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Drage dijakinje in dijaki!  
 

Pred vami je katalog s ponudbo programov OIV oziroma obšolskih dejavnosti, ki jih v tem letu 
organiziramo na naši šoli. 
Izbirate lahko med različnimi vsebinskimi področji. Nekatera se navezujejo na posamezne šolske 
predmete, druga omogočajo razvijanje različnih talentov in spretnosti. 
 
Prosimo vas, da:  

1. natančno pregledate katalog, 
2. izberete svojo dejavnost/dejavnosti in 
3. najkasneje do 22. 9. 2018 v spletni učilnici oddate svojo prijavo (predmeti – organizator). 

Med letom se lahko dejavnosti zaradi dodatne ponudbe izvajalcev dopolnijo. Dijaki boste o tem obveščeni 
na oglasni deski ter tako povabljeni k prijavi in sodelovanju. 
 
 

ŠT. NAZIV PROGRAMA STRAN 

1.  KLUB DELAJ Z GLAVO 3 

2.  UČIM SE ALI SAMO MISLIM, DA SE UČIM? 4 

3.  SOBA POBEGA 5 

4.  RAZMIŠLJAM, IŠČEM, (SE) RAZVIJAM 6 

5.  ZNANOST NEKOČ IN DANES 8 

6.  PRIPRAVE NA IZBOR ZA NARAVOSLOVNO OLIMPIJADO 9 

7.  NAREDI SAM – KOZMETIČNI IZDELKI, GIMNAZIJSKA »ŽAJFA« 10 

8.  FIZIKA 11 

9.  PRIPRAVE NA TEKMOVANJA IZ ZNANJA FIZIKE 12 

10.  FIZIKALNI SEF 13 

11.  FIRST LEGO LEAGUE 14 

12.  LEGO ROBOTIKA 15 

13.  EVROPSKE STATISTIČNE IGRE 16 

14.  IZDELAVA MULTIMEDIJSKE PREDSTAVITVE: 17 

15.  NAREDI SVOJ SIMULAKER 18 

16.  DODATNI POUK IZ MATEMATIKE 19 

17.  DOPOLNILNI POUK IZ MATEMATIKE 20 

18.  KROŽEK MLADIH ZGODOVINARJEV 21 

19.  TEKMOVANJE V ZNANJU GEOGRAFIJE 22 

20.  GLASBA NA GIMNAZIJI 23 

21.  GIMNAZIJSKI VEČERI 24 

22.  GLEDALIŠKA SKUPINA GOGA 25 

23.  LIKOVNI KROŽEK 26 

24.  RAZSTAVE IN FILMI 27 
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25.  FILMSKI ABONMA 28 

26.  ŠOLSKO GLASILO STEZICE 29 

27.  CANKARJEVO TEKMOVANJE ZA 1. IN 2. LETNIK 30 

28.  CANKARJEVO TEKMOVANJE ZA 3. IN 4. LETNIK 31 

29.  WORLD SCHOLAR'S CUP 32 

30.  DELF – DIPLÔME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE 33 

31.  JEZIKOVNI TABOR CELOVEC 34 

32.  NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA 1 IN 2 35 

33.  BRALNO TEKMOVANJE V NEMŠČINI PFIFFIKUS 36 

34.  JUGEND DEBATTIERT INTERNATIONAL 37 

35.  BRALNA ZNAČKA »EPI LESEPREIS« ZA DIJAKE OD 1. DO 4. LETNIKA 38 

36.  TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE 39 

37.  TEKMOVANJE IZ ZNANJA ŠPANŠČINE DILO 40 

38.  ŠPANSKA BRALNA ZNAČKA EPI LECTURA 41 

39.  PRIPRAVA NA JEZIKOVNO DIPLOMO DELE A2/B1 PARA ESCOLARES 42 

40.  IZMENJAVA S SREDNJO ŠOLO IZ ŠPANIJE 43 

41.  ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ FILOZOFIJE 44 

42.  DEBATNI KLUB 45 

43.  PODJETNOST IN USTVARJALNOST 47 

44.  PROSTOVOLJSTVO IN HUMANITARNE AKCIJE 48 

45.  MEPI 49 

46.  72 UR BREZ KOMPROMISA 50 

47.  ŠAHOVSKO PRVENSTVO GIMNAZIJE NOVO MESTO 2018/19 51 

48.  PILATES 52 

49.  »ZA TELO IN DUHA – SPROŠČANJE, JOGA …« 53 

50.  AKROBATIKA/GIMNASTIKA 54 

51.  RADI TEČEMO 
RADI 

TEČEMO55 

52.  ŠPORTNO PLEZANJE 56 

53.  NOGOMET – DIJAKI 57 

54.  KOŠARKA – DIJAKI 58 

55.  ODBOJKA – DIJAKINJE IN DIJAKI 59 
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KLUB DELAJ Z GLAVO 

nosilec programa Branka Klemenčič 

sodelavci Karmen Čarman 

število ur 35 

program je 
namenjen 

dijakom 3. letnika 

velikost skupine 16 dijakov 

čas izvedbe celotno šolsko leto 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

Osvojiti tehnike hitrega branja. 
Osvojiti tehnike za urjenje spomina s katerimi razvijamo boljši spomin in učenje.  
Spoznati tehnike pomnjenja, ki jih uporabljajo svetovni veleumi, da so si sposobni v 5 
minutah zapomniti 501 številko, 132 naključnih datumov, 94 imen in priimkov ter v 
manj kot pol minute zaporedje 52 naključno zmešanih kart. 
Pripraviti dijake na tekmovanji HiBra in Memoriada. 

vsebina 
programa 

Teoretično ozadje: 

- Uvod v spomin - zakaj se naši možgani tako težko zapomnijo informacije. 

- Ključni faktorji pomnjenja - ustvarjanje živahno / čustvene slike za zamenjavo težko 

zapomnljivih predmetov. 

- Vaje pozornosti - kako opaziti, kar si želimo zapomniti. 

- Spoznavanje tehnik in orodij za učinkovito in hitro pomnjenje. 

Vaje hitrega branja z različnimi tehnikami branja. 
Vaje pomnjenja: 

- imen in obrazov, 

- naključnih števil, 

- naključnih besed, 

- binarnih števil, 

- abstraktnih slik, 

- igralnih kart, 

- datumov zgodovine. 
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UČIM SE ALI SAMO MISLIM, DA SE UČIM? 

nosilec programa Jana Hosta 

sodelavci / 

število ur 10 

program je 
namenjen 

dijakom 2. letnika 

velikost skupine do 11 dijakov 

čas izvedbe ob četrtkih, 9. šolsko uro 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- Izboljšati strategije učenja. 

- Načrtovanje učenja. 

- Spremljanje učenja. 

- Uravnavanje učenja. 

- Povezovanje znanja. 

- Evalvacija učenja. 

- Ponavljanje. 

vsebina 
programa 

- Določiti cilje in načrt učenja za šolsko učno snov. 

- Ozavestiti in meriti plenilce časa. 

- Ozavestiti odlagalni čas. 

- Bralna hitrost. 

- Konkretno učenje posameznih sklopov učne snovi pri predmetih.  

- Izmeriti, kakšno je pomnjenje snovi.  

- Analiza, kaj se je dogajalo v učnem procesu z zapomnitvijo. 
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SOBA POBEGA 

nosilec programa 
Miha Hadl, Blaž Zabret, Branka Klemenčič, Nevenka Malnarič Brulc, Janez Gorenc in 
Tanja Gačnik 

sodelavci zunanji sodelavci, MO Novo mesto 

število ur po potrebi 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 10-15 dijakov 

čas izvedbe šolsko leto 2018/19 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, Glavni trg Novo mesto 

cilji programa 

- Idejna zasnova in izvedba detektivsko pustolovske igre v prostorih MO Novo mesto, 

- sodelovanje z MO pri pripravi turistične ponudbe, 

- pridobivanje in razvijanje izkustvenih projektnih znanj in spretnosti, ki dijaku 

omogočajo aktivno delovanje v lokalni skupnosti, 

- razvijanje komunikacijske in predstavitvene spretnosti, 

- razvijanje spretnosti vodenja in sodelovanja v skupini, 

- načrtno in sistematično izkustveno učenje, pri katerem ima dijak aktivno vlogo v 

procesu izgradnje lastnega znanja in usposobljenosti,  

- razvijanje kompetenc, ki mu omogočajo učinkovitejše reševanje problemskih 

situacij. 

vsebina 
programa 

S pomočjo ugank, predmetov, skritih namigov ustvariti sobo pobegov, ki bo na zanimiv 

način povezovala zanimivosti Novega mesta z okolico in Gimnazije Novo mesto. 
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RAZMIŠLJAM, IŠČEM, (SE) RAZVIJAM 

nosilec programa Marinka Kovač, Janja Pust, Branka Klemenčič, Katarina Sluga 

sodelavci zunanji predavatelji, zunanji mentorji 

število ur 

Do maksimalno 50 ur za posamezno dejavnost: 

- raziskovalne naloge (minimalno 25 ur laboratorijskega dela + 25 ur 
samostojnega dela + predstavitve nalog + srečanje mladih raziskovalcev),  

- priprave na Preglovo tekmovanje po letnikih (15 ur do šolskega tekmovanja + 
35 ur za uvrščene na državno tekmovanje),  

- priprave na tekmovanje iz naravoslovja (15 ur do šolskega tekmovanja + 35 ur 
za uvrščene na državno tekmovanje),  

- priprave na mednarodna tekmovanja (v primeru uvrstitve na EUSO, IChO, 
EUCYS …), 

- ostale dejavnosti (20 ur). 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 

Do 32 v eni skupini, sicer pa zelo odvisno od dejavnosti: 

- raziskovalne skupine do 3 dijaki,  

- priprave na tekmovanja – vsi prijavljeni tekmovalci,  

- predavanja – vsi prijavljeni dijaki. 

čas izvedbe tekom celega šolskega leta, v odvisnosti od razporeditve dogodkov 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto in ustanove po dogovoru 

cilji programa 

- Razvijanje eksperimentalno problemsko raziskovalnega pristopa, kar pripomore k 
razumevanju delovanja naravoslovnih znanosti in k pozitivnemu odnosu do kemije 
in naravoslovja.  

- Vključevanje dijakov k sodelovanju na različnih razpisih in natečajih z raziskovalnimi 
nalogami, fotografijami, literarnimi izdelki, filmi … 

- Priprava dijakov na državno tekmovanje iz znanja kemije in na izbirno tekmovanje 
za mednarodno kemijsko olimpijado in naravoslovno olimpijado EUSO. 

- Sodelovanje na videokonferenčnih ali klasičnih tematskih predavanjih zunanjih 
strokovnjakov. 
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vsebina 
programa 

Dijaki: 

- se bodo seznanili z metodami raziskovanja in pridobili ustrezna praktična in 
teoretična znanja, ki so potrebna za izdelavo uspešne raziskovalne naloge,  

- se bodo seznanili z dodatnimi vsebinami kemije, ki so potrebne za uspešno 
udeležbo na različnih državnih in/ali mednarodnih tekmovanjih, 

- bodo s svojimi izdelki sodelovali na različnih natečajih in razpisih, 

- bodo lahko obiskali sejme ali ustanove, v katerih bodo dopolnjevali oz. 
poglabljali znanje, 

- bodo lahko sodelovali na različnih organiziranih tematskih predavanjih. 
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ZNANOST NEKOČ IN DANES 

nosilec programa Gašper Pernek 

sodelavci učitelji naravoslovja in družboslovja (po potrebi) 

število ur 45 ur (približno 15 kontaktnih ur in 30 ur samostojnega dela dijakov) 

program je 
namenjen 

primarno dijakom klasičnih oddelkov, lahko se pa prijavijo tudi dijaki ostalih programov 

velikost skupine do 30 dijakov 

čas izvedbe tedenska ali dvotedenska srečanja (predvidoma ob sredah po pouku) 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

Cilji programa so: 

- učenje pridobivanja informacij in rokovanje z informacijami, pridobljenimi iz 
strokovnih virov, 

- povezovanje naravoslovnih in družboslovnih znanosti, 

- poglabljanje znanja pri različnih predmetih (naravoslovje, informatika), 

- možnost objave člankov v šolskem znanstvenem časopisu »Vič Science«, 

- spoznavanje z različnimi oblikami sporočanja. 

vsebina 
programa 

Dijaki bodo izdelali knjižico o razvoju znanosti, pri čemer bo vsebina tematsko 
obarvana, dijaki bodo sami pod nadzorom mentorja napisali besedila, narisali sheme 
in izdelali infograme, ki bodo knjižico naredili bolj privlačno. 

V sklopu programa bodo dijaki imeli možnost objaviti tudi članke o razvoju znanosti v 
znanstvenem časopisu Vič Science, ki bo v šolskem letu 2018/2019 izhajal na 
Gimnaziji Vič v Ljubljani.  

Ob primernem interesu dijakov bodo lahko tudi pripravili in izvedli eksperimente, ki 
so bili v zgodovini pomembni za razvoj znanosti. 

Razvoj naravoslovnih znanosti v: 
- antiki, 

- srednjem veku, 

- novem veku. 

Raziskovanje, katera znanstvena dognanja iz preteklosti so še danes nepogrešljiv del 
sodobne znanosti. 
Sodelovanje z učitelji drugih aktivov (fizika, biologija, informatika, zgodovina, tuji 

jeziki). 
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PRIPRAVE NA IZBOR ZA NARAVOSLOVNO OLIMPIJADO 

nosilec programa Blaž Zabret, Branka Klemenčič in Tatjana Durmič 

sodelavci učitelji naravoslovnih predmetov 

število ur po potrebi 

program je 
namenjen 

dijakom 1. in 2. letnika 

velikost skupine do 32 dijakov 

čas izvedbe tekom šolskega leta 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- Razvijanje eksperimentalnih veščin pri uporabi različnih laboratorijskih metod. 

- Vsebinske priprave, ki bodo zajemale predvsem pregledno, z razumevanjem 
podprto znanje 1. in 2. letnika biologije, fizike, kemije in matematike.  

- Z uporabo različnih aktivnih metod in oblik dela osvojiti znanja in veščine, potrebne 
za delo v timu, kot je to značilno za mednarodno naravoslovno olimpijado (EUSO).  

- Skozi različne dejavnosti se uriti v skupinskem sodelovalnem delu pri reševanju 
različnih avtentičnih izzivov, predvsem s preteklih olimpijad. 

vsebina 
programa 

Vse teme, predvidene z razpisom za državno tekmovanje iz znanja naravoslovja (fizika, 
kemija, biologija in matematika).  
Razvijanje eksperimentalnih veščin pri uporabi različnih laboratorijskih metod: 

- priprava vzorcev, redčenje vzorcev, rokovanje z laboratorijskim inventarjem, 
merjenje, zapis podatkov, vrednotenje podatkov, napake … 

- uporaba spektroskopije,  

- uporaba titracijskih metod (kompleksometrična, obarjalna, redoks in 
nevtralizacijska) za analizo realnih vzorcev, 

- uporaba kromatografije,  

- uporaba merilnega kompleta Vernier za obdelavo podatkov s programom 
LoggerPro; 

- eksperimentalne veščine merjenja v električnih krogih,  

- branje in risanje grafov (na milimetrski papir), 

- veščine, ki se jih dijaki naučijo pri eksperimentalnih vajah: osnove merjenja, 
obdelava meritev, prikaz rezultatov, samostojno opazovanje, razmišljanje, 
sklepanje, 

- mikroskopiranje … 
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NAREDI SAM – KOZMETIČNI IZDELKI, GIMNAZIJSKA »ŽAJFA« 

nosilec programa Janja Pust, Katarina Sluga 

sodelavci / 

število ur 60 ur 

program je 
namenjen 

dijakom 2. in 3. letnika 

velikost skupine do 10 dijakov 

čas izvedbe tekom šolskega leta 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, kemijski laboratorij 

cilji programa 

- Spoznavanje in pravilna uporaba ustreznih kemijskih pripomočkov in inventarja. 

- Razvijanje eksperimentalnih veščin in tehnik v kemijskem laboratoriju, vključno z 
varnim delom z različnimi kemikalijami. 

- Razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti. 

- Seznanjanje z izdelavo ter samostojna izdelava naravnih kozmetičnih izdelkov – 
kreme, losioni, šamponi, balzami … 

- Seznanjanje z izdelavo naravnih mil z različnimi dodatki (naravna eterična olja, 
posušeni cvetovi, začimbnice …). 

vsebina 
programa 

Dijaki bodo: 

- s svojimi idejami in predlogi sodelovali pri zasnovi in izdelavi različnih kozmetičnih 
izdelkov. 

- spoznavali kemikalije in pripomočke za izdelavo teh izdelkov in sam potek domače 
izdelave. 

- samostojno izdelovali kozmetiko po navodilih nosilk programa. 

- samostojno izdelovali mila po navodilih nosilk programa za promocijo šole. 
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FIZIKA 

nosilec programa Miha Hadl 

sodelavci / 

število ur 20 

program je 
namenjen 

Dijakom in dijakinjam vseh letnikov 

velikost skupine Najmanj 6, največ 20. 

čas izvedbe Dan v tednu po dogovoru, začetek po koncu pouka ob 14h. 

kraj izvedbe Šola, učilnica 206. 

cilji programa 

Spoznavanje dijakov z zanimivimi problemi in vsebinami, ki jih v rednem programu ne 
obravnavamo. 
Predstavitev poskusov, ki jih pri rednem pouku ne moremo (ne smemo) izvajati. 
Povezava in navezava teoretičnega znanja fizike s praktičnimi primeri iz vsakdanjega 
življenja. 
Popularizacija fizike in naravoslovja nasploh. 

vsebina 
programa 

Posebna teorija relativnosti. 
Osnove kvantne mehanike in načina razmišljanja v 'moderni' fiziki. 
Fizikalni problemčki in uganke. 
Dosežki družine Bernoulli. 
Črne luknje, nevtrini itd. 
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PRIPRAVE NA TEKMOVANJA IZ ZNANJA FIZIKE 

nosilec programa Blaž Zabret 

sodelavci Miha Hadl 

število ur Po potrebi 

program je 
namenjen 

dijakom 1. (Miha Hadl), 2. in 3. letnika (Blaž Zabret) 

velikost skupine / 

čas izvedbe oktober 2018–marec 2019 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 
- obravnavati vsebine, potrebne za tekmovanje iz znanja fizike 
- seznaniti se s tipi nalog, ki se pojavljajo na tekmovanjih 
- poglabljanje znanja fizike  

vsebina 
programa 

Vsebine iz kataloga za tekmovanja iz znanja fizike 
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FIZIKALNI SEF 

nosilec programa Blaž Zabret 

sodelavci / 

število ur Po potrebi  

program je 
namenjen 

dijakom 3. in 4. letnika 

velikost skupine 5 dijakov 

čas izvedbe september 2018–januar 2019 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 
- Izdelati sef (zaklepni mehanizem), ki bo temeljil na fizikalnih principih, 

- udeležba na državnem tekmovanju v odklepanju fizikalnih sefov »Videl, premislil, 
odklenil«. 

vsebina 
programa 

vsebine iz naravoslovja (fizike, kemije ...), informatike, elektrotehnike 
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FIRST LEGO LEAGUE 

nosilec programa Blaž Zabret 

sodelavci Janez Gorenc 

število ur 120 

program je 
namenjen 

dijakom 1. letnika 

velikost skupine 10 dijakov 

čas izvedbe september 2018−maj 2019 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

Dijaki: 

- dobijo veselje do tehničnih veščin, 

- postanejo tehnično inovativni in ustvarjalni, 

- spoznajo se z osnovnimi prvinami podjetnosti, 

- spoznajo timsko delo, 

- gradijo svoje vrline in 

- krepijo tekmovalnost. 

vsebina programa 

- gradnja lego robota 

- razvijanje FLL projekta 

- sodelovanje pri projektu Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti 

- sodelovanje na FLL tekmovanjih 

- tedenska srečanja 

- razvijanje timskega duha 
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LEGO ROBOTIKA 

nosilec programa Barbara Strnad 

sodelavci / 

število ur 1 šolsko uro na teden po dogovoru z zainteresiranimi dijaki 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine do 16 dijakov 

čas izvedbe september 2018−maj 2019  

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, računalnica 

cilji projekta 

Glede na interes dijakov se bomo: 

- pripravljali na turnir Lego Masters, 

- pripravljali na RoboCupJunior Reševanje, 

- vzpodbujali dodatno izobraževanje in 

- izdelovali raziskovalne naloge. 

vsebina programa 

- konstrukcija robota in njegovo programiranje  

- izzivi s področja avtomatike in informatike 

- analitično reševanje problemov 
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EVROPSKE STATISTIČNE IGRE 

nosilec programa Barbara Strnad 

sodelavci / 

število ur 1 šolsko uro na teden po dogovoru z zainteresiranimi dijaki 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine / 

čas izvedbe september 2018−maj 2019  

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, računalnica 

cilji projekta 

Evropske statistične igre so tekmovanje, ki ga organizirajo Eurostat in statistični uradi 
nekaterih evropskih držav z namenom promovirati statistično dejavnost med dijaki in 
učitelji. Glavni cilji Statističnih iger so spodbujanje radovednost in zanimanja za 
statistiko med dijaki. 

vsebina programa 

- Srečali se bomo s praktični primeri uporabe statističnih podatkov in iskali 
priložnosti za uporabo pridobljenega statističnega znanja, 

- pokazali vlogo statistike v družbi in 

- spodbujali skupinsko delo in sodelovanje za doseganje skupnih ciljev. 
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IZDELAVA MULTIMEDIJSKE PREDSTAVITVE: 
POVEJ SVOJO ZGODBO S SLIKO, ZVOKOM IN VIDEOM 

nosilec programa Barbara Strnad 

sodelavci zunanji sodelavec Blaž Rodič (FIŠ) 

število ur približno 8 ur (2-krat po 4 ure) 

program je 
namenjen 

dijakom, ki jih zanima ustvarjanje multimedije z računalnikom 

velikost skupine do 16 dijakov 

čas izvedbe po dogovoru, v mesecu januarju in februarju 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, računalnica 

cilji projekta 
Osvojiti osnovna znanja snemanja zvoka, videa, slik, iskanja materialov na spletu, 
obdelave in kombiniranja vsebin. 

vsebina programa 

- Snemanje zvoka (postavitev mikrofona, aplikacije za mobilne naprave), 

- snemanje videa, 

- osnove fotografiranja, 

- viri vsebin na spletu, 

- obdelava in kombiniranje slik, zvoka in videa. 
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NAREDI SVOJ SIMULAKER 

nosilec programa Barbara Strnad 

sodelavci zunanji sodelavec Blaž Rodič (FIŠ) 

število ur približno 8 ur (2-krat po 4 ure) 

program je 
namenjen 

dijakom z dobrim znanjem računalništva, ki jih zanima, kako z računalnikom narediti 
model realnega sveta, uporaben za razumevanje obnašanja ljudi, živali ... 

velikost skupine do 16 dijakov 

čas izvedbe po dogovoru, v mesecu januarju in februarju 

kraj izvedbe 
Fakulteta za informacijske študije Novo mesto, računalnica s programsko opremo 
Anylogic 

cilji projekta Z računalnikom narediti model realnega sveta. 

vsebina programa 

- Razlika med igricami (The Sims) in "resnimi" modeli, 

- osnove modeliranja z agenti, 

- diagrami stanj, 

- model širjenja govoric, 

- model širjenja bolezni, 

- model gibanja dijakov v šoli. 
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DODATNI POUK IZ MATEMATIKE 

nosilec programa 
Alojzija Hržica, Andreja Mohorčič, Jernej Ban, Karmen Čarman, Mojca Rangus, Vanja 
Popov 

sodelavci / 

število ur 20 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe celotno šolsko leto 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- Dijak je deležen dodatne razlage snovi. 

- Dijak usvoji višje učne cilje predmeta matematika. 

- Dijak se pripravlja na tekmovanja iz matematike. 

vsebina 
programa 

Dodatni pouk je namenjen dijakom z boljšim učnim uspehom, ki pri matematiki 
presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z 
različnimi metodami dela, kot so: samostojno učenje, problemski pouk, projektne 
naloge in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. 
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DOPOLNILNI POUK IZ MATEMATIKE 

nosilec programa 
Alojzija Hržica, Andreja Mohorčič, Jernej Ban, Karmen Čarman, Mojca Rangus, Vanja 
Popov 

sodelavci / 

število ur 35 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe ena ura tedensko celo šolsko leto 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- Dijak je deležen dopolnilne razlage snovi in pomoči učitelja. 

- Dijak usvoji temeljne cilje predmeta matematika. 

- Dijak pridobiva boljše učne navade. 

vsebina 
programa 

Dopolnilni pouk je namenjen dijakom vseh letnikov, ki imajo iz kakršnega koli razloga 
težave z usvajanjem temeljnih standardov znanja in poleg rednega pouka potrebujejo 
še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. S prilagojenim načinom dela dijaki lažje 
usvojijo temeljne učne cilje predmeta. 
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KROŽEK MLADIH ZGODOVINARJEV 

nosilec programa Matjaž Štih 

sodelavci / 

število ur 35 

program je 
namenjen 

Dijakom, ki imajo radi zgodovino in jih ta zanima. 

velikost skupine do 15 dijakov 

čas izvedbe celotno šolsko leto 

kraj izvedbe Šola, različni arhivi in muzeji. 

cilji projekta 

- razvijati pozitiven odnos do zgodovine 

- spoznati pot do zgodovinske resnice 

- razvijati sposobnost kritičnega presojanja zgodovinskih virov 

- širjenje znanja zgodovine 

vsebina programa 

Dijaki: 

- spoznajo metode in oblike raziskovanja zgodovine, 

- se seznanijo z raziskovalnim delom v zgodovinskem arhivu, 

- konkretno delajo z zgodovinskim gradivom, 

- izdelajo raziskovalno nalogo, 

- pripravljajo se na šolsko in državno tekmovanje mladih zgodovinarjev, 

- obiščejo en arhiv in muzej izven Novega mesta. 

  



Katalog OIV po prosti izbiri 2018/19   Gimnazija Novo mesto 

22 

TEKMOVANJE V ZNANJU GEOGRAFIJE 

nosilec programa Polonca Centa 

sodelavci učitelji geografije 

število ur 20 ur 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe zima–pomlad 2019 

kraj izvedbe Novo mesto; ostala prizorišča tekmovanj bodo znana pozneje 

cilji programa 

Priprava dijakov na posamezne ravni tekmovanja. 
Udeležba dijakov na tekmovanjih. 
Datumi tekmovanj: 

- šolsko tekmovanje: torek, 15. januar 2019 

- regijsko tekmovanje: sreda, 6. marec 2019 

- državno tekmovanje: petek, 12. april 2019 

vsebina 
programa 

Tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2018/19 poteka pod naslovom 
»MIGRACIJE – GEOGRAFSKO-ZGODOVINSKA POKRAJINSKA POSEBNOST SVETA«. 

- evidentiranje dijakov (prijava dijakov preko spletnega obrazca) 

- seznanitev s pravili tekmovanja 

- zbiranje izjav, podpisanih s strani staršev 

- individualna priprava dijakov na višje ravni tekmovanja:  
- pregled predpisane literature  
- skupinske priprave 
- konzultacije (individualno) 

- priprave na terensko delo   

  



Katalog OIV po prosti izbiri 2018/19   Gimnazija Novo mesto 

23 

GLASBA NA GIMNAZIJI 

nosilec programa Vanja Popov 

sodelavci / 

število ur 70 

program je 
namenjen 

Dijakom, ki jih zanima petje in igranje inštrumenta v »bendu« ali posamezno. 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe celotno šolsko leto 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, učilnica 010 

cilji programa 
- Ustvariti dijaški zbor ter skupine, ki bodo delovale v okviru šole ter izven nje. 

- Spodbuditi dijake k ustvarjanju glasbe. 

vsebina 
programa 

Glasba. 
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GIMNAZIJSKI VEČERI 

nosilec programa Tomaž Koncilija 

sodelavci 
zainteresirani dijaki in dijakinje, strokovni delavci, zunanji sodelavci (odvisno od 
vsebine večera) 

število ur 20 ur (priprava, organizacija) + 10 ur (izvedba) 

program je 
namenjen 

vsem dijakom, dijakinjam, strokovnim delavcem in delavkam Gimnazije Novo mesto 
ter zainteresirani javnosti 

velikost skupine odvisna od interesa 

čas izvedbe pet petkov od novembra do marca (9. 11., 7. 12., 4. 1., 1. 2., 8. 3.) od 18h do 20h 

kraj izvedbe knjižnica Gimnazije Novo mesto 

cilji projekta 

- Prebujanje in razvijanje ustvarjalnosti dijakov novomeške gimnazije. 

- Ozaveščanje pomena kulture, subkulture, povezovanja mladih. 

- Razvijanje kritičnega razmišljanja o družbi, umetnosti. 

- Razmišljanje o družbenih pojavih in vlogi ter možnostih mladih v današnjem svetu. 

- Spoznavanje, druženje, kakovostno preživljanje časa z vrstniki. 

- Razvijanje pozitivnih odnosov. 

- Širjenje osebnostnih obzorij, seznanjanje z zanimivimi dejstvi ali informacijami. 

- Razvijanje zmožnosti estetske recepcije, javnega nastopanja in izražanja mnenj. 

- Promocija Gimnazije Novo mesto v javnosti. 

vsebina 
programa 

Gimnazijski večeri predstavljajo nadaljevanje tradicije tovrstnih dogodkov, ki so pod 
enakim ali drugačnim imenom v zadnjih desetletjih potekali v prostorih Gimnazije Novo 
mesto. 

Njihov glavni namen je prebuditi ustvarjalnost in/ali refleksijo na družbeno dogajanje 
pri gimnazijcih novomeške gimnazije. Iniciativni odbor gimnazijskih večerov, ki ga bodo 
sestavljali zainteresirani dijaki in mentor, bo oblikoval tematsko različne dogodke (od 
literarnih, gledaliških, glasbenih, likovnih, plesnih, fotografskih, filmskih … do okroglih 
miz, političnih in filozofskih debat, potopisnih predavanj ali celo družabnih tematskih 
večerov ob taroku). 

Ključno se zdi, da interes za oblikovanje gimnazijskih večerov pride iz dijakov samih, saj 
se med njimi skrivajo mladi pesniki, pisatelji, medijski ustvarjalci, glasbeniki, 
kantavtorji, poznavalci specifičnih področij družbenega življenja, ki jim takšna javna 
predstavitev lahko pomeni potrditev za nadaljnje ustvarjanje in delovanje, hkrati pa se 
lahko na tem mestu seznanjajo s svojimi vrstniki, progresivnimi mladimi ustvarjalci ali 
nekoliko starejšimi »idoli«, prek katerih dobijo spodbudo ali usmeritev za svoje 
nadaljnje odločitve in prizadevanja. 
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GLEDALIŠKA SKUPINA GOGA 

nosilec programa Marko Kastelic, Tomaž Koncilija, Vanja Popov 

sodelavci /  

število ur 35 

program je 
namenjen 

Dijakom, ki jih zanima igra, nastopanje, kreativno pisanje, glasbeno ustvarjanje 

velikost skupine do 30 dijakov 

čas izvedbe september 2018–maj 2019 

kraj izvedbe Novo mesto 

cilji programa 

Učenci s pomočjo učitelja in glede na individualne sporazumevalne zmožnosti:  
- pridobivajo bralno in gledališko kulturo, 
- cenijo gledališko ustvarjalnost, 
- razvijajo zanimanje za sprejemanje različnih gledaliških predstav, 
- spoznavajo gledališče kot sintezo različnih umetnosti, 
- pišejo in se pogovarjajo o besedilih in o predstavah, 
- ustvarjajo besedila in predstave, nastopajo na odru ter se učijo delati v 

skupini, 
- pišejo dramatizacije pesemskih in proznih besedil,  
- udeležujejo se posamičnih ali skupinskih vaj. 

vsebina 
programa 

V začetku šolskega leta bo Goga povabila dijake na avdicijo; izbrani dijaki bodo skozi 
šolsko leto skrbeli za: 

- pripravo predstave za dijake in zunanje obiskovalce, 
- pripravo proslave ob različnih dnevih (dan samostojnosti in enotnosti, kulturni 

praznik, dan državnosti), 
- pripravo muzikla (koreografije, glasbe, scenarija), 
- pripravo recitala poezije. 
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LIKOVNI KROŽEK 

nosilec programa Jasmina Žagar 

sodelavci Dolenjski muzej Novo mesto 

število ur 40 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 15 dijakov 

čas izvedbe celotno šolsko leto  

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

Dijaki spoznajo umetnine Novega mesta in prestolnice. 

Dijaki konkretno in ob predstavitvi različnih tehnik spoznavajo različne panoge likovne 
umetnosti. Rezultat le tega je samostojno vrednotenje in podoživljanje likovnih 
stvaritev. Dijaki tako izostrijo občutljivost do stvaritev v preteklosti in skrb in varovanje 
le teh. Program dijaku dovoljuje veliko mero izražanja individualnosti ter mu omogoča 
izražanje osebnih kriterijev in pogledov na zgodovino in umetnostne dosežke ter ga 
spodbuja k tolerantni kritičnosti. 

vsebina 
programa 

- Obisk razstav (trenutne aktualne razstave in galerijske zbirke v Sloveniji in zunaj 
Slovenije) 

- V krožku bodo dijaki spoznali različne slikarske, grafične in kiparske tehnike 

- Sodelovali bomo z Dolenjskim muzejem Novo mesto pri izvedbi likovnih delavnic 

- V času novoletnih praznikov bomo šolo okrasili in izdelali originalne in inovativne 
okraske  

- Pripravili bomo razstave in sodelovali v projektih v okviru šole ter na različnih 
natečajih 
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RAZSTAVE IN FILMI 

nosilec programa Barbara Maznik 

sodelavci Marko Kastelic 

število ur 20 

program je 
namenjen 

Program je namenjen vsem dijakom, ki jih zanimata likovna in filmska umetnost. 

velikost skupine do 30 dijakov 

čas izvedbe september 2018–maj 2019 

kraj izvedbe Ljubljana, Zagreb, druga slovenska mesta 

cilji programa 

Dijaki: 
- razvijajo odnos do kulturne dediščine, 
- spoznavajo dela slovenskih in tujih umetnikov, 
- se učijo gledanja oz. pristopa k likovni umetnini, 
- razvijajo občutek za lepo in za pozitivno vrednotenje umetnostnih spomenikov, 
- spoznavajo filmske žanre, 
- se ob filmskih vsebinah osebnostno razvijajo, razvijajo sočutje in dovzetnost za 

doživljanje drugih ter se učijo sprejemanja družbene odgovornosti. 

vsebina 
programa 

1. Vodeni ogledi: 
- stalna zbirka Moderne galerije 
- retrospektivna razstava Draga Tršarja v Moderni galeriji 
- aktualne razstave v Ljubljani in v Zagrebu 

2. Ogledi filmov v Kinodvoru v Ljubljani in Kinu Europa v Zagrebu 
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FILMSKI ABONMA 

nosilec programa Renata Nose 

sodelavci / 

število ur 25 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 200 dijakov 

čas izvedbe od oktobra 2018 do maja 2019 (petek ob 14.15) 

kraj izvedbe Cineplexx Novo mesto 

cilji projekta 

- spremljanje filmskih novosti 

- kritična presoja 

- splošna razgledanost 

vsebina 
programa 

Ogledali si bomo 8 filmov. Cena abonmaja je 24 evrov (možno doplačilo za posamezno 
predstavo). Dijaki plačajo s položnico.  
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ŠOLSKO GLASILO STEZICE 

nosilec programa Natalija Petakovič  

sodelavci Matjaž Koncilija 

število ur 40 

program je 
namenjen 

vsem dijakinjam in dijakom šole 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe celotno šolsko leto 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto  

cilji programa 

- Ustvarjanje šolskega časopisa STEZICE,  

- priprava glasila za objavo na spletu in za tisk, 

- spodbujanje literarnega in likovnega ustvarjanja pri dijakih Gimnazije Novo mesto  

- odzivanje na aktualne dogodke na šoli in pisanje različnih publicističnih besedil 
(intervju, reportaža, poročilo, ocena oz. kritika filmov, knjig …) 

- sodelovanje z zunanjimi inštitucijami (JSKD, Knjižnica Mirana Jarca, časopisne hiše 
….). 

vsebina 
programa 

- Izdali bomo eno do dve številki šolskega časopisa Stezice, v katerih bodo objavljeni 
literarni prispevki, intervjuji, poročila, reportaže in druga publicistična besedila o 
aktualnih dogodkih na šoli in v okolju. 

- V Stezicah bodo objavljene tudi ilustracije, fotografije in drugi likovni prispevki.  

- Stezice bomo grafično oblikovali s pomočjo računalniških programov in jih pripravili 
za tisk ter objavo na spletu.  

- Z literarnimi in likovnimi prispevki bomo sodelovali na literarnih in likovnih 
natečajih JSKD ter drugih ustanov.  

- Sodelovali bomo s časopisno hišo Dnevnik v projektu Obrazi prihodnosti. 
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CANKARJEVO TEKMOVANJE ZA 1. IN 2. LETNIK 

nosilec programa Tina Furlan Turk 

sodelavci profesorji slovenščine, knjižničar 

število ur 50 

program je 
namenjen 

dijakom 1. in 2. letnika 

velikost skupine 25 dijakov 

čas izvedbe oktober 2018–marec 2019 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- razvijati sposobnost interpretativnega branja 

- kritično presojati umetniško literaturo 

- dvigniti znanje materinščine 

- razvijati ustvarjalno pisanje 

- pripravljati se na tekmovanje 

vsebina 
programa 

- branje izbranih knjig na temo DEDIŠČINA IDENTITETE: 
- Ivan Cankar: Podobe iz sanj 
- Polona Glavan: Gverilci 

- zbiranje in prebiranje strokovne literature 

- kritično ocenjevanje literature 

- pogovor o izbranih temah 

- ustvarjalno pisanje o izbranih temah 

- pisanje esejev 

- pregledovanje slovničnih in pravopisnih pravil 
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CANKARJEVO TEKMOVANJE ZA 3. IN 4. LETNIK 

nosilec programa Saška Horvat 

sodelavci / 

število ur okrog 20–30 ur priprav z dijaki  

program je 
namenjen 

dijakom 3. in 4. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe oktober 2018 – marec 2019 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 
Dijaki berejo klasično, vrhunsko književnost. Z učiteljevo pomočjo preštudirajo 
študijsko literaturo, znajo napisati esej, v katerem poglobljeno razmišljajo o literarnih 
delih, jih primerjajo in analizirajo. Pri pisanju pokažejo tudi svojo virtuoznost v besedi. 

vsebina 
programa 

Ivan Cankar: Martin Kačur, Tujci, Knjiga za lahkomiselne ljudi, Krpanova kobila 
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WORLD SCHOLAR'S CUP 

nosilec programa Mirjam Skube 

sodelavci Maja Hren 

število ur po potrebi 

program je 
namenjen 

dijakom 1. 2. in 3. letnika 

velikost skupine dijaki se organizirajo v skupine po 3 

čas izvedbe celotno šolsko leto 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

Dijaki: 

- se na pripravah seznanijo s pravili tekmovanja, 

- vadijo veščine debate, pisanja eseja, 

- si izmenjajo gradivo, ki je potrebno za tekmovanje, 

- izmenjajo mnenja o naučenem. 

vsebina 
programa 

Tekmovanje je razdeljeno na 3 nivoje: regionalnega, ki je januarja v Ljubljani, 
globalnega, ki je junija na treh lokacijah sveta, in ameriškega, ki je novembra na univerzi 
Yale. Dijaki tekmujejo v 4 disciplinah: debata, pisanje eseja, skupinski kviz Bowl in 
individualni kviz Challenge. Tekmujejo v skupinah po 3. Vse o tekmovanju si lahko 
ogledate na spletni strani WSC tekmovanja: www.scholarscup.org, kjer dobite tudi 
literaturo in gradivo za tekmovanje. 

Sodelovanje na tekmovanju je odlična priložnost spoznati različne kulture sveta, 
navezati stike z mladimi z vseh koncev sveta in razširiti znanje iz znanosti, kulture, 
umetnosti, zgodovine in literature. 

Tekmovanje poteka v angleškem jeziku, vendar znanje jezika ni predmet ocenjevanja. 
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DELF – DIPLÔME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE 

nosilec programa Elsa Louis 

sodelavci Verena Potočnik 

število ur 15  

program je 
namenjen 

dijakom 2., 3. in 4. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe 

- priprave: enodnevna intenzivna delavnica (predvidoma januarja ali februarja 2019) 

- izpiti: 
- pisni: 8. oz. 9. 4. 2019 (A1/A2 oz. B1/B2) 
- ustni: 8.–12. oz. 9.–19. 4. 2019 (A1/A2 oz. B1/B2, natančen datum po 

dogovoru s kandidati) 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

Dijaki: 

- nadgrajuejo osnove rednega pouka oz. izboljšajo temeljne jezikovne spretnosti 
(pisanje, branje, poslušanje, govorjenje), 

- opravljajo izpit na (po dogovoru z učiteljico) izbrani stopnji (A1, A2, B1 ali B2). 

vsebina 
programa 

DELF certifikati so mednarodno priznane in veljavne listine, s katerimi se uradno 
dokazuje znanje francoskega jezika. Na šolski ravni se opravlja različica DELF junior 
(prilagojene tematike), DELF B2 pa omogoča vpis na francosko univerzo. 

Pri sestankih spoznajo dijaki izpitni format izbrane stopnje,vadijo razne jezikovne 
kompetence, dobijo individualne nasvete in imajo priložnost preizkusiti svoje znanje 
pred izpitom (poskusni izpit, pisni in ustni). 

Izpit je samoplačniški, strošek znaša od 45 € (A1) do 80 € (B2). 
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JEZIKOVNI TABOR CELOVEC 

nosilec programa Elsa Louis 

sodelavci Eva Starič, Nataša Sekula Zupančič 

število ur 4 dni 

program je 
namenjen 

dijakom 4. letnika in 3. letnika, ki se pripravljajo na izpit DSD 2 in DSD 1 

velikost skupine največ 45 dijakov 

čas izvedbe 23.–26. 10. 2018 

kraj izvedbe Celovec, Avstrija 

cilji projekta 

- Razvijati jezikovne, medkulturne, digitalne in socialne kompetence, 

- vaditi vse jezikovne spretnosti s poudarkom na pisanju pisnih sestavkov, 

- pripraviti se na pisni in ustni izpit za DSD 2 in DSD 1, 

- izpeljati projektno delo, 

- znajti se v avtentičnem okolju, 

- povezati učenje s prostočasnimi dejavnostmi, 

- poglabljati neformalne vezi druženja. 

vsebina 
programa 

V dopoldanskem času potekajo intenzivne priprave na izpit DSD2 in DSD 1 v obliki 
pouka, kjer dijaki vadijo predvsem spretnosti bralnega razumevanja in pisanja daljšega 
pisnega sestavka. Popoldanski čas je namenjen odkrivanju Celovca, ogledu ORF ter 
pripravam na projektno delo za ustni izpit (npr. izvedba intervjujev). Dijaki imajo tudi 
čas za druženje in sprostitev. Dejavnosti potekajo večinoma v nemščini. 
 
Tabor je samoplačniški, stroški znašajo 140 do 150 evrov na osebo. V primeru, da bi del 
stroškov krila nemška ustanova ZfA, bi se skupna cena sorazmerno znižala.  
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NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA 1 IN 2 
(DEUTSCHES SPRACHDIPLOM 1 UND 2) 

nosilec programa Elsa Louis (DSD 2) in Eva Starič (DSD 1) 

sodelavci 
učitelji nemščine, Elsa Louis (koordinacija DSD 2) in Eva Starič (koordinacija DSD 1), Vasja 
Jakše, Nataša Sekula Zupančič in Anja Hozner Vovko 

število ur 

- 1. letnik, DSD 1 – občasni tematski sklopi za razvijanje vseh štirih jezikovnih 
spretnosti,   

- 2. letnik, DSD 1 – spoznavanje izpitnega formata v okviru ITS, 

- 3. letnik, DSD 1 – priprave v okviru tabora Celovec (4 dni) oz. dodatne priprave na 
željo kandidatov – januar oz. februar 2019; po dogovoru tudi konzultacije z učečim 
učiteljem, 

- 3. letnik, DSD 2 – od marca do junija 2019,  

- 4. letnik, DSD 2 – 2 uri tedensko (do ustnega izpita, ki bo predvidoma decembra ali 
januarja 2019). 

program je 
namenjen 

dijakom 2., 3. in 4. letnika 

velikost skupine prijavljeni dijaki (brez omejitve) 

čas izvedbe 

- Priprave (celo šolsko leto),  

- DSD 2 – izpit za dijake 4. letnika (pisni 28. 11. 2018; ustni od 12. 11. 2018 do 13. 1. 
2019) 

- DSD 1 – izpit za dijake 2. in 3. letnika (pisni marec, ustni marec–april 2019).  

kraj izvedbe šola, jezikovni tabor Celovec  

cilji projekta 

- razvijati vse jezikovne sporazumevalne zmožnosti v nemščini, 

- razvijati medkulturne, digitalne in socialne kompetence, 

- pripraviti se na izpit DSD 1 na ravni A2/B1, 

- pripraviti se na izpit DSD 2 na ravni B2/C1 (višja raven kot na maturi), 

- izpeljati različne oblike projektnega dela, 

- sodelovati na različnih natečajih in tekmovanjih, 

- znajti se v avtentičnem okolju (na taboru v Celovcu, v Avstriji),  

- omogočiti opravljanje počitniške prakse v Nemčiji … 

vsebina programa 

Intenzivne priprave DSD 1 in 2 izvajamo za dijake 3. in 4. letnika na jezikovnem taboru 
Celovec (23.–26. 10. 2018)*. Priprava na izpit vključuje poznavanje vseh jezikovnih 
spretnosti. V okviru priprav na DSD se izvajajo še druge dejavnosti, ki so zapisane pri 
ciljih projekta. Le udeležba na jezikovnem taboru in na dodatnih rednih pripravah 
omogoča prijavo na izpit DSD 2. 

*Tabor je samoplačniški, stroški znašajo predvidoma od 140 do 150 evrov na osebo. V primeru, 
da bi del stroškov krila nemška ustanova ZfA, bi se skupna cena sorazmerno znižala. 
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BRALNO TEKMOVANJE V NEMŠČINI PFIFFIKUS 

nosilec programa Nataša Sekula Zupančič 

sodelavci Vasja Jakše, Elsa Louis, Eva Starič, Anja Hozner Vovko 

število ur 20 ur 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine prijavljeni dijaki (brez omejitve) 

čas izvedbe branje knjig (oktober 2018–februar 2019), tekmovanje (predvidoma februar 2019) 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- Z lažjimi literarnimi besedili spoznavati književnost nemško govorečega področja, 

- poglabljati znanje nemščine, bogatiti besedni zaklad, 

- razvijati ustrezne strategije za razumevanje besedil, 

- poskušati besedila analizirati in interpretirati, 

- spodbujati bralce k razmišljanju in argumentiranju, 

- motivirati za nadaljnje branje, 

- razvijati sposobnosti za medkulturno razumevanje, 

- spodbujati uporabo IKT. 

vsebina 
programa 

Pfiffikus je e-bralno tekmovanje, kar pomeni, da dijaki naloge rešujejo preko spleta. 
Dijaki pred tekmovanjem preberejo za tekmovanje določene knjige, nato pa v 
določenem terminu rešujejo naloge na spletu v šoli. O izboru knjig in natančnem 
terminu tekmovanja bodo dijaki obveščeni naknadno. Bralno tekmovanje Pfiffikus 
izvajamo v sodelovanju s Centrom Oxford.  
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JUGEND DEBATTIERT INTERNATIONAL  

nosilec programa Elsa Louis, Vasja Jakše 

sodelavci / 

število ur 30 (termini po dogovoru) 

program je 
namenjen 

Debatni krožek v nemškem jeziku je namenjen vsem dijakom z dobrim predznanjem 
nemščine, ki želijo svoje znanje nadgraditi, ter vsem, ki se pripravljate na izpit DSD I in 
DSD II. Vse dejavnosti bodo potekale v nemščini. 

velikost skupine najmanj 4 dijaki 

čas izvedbe 
november 2018–junij 2019 
Termin uvodnega srečanja bo objavljen na oglasni deski! 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta 

Dijaki:  

- se bodo seznanili z debatnim formatom, 

- se bodo naučili argumentiranja, 

- si bodo obogatili besedni zaklad, 

- bodo brali avtentična besedila in se ukvarjali z aktualnimi temami, 

- se bodo urili v govornem sporazumevanju v tujem jeziku,  

- se bodo urili poslušanju sogovornika in odzivanju nanj, 

- bodo razvijali sodelovalno učenje v skupinah. 

vsebina 
programa 

Jugend debattiert international je mednarodni projekt, ki poteka pod okriljem Goethe 
Instituta, v katerem sodeluje 12 držav: Estonija, Latvija, Litva, Rusija, Poljska, Češka, 
Ukrajina, Madžarska, Slovenija, Slovaška, Belorusija in Bolgarija.  
 
Dejavnosti bodo najprej potekale na šolski ravni. V okviru srečanj bomo spoznali 
debatni format ter si širili besedišče na različne teme. Urili se bomo v poslušanju drug 
drugega ter odzivanju na sogovornika. Sestavljali bomo argumente ter iskali primerne 
dokaze in podpore.  
 
Spomladi (predvidoma aprila) bomo organizirali šolsko tekmovanje, na katerem bomo 
izbrali dva najboljša govorca, ki bosta šolo zastopala na državnem tekmovanju in se 
udeležila večdnevnega debatnega treninga v Ljubljani, ki ga organizira Goethe inštitut 
Ljubljana in bo predvidoma potekal maja 2019.  
  
Sodelovanje v projektu JDI vam ponuja poleg intenzivnega dela v tujem jeziku tudi 
možnosti za druženje z vrstniki iz Slovenije in tujine. 

  



Katalog OIV po prosti izbiri 2018/19   Gimnazija Novo mesto 

38 

BRALNA ZNAČKA »EPI LESEPREIS« ZA DIJAKE OD 1. DO 4. LETNIKA 

nosilec programa Anja Hozner Vovko 

sodelavci Vasja Jakše, Nataša Sekula Zupančič, Eva Starič, Elsa Louis 

število ur 25 

program je 
namenjen 

dijakom od 1. do 3. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe branje: oktober 2018–marec 2019; tekmovanje: marec 2019 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- razvijanje bralnih strategij 

- širjenje in poglabljanje besedišča, njegova uporaba v kontekstu 

- razvijanje govornih spretnosti (pripovedovanje, obnova vsebin)  

- motivirati dijake za branje nemških knjig 

- z lažjimi literarnimi besedili spoznavati književnost nemško govorečih dežel 

vsebina 
programa 

Dijaki bodo jeseni obveščeni o izboru knjig za bralno značko, šola bo zagotovila nakup 
določenega števila izvodov. Prijave bodo zbirale profesorice, ki poučujejo nemščino.  
Pred izvedbo tekmovanja bo kratka priprava na tekmovanje. Pogoj za udeležbo na 
pripravah je, da so dijaki predpisane knjige doma že prebrali. Natančen datum priprav 
in izvedbe bo objavljen na spletni strani šole, na oglasni deski pred zbornico šole in na 
oglasni deski pred kabinetom nemškega jezika. 
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE 

nosilec programa Elsa Louis 

sodelavci vse učiteljice nemščine 

število ur 20 

program je 
namenjen 

dijakom 2. in 3. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe oktober 2018–februar 2019 

kraj izvedbe šola in lokacije tekmovanj 

cilji programa 
- poglobitev znanja nemščine 
- pridobivanje učnih strategij 
- urjenje veščine pisanja sestavkov 

vsebina 
programa 

Na pripravah bomo brali aktualne časopisne članke in si bogatili besedišče, reševali 
vzorce izpitnih nalog, pisali pisne sestavke in spoznavali nove jezikovne strukture. 

V novembru 2018 bomo izvedli tudi poskusno tekmovanje, na katerem boste dijaki 
lahko preverili, kaj se na tekmovanju od tekmovalcev pričakuje. Vabljeni vsi, ki bi radi 
preverili svoje znanje nemščine. 

Šolsko tekmovanje: 8. januar 2019 

Državno tekmovanje: 5. februar 2019 
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA ŠPANŠČINE DILO 

nosilec programa Tea Ribič  

sodelavci / 

število ur 10 

program je 
namenjen 

dijakom tretjega letnika, ki želijo poglobiti svoje znanje in tekmovati v znanju 
španščine 

velikost skupine 30 dijakov 

čas izvedbe 
priprava: januar–april 2019 
šolsko tekmovanje: marec 2019 
državno tekmovanje: april 2019 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto  

cilji programa 
Dijaki razvijajo jezikovne kompetence bralnega in slušnega razumevanje, uporabe 
jezika, pisnega izražanja in poznavanja kulture in civilizacije. 

vsebina 
programa 

Na šolskem tekmovanju dijaki pokažejo svoje znanje iz slovnice in bralnega 
razumevanja, na državnem pa tudi zmožnost pisnega izražanja (spis), slušnega 
razumevanja in poznavanje vsebin iz kulture in civilizacije ene od špansko govorečih 
držav. 

 
  



Katalog OIV po prosti izbiri 2018/19   Gimnazija Novo mesto 

41 

ŠPANSKA BRALNA ZNAČKA EPI LECTURA  

nosilec programa Tea Ribič 

sodelavci / 

število ur 5 

program je 
namenjen 

dijakom 1., 2. in 3. letnika 

velikost skupine 30 dijakov 

čas izvedbe marec 2019 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji projekta Dijaki razvijajo bralno pismenost v tujem jeziku.  

vsebina 
programa 

Dijaki preberejo dve knjigi, ki ju razpiše DZS. Na tekmovanju pišejo test iz poznavanja 
vsebine knjig.  
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PRIPRAVA NA JEZIKOVNO DIPLOMO DELE A2/B1 PARA ESCOLARES  

nosilec programa Tea Ribič 

sodelavci / 

število ur 20 

program je 
namenjen 

dijakom tretjega in četrtega letnika, ki želijo pridobiti certifikat za znanje španskega 
jezika na nivoju A2 ali B1  

velikost skupine 30 dijakov 

čas izvedbe od oktobra do izpita (objavljeno naknadno) 

kraj izvedbe 
priprava: Gimnazija Novo mesto 
izpit: Instituto Cervantes, 9. 11. 2018 in še en datum v 2019 (verjetno maj) 

cilji programa 

Razvijanje jezikovnih kompetenc: 

- bralno razumevanje, 

- uporaba jezika, 

- slušno razumevanje, 

- pisno izražanje,  

- ustno izražanje.  
Poglabljanje znanja španščine.  

vsebina 
programa 

Na pripravah bomo poglobili znanje, ki smo si ga pridobili med rednim poukom. Delali 
bomo jezikovne vaje, s katerimi bomo razvijali zgoraj navedene kompetence. Spoznali 
se bomo s kriteriji ocenjevanja.   
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IZMENJAVA S SREDNJO ŠOLO IZ ŠPANIJE 

nosilec programa Tea Ribič 

sodelavci po razporedu 

število ur 100 

program je 
namenjen 

dijakom 1., 2. in 3. letnika, ki se učijo španščino 

velikost skupine 10–14 dijakov 

čas izvedbe pomlad 2019, natančneje po dogovoru s špansko srednjo šolo 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, Španija 

cilji projekta 

Dijake: 

- navdušiti nad učenjem španščine in spoznavanje uporabne vrednosti španščine,  

- spodbuditi zanimanje za Španijo in tamkajšnjim življenjem,  

- spoznati kulturne in naravne znamenitosti določene regije v Španiji. 
 

- Komuniciranje s špansko govorečimi vrstniki;  

- priprava projekta za španske dijake,  

- spodbujanje samostojnega učenja,  

- spodbujanje skupinskega dela,  

- razvijanje komunikativnosti in samoiniciativnosti. 

vsebina 
programa 

S skupino dijakov pripravimo projekt in vsebino izmenjave. Povežemo se s šolo v Španiji 
ter jih obiščemo. Tudi oni obiščejo nas. 
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ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ FILOZOFIJE 

nosilec programa Uroš Lubej 

sodelavci / 

število ur 10–20 

program je 
namenjen 

dijakinjam in dijakom 3. in 4. letnika 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe januar–marec 2019 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

- odkrivanje in raziskovanje filozofskih problemov (npr. kdo sem, kaj je prav storiti, 
ali lahko kaj zagotovo vemo, kakšna je idealna država, kaj in ali sploh kaj v resnici 
obstaja ...) 

- povezovanje lastnih raziskovanj z rešitvami uveljavljenih avtorjev 

- oblikovanje argumentov 

- navajanje na jasno uporabljanje jezika 

- pisati esej 

vsebina 
programa 

- priprava na tekmovanje 

- udeležba na tekmovanju 
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DEBATNI KLUB 

nosilec programa Vasja Jakše 

sodelavci / 

število ur 30  

program je 
namenjen 

vsem dijakom, ki vas zanima javno nastopanje ter aktualno dogajanje po svetu 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe 

oktober 2018–maj 2019 
 
Uvodno srečanje bo v drugi polovici septembra. Spremljajte oglasno desko! 
Srečanja debatnega kluba bodo potekala enkrat tedensko po pouku oz. po dogovoru 
(pogosteje v času priprav na debatne turnirje). 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto 

cilji programa 

Dijaki se bodo seznanili s srednješolskim debatnim formatom, se naučili debatnih 
tehnik, argumentiranja, se urili v javnem nastopanju, debatirali o aktualnih temah in se 
udeležili srednješolskih debatnih turnirjev.  

Dijaki lahko nadgradijo tudi svoje znanje angleščine, saj lahko na srednješolskih 
turnirjih debatirajo v slovenščini ali angleščini, možno pa je sodelovanje tudi na 
mednarodnih debatnih turnirjih ali MUN-konferenci (Model United Nations). 

 
 
 
 
 
 
 

 
vsebina 
programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K debatnemu klubu ste vabljeni vsi, ki vas zanima aktualna tematika in radi o njej 
razpravljate. Ukvarjali se bomo z različnimi temami, brskali po virih ter si širili obzorja. 
Spoznali bomo svetovni srednješolski debatni format, kako poteka debata ter 
debatirali na različne debatne trditve. Naučili se bomo sestavljati argumente, 
zagovarjati stališča svoje skupine ter negirati nasprotnikova. Pri debatiranju se bomo 
urili v javnem nastopanju in retoriki. 

Svoje veščine boste lahko preverili na srednješolskih debatnih turnirjih, ki bodo v tem 
šolskem letu potekali: 

- 20. oktobra 2018 na Gimnaziji Vič v Ljubljani, 

- 8. decembra 2018 na Drugi gimnaziji v Mariboru, 

- 26. januarja 2019 na Gimnaziji Celje Center ter  

- državni srednješolski debatni turnir, 6. aprila 2019, na Gimnazija Ledina, Lj. 

Od 7. do 9. marca 2019 bo na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru potekal 
mednarodni srednješolski debatni turnir, na katerem se debatira samo v angleščini.  
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vsebina 
programa 

Glede na interes se lahko udeležimo tudi mednarodnih debatnih tekmovanj, kot je npr. 
MUN konferenca v Banji Luki, prav tako pa so člani debatnega kluba že imeli možnost 
sodelovati v radijskih in televizijskih oddajah in na dogodkih v tujini.  

Pomembno: 

Udeležba na debatnih turnirjih in na drugih dogodkih vključuje organizacijo prevoza. 
Dijaki sami plačajo stroške prevoza na turnirje. Prav tako dijaki sami plačajo stroške 
nastanitve na večdnevnih dogodkih.  

Seveda pa udeležba na turnirjih ni pogoj za to, da se nam pridružite. Veseli bomo 
vsakega novega člana . Vabljeni! 
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PODJETNOST IN USTVARJALNOST 

nosilec programa Janez Gorenc 

sodelavci Mojca Rangus, Mateja Nemanič 

število ur 120 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine do 25 dijakov 

čas izvedbe september 2018–junij 2019 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto in okolica 

cilji programa 

- razvijati kompetenco podjetnosti in ustvarjalnosti 
- naučiti se reševati avtentične izzive 
- sodelovati z lokalnimi podjetji in društvi 
- razviti inovativnost in podjetnost pri dijakih 
- dijakom približati prvine podjetništva 
- pripeljati nekaj podjetniških idej do izdelka in ga testirati na trgu 
- učenje s pomočjo meritev odziva uporabnikov (validated learning) 
- pri dijakih spodbuditi zavedanje, da lahko dosežejo skoraj vse, če le hočejo 
- spoznati nekatere gospodarske subjekte v Sloveniji 
- spoznati podjetniške dejavnosti na nekaterih okoliških OŠ in SŠ 
- sodelovanje z drugimi programi OIV na šoli 

vsebina 
programa 

- sodelovanje na celotnem programu podjetniškega tekmovanja Popri 
- sodelovanje pri dveh izzivih v organizaciji Razvojnega centra Novo mesto 
- razvijanje svoje lastne podjetniške ideje 
- sodelovanje na regijskem in državnem tekmovanju Popri 

- sodelovanje pri Spiritovem tekmovanju za najboljšo dijaško idejo 

- sodelovanje v programu za spodbujanje mladinskega podjetništva Junior 
Achievement – JA (ustanavljanje dijaških podjetij, iskanje investitorjev, prodaja, 
obisk sejma JA) 

- obiski podjetniških inkubatorjev, podjetij in predavanj 

- soorganizacija enega šolskega startup vikenda in sodelovanje v njem 

- obisk konference Podim 

- sodelovanje v projektu Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti agencije 
Spirit 

- veščine pisanja blogov 

- veščine argumentiranega debatiranja 

- sodelovanje s šolsko ekipo First Lego League 
DIJAKI SODELUJEJO V OMENJNIH AKTIVNOSTIH PO SVOJI IZBIRI – LAHKO PRI VSEH, 
LAHKO SAMO PRI NEKATERIH 
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PROSTOVOLJSTVO IN HUMANITARNE AKCIJE 

nosilec programa Anica Kastelec, Karmen Čarman in Suzana Krvavica 

sodelavci mentorji v zunanjih ustanovah 

število ur po dogovoru 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine več skupin, po dogovoru 

čas izvedbe oktober 2018–junij 2019 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto in zunanje ustanove 

cilji programa 

- krepitev socialnih veščin 

- učenje odgovornosti 

- spoznavanje različnih poklicev 

- spodbujanje povezanosti med generacijami 

- aktiviranje človeške energije za skupno dobro 

- zmanjševanje socialne izključenosti 

- razvijanje pozitivnega odnosa do sebe in drugih 

- razvijanje sočutja in posluha za potrebe ljudi 

- sodelovanje v aktualnih humanitarnih akcijah 

vsebina 
programa 

Dijaki bodo prostovoljno delo lahko opravljali v naslednjih ustanovah: 

- vrtci v NM in pri OŠ 

- Splošna bolnišnica NM – pediatrični (otroški) oddelek: druženje z otroki 

- Posvetovalnica za učence in starše: učna pomoč učencem razredne stopnje OŠ 

- domovi za starejše: druženje in pomoč ostarelim 

- Varstveno delovni center: druženje z osebami z motnjo v duševnem razvoju 

- Center za usposabljanje, delo in varstvo Draga: druženje z osebami z motnjo v 
duševnem in telesnem razvoju 

- Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto: otroške in mladinske 
delavnice, delo z otroki tujcev, delo z romskimi otroki, sodelovanje z društvi 
Slovencev v BiH, Srbiji in Črni gori 

- Društvo življenje brez nasilja: delo z otroki v varni hiši 

- Rdeči križ, OE Novo mesto: sodelovanje pri izvedbi humanitarnih akcij 

- Gimnazija Novo mesto: vrstniška učna pomoč – tutorstvo; organizacija različnih 
humanitarnih akcij  

Za vse prijavljene dijake bo organiziran uvodni sestanek, na katerem bo 
predstavljena vsebina programa. Nato se boste odločili, kje boste delovali. 
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MEPI 

nosilec programa Primož Plazar 

sodelavci Odvisno od velikosti skupine 

število ur 130 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine neomejena 

čas izvedbe skozi celotno šolsko leto 

kraj izvedbe Gimnazija Novo mesto, odprave v izbranem okolju 

cilji programa 
Razvijati osebnostno rast, samozavest in samostojnost; znati zadati cilj in poiskati pot 
do tega; razvijati odnose v skupini … 

vsebina 
programa 

Rekreativni šport, prostovoljno delo, veščine, pustolovska odprava. 
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72 UR BREZ KOMPROMISA 

nosilec programa Karmen Čarman 

sodelavci Mladinski Ceh 

število ur 72 + 4 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 
neomejeno (dijaki bodo na projektu sodelovali v skupinah od 5 do 20 oseb, skupine se 
bodo formirale po prijavah, lahko pa se na program prijavijo že formirane skupine od 
5 do 20 dijakov) 

čas izvedbe 
med 26. in 29. oktobrom 2018 + uvodno srečanje v septembru + zaključno srečanje v 
začetku novembra 

kraj izvedbe 
Novo mesto in druge lokalne skupnosti, ki jih bomo določili z dijaki na uvodnem 
srečanju. 

cilji programa 

- Usposabljanje in večanje kompetenc mladih. 

- Razvijanje socialnih veščin mladih (komunikacijske sposobnosti, sposobnosti 
reševanja morebitnih konfliktov, sprejemanje kompromisov in dogovarjanja). 

- Krepitev zdravega in aktivnega načina življenja mladih ter spodbujanje mladih k 
ustvarjalnosti in kreativnosti. 

- Povezovanje in mreženje mladih ter pridobivanje delovnih izkušenj. 

- Aktivna vključenost mladih v lokalno okolje. 

vsebina 
programa 

72 ur brez kompromisa je mednarodni projekt prostovoljnega dela za mlade, ki se že 
več let izvaja v nekaterih evropskih državah, letos že petič tudi v Sloveniji. 

Projekt 72 ur brez kompromisa je inovativen koncept spodbujanja prostovoljstva 
mladih in razvijanje odgovornosti za kraj, v katerem živijo. Vključuje tudi komponente 
družbene inovativnosti, timskega dela, iznajdljivosti in presenečenja. Naloge v samem 
projektu ustvarjajo pozitivne družbene učinke v lokalnih okoljih, saj rešujejo različne 
lokalne probleme in izzive s katerimi se lokalna skupnost sooča, prav tako pa je projekt 
72 ur odgovor na razmere, v katerih so se mladi danes znašli. 

V okviru projekta skupine mladih v samo treh dneh uresničijo projekt oziroma nalogo, 
ki jim bo dana na samem začetku akcije. Poseben čar akcije je, da se vsi projekti začnejo 
in končajo hkrati in bodo vezani na dobrodelnost ter pozitivni družbeni učinek v 
domačem kraju skupine. 
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ŠAHOVSKO PRVENSTVO GIMNAZIJE NOVO MESTO 2018/19 

nosilec programa Tomaž Koncilija 

sodelavci 
Šahovske garniture in ure bo zagotovilo Šahovsko društvo Krka (predsednik društva je 
Robert Rudman). 

število ur 8 ur (priprava, zbiranje prijav, organizacija, izvedba) 

program je 
namenjen 

vsem zainteresiranim dijakom, dijakinjam, strokovnim delavcem in delavkam 
Gimnazije Novo mesto 

velikost skupine odvisna od prijav prek spleta v aprilu (predvidoma 15–20 udeležencev) 

čas izvedbe 
zadnji teden pouka v aprilu (23., 24. ali 25. aprila) – odvisno od urnika nosilca 
programa, od 12.30 do 16.30 

kraj izvedbe atrij Gimnazije Novo mesto 

cilji programa 

Popularizacija šahovske igre med dijaki in dijakinjami.  

Dijaki/-inje, strokovni delavci/-ke: 

- razvijajo zdravo športno (šahovsko) tekmovalnost, se preskušajo v intelektualnih 
veščinah, strateškem, ustvarjalnem in logičnem mišljenju;  

- gradijo samozaupanje in občutek lastne vrednosti ter uspešnosti pri šahu, ki 
opogumlja tudi za druga področja; 

- krepijo duševno trdnost in pripravljenost za čustveno neobremenjeno iskanje 
optimalnih rešitev tudi v zapletenih, skrajnih položajih, oziroma v pogojih časovne 
stiske;  

- ozaveščajo spoznanje, da je šah tudi kulturni pojav in dediščina človeške civilizacije. 

vsebina 
programa 

Šahovsko prvenstvo Gimnazije Novo mesto je posamični šahovski turnir, na katerega 
se lahko prijavijo vsi zainteresirani dijaki, dijakinje in strokovni delavci Gimnazije Novo 
mesto. 

Prijavljeni udeleženci turnirja igrajo vsak 7 partij po švicarskem sistemu (10' + 5'' na 
potezo – Fischer time) in aktualnih pravilih Šahovske zveze Slovenije. V primeru 
majhnega števila tekmovalcev, turnir poteka po Bergerjevem sistemu. Pari v vsakem 
od sedmih kol se določajo s pomočjo profesionalnega šahovskega programa Winsvicar. 
Sodnik turnirja je Tomaž Koncilija. Najboljši trije šahisti prejmejo medalje. 
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PILATES 

nosilec programa Breda Vovko 

sodelavci / 

število ur 40 

program je 
namenjen 

vsem dijakom, dijakinjam ter profesorjem 

velikost skupine 15–20 dijakov  

čas izvedbe ob torkih ob 14. uri 

kraj izvedbe srednja telovadnica ali fitnes 

cilji programa 

- spoznati proces motoričnega učenja (spoznavanje pravilnega giba, dolgotrajno 
ponavljanje giba, avtomatizacija giba) 

- doseči boljšo gibljivost 

- razviti moč 

- pridobiti mišično vzdržljivost 

- razviti koordinacijo 

- pridobiti ravnotežje 

- spoznati vaje z imeni- sto, popolni dvig, razna kroženja, kotaljenje, žaba, škarjice, 
spust nog, most, vaje na boku, tjulenj, plavanje, križ kraž, pilates skleca, vaje z 
rekviziti (žogo, elastikami, veliko žogo, valji …) 

vsebina 
programa 

- veliko poudarka bo na koncentraciji, stabilizaciji mišic trupa, dihanju (povezava 
med medeničnim dnom in trebušno prepono), kontroli giba- nadzor, natančnosti 
izvedbe vaj, tekočem gibanju, izolaciji in rednosti 

- učenje položaja nevtralne hrbtenice 

- pravilno dihanje pri izvajanju vaj 

- artikulacija hrbtenice 

- povezava med rebri in medenico 

- podaljševanje, postavitev glave in vratu, pilates položaj nog, vizualizacija 

- pilates vaje bomo izvajali na blazinah in z raznimi rekviziti- pilates žogicami, velikimi 
žogami, elastikami, valji in obroči 
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»ZA TELO IN DUHA – SPROŠČANJE, JOGA …« 

nosilec programa Saša Lavrič 

sodelavci / 

število ur 35 

program je 
namenjen 

dijakom vseh letnikov 

velikost skupine 10–15 dijakov 

čas izvedbe oktober-maj 

kraj izvedbe fitnes (Gimnazija Novo mesto) 

cilji programa 

- spoznavanje tehnik sproščenja, dihalnih vaj, meditacije 

- vadba strečinga, jogijskih asan 

- na vadbi se poudarja natančnost, pravilna izvedba, varnost in usklajenost dihanja 
in gibanja ter zavedanja svojih notranjih občutkov 

- spoznati jogo in druge tehnike kot vadbo, ki deluje na vse pomemebne sisteme v 
telesu (srčno-žilni, dihalni, limfni, skeletni …), na um in duha 

- ob vadbi se dobro imeti in razvijati pozitiven odnos do sebe, do svojega telesa in 
drugih ter vseživljenjsko učenje 

vsebina 
programa 

- izvajanje telesnih in dihalnih vaj s poudarkom na natančnosti izvedbe v povezavi z 
dihanjem in ozaveščanjem delovanja mišičja 

- spoznavanje različnih oblik sproščanja in načinov sproščanja 

- spoznavanje tehnik meditacije in namena meditacije 

- delo na sebi in s seboj 

- spoznavati se, naučiti se poglobiti vase  
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AKROBATIKA/GIMNASTIKA 

nosilec programa Ivan Maričič 

sodelavci / 

število ur 50 ur 

program je 
namenjen 

- dijakom/dijakinjam, ki se želijo rekreativno ukvarjati z gimnastičnimi vsebinami – 
vaje na orodjih, akrobatika in skoki z male prožne ponjave 

- dijakinjam za pripravo na šolsko tekmovanje v gimnastiki, akrobatiki in trampolinu 

velikost skupine do 15 dijakov in dijakinj (vsi letniki) 

čas izvedbe 
november 2018–maj 2019 
(tedensko po 2 šolski uri) 

kraj izvedbe 
šolska telovadnica 
gimnastična dvorana Leona Štuklja za tekmovalni program 

cilji projekta 

- vzbuditi veselje do vadbe z gimnastičnimi vsebinami 

- izpopolniti gimnastično znanje za varno samostojno vadbo 

- druženje ob gimnastični vadbi 

- udeležba na državnem prvenstvu v športni gimnastiki 

vsebina 
programa 

- seznaniti dijake z vsemi oblikami športne gimnastike (akrobatika – skoki na 
akrobatski blazini, vaje na orodju in skoki z male prožne ponjave) 

- pri učenju vaj in elementov ima varnost in estetika izvedbe prednost pred 
težavnostjo 

- udeležba na šolskih tekmovanjih v športni gimnastiki 
 

ZBERITE POGUM IN SI DOVOLITE NAUČITI NEKAJ NOVEGA ALI OBNOVITI STARO 
NE GLEDE NA TO, ALI STE SE KADARKOLI UKVARJALI Z GIMNASTIKO. VABLJENI! 
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RADI TEČEMO 

nosilec programa Ivan Maričič 

sodelavci profesorji športne vzgoje 

število ur 30 ur 

program je 
namenjen 

vsem, ki bi radi nekaj storili za dobro počutje, sprostitev in zdravje – vsi letniki 

velikost skupine neomejeno 

čas izvedbe skozi celo šolsko leto 

kraj izvedbe različne lokacije (glej vsebino) 

cilji projekta 
- spodbujati dijake za samostojno in zdravo preživljanje prostega časa s tekaško 

vadbo 

- »dobro se met« s športom, tekom in druženju s sovrstniki 

vsebina 
programa 

- samostojna tekaška vadba skozi celo leto – navodila in svetovanje 

- Ljubljanski maraton – (šolski tek) 4 km, 10km in 21km – 27. in 28. 10. 2018 

- humanitarni Leo tek – Portovald  NM – 5km, 7km – maj 2019 
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ŠPORTNO PLEZANJE 

nosilec programa Jernej Cimperman 

sodelavci inštruktorji športnega plezanja PK Novo mesto ali AO Novo mesto po potrebi 

število ur 32 

program je 
namenjen 

Dijakom in dijakinjam, ki želijo spoznati športno plezanje, se naučiti osnov plezanja in 
varovanja na mali in veliki umetni steni ter v naravnem plezališču. 

velikost skupine 12 

čas izvedbe oktober 2018–maj 2019 

kraj izvedbe 
šolska telovadnica - mala plezalna stena, OŠ Grm – mala plezalna stena, Loka - velika 
plezalna stena, Luknja pri Prečni - naravno plezališče 

cilji programa 

- Udeleženci spoznajo in obvladajo tehniko gibanja na umetni in skalni steni, 

- znajo uporabljati plezalno opremo za varovanje soplezalca, 

- se naučijo odgovornega ravnanja do soljudi in narave ter spoznajo kodeks 
obnašanja v plezališču, 

- se udeležijo tekmovanja v športnem plezanju (gre za druženje in nabiranje 
izkušenj). 

vsebina 
programa 

- učenje osnov plezanja na mali umetni plezalni steni v šolski telovadnici (4 ure) 

- spoznavanje, poimenovanje ter uporaba varovalne opreme za športno plezanje na 
mali plezalni steni (4 ure) 

- plezanje in uporaba varovalne opreme na mali umetni plezalni steni na OŠ Grm (6 
ur; v popoldanskem času 18.00–20.00) 

- udeležba na Državnem prvenstvu srednjih šol v športnem plezanju za nelicencirane 
tekmovalce (6 ur) 

- plezanje in uporaba varovalne opreme na veliki umetni plezalni steni na Loki (6 ur) 

- plezanje in uporaba varovalne opreme v naravnem plezališču Luknja (6 ur) 
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NOGOMET – DIJAKI 

nosilec programa Sandi Kostić 

sodelavci / 

število ur 30 

program je 
namenjen 

vsem dijakom, ki bi radi izpopolnili nogometno znanje 

velikost skupine 12 dijakov 

čas izvedbe oktober 2018–junij 2019 

kraj izvedbe igrišče pri OŠ Center in velika gimnazijska telovadnica ter igrišče na Loki 

cilji programa 
Izboljšati tehnične in taktične elemente nogometne igre, izboljšati telesno 
pripravljenost, seznaniti dijake s športnim obnašanjem (fair play), možnimi 
poškodbami, načini vadbe. 

vsebina 
programa 

vodenje žoge, zaustavljanje žoge, udarci na gol, taktika igre v napadu in v obrambi 
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KOŠARKA – DIJAKI 

nosilec programa Sandi Kostić 

sodelavci / 

število ur 30 

program je 
namenjen 

vsem dijakom, ki bi radi izpopolnili košarkarsko znanje 

velikost skupine 12 dijakov 

čas izvedbe oktober 2018–junij 2019 

kraj izvedbe velika gimnazijska telovadnica 

cilji programa 
Izboljšati tehnične in taktične elemente košarkarske igre, izboljšati telesno 
pripravljenost, seznaniti dijake s športnim obnašanjem (fair play), možnimi 
poškodbami, načini vadbe. 

vsebina 
programa 

vaje za izpopolnjevanje tehničnih elementov, taktičnih elementov 
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ODBOJKA – DIJAKINJE IN DIJAKI 

nosilec programa Sandi Kostić 

sodelavci / 

število ur 30 

program je 
namenjen 

vsem dijakom, ki bi radi izpopolnili odbojkarsko znanje 

velikost skupine 12 dijakov 

čas izvedbe oktober 2018–junij 2019 

kraj izvedbe velika gimnazijska telovadnica 

cilji programa 
Izpopolniti tehnične in taktične elemente odbojkarske igre, izboljšati telesno 
pripravljenost, seznanitev z možnimi poškodbami, športnim obnašanjem, seznanitev z 
različnimi sistemi iger. 

vsebina 
programa 

vaje za zgornji in spodnji odboj, različni načini servisa, blok, napadalni udarec, sistemi 
iger 

 
 


