz 2a, Miha Mihalič iz 2d, Kaja Bartelj iz 2e, Ivana Horvat iz 3mm, Nina Pregrad iz 3a, 

Miha Kapš iz 4b in Maja Košmrlj iz 4š. 

 

Tekmovanje Matemček 

MIJA RAZPOTNIK  

V šolskem letu 2021/22 je na šoli prvič potekalo tekmovanje Matemček – tekmovanje v prostorski 

predstavljivosti. Šolskega tekmovanja se je 5. 11. 2021 udeležilo 20 tekmovalcev, na državno 

tekmovanje se je uvrstilo 8 dijakov. Državno tekmovanje je potekalo 31. 3. 2022, zaradi kovidnih 

ukrepov ga je organizirala vsaka šola za svoje dijake. Dijaki naše šole so osvojili kar štiri zlata priznanja 

in dve srebrni. Zlato priznanje so osvojili Maj Mihalič in Gaja Urek Ekart iz 1d, Kaja Bartelj iz 2e in Zala 

Brodarič iz 3a, srebrno priznanje pa Nina Pečnik iz 2d in Vid Dović iz 4b. 

Dijaki na državnem tekmovanju iz logike, foto: Mojca Rangus 
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Tekmovanje Logična pošast 

MIJA RAZPOTNIK  

V tem šolskem letu je šola prvič sodelovala na tekmovanju Logična pošast. Šolsko tekmovanje je 

potekalo 5. 5. 2022. Udeležilo se ga je 33 dijakov (13 dijakov 1. letnika, 9 dijakov 2. letnika, 4 dijaki 3. 

letnika in 7 dijakov 4. letnika). Na državno tekmovanje, ki je potekalo 21. 5. 2022 na OŠ Center, se je 

uvrstilo 6 dijakov. Srebrno državno priznanje so osvojili Gaja Urek Ekart iz 1d, Tija Žura iz 1e in Nel 

Hočevar Nahtigal iz 4a. 

 

Tekmovanje ZOTKS v programiranju 2022 

BARBARA STRNAD 

Šolsko tekmovanje ZOTKS v programiranju je potekalo 13. januarja 2022. Tekmovanja se je udeležil 

dijak 1. letnika, Luc Hočevar Nahtigal. 

 

  

Šolsko tekmovanje, foto: Jernej Ban Osredotočeni dijaki, foto: Jernej Ban 

 

Udeleženci državnega tekmovanja, foto: Mija Razpotnik 
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Tekmovanje Bober in 1. šolsko tekmovanje v programiranju z delčki 

– Pišek 

BARBARA STRNAD 

Šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober je bilo izvedeno v tednu med 8. in 

19. novembrom 2021, poskusno tekmovanje v programiranju z delčki Pišek pa je bilo izvedeno med 

31. januarjem in 15. februarjem 2022. 

Priznanje za sodelovanje na tekmovanju Bober so prejele Lucija Pavlovič, Lucija Rangus, Neža Zupančič, 

Lora Zore in Tija Žura iz 1. letnika ter Mimi Hidanovič Stariha iz 3. letnika.  

Prejemniki bronastih priznanj so bili Nika Blažič, Laura Kaferle, Maj Mihalič, Lana Rajšel, Marsela Supe 

Vide in Zala Trampuš iz 1. letnika, Kaja Bartelj, Luka Brdar in Eva Zupančič iz 2. letnika, Ivana Horvat iz 

3. letnika in Miha Kapš iz 4. letnika. 

Na državno tekmovanje, ki je potekalo 19. februarja na FRI v Ljubljani, so se uvrstili štirje dijaki. Kaja 

Bartelj je osvojila 4. mesto in je prejemnica zlatega priznanja, prav tako si je zlato priznanje prislužila 

Ivana Horvat z osvojenim 4. mestom v kategoriji. Srebrni priznanji sta si prislužila Miha Kapš z 

osvojenim 4. mestom in Luka Brdar z osvojenim 7. mestom. 

 

Evropske statistične igre ESC  

BARBARA STRNAD 

Evropske statistične igre so tekmovanje, ki ga organizirajo Eurostat in statistični uradi nekaterih 

evropskih držav z namenom promovirati statistično dejavnost med dijaki in učitelji. Glavna cilja 

Statističnih iger sta spodbujanje radovednosti in zanimanja za statistiko med dijaki ter spodbujanje 

učiteljev, da za poučevanje statistike uporabijo nova gradiva in da za ta namen uporabijo realne 

podatke ter iščejo priložnosti za uporabo pridobljenega statističnega znanja. Poleg tega je eden 

pomembnejših ciljev pokazati dijakom in učiteljem vlogo statistike v družbi in predstaviti statistiko kot 

univerzitetni študij ter spodbujati skupinsko delo in sodelovanje za doseganje skupnih ciljev. 

Tekmovanje je bilo izvedeno najprej na nacionalni, nato še na evropski ravni. Nacionalno tekmovanje 

je potekalo od 1. decembra 2021 do 15. februarja 2022. Na državni ravni 5. Evropskih statističnih iger 

smo imeli gimnazijci tri ekipe. 

Po oceni strokovne žirije je ekipa Sončki (Ivana Horvat, Nika Kadunc in Albina Marinčič) v kategoriji 3. 

in 4. letnik zasedla odlično 2. mesto in si s tem prislužila možnost sodelovanja na evropski ravni 

tekmovanja. Ekipi Snežinke (Eva Lah, Lucija Rangus, Alja Sinrajh) in Avengers (Nika Blažič, Sara Krmc, 

Timotej Medle) sta v kategoriji 1. in 2. letnik osvojili odlični 4. in 6. mesto. Vse tri ekipe so prejemnice 

zlatih priznanj. 
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Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike 

BARBARA STRNAD 

Na tekmovanju ACM iz računalništva in informatike smo sodelovali v kategoriji znanje računalništva. 

Šolsko tekmovanje je potekalo 28. januarja 2022. Tekmovanja se je udeležil dijak 1. letnika Luc Hočevar 

Nahtigal, ki se je uvrstil tudi na državno tekmovanje, ki je potekalo 26. 3. 2022 na FRI v Ljubljani. 

 

Rising Kelts – First Lego League 

mag. JANEZ GORENC 

Dejavnost FLL sva v šolskem letu 2021/22 vodila mag. Janez Gorenc (vodja projekta, mentor za projekt) 

in Breda Vovko (mentorica za vrednote). 

Dejavnost je sestavljena iz treh komponent – robotski del, projektni del in vrednote. V robotskem delu 

dijaki sestavijo robota iz legokock 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 

na določenem področju – v tem šolskem letu je bilo to Cargo Connect, torej svet logistike – najti težavo 

ter jo z inovativnim produktom rešiti. Dijaki so se odločili razvijati aplikacijo, ki bi dostavnim podjetjem 

pomagala najti idealno pot za dostavo paketov ter jim še pokazala, kako naj zložijo v kombi ali kamion 

pakete, da jih bodo lahko jemali ven po vrstnem redu dostavljanja. 

Regijsko tekmovanje je potekalo v Hiši inovacij v Celju. Ekipa Rising Kelts se je zelo dobro odrezala in 

se uvrstila v državno tekmovanje, ki je potekalo na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v 

Ljubljani. 

 

Tekmovanje v znanju angleščine za dijake 3. letnika  

DANA BOŽIČ 

Regijskega tekmovanja, ki je letos zaradi epidemioloških razmer potekalo na daljavo, so se udeležile 

dijakinje Amika Zoja Jelič, Maja Tomić in Marija Hudoklin. Na državno raven tekmovanja, ki je potekalo 

v Ljubljani, se je uvrstila Maja Tomić. 

 

Na tekmi v Celju, foto: Breda Vovko Akcija robota, foto: Breda Vovko 
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Tekmovanje v znanju nemškega jezika  

ELSA LOUIS 

To šolsko leto so dijaki 3. in 4. letnika sodelovali na tekmovanju v znanju nemščine, ki ga vsako leto 

organizira Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika (SDUNJ). Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 

6. 1. 2022, se je udeležilo 11 dijakov 3. letnika ter 5 dijakov 4. letnika. 5 dijakov se je uvrstilo na državno 

tekmovanje, ki je potekalo v sredo, 16. 2. 2022, na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru: Jana Jarc iz 

3a, Luka Vesel iz 3b, Martina Šmid iz 3k, Žana Colarič iz 3š ter Meta Kržan iz 4k. Na državnem 

tekmovanju je Žana Colarič osvojila zlato priznanje in dosegla 2. najboljši rezultat v svoji kategoriji. 

Poleg zlatega priznanja na državnem tekmovanju sta na šolskem tekmovanju 2 dijaka dobila bronasto 

priznanje: Luka Vesel iz 3b ter Meta Kržan iz 4k. 

  

Nemški bralni tekmovanji EPI-Lesepreis in Pfiffikus 

NATAŠA SEKULA ZUPANČIČ 

V šolskem letu 2021/22 so dijaki, ki se učijo nemščino, lahko sodelovali pri nemških bralnih tekmovanjih 

EPI-Lesepreis in Pfiffikus. Tekmovanje EPI-Lesepreis je bilo namenjeno dijakom 1. in 2. letnika, dijaki 3. 

in 4. letnika so lahko sodelovali pri Pfiffikusu. 

Bralno tekmovanje EPI-Lesepreis smo na šoli izvedli 10. 3. 2022. Udeležilo se ga je 34 dijakov. Dijaki 

1. letnika so za tekmovanje morali prebrati knjigi Das geheime Rezept in Auf der Suche nach Toby, 

dijaki 2. letnika pa so pri reševanju tekmovalnih pol pokazali poznavanje knjig Sisi – Die Kaiserin aus 

dem Märchen in Abenteurer und Entdecker. Na tekmovanju so bili bralci zelo uspešni, saj je 26 dijakov 

dobilo srebrno priznanje, 5 pa zlato. Zlato priznanje so osvojili Nika Blažič iz 1a, Nadja Jarc in Jerca 

Pavlin iz 2a, Čila Radakovič iz 2b ter Jakob Testen iz 2e. 

Štirje dijaki 3. in 4. letnika, ki so prebrali nemški knjigi Ein Rap für Maja in Kreuz und quer durch Berlin, 

so konec februarja 2022 na spletu reševali naloge za bralno tekmovanje Pfiffikus. Vsi dijaki so prejeli 

priznanje, z največ doseženimi točkami je bila najuspešnejša Maja Suhorepec iz 4b. Tim Karlič iz 4k je 

imel srečo pri žrebu ter je prejel knjižno nagrado. 

 

Nemška jezikovna diploma DSD (Deutsches Sprachdiplom) 1 in 2 

ELSA LOUIS 

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

V šolskem letu 2021/22 smo že deveto leto zapored izvedli izpit DSD 1. Opravljali so ga dijaki 3. letnika. 

Na izpit so se nekateri dijaki pripravljali na tridnevnem jezikovnem taboru v CŠOD-ju Prvine na 

Čemšeniški planini oktobra 2021 pod mentorstvom prof. Else Louis in prof. Eve Starič, ostali pa v okviru 

priprav na šoli od oktobra 2021 do marca 2022 pod mentorstvom Nataše Sekule Zupančič, Vasje Jakše, 

Eve Starič in Else Louis. Pri vodenju tabora in priprav je sodelovala nemška prostovoljka Lara Voss. Pisni 

izpit je potekal v šolskih prostorih Gimnazije Novo mesto 9. 3. 2022, ustni izpiti pa so potekali 14., 15., 

16. ter 24. 3. 2022. Izpit je opravljalo 39 dijakov. 
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Prejemniki diplom DSD 1 so: 

• Živa Bregar iz 2k, 

• Zala Brodarič, Anja Granda, Jana Jarc, Iza Kavšček, Eva Kocjan, Manca Miklavčič, Nina Pregrad 

in Julija Srpčič iz 3a, 

• Wentao He, Julija Jakljič, Luka Kremesec Mrkalj, Pia Kump, Ajda Markelj, Satja Škoda, Luka 

Vehovec in Luka Vesel iz 3b, 

• Nika Kadunc iz 3c, 

• Jasmine Kabashi, Anja Papič Jakša, Ida Ramovš, Irma Subašić, Martina Šmid in Neža Taufer iz 

3k, 

• Lara Velkavrh iz 3mm ter 

• Žana Colarič, Tiven Jerele in Jakob Franc Kavšek iz 3š. 

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

V šolskem letu 2021/22 je izpit DSD 2 opravila že 21. generacija gimnazijcev. Na izpit so se dijaki 

pripravljali pri rednih pripravah od aprila 2021 naprej, nadaljevali smo septembra 2021 v živo in po 

Zoomu, na individualnih konzultacijah ter na jezikovnem taboru v CŠOD-ju Prvine, kjer je potekal tudi 

poskusni pisni izpit. 24. 11. 2021 je potekal pisni izpit v prostorih gimnazije, 5., 7. in 20. 1. 2022 pa so 

potekali ustni izpiti. Izpit je opravljalo 11 dijakov, od teh dve bivši dijakinji (ki nista mogli pristopiti k 

izpitu v letu 2021, saj je bil DSD 2 v Sloveniji odpovedan) ter ena eksterna kandidatka. Diplomo na ravni 

C1 je prejelo 6 dijakov, na ravni B2 pa 3, dve dijakinji na izpitu nista bili uspešni. 

Za naslednjo generacijo dijakov, ki bo k izpitu DSD 2 pristopila v šolskem letu 2022/23, so od aprila do 

junija 2022 potekale priprave v živo in na daljavo ter 7. 6. 2022 enodnevna delavnica v prostorih šole. 

Svečana podelitev diplom DSD 2 dne 18. 5. 2022 

18. 5. 2022 smo podelili jezikovne diplome DSD 2 11. generaciji gimnazijcev. Mednarodno priznana 

diploma potrjuje znanje nemščine na ravni B2/C1 in omogoča študij na kateri koli nemški univerzi. 

Diplome so podelile ravnateljica Mojca Lukšič, koordinatorka za program DSD v Sloveniji Birgit Bader, 

ga. Willem, predstavnica nemškega veleposlanika v Sloveniji, in Elsa Louis, prof. nemščine. 

Prejemniki diplome z mentoricami, ravnateljico ter go. Bader in go. Willem, foto: Aleksa Pavićević 
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Diplomo DSD 2 so prejeli: Tara Cerinšek iz 4a, Ema Baša in Maja Suhorepec iz 4b, Blaž Bukovec iz 4c, 

Meta Kržan iz 4k, Uma Bobič iz 4š, Julia Kočevar (eksterna kandidatka), Alen Erpe in Elizabeta Kranjec 

(bivša dijaka). 

Podelitev sta vodili Eva Zupančič iz 2a in profesorica Elsa Louis. Popestrili so jo Hana Povše, Lara Gornik, 

Katja Vertuš, Miha Kapš in Matevž Krstinc iz 4b z glasbenim programom, plesalec Jakob Kavšek iz 4a, 

Hana Knez iz 4b s solo petjem ter Eva Zupančič z recitacijo v nemščini. 

Jezikovni tabor v CŠOD-ju Prvine na Čemšeniški planini 

Od srede, 3. 11. 2021, do petka, 5. 11. 2021, se je 23 dijakov udeležilo jezikovnega tabora na Čemšeniški 

planini (CŠOD Prvine). Tabor organiziramo za vse dijake, ki opravljajo jezikovni diplomi DSD 1 in DSD 2. 

Zaradi nastale epidemiološke slike je tabor letos izjemoma potekal v Sloveniji, ne pa v Celovcu, kakor 

je tradicija že mnogo let. 

To šolsko leto je priprave na jezikovno diplomo DSD 1 vodila Eva Starič, udeležilo pa se jih je 14 dijakov 

3. letnika, ki so v treh dneh spoznali vse dele jezikovnega izpita DSD I, reševali naloge za bralno in slušno 

razumevanje, napisali pisni sestavek ter si izbrali temo za ustni del izpita. Priprave na jezikovno diplomo 

DSD 2 je vodila Elsa Louis, pomagala ji je prostovoljka programa kulturweit Lara Voss. Na pripravah za 

jezikovno diplomo DSD 2 je sodelovalo 8 dijakov iz 4. letnika naše šole in ena dijakinja z gimnazije 

Črnomelj. V treh dneh so se dijaki ukvarjali predvsem s pisnim sestavkom in njegovo strukturo, reševali 

so naloge iz slušnega razumevanja ter se naučili, kako strukturirati svoje odgovore v prvem delu 

ustnega izpita. Pouk je večinoma potekal dopoldne in popoldne, odmore smo imeli v naravi na pohodu 

oz. orientacijskem teku na Čemšeniški planini v bližini CŠOD-ja Prvine. 

Dnevi na taboru so minili v sproščenem in delovnem vzdušju. Dijaki so se lahko družili, se bolje spoznali, 

hkrati pa izvedeli tudi vse o poteku in strukturi jezikovnih izpitov, ki so jih opravljali v tem šolskem letu. 

Instrumentalisti, foto: Aleksa Pavićević Podelitev DSD 2, foto: Aleksa Pavićević 
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Izpit za francosko diplomo DELF 

VERENA POTOČNIK 

V sodelovanju s Francoskim inštitutom iz Ljubljane smo aprila ponovno izvedli izpit DELF. Za izpit so se 

odločili trije dijaki. Dijakinja iz 3k ga je opravljala na ravni A2, dva dijaka iz 4. letnika (iz 4d in 4k) pa na 

ravni B1. Izpit je potekal v dveh delih: najprej pisni, ki je zajemal bralno in slušno razumevanje ter pisno 

izražanje, zatem pa ustni, ki je potekal v obliki konverzacije. Vsi dijaki so izpit uspešno opravili. 

 

Tekmovanje v znanju španščine DILO 

TEA RIBIČ 

Z dijaki smo se na daljavo po aplikaciji Teams od januarja pripravljali na tekmovanje. Priprav so se 

udeležile 4 dijakinje, dve iz četrtega in dve iz tretjega letnika. 15. 2. smo imeli šolsko tekmovanje na 

daljavo. Na državno raven so se uvrstile 3 dijakinje. Ena od njih ni šla, ker je ravno takrat zbolela. 9. 4. 

je potekalo državno tekmovanje v živo na Gimnaziji Kranj. Obe naši dijakinji sta dobili priznanje, Nika 

Bregar zlato in Samara Andrade Pereira srebrno. Larisa Rataj, ki se državnega tekmovanja ni mogla 

udeležiti, je dobila bronasto priznanje. 23. 5. smo bili mentorji in dijaki z zlatimi priznanji povabljeni na 

uradno podelitev nagrad in priznanj na špansko veleposlaništvo. 

Udeleženci tabora, foto: Elsa Louis Dijaki na jezikovnem taboru, foto: Elsa Louis 

Zlata in srebrna nagrajenka, foto: Tea Ribič Dijaki s španskim veleposlanikom, foto: Tea Ribič 
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Tekmovanje v znanju psihologije 

ZLATKA BUTKOVEC GAČNIK 

V šolskem letu 2021/22 je ZOTKS tretjič razpisal tekmovanje v znanju psihologije za dijake drugega, 

tretjega in četrtega letnika srednjih šol z naslovom Učenje in pomnjenje. Šolsko tekmovanje je bilo 

izvedeno 13. januarja po Zoomu za učence v karanteni, za ostale v učilnicah. Tekmovanja se je udeležilo 

95 dijakov. Bronasto priznanje je osvojilo 51 dijakov. Na državno tekmovanje, ki je potekalo 25. marca 

2022 na naši šoli, se je uvrstilo 18 dijakov. Dosegli so izjemen rezultat. 

Zlato priznanje so prejeli: Klemen Jakob Kastrevc in Neža Povh iz 4a, Lana Traven iz 3b in Lara Velkavrh 

iz 3mm. Klemen Jakob Kastrevc je med 138 tekmovalci dosegel drugi najboljši rezultat. 

Srebrno priznanje so prejeli: Luka Matkovič iz 4a, Nika Gašpar, Nina Krašovec in Matevž Krštinc iz 4b, 

Jana Bregar iz 4c, Zoja Retelj iz 4d, Olja Zupančič iz 3a, Larisa Rataj iz 3c, Mojca Povh iz 2a in Čila 

Radakovič iz 2b. 

 

Tekmovanje mladih zgodovinarjev 

MATJAŽ ŠTIH 

Tekmovanje mladih zgodovinarjev na temo druge svetovne vojne je tudi v letošnjem šolskem letu 

potekalo v dveh fazah. Bronasto priznanje so prejeli: Larisa Rataj, Wentao He, Ana Šadl, Jožef Krnc, Blaž 

Bukovec, Domen Špringer in Neža Rangus. Na državno tekmovanje so se uvrstili najboljši trije: Larisa 

Rataj, Wentao He in Ana Šadl. 

Državno tekmovanje na isto temo je bilo 12. 3. 2022 v Postojni. V konkurenci skoraj 300 tekmovalcev 

je Larisa Rataj osvojila zlato priznanje, Wentao He in Ana Šadl pa sta se uvrstila v sredino lestvice. 

 

Tekmovanje v znanju geografije 

POLONCA CENTA  

Letošnje tekmovanje v znanju geografije je potekalo pod naslovom Gore Slovenije in sveta. Zavod za 

šolstvo kot organizator je tudi za letošnje tekmovanje predvidel dve ravni – šolsko in državno, 

tekmovanje pa je kar nekaj časa spremljalo precej neznank, povezanih s kovidnimi razmerami. 

Dijaki med reševanjem pol na državnem 

tekmovanju, foto: Zlatka Butkovec Gačnik 
Mentorji dijakov med druženjem v atriju,  

foto: Zlatka Butkovec Gačnik 
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Šolsko tekmovanje je potekalo v torek, 16. novembra 2021. Nanj se je prijavilo 34 dijakov, udeležilo pa 

se ga je 24 dijakov, od tega ena dijakinja na daljavo. Osem dijakinj je prejelo bronasto priznanje na 

šolskem tekmovanju. To so bile Zoja Šiško iz 4b, Maša Mesojedec iz 4d, Rebeka Slak iz 3c, Pia Kump iz 

3b, Čila Radakovič iz 2b, Larisa Rataj iz 3c, Taja Ajnihar iz 1b in Olja Zupančič iz 3a. Dijakinji Zoja Šiško 

in Maša Mesojedec sta se uvrstili na državno tekmovanje. 

Državno tekmovanje, ki je bilo v soboto, 2. aprila 2022, je letos potekalo na daljavo, zato smo že vnaprej 

poskrbeli za vse tehnične pogoje. Tekmovalki sta se nekaj minut pred napovedanim začetkom 

tekmovanja prijavili na Zoom in sledili navodilom organizatorja. Tekmovanje je potekalo brez 

posebnosti, tudi tokrat pa dijaki niso opravljali terenskega dela, zato so v končni izkupiček točk šteli le 

poznavanje predpisane strokovne literature ter poznavanje obče geografije. Dijakinja Maša Mesojedec 

je na državnem tekmovanju osvojila srebrno priznanje in s tem zaključila svoje štiriletno uspešno 

udejstvovanje na geografskih tekmovanjih. 

 

51. Krkine nagrade in priznanja 

TANJA GAČNIK 

Na letošnji razpis za 51. Krkine nagrade je osem naših gimnazijcev prijavilo štiri raziskovalne naloge. 

Slednje so pripravili v okviru ITS-a Razmišljam, iščem, (se) razvijam. V petek, 17. 9. 2021, sta potekala 

spletni simpozij ter razglasitev prejemnikov Krkinih nagrad in Krkinih priznanj za srednješolske 

raziskovalne naloge. Med enajstimi predstavitvami in zagovori raziskovalnih nalog smo lahko poslušali 

tudi zagovor raziskovalne naloge Eneja Zamide, ki je raziskovalno nalogo izdelal pod mentorstvom 

Tanje Gačnik. 

Z Gimnazije Novo mesto je Krkino nagrado prejel: 

• Enej Zamida za raziskovalno nalogo Mikroorganizmi na filosferah listov različnih rastlin, 

mentorica: Tanja Gačnik. 

 

  

Enej in doc. dr. Vida Škrabanja, foto: arhiv novic Krke, d. d. 
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Z Gimnazije Novo mesto so Krkino priznanje prejele: 

• Valentina Kužnik, Daša Popovič in Maša Popovič za raziskovalno nalogo Vpliv maske iz suhega 

pivskega kvasa na rast nohtov, mentorici: Tanja Gačnik in mag. Branka Klemenčič; 

• Ema Slak in Nadja Ziherl za raziskovalno nalogo Alergija na pršice, mentorici: mag. Branka 

Klemenčič in Tanja Gačnik, ter 

• Polona Moretti in Nika Bregar za raziskovalno nalogo Primerjava zaporedij aminokislin različnih 

inzulinov, mentorici: mag. Branka Klemenčič in Tanja Gačnik. 

 

Tekmovanje v znanju naravoslovja 

JURE KUHAR 

Na šolski ravni je 8 dijakov osvojilo bronasto priznanje (Brina Sarajlič Vranc, Lara Krašovec, Andraž 

Matoš, Filip Kapš, Jerca Pavlin, Marko Topić, Nina Pečnik in Eva Urankar), na državno tekmovanje pa 

so se uvrstili trije. Ti dijaki so bili Andraž Matoš iz 1e, Filip Kapš iz 2a in Nina Pečnik iz 2d. Z njimi smo 

opravili velik del priprav na državno tekmovanje tudi po Zoomu. 

Državno tekmovanje je potekalo 18. 2. 2022 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. 

 

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 

TANJA GAČNIK  

Šolskega tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni se je 15. 10. 2021 na Gimnaziji Novo mesto udeležilo 

34 dijakov, od katerih jih je 5 osvojilo bronasto priznanje. Iz šole se je na državni nivo uvrstil en 

tekmovalec. 

Državno tekmovanje je potekalo v soboto, 20. 11. 2021. Zaradi epidemioloških razmer je bilo letos 

ponovno izvedeno preko spleta. Naš dijak Klemen Jakob Kastrevc iz 4a se je odlično odrezal, saj je 

osvojil zlato priznanje. 

 

  

Dijaki na državnem tekmovanju iz naravoslovja, foto: Jure Kuhar 
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Tekmovanje v znanju biologije za Proteusovo priznanje 

NEJA LUZAR 

Na Gimnaziji Novo mesto je 20. 1. 2022 potekalo šolsko tekmovanje v znanju biologije. Udeležilo se ga 

je 22 dijakinj in dijakov v štirih tekmovalnih skupinah (devet iz prvega letnika, po dve iz 2. in 3. letnika 

ter devet iz 4. letnika). 

Letošnja tema tekmovalnih skupin 1. in 2. letnik je bila Ribe slovenskih celinskih voda in njihova 

ogroženost. Tekmovanje v tekmovalnih skupinah 3. in 4. letnik je kot običajno zajemalo vsebine 

obveznega dela učnega načrta za biologijo ter vsebine za maturo. 

V tekmovalnih skupinah 1. in 2. letnik so bronasto priznanje prejele Nika Blažič, Sara Krmc in Brina 

Sarajlič Vranc iz 1a ter Meta Radež iz 2a. V tekmovalni skupini 4. letnik so bronasto priznanje prejeli 

Lara Gornik iz 4b, Jošt Žulič iz 4c ter Ajda Turk in Enej Zamida iz 4d. 

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je 19. 3. 2022 potekalo državno tekmovanje v znanju 

biologije, ki so se ga udeležili trije dijaki Gimnazije Novo mesto: Nika Blažič, Ajda Turk in Enej Zamida. 

Ajda Turk in Enej Zamida sta prejela srebrno priznanje. Enej Zamida se je uvrstil na priprave za izbor na 

mednarodno biološko olimpijado. 

 

Tekmovanje v znanju fizike za prvošolce Čmrlj 

MIHA HADL 

Tekmovanje je potekalo 13. oktobra na šoli, saj društvo MFA tekmovanje Čmrlj izvaja le na šolskem 

nivoju. Tekmovanja se je udeležilo 17 dijakov in dijakinj iz vseh oddelkov prvega letnika. Bronasto 

priznanje je prejelo sedem dijakov in dijakinj (navedeni so v vrstnem redu svojih dosežkov): Timotej 

Medle, Maj Mihalič, Andraž Matoš, Marja Klarič, Gregor Kaj Gorše, Luka Medic in Tija Žura. 

 

  

Udeleženci državnega tekmovanja v znanju biologije (od leve proti 

desni: Ajda Turk, Enej Zamida, Nika Blažič), foto: Tanja Gačnik 
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Tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja 

BLAŽ ZABRET 

Regijsko tekmovanje v znanju fizike je letos potekalo na Gimnaziji in srednji ekonomski šoli Trbovlje 

dne 18. 3. 2022. Tekmovanja se je udeležilo 52 dijakov drugih, tretjih, in četrtih letnikov iz petih šol 

naše regije. Gimnazijo Novo mesto je zastopalo 10 dijakov, od katerih jih je 6 prejelo bronasto 

priznanje. Na državno tekmovanje, ki je potekalo 9. 4. 2022 na ŠC Velenje, Gimnazija, sta se uvrstila 2 

dijaka, Luka Brdar iz 2b iz prve in Klemen Jakob Kastrevc iz 4a iz druge tekmovalne skupine. Oba naša 

dijaka sta se odlično odrezala, saj sta oba prejela zlato priznanje. Poleg tega pa je Klemen Jakob 

Kastrevc prejel še drugo nagrado. 

 

Šolsko tekmovanje v znanju astronomije 

MIHA HADL 

Šolsko tekmovanje v znanju astronomije je potekalo 8. decembra na šoli. Tekmovanja so se v prvi 

skupini, namenjeni dijakom prvega in drugega letnika, udeležili trije dijaki, nihče od njih pa ni prejel 

bronastega priznanja. V drugi skupini, namenjeni dijakom tretjega in četrtega letnika, se je tekmovanja 

udeležila le ena dijakinja, Lana Traven, ki je prejela bronasto priznanje. Na državno tekmovanje se ni 

uvrstil nihče z novomeške gimnazije. 

 

Kemik.si  

JURE KUHAR 

V okviru dejavnosti Kemik.si smo vsi učitelji iz aktiva kemije opravili več ur individualnega ali 

skupinskega dela z dijaki, ki so izrazili interes za učenje in poznavanje dodatnih kemijskih vsebin. 

Poseben poudarek je bil na delu z dijaki, ki so se udeležili tekmovanja v znanju kemije. Na šolski ravni 

jih je 29 osvojilo bronasto priznanje, na državno pa se jih je uvrstilo 10. Državno tekmovanje je potekalo 

7. 5. 2022 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Srebrno Preglovo plaketo so osvojili 

Taja Ajnihar iz 1b, Andraž Matoš iz 1e in Lana Traven iz 3b. Posebej ponosni pa smo na Niko Kadunc iz 

3c, ki je osvojila drugo mesto v državi in zlato Preglovo plaketo. 

Dijaki na državnem tekmovanju v znanju kemije, foto: Jure Kuhar 
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Debatni klub Gimnazije Novo mesto  

mag. VASJA JAKŠE 

V šolskem letu 2021/22 smo po nekajletnem premoru na pobudo dijakov zopet začeli z debato. 

Srečanja debatnega kluba so potekala od oktobra 2021 do konca maja 2022 enkrat tedensko ob petkih 

po pouku. Udeleževalo se jih je 8 dijakov: Andraž Matoš in Marko Knoll iz 1. letnika, iz 2. letnika Klara 

Filip, Neža Rangus in Iza Zbačnik, iz 3. letnika Mimi Hidanovič Stariha in Irma Subašić ter Iza Maksl iz 

4. letnika. Na srečanjih smo se naučili pravil srednješolskega debatnega formata ter se pripravljali na 

debatne turnirje. 

Dijaki so se oktobra udeležili delavnic za nove debaterje, ki jih je organiziral zavod Za in proti. Delavnice 

so potekale na daljavo po Zoomu. Prav tako je po Zoomu potekal decembrski »impromptu« debatni 

turnir (18. 12. 2021), ki smo se ga udeležili s tremi ekipami. Na turnirju je ekipa v sestavi Neža Rangus, 

Klara Filip in Iza Zbačnik dosegla 3. mesto v debatiranju v slovenskem jeziku, med govorci pa so se 

visoko uvrstile Iza Zbačnik (5. mesto), Klara Filip (6. mesto) ter Neža Rangus (8. mesto). 

Udeležili smo se tudi dvodnevnega državnega debatnega turnirja, ki je 2. in 3. aprila 2022 potekal na 

Gimnaziji Celje – Center. To je bil prvi turnir, ki je po dveh letih znova potekal v živo na šoli. Turnirja sta 

se udeležili dve ekipi v sestavi Neža Rangus, Irma Subašić in Iza Maksl ter Andraž Matoš, Marko Knoll 

in Iza Zbačnik. Ekipi nista dosegli vidnejših rezultatov, nabrali pa sta si veliko izkušenj in zagona za 

nadaljnje delo. 

V maju se je Neža Rangus kot članica debatnega kluba Gimnazije Novo mesto udeležila še izmenjave 

Erasmus+ v Estoniji v okviru projekta, v katerem sodeluje zavod Za in proti, ki je organizator vseh 

debatnih aktivnosti v Sloveniji. 

Mentorica debatnega kluba sem bila Vasja Jakše. 

 

 

  

Debatni ekipi na državnem turnirju v Celju, foto: Vasja Jakše 
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Likovni krožek 

JASMINA ŽAGAR 

Likovni krožek je letos obiskovalo pet dijakov različnih letnikov, največ iz prvih letnikov. Srečanja so 

potekala skozi vse leto ob torkih ali sredah 9. šolsko uro, 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. Ogledali smo si razstave v Dolenjskem muzeju in galeriji Simulaker v Novem 

mestu ter Jakčevo galerijo v Kostanjevici na Krki. 

Pomemben delovni projekt je okrasitev šole ob praznikih, posebej svečano pa ob koncu leta.  

Sodelovali smo na več različnih natečajih: Živel strip! Živela animacija! pod okriljem Foruma Ljubljana, 

Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja za natečaj Evropa v šoli in Voda pod okriljem JSKD. Izdelali 

smo tudi veliko velikonočno jajce za muzej Dežela kozolcev. 

Program dovoljuje veliko mero izražanja individualnosti, spodbuja k tolerantni kritičnosti in 

spoznavanju umetnikov in njihovih del, predvsem pa skrbi za lep estetski in prijeten videz šole, saj 

vsako leto ob različnih priložnostih okrasimo šolo. Letos smo jo okrasili s fotografijami. 

 

Šahovsko prvenstvo Gimnazije Novo mesto 2021/22 

TOMAŽ KONCILIJA 

Odprto šahovsko prvenstvo Gimnazije Novo mesto z udeležbo zainteresiranih dijakov, dijakinj in 

profesorjev smo časovno tradicionalno umestili v zadnji aprilski teden. Letošnje posebno, s kovidom 

zaznamovano leto je poskrbelo za številne spremembe in presenečenja, ki so posredno vplivala tudi na 

izvedbo šahovskega tekmovanja. Prav v čas načrtovanega turnirja so bile namreč prestavljena premiera 

in nato šest ponovitev gimnazijske predstave Gatsby, kar je povzročilo tudi letošnjo odpoved 

šahovskega prvenstva. 

Okrasitev šole v novoletnem času,  

foto: Jasmina Žagar 
Skupinska fotografija nagrajencev na prireditvi za natečaj Voda, 

foto: Breda Vovko 
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Omeniti pa je treba, da se je zlasti pri dijakih letošnjih prvih letnikov pojavilo izjemno zanimanje za 

šahovsko igro, tako da je gimnazija nabavila več šahovskih garnitur, ki so dijakom na voljo v šolski 

knjižnici. 

 

Radi tečemo 

IVAN MARIČIČ 

Jesenske počitnice so tekači Gimnazije Novo mesto začeli z udeležbo na tekih 25. Ljubljanskega 

maratona. To je bil poseben tek, saj smo tekli po letu dni premora zaradi korone. Žal so zaradi tega 

odpadli šolski teki na 3,5 km. Upajmo, da bomo na tej razdalji tekli prihodnje leto. 

V nedeljo, 24. 10. 2021, so dijaki in profesorji tekli na 10 km in 42 km. Premagali smo vse težave na 

progi in vseh 7 je prišlo do cilja zadovoljnih z opravljenim tekom in rezultati v tekmi s samim seboj. 

Izpostavil pa bi prvi maratonski tek na 42 km, ki ga je pogumno opravil Jaša Tavčar iz 4b. Čestitamo! 

Spet smo dokazali, da zdrav duh živi v zdravem telesu! Pridružite se nam naslednje leto na 26. LM. 

 

MEPI – mednarodno priznanje za mlade  

NUŠA KOŠMERL  

MEPI je program, ki v mladostniku spodbuja športno aktivnost, pridobivanje novih veščin in 

prostovoljstvo. Srečanja smo izvedli na mesečni ravni, ob petkih popoldan. Sodelovalo je 18 dijakov iz 

prvega, drugega in tretjega letnika. Na skupnih srečanjih smo izvajali priprave na pustolovsko odpravo 

(učenje topografije, orientacije in uporabe pohodne in taborniške opreme). Med šolskim letom se 

velikokrat zgodi, da udeleženci izgubijo motivacijo za izvajanje programa MEPI, le najbolj zagreti 

vztrajajo do konca. S programom gradijo svojo vztrajnost, organiziranost in pridobivajo nove 

prijateljske vezi. V letošnjem šolskem letu smo imeli udeležence na bronasti in srebrni stopnji. V 

naslednjem šolskem letu pričakujemo prve udeležence na zlati stopnji in zlato pustolovsko odpravo v 

tujino. 

Andraž je pretekel 42 km, foto: Lea Maričič 



[137] 

 

 

  

Učenje topografije na srečanju, foto: Janja Bučar Taborjenje na odpravi, foto: Nuša Košmerl 
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Športna tekmovanja 

Tudi v tem šolskem letu so naši dijaki športniki osvojili odlične dosežke na šolskih športnih tekmovanjih. 

Na večino tekmovanj se dijaki lahko pripravljajo 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 rezultati gotovo 

precej slabši. 

 

Košarka – dijakinje 

 

  

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Področno prvenstvo,  

Novo mesto, 18. 1. 2022 

Uma Bobić, Sara Burgar, Teja 
Dajčman, Živa Kirn, Maja 
Košmrlj, Mala Malenšek, 
Katarina Sivonjić, Lucija Škoda  

Trener: Sašo Rebernik 
Vodja ekipe: Ivan Maričič 

2. mesto  

Državo četrtfinalno prvenstvo,  
Ajdovščina, 18. 2. 2022 

1. mesto 

Državo polfinalno prvenstvo,  
Novo mesto, 17. 3. 2022 

1. mesto 

Državno finalno prvenstvo, 
Ljubljana, 5. 4. 2022 

4. mesto 

Ekipa dijakinj – košarka, foto: Jana Malenšek 
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Košarka – dijaki 

 

Košarka 3 x 3 – dijaki 

 

  

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Področno prvenstvo,  

Novo mesto, 15. 12. 2021 

Luka Anzulovič, Tin Bevc 
Taraniš, Samo Brudar, Jakob 
Franc Kavšek, Urban Matko, 
Luka Nikolić, Matic Plut, Jonas 
Rihtaršič, Žak Smrekar, Mark 
Žabkar  

Trener: Sašo Rebernik 
Vodja ekipe: Ivan Maričič 

1. mesto  

Državo četrtfinalno prvenstvo,  
Sežana, 17. 2. 2022 

3. mesto 

Tekmovanje Ekipa Dosežek 

Področno prvenstvo,  

Novo mesto, 10. 5. 2022 

Luka Anzulovič, Jakob Franc 
Kavšek, Luka Nikolić, Žak 
Smrekar  

Trener: Sašo Rebernik 
Vodja ekipe: Ivan Maričič 

3. mesto  

Ekipa 3 x 3, foto: Ivan Maričič Naši košarkarji po veliki zmagi, foto: Zavod za šport Novo mesto 
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Rokomet – dijakinje 

 

Rokomet – dijaki 

 

  

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 18. 11. 2021 

Enja Guček Cvelbar, Eva Kašič, 
Maja Kavčič, Kara Martinčič, 
Nežka Ocepek, Nika Savnik, 
Deja Udovč, Sara Verbič, Anja 
Činkole Črček  

Brez boja uvrščene v 
četrtfinale. 

Državno prvenstvo – 
četrtfinale,  
Ljubljana, 10. 3. 2022 

Brez boja uvrščene v polfinale. 

Državno prvenstvo – polfinale,  
Koper, 30. 3. 2022 

2. mesto 

Državno prvenstvo – finale,  
Ormož, 24. 5. 2022 

4. mesto 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko prvenstvo,  
Novo mesto, 11. 10. 2021 

Žiga Bradač, Peter Đukič, 
Matjaž Gazvoda, Jaka Golob, 
Jakob Franc Kavšek, Nil Kerin, 
Peter Kotar, Blaž Perko, Luka 
Udovč, Maks Zorman 

3. mesto 

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 25. 11. 2022 

5. mesto 

Polfinale DP v rokometu za dijakinje, foto: SEPŠ Koper 
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Nogomet – dijakinje  

 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko prvenstvo,  
Novo mesto, 23. 2. 2022 

Elisa Laubry, Lara Lobe, Nina 
Novak, Nika Savnik, Teja 
Vrtačič, Tijana Zrakić 

2. mesto 

Dobro vzdušje, foto: Breda Vovko Gimnazijska ekipa rokometašev, foto: Breda Vovko 

Nogometna ekipa dijakinj, foto: Sandi Kostić 
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Odbojka – dijakinje 

 

Odbojka – dijaki 

 

  

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko prvenstvo,  
Novo mesto, 9. 12. 2021 

Zala Jakše, Daša Kafol, Lara 
Kastelic, Nika Košiček, Lara 
Kukovičič, Ema Menger, Ela 
Pavlin, Mija Prosinečki, Ema 
Smolič, Teja Tršinar 

1. mesto 

Področno prvenstvo,  
Brežice, 21. 12. 2021 

3. mesto 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Občinsko prvenstvo,  
Novo mesto, 23. 12. 2021 

Vid Dović, Jaka Golob, Luc 
Hočevar, Matevž Hvala, Tiven 
Jerele, Jakob Franc Kavšek, 
Gabrijel Lakner, Nik Tratar, Žan 
Šešet, Žan Šuštarič, Tevž 
Tomazin 

3. mesto 

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 6. 1. 2022 

3. mesto 

Odbojkarska ekipa dijakinj, foto: M. Jerman 
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Odbojka na mivki – dijakinje 

 

Odbojka na mivki – dijaki 

 

Atletika – dijakinje ekipno 
 

 

  

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 19. 10. 2021 

Zala Jakše, Lara Kastelic, Lara 
Kukovičič, Ema Menger, Ela 
Pavlin 

2. mesto 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 19. 10. 2021 

Jaka Golob, Matevž Hvala, 
Erazem Jakše, Tiven Jerele, Nik 
Tratar, Žan Šuštarič 

2. mesto 

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 5. 10. 2021 

Višina: Zoya Aleksandra Bracović, Mala 

Malenšek 

Krogla: Erika Bojanec, Tara Resnik 

100 m: Manca Kotnik, Karla Jerič 

Daljina: Teja Vrtačič, Petja Markovič, Vita 

Pirnar 

400 m: Tinkara Grobler, Anja Brozovič 

1000 m: Nina Pečnik, Mina Macedoni 

4 x 100 m: Manca Kotnik, Karla Jerič, 
Petja Markovič, Teja Vrtačič 

1. mesto 

Državno prvenstvo,  
Maribor, 13. 10. 2021 

Višina: Mala Malenšek, Zoya Aleksandra 

Bracović 

Krogla: Erika Bojanec, Karla Jerič 

100 m: Manca Kotnik, Tinkara France 

Daljina: Petja Markovič, Teja Vrtačič 

400 m: Tinkara Grobler, Katarina Sivonjić 

1000 m: Nina Pečnik, Mina Macedoni 

4 x 100 m: Manca Kotnik, Tinkara France, 
Petja Markovič, Teja Vrtačič 

3. mesto 
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Atletika – dijakinje posamično 

Tekmovanje Kategorija Ime in priimek dijaka Dosežek 

Področno prvenstvo, 

Novo mesto, 18. 5. 2022 

 

Daljina 

Petja Markovič 

Teja Vrtačič 

Vita Pirnar 

5. mesto 

6. mesto 

8. mesto 

Višina 

Zoya Aleksandra 

Bracović 

Mala Malenšek 

3. mesto 

 

5. mesto 

Krogla 

Karla Jerič 

Erika Bojanec 

Tara Resnik 

1. mesto 

2. mesto 

3. mesto 

Tek na 1000 m 
Nina Pečnik 

Mina Macedoni 

2. mesto 

3. mesto 

Tek na 400 m Tinkara Grobler 2. mesto 

Tek na 100 m Tinkara France 6. mesto 

Štafeta 4 x 100 m 

Tinkara Grobler  

Karla Jerič  

Petja Markovič 

Teja Vrtačič 

2. mesto 

Državno prvenstvo, 

Maribor, 26. 5. 2022 

Daljina Petja Markovič 14. mesto 

Višina 

Mala Malenšek 

Zoya Aleksandra 

Bracović 

5. mesto 

Krogla 
Karla Jerič 

Erika Bojanec 

2. mesto 

5. mesto 

Tek na 1000 metrov Nina Pečnik 9. mesto 

Štafeta 4 x 100 m 

Tinkara Grobler  

Karla Jerič  

Petja Markovič 

Teja Vrtačič 

12. mesto 

Atletinje so ekipno dosegle 3. mesto, foto: Saša Lavrič 
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Atletika – dijaki ekipno 

 

  

Tekmovanje  Ekipa  Dosežek  

Področno prvenstvo,  
Novo mesto, 3. 10. 2021 

100 m: Jan Radakovič, Bor Tekstor 
400 m: Matjaž Gazvoda, Ben Kogovšek 
1000 m: Grega Sevšek, Lovro Šimec 
2000 m: Nil Kerin, Jakob Testen 
Daljina: Jakob Franc Kavšek, Matjaž 
Rebolj 
Višina: Jaka Golob, Matevž Hvala 
Krogla: Blaž Perko, Krištof Šajn 
4 x 100 m: Jakob Franc Kavšek, Anže 
Plankar, Jan Radakovič, Bor Tekstor 

2. mesto 

Državno prvenstvo,  
Maribor, 13. 10. 2021 

100 m: Jan Radakovič, Bor Tekstor 
400 m: Matjaž Gazvoda, Ben Kogovšek 
1000 m: Grega Sevšek, Lovro Šimec 
2000 m: Nil Kerin, Urban Matko 
Daljina: Anže Plankar, Matjaž Rebolj 
Višina: Jaka Golob, Luka Udovč 
Krogla: Blaž Perko, Krištof Šajn 
4 x 100 m: Ben Kogovšek, 
Anže Plankar, Jan Radakovič, Bor Tekstor  

3. mesto 

Atleti so ekipno dosegli 3. mesto, foto: Jernej Cimperman 
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Atletika – dijaki posamično 

Tekmovanje Kategorija Ime in priimek dijaka Dosežek 

Področno prvenstvo, 

Novo mesto, 18. 5. 2022 

 

Daljina 

Jakob Franc Kavšek 

Matjaž Rebolj  

Mat Kovačič 

1. mesto 

2. mesto 

6. mesto 

Višina Andraž Pucelj  8. mesto 

Krogla 

Luka Tratnik Cerovšek 

David Balažic 

Domen Vahčič 

6. mesto 

7. mesto 

13. mesto 

Tek na 2000 m Nil Kerin 1. mesto 

Tek na 1000 m 
Lovro Šimec 

Svit Bartolj 

1. mesto 

4. mesto 

Tek na 400 m Matjaž Gazvoda 3. mesto 

Tek na 100 m 

Bor Tekstor 

Jan Radakovič 

Adrian Oberstar 

2. mesto 

3. mesto 

14. mesto 

Štafeta 4 x 100 m 

Jakob Franc Kavšek 

Jan Radakovič 

Matjaž Rebolj  

Bor Tekstor 

odstop 

Državno prvenstvo, 

Maribor, 26. 5. 2022 

Daljina Jakob Franc Kavšek 13. mesto 

Višina Andraž Pucelj  16. mesto 

Tek na 2000 metrov Nil Kerin 3. mesto 

Tek na 1000 metrov Lovro Šimec 2. mesto 

Tek na 400 metrov Matjaž Gazvoda 19. mesto 

  

Kros 

 

 

Tekmovanje Kategorija Ime in priimek dijaka Dosežek 

 

 

 

 

Občinsko prvenstvo,  

5. 4. 2022 

Dijaki – letnik 2005 in 

mlajši 

Lovro Šimec 

Svit Bartolj 

Žan Šuštarič 

Timotej Medle 

1. mesto 

4. mesto 

9. mesto 

12. mesto 

Dijakinje – letnik 2005 

in mlajše 

Nina Pečnik 

Mina Macedoni 

1. mesto 

2. mesto 

Dijaki – letnik 2003 in 

2004 

Nil Kerin 

Grega Sevšek 

1. mesto 

7. mesto 

Ekipno – letnik 2005 in 

mlajši 

Lovro Šimec 

Svit Bartolj 

Nina Pečnik 

Mina Macedoni 

1. mesto 
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Streljanje z zračno puško 

 

  

Tekmovanje Kategorija Ime in priimek dijaka Dosežek 

 
Področno prvenstvo – 
posamično,  
Novo mesto, 22. 3. 
2022 

Serijska puška Albina Marinčič 1. mesto 

Serijska puška Otis Heric Zagrljača 3. mesto 

Serijska puška Luka Medic 4. mesto 

Serijska puška Jaša Pelko 5. mesto 

Pištola David Lotrič 5. mesto 

 
Področno prvenstvo – 
ekipno,  
Novo mesto, 22. 3. 
2022 

Serijska puška 

Albina Marinčič 

Otis Heric Zagrljača 

Luka Medic 

1. mesto 

 
Državno prvenstvo – 
posamično,  
Ljubljana, 6. 4. 2022 

Serijska puška Albina Marinčič 2. mesto 

Serijska puška Luka Medic 11. mesto 

Serijska puška Otis Heric Zagrljača 12. mesto 

Pištola David Lotrič 13. mesto 

Državno prvenstvo – 
ekipno,  
Ljubljana, 6. 4. 2022 

Serijska puška 

Albina Marinčič 

Otis Heric Zagrljača 

Luka Medic 
3. mesto 

Gimnazijska strelska ekipa, foto: Breda Vovko Albina Maričič, foto: Breda Vovko 
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Lokostrelstvo 

 

Smučanje – veleslalom 

 

Tekmovanje Kategorija Ime in priimek dijaka Dosežek 
Državno tekmovanje v 
dvoranskem 
lokostrelstvu, 
Ajdovščina, 13. 3. 
2022 

Ukrivljeni lok Žana Pintarič 5. mesto 

Državno tekmovanje v 
lokostrelstvu na 
prostem,  
Lendava, 21. 5. 2022 

Ukrivljeni lok Žana Pintarič 2. mesto 

Tekmovanje Kategorija Ime in priimek dijaka Dosežek 

Državo prvenstvo, 

Maribor, 18. 2. 2022 

mlajše deklice Karla Jerič 22. mesto 

mlajše deklice Lara Kukovičič 23. mesto 

mlajše deklice Vita Pirnar odstop 

mlajši dečki Matic Gorše 24. mesto 

mlajši dečki Jaka Pavlin ni rezultata 

starejši dečki Lev Strasberger 8. mesto 

starejši dečki Jakob Kavšek 17. mesto 

Žana Pintarič, foto: NN 
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Športna gimnastika 

 

Skoki na mali prožni ponjavi 

 

Tekmovanje Ime in priimek dijaka Dosežek 

Državno prvenstvo – 
posamično,  
Koper, 19. 5. 2022 

Lana Oberč 5. mesto 

Lisa Ulaga 7. mesto 

Ula Klobčaver 19. mesto 

Jakob Hvala 5. mesto 

Oskar Luzar 6. mesto 

Miha Kapš 7. mesto 

Državno prvenstvo – ekipno,  
Koper, 19. 5. 2022 

Ula Klobčaver, Lana Oberč, Lisa 
Ulaga 

3. mesto 

Jakob Hvala, Miha Kapš, Oskar 
Luzar 

1. mesto 

Tekmovanje Ime in priimek dijaka Dosežek 

Državno prvenstvo – 
posamično,  
Brežice, 23. 3. 2022 

Miha Kapš 8. mesto 

Oskar Luzar 12. mesto 

Jakob Hvala 18. mesto 

Državno prvenstvo – ekipno,  
Brežice, 23. 3. 2022 

Jakob Hvala, Miha Kapš, Oskar 
Luzar 

2. mesto 

Telovadci GNM s pokaloma, foto: Ivan Maričič 
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Badminton 

 

  

Tekmovanje  Ime in priimek dijaka/-inje  Dosežek  

Področno prvenstvo,  

Brežice, 17. 1. 2022 

Vid Koščak 1. mesto (kategorizirani) 

Tim Škrlj 2. mesto (kategorizirani) 

Jan Hudelja 5.–8. mesto (nekategorizirani) 

Manca Zupančič 1. mesto (kategorizirani) 

Manca Zupančič 
Vid Koščak 
Tim Škrlj 

1. mesto 

Državno posamično 

prvenstvo,  

Lendava, 22. 3. 2022 

Vid Koščak 5. mesto (kategorizirani) 

Jan Hudelja 7. mesto (nekategorizirani) 

Državno ekipno tekmovanje,  

Mirna, 5. 4. 2022 

Kristina Kastelic 
Vid Koščak 
Tim Škrlj 
Enja Guček Cvelbar 
Karla Jerič 

3. mesto  

Badmintonisti podprvaki, foto: Saša Lavrič 
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Odmevni rezultati športnikov v mesecu juliju in avgustu 2022 

BREDA VOVKO 

Medtem ko so bile poletne počitnice v letu 2022 za večino dijakov namenjene sprostitvi in oddihu, so 

nekateri naši športniki vneto trenirali in na različnih tekmovanjih dosegali izvrstne rezultate. Zato je 

prav tudi, da omenimo tiste, ki so bili izredno aktivni že pred vstopom v šolske klopi. 

• Lovro Šimec, Bor Tekstor in Jan Radakovič (atletika) 

V juniju je na Ptuju potekalo prvenstvo Slovenije za mlajše mladince in mladinke. Lovro Šimec je zmagal 

v teku na 1500 m, Bor Tekstor pa v teku na 110 m z ovirami. Jan Radakovič je na 400 m dosegel osebni 

rekord 52,22 sekunde. 

• Nina Pečnik (atletika) 

Konec junija je na državnem prvenstvu na 5000 m v Velenju Nina Pečnik osvojila 3. mesto. 

• Vid Koščak (badminton) 

Med 24. in 30. julijem 2022 je v Banski Bystrici potekal 16. poletni olimpijski festival evropske mladine 

(OFEM). Tekmovanja, ki se odvija vsaki dve leti, se udeleži okoli 2500 mladih športnikov iz 50 držav 

evropskega kontinenta. Letos je bil med njimi tudi badmintonist in dijak naše gimnazije Vid Koščak. 

• Deja Udovč (rokomet) 

V juliju in avgustu je v Severni Makedoniji potekalo evropsko prvenstvo v rokometu za dekleta do 18 

let. V ekipi je tekmovala tudi naša dijakinja Deja Udovč. 

• Uma Bobić (košarka) 

V avgustu je Uma Bobić tekmovala v finalu državnega prvenstva v košarki 3 x 3 in osvojila 2. mesto. 

 

Športnik meseca 

BREDA VOVKO  

Septembra 2021 in aprila 2022 sta bila športnika meseca atleta Nina Pečnik in Nil Kerin. Atletinje in 

atleti šole so si naziv športnik meseca prislužili v oktobru 2021. Marca 2022 je bila športnica meseca 

rokometašica Deja Udovč. Izjemni ekipni uspehi so botrovali, da so telovadke in telovadci v športni 

gimnastiki postali športniki meseca maja 2022. 

 

 

  


