
Pietati litterisque. 
Za spoštovanje in znanje.



Spoštovani učenci in starši!

Znanje in uspeh na maturi sta odlična popotnica za uspešen študij na različnih smereh. Na Gimnaziji Novo 
mesto vpisujemo v program gimnazije, klasične gimnazije, v maturitetni tečaj ter v športni oddelek gimna- 
zije. Pouk bogatimo z različnimi medpredmetnimi povezavami, timskim poučevanjem, projektnim delom ter 
z interdisciplinarnim pristopom. To delo je podprto z računalniško tehnologijo in interaktivnimi tablami.

Poleg pouka se na šoli veliko dogaja. Za vse dijake organiziramo projektne dneve, obiske vrhunskih umet-
niških prireditev, raznolike športne dneve, predavanja odličnih strokovnjakov, različne delavnice, na katerih  
dijaki spoznavajo druge kulture ter širijo svoje obzorje.

Ponujamo pestro izbiro interesnih obšolskih dejavnosti, s katerimi poskušamo zajeti vsa predmetna in  
interesna področja. Verjamemo, da vsako spoznanje o sebi olajša odločitev za študij. Že vrsto let organiziramo 
karierni dan, na katerem se predstavijo fakultete, dijaki pa sodelujejo na delavnicah samospoznavanja ter 
spoznavajo delovanje študentskih organizacij in kariernih centrov.

Želimo vam čim lažjo odločitev pri izbiri šole in načrtovanju svoje karierne poti. Vabimo vas, da Gimnazija 
Novo mesto postane dragocen kamenček v mozaiku vašega življenja.

Mojca Lukšič,
ravnateljica
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»S to majhno in skromno skupino  
se je pričel novomeški študij.«        
P r v i  p r e f e k t  G .  P f e i f f e r     

Ali veš, da je Gimnazija Novo mesto najstarejša izobraževalna 
ustanova z neprekinjeno tradicijo na Slovenskem? 

Ali veš, da jo je ustanovila cesarica Marija Terezija  
avgusta leta 1746? Pouk se je pričel novembra istega leta.
Kot izobraževalna in kulturna ustanova je imela gimnazija  
pomembno vlogo v kulturnem, znanstvenem, gospodarskem  
in političnem življenju Slovencev. 

Naši dijaki so bili Ivan Tavčar, Oton Župančič, Slavko Grum,  
Dragotin Kette, Marjan Kozina, Sara Gorše, Anton Podbevšek,  
Božidar Jakac, Violeta Bulc, Miran Jarc, Vladimir Lamut,  
Pino Mlakar, Marjan Mušič, Leon Štukelj, Rok Biček, Jože Colarič …



»Zaradi izzivov odkriješ v sebi  
stvari, ki jih nisi vedel. Zaradi 
njih se potrudiš in sežeš čez  
meje običajnega.«        
C .  T y s o n     

Če nameravaš nadaljevati z izobraževanjem v univerzitetnih  
študijskih programih katerekoli smeri, potem je Gimnazija  
Novo mesto zate najboljša izbira. Pri nas (se) boš: 

izpopolnil delovne 
navade

razvijal svoje 
možganske sinapse

pridobil veliko znanja z 
vseh predmetnih področij

naučil kritičnega 
razmišljanja

naučil tujih 
jezikov 

razvijal v odgovornega in 
humanega odraslega Človeka

razvijal svoje potenciale na 
področjih, ki te zanimajo

Kako do tega 

prideš?



»Gutta cavat lapidem  
non vi sed saepe cadendo.  

Kapljica ne izdolbe kamna 
s silo, temveč z vztrajnim 

padanjem.«
O v i d i j     
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Ali veš, da je ime športne obutve ASICS 

le kratica latinskega pregovora  

anima sana in corpore sano?

pridobim odlične jezikovne kompetence

razvijam ustvarjalnost in izvirnost

pridobim osnove za katerikoli študij

razvijam strast do življenja 
in bodočega poklica

dobro razumem in znam analizirati človeško 
vedenje, kar je za veliko podjetij, ki preko 

socialnih omrežij spremljajo vedenje, 
neprecenljiva veščina

srečanje klasičnih gimnazij Slovenije

skupni koncert pevskih zborov klasičnih gimnazij

ekskurzija v Rim in Pompeje

arheološki tabor

izmenjava z Gimnazijo Škofja Loka

fleksibilnejši urnik pri latinščini, zgodovini in slovenščini

tekmovanje iz znanja latinskega jezika

mednarodna izmenjava z Gimnazijo Karlovac

klasični dnevi

KLASIČNA GIMNAZIJA



»Nobenega posebnega daru nimam. 
Sem le strastno radoveden.«        
A l b e r t  E i n s t e i n     

Evropa v šoli

Živa knjižnica

Evropski parlament

priprave na tekmovanja (zgodovina, geografija, filozofija, debata …)

prostovoljstvo 

MEPI program za mlade

medvrstniška pomoč

PROGRAM GIMNAZIJA

V 2. in 3. letniku boš izbral ITS – interdisciplinarni tematski sklop, kjer se boš ukvarjal z izbrano 
temo z različnih predmetnih področij – farmacije, medicine, gledališča, filmske vzgoje, projektnega 
dela z raziskovanjem, zdravega življenjskega sloga, nevroznanosti, zgodovine, podjetnosti …

Iz družboslovja je veliko manj mednarodnih tekmovanj, 
a naši dijaki so zelo uspešni na državni ravni.

OBŠOLSKE DEJAVNOSTI 
IZ družboslovja



ITS

2. in 3. letnik 
programa  
gimnazija

timsko in 
sodelovalno 

delo

projektno in 
raziskovalno 

delo

terensko  
delo in  

ekskurzije

izkustveno 
učenje

povezovanje 
različnih  

predmetnih 
področij

sodelovanje  
z okoljem  

(igralci, športniki,  
podjetja, raziskovalne  

ustanove …)

105 ur
3 ure tedensko

»Stori, kar moreš, s tem,  
kar imaš, tam, kjer si.«         
T h e o d o r e  R o o s eve l t     

Interdisciplinarni  
tematski sklop



ITS
Interdisciplinarni  

tematski sklop

  rešuješ življenjske izzive

   odkrivaš manj znane      
   plati zgodovine

   v skupinah rešuješ  
   aktualne izzive

   spoznavaš, kaj je 
   pomembno za zdravje

   razvijaš podjetnost 
   in ustvarjalnost

   raziskuješ okoliške  
   gradove

   spoznavaš metode  
   raziskovalnega dela  
   in dela v skupini

   spoznavaš, kako lahko sami 
   pripomoremo k dobremu 
    telesnemu in duševnemu 
   počutju

OD MATEMATIKE  
DO PODJETNOSTI –  
SPREJMEM IZZIV

KAKO TEMAČEN JE BIL  
V RESNICI SREDNJI VEK

PROJEKTNO DELO  
Z OSNOVAMI RAZISKOVANJA

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 

NEVROZNANOST

GLEDALIŠČE

ZNANOST V GIBANJU

  obiskuješ gledališke 
    predstave

   preučuješ, kaj se dogaja  
   v telesu med gibanjem

   sodeluješ z dramskimi   
   igralci in režiserji

  ustvarjaš gledališko 
    predstavo

   ekskurzija po srednje-   
   veških spomenikih

2. letnik

   spoznavaš delovanje možganov  
   in raziskuješ dogajanje v njih

   spoznavaš se s čustvenimi reakcijami

   spoznavaš tehnike za boljše počutje
   in delovanje možganov



ITS
3. letnik

FILM

MEDICINA IN FARMACIJA MI NISTA TUJI

ALI NAS MORA BITI STRAH?

NARAVNI POGON

RAZMIŠLJAM, IŠČEM, (SE) RAZVIJAM

   gledaš in analiziraš filme

   raziskuješ, sodeluješ in ustvarjaš

  spoznavaš filmske           
   strokovnjake in ustvarjalce

  znaš varno in odgovorno ravnati  
   z zdravili in zdravjem

  je totalitarizem res  
   dokončno pokopan?

  obiščeš filmske studie  
   doma in v tujini

  je borec za svobodo  
   tudi terorist?

   ustvarjaš filme

   spoznaš panoge medicine

   so migracije nujnost?

  z raziskovanjem zgodovine   
   iščeš odgovore na izzive 
   sedanjosti

  preučuješ naravne danosti   
   Slovenije za učinkovito  
   oskrbo z energijo

  razmišljaš o učinkovitih      
   načinih varovanja okolja

  izdelaš raziskovalno nalogo



Ali si vedel, da so naši dijaki v naravoslovju
med najuspešnejšimi v državi? Uvrščajo se v ekipe,  
ki zastopajo Slovenijo na olimpijadah v znanju iz  
naravoslovja, matematike, kemije in biologije.

OBŠOLSKE DEJAVNOSTI 
s področja naravoslovja 

in matematike

V zadnjih letih so naši  

dijaki dosegli 11 medalj in 

2 pohvali na mednarodnih 

olimpijadah v znanju.

Izdelava 
fizikalnega sefa

Krkine nagrade

Astronomija

First Lego 
League FLL 
(robotika)

Raziskovalne 
naloge

Spoznavanje 
medicine

Razmišljam, iščem, 
se razvijamMemo 

tekmovanja

Naredi si 
kozmetične 
izdelke sam

Priprave na tekmovanja 
(fizika, kemija, biologija, astronomija,  

sladkorna bolezen, botanika, naravoslovje, 
matematični kenguru, razvedrilna 

matematika, bober, logika)
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»Vsak uspeh zahteva 
odpovedovanje, napor, 
resen življenjski pristop.«        
L e o n  Š t u k e l j     Vsak mesec izberemo  

športnika meseca šole.

Posebnosti  
športnega oddelka

6 ur športne vzgoje tedensko

manjše število dijakov v oddelku

športni tabori

1. letnik – plavalno-potapljaški tečaj

2. letnik – tečaj smučanja in teka na smučeh

3. letnik – tabor v Bohinju (rafting, kajak,  
orientacija, kolesarjenje, lokostrelstvo, plezanje)

individualne ure

športna in pedagoška koordinacija  
(usklajevanje športnih in šolskih obveznosti)

ŠPORTNI ODDELEK



»Hodim počasi, a nikoli 
ne hodim vzvratno.«        
A b ra h a m  L i n c o l n     
Program maturitetni tečaj je namenjen  
tistim dijakom, ki so končali:

4-letni strokovni program 
s poklicno maturo

3-letni program 
z zaključnim izpitom

3. letnik gimnazije 
z enoletnim premorom

osnovno šolo in opravili izpite 
iz maturitetnih predmetov 
na ravni 3. letnika gimnazije

zasebni program  
waldorfske gimnazije

Dijaki se celo leto pripravljajo na izpite iz 
splošne mature. Pouk se začne v začetku 
oktobra in traja do konca maja.

Mogoče se ti bo zgodilo, da te bo kdo s svojim mnenjem  

o gimnaziji prestrašil. Brez skrbi, vem, kako se počutiš.  

Ne veš, kaj pričakovati od sošolcev, kakšne bodo ocene,  

kakšni bodo profesorji. Če si se pripravljen učiti, ti bodo  

vsa vrata odprta. Vedno se najde nekdo, ki ti bo pomagal,  

če se boš znašel v težavah. Nisi zgolj številka, si mlad 

človek, ki si želi doseči svoje cilje.

                 Adam Šiško, nekdanji dijak

MATURITETNI
TEČAJ



dijak v  
programu  
mednarodna  
matura  
naj bo  
...

raziskovalen   

načelen

vedoželjen

svobodomiseln 

komunikativen

drzen

sposoben presoje 

razmišljajoč

sočuten

uravnotežen

Te lastnosti predstavljajo 10 vrednot, ki jih  
spodbujajo izobraževalni programi International  
Baccalaureate Organization. 

Poleg spodbujanja akademske odličnosti program medna- 
rodne mature oblikuje skrbne in pozitivno misleče mlade 
ljudi s svetovljanskim pogledom na svet, ki se zavedajo, da 
so odgovorni za sočloveka in planet, na katerem živijo.  



POSEBNOSTI  
MEDNARODNE MATURE

program se izvaja v 3. in 4. letniku
2 leti  6 predmetov 

Iz vsake predmetne skupine  
dijak izbere en predmet:

1   Language A: materni jezik

2   Language B: English, German

3   Individuals and Society: Geography, Psychology

4   Sciences: Biology, Chemistry

5   Mathematics

6   Arts: Theatre / or another subject from group 2, 3, 4

Obvezni predmeti so slovenščina, matematika in tuji jezik. 
Dijak opravlja najmanj 3 predmete na višji ravni (VR),  
ostale predmete na osnovni ravni (OR).

Ostale obveznosti:

CAS 
Creativity, Activity, Service

EE 
raziskovalna naloga (4000 besed)

TOK 
esej 1600 besed, predstavitev

OCENE: 1-7
Največje skupno število točk: 45



V katerem letniku se lahko vpišem  
v mednarodno maturo?  
V 3. letniku; program traja 2 leti  
(3. in 4. letnik gimnazije).

Ali moram biti za mednarodno  
maturo odličnjak(-inja)?  
Ne, dovolj je prav dober uspeh.  
Pomembni so dosežki na tekmovanjih,  
udejstvovanje na različnih obšolskih  
dejavnostih in splošna razgledanost.

Koliko stane šolanje v programu  
IB DP (mednarodna matura)?  
Program bo brezplačen.

Kje bom dobil(-a) učbenike za  
mednarodno maturo?  
V učbeniškem skladu na naši šoli.

Kje bom opravljal(-a) izpite za  
mednarodno maturo? 
Na naši šoli.

Ali je mednarodna matura namenjena  
le tistim, ki gredo študirat v tujino?  
Ne, večina slovenskih dijakov se vpiše  
na slovenske univerze.

»Tisti, ki berejo,  
vidijo dvakrat dlje.«         
M e a n d e r     

nekaj odgovorov  
na najpogostejša  
vprašanja



»Vsi smo državljani sveta.«        
E ra z e m  R o t e r d a m s k i     
Gimnazijec si vsako leto ogleda najmanj tri visoko kakovostne umetniške 
predstave. Tako bolje razume svet in širi svojo razgledanost z ogledi  
sodobnih gledaliških, filmskih in glasbeno-plesnih prireditev.

Na športnem dnevu izbiraš različne dejavnosti:

smučanje
tek na smučeh
plavanje
ples
drsanje
pohod
ekipna medrazredna tekmovanja

V 2. letniku boš šel na tridnevno planinsko 
turo do Triglavskih jezer in hkrati opravil 
še terenske vaje iz geografije.

Organiziramo različne delavnice za krepitev 
samopodobe in samospoštovanja, za učenje učenja, 
o varni spolnosti, oskrbi za telo, širimo tvoja obzorja 
in razbijamo stereotipe o ranljivih družbenih skupinah.

V 3. letniku boš s sošolci  

načrtoval, organiziral in  

izvedel tridnevno ekskurzijo.

Na začetku 1. letnika boš z novimi sošolci šel na spoznavne dneve.



»Vse sanje se nam uresničijo,  
če imamo dovolj poguma za  
njihovo uresničevanje.«       
W a l t  D i s n ey     

DOG na  
facebooku 

VOŠČILNICA 
na Youtubu 

Dijaki so zelo aktivni v Dijaški organizaciji Gimnazije Novo mesto (DOG). 
Organizirajo različne dogodke, s katerimi spodbujajo sodelovanje,  
dobrodelnost in pripadnost.

Pustovanje Koncerti Dobrodelnost

Valentinova 
pošta

Božiček za 
starejše

Sprejem dijakov prvega letnika

Božičkova 
darila

Snemanje plesne 

voščilnice 



»Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi 
ohranil ravnotežje, se moraš premikati.«       
A l b e r t  E i n s t e i n    

In še več 
obšolskih 

     dejavnosti ...

Stezice

Likovni krožek

podjetnost
joga

pilates

akrobatika

Izmenjave 
(Izrael, Karlovac, Beograd, 

Banja Luka, Španija …)

ekskurzije  
(Škotska, Pariz, London, 

Berlin, Amsterdam, MADRID, 

Toskana, Praga, Sarajevo, 

Burgundija in še kam) 

Gledališka 

skupina Goga

športno  
plezanje

ekipni športi

novinarski  
krožek

debatni  
klub

Filmski 
abonma

Pevski 
zbor

Gledališka  

popotovanja

ogledi razstav 

v Sloveniji 
in tujini



»Bodi sprememba,  
ki jo želiš videti v svetu.«       
M a h a t m a  G a n d h i     

Prostovoljstvo na gimnaziji ima več kot 30-letno tradicijo. 
Tudi ti boš lahko postal prostovoljec:

v eni od ustanov (v Splošni bolnišnici Novo mesto,  
na Rdečem križu, v Društvu za razvijanje prostovoljnega dela, 
Domu starejših občanov …)

kot tutor vrstnikom na gimnaziji 

kot udeleženec v prostovoljskih in humanitarnih akcijah  
(Gimnazijski Božiček za starejše, prednovoletno praznovanje  
na RK, Dan za spremembe, 72 ur brez kompromisa, akcije za  
pomoč ljudem v stiski okoli nas in širše …)

Prostovoljec boš želel postati, ker …

prostovoljno delo prispeva k socialnemu razvoju  
in osebnostni rasti

se z opravljanjem prostovoljskega dela krepita  
solidarnost in empatija med mladimi

tako pridobivaš  dragocene izkušnje  
in gradiš svoj sistem vrednot ter jih širiš 

Pridruži se prostovoljcem 
in bodi del spremembe!



»Meje mojega jezika  
so meje mojega sveta.«       
L u d w i g  W i t t g e n s t e i n     

jezikovne diplome NEM, ŠPA, FRA

jezikovne bralne značke

bralna tekmovanja

debata v NEM

tuji učitelji – naravni govorci

tekmovanje World Scholar’s Cup 
(Vietnam, ZDA, Avstralija, Malezija, Kitajska)

literarni natečaji

haiku

tekmovanje v peki francoskih slaščic



»Korenine znanja so grenke,  
sadeži sladki.«       
Ar i s t o t e l    

Gimnazijski program se zaključi z opravljeno splošno maturo.

Dijaki opravljajo izpite iz 5 predmetov, 3 predmeti so obvezni 
(slovenščina, matematika, tuji jezik), 2 sta izbirna.

Na naši šoli lahko za izbirni predmet izberete večino  
predmetov, ki se jih učite v štirih letih.

Študiram farmacijo in nekateri sedanji sošolci so 

delali samo poklicno maturo. Pri študiju se to zelo 

pozna, saj imamo gimnazijci bistveno več znanja in 

spretnosti. Če razmišljaš o univerzitetnem študiju, 

pojdi na Gimnazijo Novo mesto. Tu sem dobila 

delovne navade in ogromno znanja, kar za študij 

farmacije zelo potrebujem.

                 nekdanja dijankinja

 naši dijaki dosegajo na splošni maturi 

najboljše rezultate V regiji.

Vsako leto dosežejo  

nadpovprečno število točk.

Več kot polovica naših dijakov se vpisuje v 

študijske programe naravoslovja in tehnike.



Predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

SLO 4 4 4 4
MAT 4 4 4 4
TJ1 3 3 3 3
TJ2 3 3 3 3

ZGO 2 2 2 2
ŠVZ 3 3 3 3
LUM 2
GLA 2
GEO 2 2 2
BIO 2 2 2
KEM 2 2 2
FIZ 2 2 2
PSI 2
SOC 2
FIL 2
INF 2

Izbirni 3* 3* 8-12**
predmeti

OIV 90 90 90 30

Predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

SLO 4 4 4 4
MAT 4 4 5 4
TJ1 3 4 3 3
TJ2 3 3 3 3

ZGO 2 2 2 2
ŠVZ 6 6 6 3
LUM 1,5
GLA 1,5
GEO 2 2 2
BIO 2 2 2
KEM 2 2 2
FIZ 2 2 2
PSI 2
SOC 2
FIL 2
INF 2

Izbirni 8-12*
predmeti

OIV 90 90 90 30

Predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

SLO 4 4 4 4
MAT 4 4 4 4
LAT 4 3 3 3
TJ1 3 3 3 3
TJ2 3 3 3 3

ZGO 2 3 3 2
ŠVZ 3 3 3 3
GLA 1
LUM 1
GEO 2 2 2
BIO 2 2
KEM 2 2
FIZ 2 2
PSI 2
SOC 2
FIL 3
INF 2

Izbirni 4* 4-8**
predmeti

OIV 90 90 90 30* V 2. in 3. letniku izvajamo interdisciplinarne tematske sklope (ITS) 
glede na ponudbo šole in izbiro dijakov: Turizem smo ljudje, Znanost  
v gibanju, Kako temačen je bil v resnici srednji vek, Sprejmi izziv,  
Projektno delo z osnovami raziskovanja, Gledališče, Zdrav življenjski 
slog, Medicina in farmacija, Film ipd.

** V 4. letniku si dijak izbere 2 maturitetna predmeta: tuji jezik 2, 
zgodovina, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija,  
sociologija, filozofija.

* V 4. letniku si dijak izbere 2 maturitetna predmeta: tuji jezik 2, 
zgodovina, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija, sociologija, 
filozofija. * Izbirni predmeti v 3. letniku: tretji tuji jezik, zgodovina umetnosti, 

poudarjena slovenščina, biologija, kemija, fizika.

** V 4. letniku si dijak izbere 2 maturitetna predmeta: tuji jezik 2, 
latinščina, zgodovina, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija, 
sociologija, filozofija.

PREDMETNIK GIMNAZIJE PREDMETNIK GIMNAZIJE – ŠPORTNI ODDELEK PREDMETNIK KLASIČNE GIMNAZIJE



Obvezni predmeti Osnovna raven (letno) Višja raven (letno)

Slovenščina - 175
Matematika 140 175
Angleščina 140 175
Psihologija 140 175
Geografija 140 175
Biologija 140 175
Kemija 140 175
Teater 140 175
TOK*

  CAS**
  EE***

Dijaki imajo na urniku 6 predmetov,  
2 sta obvezna (slovenščina in matematika), 
4 so izbirni. Najmanj 3 predmete dijak 
opravlja na višji ravni (slovenščina je  
obvezna na višji ravni, pri najmanj  
2 predmetih pa dijak izbere raven  
zahtevnosti). TOK in CAS sta obvezna  
za vse dijake.

* TOK – Theory of knowledge
** CAS – Creativity / Activity / Service
*** EE – Extended Essay

Predmetnik mednarodne mature v 3. in 4. letniku
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