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Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2020/21 

MOJCA LUKŠIČ, RAVNATELJICA 

V šolskem letu 2020/21 smo na Gimnaziji Novo mesto izvajali programe: gimnazija v splošnih in 

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

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

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

izpopolnjevanje delavcev šole in ostale delovne naloge, je bil na svetu šole sprejet 30. septembra 2020. 

V minulem šolskem letu smo dosegli dva zelo pomembna mejnika. Konec februarja smo imeli 

verifikacijski obisk iz mednarodne organizacije IB za pridobitev akreditacije, s katero lahko izvajamo 

program mednarodna matura. Tako smo uspešno zaključili večletni proces priprav na izvajanje tega 

programa. V začetku šolskega leta pa smo imeli na šoli še en verifikacijski obisk. Iz Olimpijskega 

komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez so nam po uspešno opravljeni verifikaciji podelili certifikat 

Športnikom prijazno izobraževanje. Oba verifikacijska obiska sta zaradi epidemioloških razmer potekala 

na daljavo. 

Pouk je bil organiziran v 25 oddelkih, in sicer: 

• 16 oddelkov gimnazije (449 dijakov) 

• 4 športni oddelki v gimnaziji (84 dijakov) 

• 4 oddelki klasične gimnazije (101 dijakov)  

• 1 oddelek maturitetnega tečaja (12 dijakov) 

V začetku šolskega leta 2020/21 je bilo vpisanih 646 dijakov. Med šolskim letom so se prešolali oz. 

izstopili 4 dijaki gimnazije in 1 dijak gimnazije/športni oddelek. Vpisala sta se 2 dijaka v program 

gimnazije, 1 dijak v program klasične gimnazije in 1 dijak v program gimnazije/športni oddelek. Ob 

zaključku pouka je bilo skupaj vpisanih 645 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 v minulem šolskem letu po dolgem času potekal po enem urniku. Dijaki so se delili v skupine 

pri tujih jezikih, športni vzgoji, informatiki, laboratorijskih vajah pri kemiji, biologiji in fiziki, pri izbirnih 

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

izbirnih predmetih v 3. letniku klasične gimnazije. Šola je za pouk dobro opremljena. Pouk je potekal v 

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

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

fitnes. 6 ur športne vzgoje v športnih oddelkih je potekalo v Športni dvorani Marof. Od marca dalje pa 

sta bili dijakom na voljo dve dodatni, novi, učilnici v novo urejenem podstrešju. 

Do petka, 16. 10. 2020, je pouk za vse oddelke potekal v šoli. Od ponedeljka, 19. 10. 2020, pa je pouk 

zaradi preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom potekal na daljavo. Ravno tako je ministrica s 

sklepom odredila samo eno ocenjevalno obdobje v tem šolskem letu. 

Dijaki 4. letnika so se v šolo vrnili v ponedeljek, 22. 2. 2021. Pouk za njih je potekal po modelu B, torej 

vsi oddelki 4. letnika so bili ves čas v šoli, razen v primeru, da jim je bila odrejena karantena. V teh 

primerih smo za njih pouk organizirali na daljavo. 
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Dijaki nižjih letnikov so se v šolo k pouku vrnili v ponedeljek, 8. 3. 2021. Pouk za njih je do 14. 5. 2021 

potekal po modelu C. Oddelki so se izmenjavali tedensko – en teden je bil pouk v šoli, en teden na 

daljavo. Od 17. 5. 2021 do konca pouka, 24. 6. 2021, pa je pouk tudi za njih potekal samo še v šoli. V 

karanteni je bilo 5 oddelkov ter 4 skupine izbirnih maturitetnih predmetov v 4. letniku. 

 

Realizacija predmetnika (v odstotkih) 

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

sta jih zapisala ZRSŠ in MIZŠ. Seveda vsega nismo mogli prevideti, zato smo se še med šolskim letom 

pogovarjali in dogovarjali glede načina organizacije pouka na daljavo ter pisnega ocenjevanja znanja 

na daljavo. 

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

prišlo. Pri delu smo uporabljali spletne učilnice, orodja Office 365 ter videokonferenčni sistem Zoom. S 

strokovnimi delavci smo imeli redne tedenske pedagoške in organizacijske sestanke, na katerih smo 

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

tudi vse ministrske okrožnice ter okrožnice in priporočila ZRSŠ, ki smo jih prejemali iz teh inštitucij.  

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

V povprečju smo realizirali 99,47 % načrtovanih ur po predmetniku. 

Letos smo dodatne priprave za 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.  

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

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

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

pri vseh maturitetnih predmetih.  

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. 100 39,38 41,9 17,2 1,1 / 

2. 97,9 34,8 32,6 27,0 3,5 2,1 

3. 98,8 44,2 41,1 12,3 1,2 0,6 

4. 99,3 43,7 39,0 14,7 2,0 0,6 

Skupaj 99,0 40,6 38,8 17,9 2,0 0,7 

MT 50 / 25 16,7 8,3 50 
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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 ob zaključku 

ocenjevalnega obdobja v januarju. Z uspehom smo zadovoljni. Razlogi za boljši ali slabši uspeh 

posameznih dijakov so bili tokrat vezani predvsem na posebnosti pouka ter ocenjevanja znanja na 

daljavo. Nekaterim dijakom ni odgovarjal pouk na daljavo in niso znali organizirati svojega šolskega 

dela. Nekateri dijaki, sicer uspešni v času rednega pouka, so se v času dela na daljavo izgubili in niso 

bili preveč odzivni. Slabše odzivni so bili tudi dijaki, ki za šolsko delo niso imeli podpore domačega 

okolja. Kar nekaj dijakov je imelo tehnične težave – niso imeli svojega računalnika ali pa so imeli slabo 

internetno povezavo. Za vse dijake, ki so se na nas obrnili po pomoč, smo poskrbeli. Za 5 dijakov smo 

uredili internetni dostop, 22 dijakom in dijakinjam pa 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 

en od razlogov, da je uspešnih dijakov tako malo. Letos so bili dijaki, ki so uspešno zaključili maturitetni 

tečaj, na maturi zelo uspešni. 

Že enajsto šolsko leto smo na šoli uporabljali računalniško aplikacijo eAsistent za vodenje dnevnika in 

e-redovalnice.  

20 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 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 84 nadarjenih dijakov (44,7 %), 70 v drugem (49,2 %), 83 v tretjem 

(50,9 %) in 86 v četrtem (56,2 %) 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 

• 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.) 

• dejavnosti za promocijo programa klasična gimnazija 

• kakovostna priprava na splošno maturo in izvedba splošne mature 

• akreditacija programa mednarodna matura 

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

• spremljanje in evalvacija izvajanja pouka 
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• 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 že tretjič izvajali ITS v 2. letniku programa gimnazija ter 

drugič v 3. letnik programa gimnazija. Poleg pouka po izvedbenih predmetnikih smo načrtovali tudi 

druge dejavnosti (Preglednica 2). 

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 

dvodnevna izmenjava dijakov 1. k z Gimnazijo Škofja Loka Odpadlo, nadomestno 

izvedli ogled razstave za 2k 

– Ljubljanska Emona 

spoznavni dnevi za dijake 1. letnika programa gimnazija in klasična 

gimnazija 

izvedeno 

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

smučarski tabor za 2. š in 3. š odpadlo 

predavanje Jane Dular o Afriki za dijake 1. letnika izvedeno 

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

ekskurzija v Rim in Pompeje za 1. k in 2. k odpadlo 

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

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

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

razrednikov dan izvedeno 

 

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

Dijaki, ki so se pripravljali na izpit za Nemško jezikovno diplomo 1 in 2, so imeli strnjene priprave na 

daljavo. Zaradi razmer izpita nismo mogli izvesti. So pa nekateri dijaki opravljali izpit iz znanja nemščine 

na Goethe inštitutu v Ljubljani. 
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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) 

• projekt Razumevanje filma (Slovenska kinoteka) 

• Razvojni projekt Gleda(l)išče (Slovenski gledališki inštitut) 

• nacionalni projekt Rastem s knjigo 

• Dnevi evropske kulturne dediščine 

• projekt RAST 

• mednarodni projekt KA1 Erasmus + Kako vzgojiti mladega trajnostnega podjetnika (GNM kot 
poslovodeči partner, Sὒtevaka Gὒmnaasiumi Toetajate ὒhendus Estonija, Colaiste Chraobh 
Abhann Irska) 

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

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

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

• projekt Design sestavljivih kemijskih modelov s 3D tiskanjem (MIZŠ, ESS, Javni štipendijski, 
razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo) 

• projekt Integration of Museums into School Education (Dolenjski muzej) 

• Gimnazijka z rastočo knjigo 
 
Samostojno smo nadaljevali s projekti Kvalitetne razredne ure – pot do boljšega počutja v šoli, 
Preventiva nasilja, delo z nadarjenimi dijaki ter s projektom za zmanjševanje osipa. 

Spomladi 2016 smo ponovno obudili naše sodelovanje v organizaciji UNESCO šol, kjer smo pridružena 

UNESCO šola. Sodelovali smo v 5 nacionalnih projektih po večini na daljavo, projekta Gimnazije Brežice 

Slovenski izgnanci od 1941 do 1945 z naslovom Svoboda pa smo se udeležili v živo. Vse ostale aktivnosti 

in srečanja so bila letos izvedena na daljavo. 

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 so v prednovoletnem času 

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

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

dijakov so bile: Projekt Telefonsko družabništvo, Natečaj Nisi sam – pismo drobne pozornosti, 

Tutorstvo – vrstniška učna pomoč, Dijaki za osnovnošolce, Dan za spremembe ter Teden za 

spremembe. 18. 5. 2021 je Slovenska filantropija razglasila prejemnike naziva Junaki našega časa, 
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prejela ga je tudi naša šola. Na natečaju Mladinskega sveta Slovenije je 26. 8. 2021 naj prostovoljka v 

skupini do 19 let postala naša dijakinja Viktoria Krusharova. 

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. 

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

Tudi letos je ta prireditev odpadla. 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 v skladu s šolskim koledarjem obeležili državne praznike. Septembra 2020 je Gledališka 

skupina Goga v APT postavila na oder predstavo Tujec.  

V oktobru smo izvedli požarno vajo. 

 

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 za učenje, knjižnično-
informacijska znanja in zdravstveno vzgojo. Dijaki so opravili zdravniški pregled v Zdravstvenem domu 
Novo mesto. Izvedli smo delavnice o varni rabi interneta ter pogovorno uro Če ne veš, vprašaj. 
Organizirali smo predstavitev prostovoljstva. 

Za dijake 2. letnika smo izvedli kulturne dejavnosti, enodnevno planinsko turo, ogled gledališke 

predstave Najstnica Neja in delavnice Proti trgovanju z ljudmi. Imeli so delavnico Od stiske do duševne 

motnje ter pogovorno uro Če ne veš, vprašaj.  

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. Za njih smo organizirali 

predavanje Še vedno vozim, vendar ne hodim. 

Del izbirnih vsebin so 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.  

Nekatere programe OIV po prosti izbiri iz šolskega Kataloga OIV, ki smo ga pripravili v septembru 2020, 

smo izvajali na daljavo. 
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Organizacija tekmovanj v znanju 

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

daljavo, ter dijaški Startup vikend. 

 

Matura 

V spomladanskem roku je na šoli maturo opravljalo 142 naših gimnazijcev. Uspešnih je bilo 140 
dijakov, kar je 98,6 %. V povprečju so dijaki dosegli 21,72 točk. V spomladanskem roku je bilo 7 zlatih 
maturantov, ki so dosegli 30 točk in več. Eden izmed njih je dosegel vse možne točke. 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 jesenskem roku splošne mature je bilo prijavljenih skupno 9 kandidatov, od katerih jih je 
maturitetne izpite opravljalo 7 kandidatov, 2 kandidata k izpitom nista pristopila. Od 7 kandidatov, ki 
so pristopili k maturi v jesenskem roku 2021, so bili 4 uspešnih in so prejeli maturitetno spričevalo.  

Skupaj je letos maturo opravljalo 142 kandidatov, ki so uspešno zaključili 4. letnik v šolskem letu 
2020/21. Vsi so uspešno opravili maturo. 
 

Pomembnejši dosežki dijakov 

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

Preglednica 3: Uspehi dijakov na državnih in mednarodnih tekmovanjih v znanju in športu. 

Naziv tekmovanja Dosežek 

Cankarjevo priznanje 2 zlati, 1 srebrno, 8 bronastih priznanj 

Literarni natečaj Mala Veronika 2. mesto 

Literarni natečaj Po sledeh Josipine 

Turnograjske za najboljše ljubezensko pismo 
2., 3. mesto 

Literarni natečaj Slavističnega društva 

Dolenjske in Bele krajine 
1. in 3. nagrada 

tekmovanje v znanju matematike 5 srebrnih, 20 bronastih priznanj 

logika 3 zlata, 4 srebrnih, 39 bronastih priznanj 

razvedrilna matematika 2 zlati, 3 srebrna, 15 bronastih priznanj 

Pfiffikus – bralno tekmovanje 10 priznanj 

Epi Lesepreis 
2 zlati, 12 srebrnih priznanj, 9 priznanj za 

sodelovanje 

nemška jezikovna diploma DSD 1 36 dijakov (raven B1), 24 dijakov (raven A2) 

jezikovni certifikat TELC 2 dijakinji (raven C1) 
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Naziv tekmovanja Dosežek 

francoska jezikovna diploma DELF 1 dijakinja (raven B2) 

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

tekmovanje v znanju latinščine 1 bronasto priznanje 

državno tekmovanje v znanju psihologije 4 zlata, 12 srebrnih, 45 bronastih priznanj 

državno tekmovanje v znanju geografije 2 srebrni, 12 bronastih priznanj 

Proteusovo priznanje 1 zlato, 2 srebrni, 5 bronastih priznanj 

tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 3 zlata, 10 bronastih priznanj 

Preglove plakete 4 zlate, 4 srebrne, 29 bronastih plaket 

kemijska olimpijada 1 bronasta medalja 

Krkine nagrade 2 Krkini nagradi, 2 Krkini priznanji 

srečanje mladih raziskovalcev 1 zlato, 1 srebrno, 2 bronasti priznanji 

državno tekmovanje v znanju naravoslovja 2 bronasti priznanji 

fizikalno tekmovanje Čmrlj (za 1. letnike) 6 bronastih priznanj 

Stefanova priznanja 1 zlato, 4 srebrnih, 5 bronastih priznanj 

atletika – dijakinje ekipno 6. mesto (državno prvenstvo) 

atletika – dijaki ekipno 8. mesto (državno prvenstvo) 

nacionalno ekipno tekmovanje Evropske 

statistične igre 
6 zlatih, 3 srebrna priznanja 

Srednješolsko tekmovanje ACM iz 

računalništva in informatike 
1 zlato, 1 srebrno priznanje 

Tekmovanje v programiranju 1 zlato priznanje 

državno tekmovanje Popri in evropsko 

tekmovanje EUSAIR 
1. mesto 

Genius Olympiad srebrna medalja 

podjetniški izziv Dolenjske 1. mesto 

natečaj VideoRez 1., 2. mesto, posebna omemba žirije 

 

Sodelovanje s starši 

Razpored skupnih roditeljskih sestankov in govorilnih ur je bil objavljen že na začetku leta. Za starše 
dijakov 1. letnika smo na prvem roditeljskem sestanku v septembru izvedli predavanje naše profesorice 
psihologije Jane Hosta o prehodu iz OŠ v srednjo šolo. Za starše dijakov 4. letnika smo v februarju na 
skupnem roditeljskem sestanku pripravili predstavitev in potek mature ter vpis na fakultete.  
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Večina staršev se je udeleževala rednih mesečnih govorilnih ur in roditeljskih sestankov, posebej v 
prvem in drugem letniku. Po potrebi pa so bili razredniki, učitelji, svetovalna delavka in vodstvo šole 
staršem na voljo tudi izven rednih govorilnih ur.  

Imeli smo dve redni seji sveta staršev ter eno korespondenčno. V začetku šolskega leta je bila za 
predsednico Sveta staršev Gimnazije Novo mesto izvoljena ga. Alenka Šenk Erpič, 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. Druga 
seja je potekala na daljavo v zadnji polovici maja. Bili sta dve korespondenčni seji. Na prvi 
korespondenčni v novembru so dali mnenje k spremembam Šolskega reda Gimnazije Novo mesto, na 
drugi seji 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. 

V septembru so se vsi učitelji udeležili usposabljanja Varno in spodbudno učno okolje: Dobri odnosi in 

sodelovanje za večjo zavzetost. Konec junija smo izvedli šolski festival dobre prakse, na katerem smo 

prvič 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 na daljavo Moodle, Office 365 

(PowerPoint za snemanje videov, Teams, OneDrive in Forms), uporaba ekranov, interaktivne table in 

interaktivnih projektorjev ter Mentimeter in Jamboard. 20. in 23. 8. 2021 smo organizirali delavnice 

Revitalizacija šolskega leta, na katerih smo ponovno osmislili naše delo v šoli in pri pouku. 

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 šoslkem 
letu pouk vsaj deloma potekal tudi na daljavo. Posamezni strokovni aktivi so se redno sestajali in 
obravnavali tematiko, povezano s posameznim predmetnim področjem: novosti v učnih načrtih, 
možnosti medpredmetnih povezav, timsko poučevanje, kriteriji ocenjevanja, delo s prostovoljko 
(naravno govorko), načini preverjanja in ocenjevanja znanja, vsebine, s katerimi so se učitelji seznanili 
na seminarjih, ter analiza učnega uspeha in mature po posameznih predmetih in v posameznih 
razredih. V času pouka na daljavo pa so imeli strokovni aktivi pogostejše sestanke, saj so usklajevali 
pravila ocenjevanja za pouk na daljavo, si izmenjevali prakso ter obravnavali vprašanja, vezana na novo 
situacijo izvedbe pouka. 

Učiteljski zbor šole se je mesečno sestajal ter obravnaval aktualno problematiko, vezano na potek 
pouka in ostalih dejavnosti. Sestajali so se tudi oddelčni zbori posameznih oddelkov, ki so obravnavali 
delo v posameznih oddelkih ter delo posameznih dijakov. Redno mesečno so se sestajali tudi oddelčni 
učiteljski zbori športnih oddelkov. V času pouka na daljavo smo imeli sestaneke UZ skoraj vsak teden. 
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Šolski sklad 

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

Dijaška skupnost – poročilo predsednika DOG in mentorja DOG 

V letošnjem šolskem letu je bil predsednik Dijaške organizacije Gimnazije Novo mesto (DOG) Rok 
Rudman, dijak 4. d, ki je bil izvoljen na prvi redni seji DOG. Podpredsednik je bil Val Vidmar iz 2. c. 
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 zgodaj jeseni. 
Mentor DOG v tem šolskem letu je bil Blaž Zabret. 
 

Koordinacija pedagoške in opazovalne prakse 

Pedagoško prakso je opravljalo petnajst študentk in študentov, razen ene študentke so bili vsi naši bivši 
dijakinje in dijaki. 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 
konzorcijev je večgeneracijsko druženje in sodelovanje mladih pri reševanju izzivov, saj mladostniki pri 
vsaki starosti razmišljajo drugače. Cilj projekta je bil spodbujanje podjetnega razmišljanja in delovanja 
ter spoznavanje metod poslovnega modeliranja, prototipiranja ter dizajnerskega pristopa. Tema, ki 
smo jo obravnavali, je bila Zmigajmo se! Ob koncu projekta so timi svoje rešitve predstavili komisiji 
Razvojnega centra Novo mesto. 
 
9. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja 

Letošnje regijsko srečanje mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja je bilo ponovno 
organizirano s pomočjo videokonferenčnih orodij. Za osnovnošolske raziskovalce smo ga izvedli 6. 5. 
2021, za srednješolce pa 11. 5. 2021. 

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 

mag. VASJA JAKŠE, tajnica ŠMK 

K spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature v šolskem letu 2020/21 se je na Gimnaziji Novo 

mesto prijavilo 143 dijakov splošne in klasične gimnazije ter 7 dijakov maturitetnega tečaja. Po 

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

tečaja. Tako je k opravljanju splošne mature v spomladanskem roku 2021 pristopilo 142 kandidatov iz 

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

Maturo je v spomladanskem roku popravljalo 5 zunanjih kandidatov (to so naši nekdanji dijaki, ki so 

bili v preteklih letih na splošni maturi neuspešni). Dve kandidatki sta zviševali uspeh in 6 kandidatov je 

na naši šoli opravljalo dodatni peti predmet poklicne mature. Dva kandidata sta maturo opravljala kot 

21-letnika. Na šoli so izbirni maturitetni predmet opravljale tudi 4 dijakinje iz drugih šol, ki tega 

predmeta ne izvajajo, in sicer 2 dijakinji iz Ekonomske šole Novo mesto (smer: ekonomska gimnazija), 

ki sta opravljali izpit iz psihologije, in 2 dijakinji iz Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, ki sta 

pri nas opravljali izpit iz sociologije. Ker so bile te dijakinje prijavljene na maturo na matičnih šolah, kjer 

so prejele tudi spričevalo, niso štete v spodnjo statistiko. 

V spomladanskem roku 2021 je na Gimnaziji Novo mesto maturo oz. izpit iz dodatnega 5. predmeta 

skupaj opravljalo 163 kandidatov. 

Preglednica: Podatki o kandidatih. 

 Prijavljeni 

na maturo  

Uspešni Neuspešni Odjavljeni Zlati 

maturanti 

Vse 

točke 

Povprečno 

št. točk 

4. letniki: a, 

b, c, d, k, š 

143 140 2 1 6 1 21,72 

91,93 % 8,07 % 

Maturitetni 

tečaj 

7 4 2 1 0 0 20,75 

Zunanji 

kandidati 

5 + 2 (zv)* 

 

5 

 

2 0 0 0 / 

21-letniki 

 

2 1 1 0 0 0 / 

Poklicna 

matura 

6 3 3 0 0 0 / 

Skupaj 165 153 10 2 6 1 / 

*zv – zviševanje  

Kandidati so na šoli opravljali splošno maturo iz 16 maturitetnih predmetov. V spomladanskem roku je 

na šoli potekal tudi pisni izpit iz ruščine, ustni izpit pa je kandidatka opravljala na Gimnaziji Poljane. 

Od 142 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije v šolskem letu 2020/2021, jih je 

maturitetne izpite uspešno opravilo 140 ali 98,6 %. Neuspešna sta bila dva kandidata ali 1,4%. En 

kandidat je bil neuspešen pri enem predmetu, ena kandidatka pa pri dveh. Splošno maturo je 

opravljalo tudi 7 zunanjih kandidatov in 2 kandidata, ki sta maturo opravljala kot 21-letnika. Uspešnih 

je bilo 5 zunanjih kandidatov ter eden izmed kandidatov, prijavljenih kot 21-letnik. Drugi kandidat 
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maturo opravlja v dveh rokih in bo tri izpite opravljal še v jesenskem roku. Trije kandidati so uspešno 

opravili tako imenovani peti predmet poklicne mature. 

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

letniku gimnazije in jo opravili, je v povprečju 21,72 točk. (Slovensko povprečje je 21,39 točk.)  

Maturitetno spričevalo s pohvalo je v spomladanskem roku prijelo 7 kandidatov, ki so bili ocenjeni z od 

30 do 34 točkami. En dijak je na maturi dosegel vse možne točke. 

Preglednica: Seznam zlatih maturantov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Priimek Ime Št. točk 

1. Verce Žan 34 

2. Malavašič Urban 33 

3. Hočevar Domen 32 

4. Remec Tjaša 32 

5. Košmrlj Anja 30 

6. Turk Kristina 30 

7. Merslavič Živa 30 

Zlati maturanti z ravnateljico,  

foto: Asja 
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Na jesenskem roku splošne mature je bilo prijavljenih skupno 9 kandidatov. 7 jih je maturitetne izpite 

opravljalo, dva kandidata pa k izpitom nista pristopila. Od 7 kandidatov, ki so pristopili k maturi v 

jesenskem roku 2021, so bili 4 uspešnih in so prejeli maturitetno spričevalo. Med kandidati, ki so 

pristopili k maturi, sta bila tudi 2 kandidata, ki sta prvič pristopila k opravljanju mature v 

spomladanskem roku 2021 in sta v jesenskem roku opravljala popravne izpite. Oba sta bila uspešna. 

Prav tako sta popravne izpite opravljali 2 kandidatki, ki sta popravljali maturo iz preteklih let – ena od 

njiju je bila uspešna. En dijak je zviševal uspeh na maturi, a pri tem ni bil uspešen. Maturo je opravljal 

tudi kandidat, ki je kot 21-letnik maturo opravljal v dveh delih. Tudi on ni bil uspešen. 

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

mesto je splošno maturo v obeh rokih opravljalo 142 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik 

gimnazije v šolskem letu 2020/21. Vsi so bili uspešni, uspeh na maturi 2021 je bil torej 100 %. Maturo 

je uspešno opravilo tudi 6 dijakov maturitetnega tečaja. 

  



[19] 

 

Dosežki dijakov 

Vidni rezultati na državnih in mednarodnih tekmovanjih ali natečajih 

Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Cankarjevo tekmovanje 
Amika Zoja Jelič 2. b zlato priznanje, 1. mesto 

Živa Bregar 1. k zlato priznanje, 4. mesto 

Literarni natečaj Mala 

Veronika 
Eva Šubic 4. b 2. mesto 

Literarni natečaj Po sledeh 

Josipine Turnograjske za 

najboljše ljubezensko pismo  

Larisa Rataj 2. c 2. mesto 

Julija Srpčić 2. a 3. mesto 

Festival mlade literature 

Urška 
Mihaela Modic 4. k uvrstitev na državno srečanje 

Državno tekmovanje iz 

razvedrilne matematike 

Ivana Horvat 2. c zlato priznanje 

Kaja Bartelj 1. e zlato priznanje 

Državno tekmovanje iz 

logike 

Matic Erpič 4. a zlato priznanje 

Ivana Hrovat 2. c zlato priznanje 

Kaja Bartelj 1. e zlato priznanje 

Evropske statistične igre – 

državno tekmovanje 

Ana Djaip Bartolj 

Damjana Lamovšek 

Neža Račečič 

2. a 

2. a 

2. k 

zlato priznanje, 2. mesto 

Ivana Horvat  

Nika Kadunc 

Albina Marinčič 

2. c 

2. c 

2. c 

zlato priznanje 

ACM tekmovanje iz 

računalništva in informatike 
Domen Hočevar 3. c 

2. mesto (Offline naloga), 

srebrno priznanje in 6. mesto 

(znanje računalništva) 

ZOTKS tekmovanje v 

programiranju 
Domen Hočevar 4. c zlato priznanje, 2. mesto 

Srednješolski natečaj 

haikujev v nemščini 
Ajda Lea Jakše 3. c priznanje 

Nemško bralno tekmovanje 

EPI-Lesepreis 

Nadja Jarc 1. a zlato priznanje 

Živa Bregar 1. k zlato priznanje 

Tekmovanje v znanju 

španščine DILO 
Jana Kulovic 4. k zlato priznanje 

Tekmovanje v znanju 

biologije  
Žan Verce 4. a zlato priznanje 

Državno tekmovanje v 

znanju o sladkorni bolezni 

Žana Urankar 2. c zlato priznanje 

Eva Šubic 4. b zlato priznanje 
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Naziv tekmovanja/natečaja Ime in priimek dijaka Razred Dosežek 

Klara Udovč 4. b zlato priznanje 

Tekmovanje v znanju fizike Urban Malavašič 4. a zlato priznanje, 2. mesto 

Tekmovanje v znanju kemije 

za Preglove plakete 

Jernej Birk 4. d zlato priznanje, 1. mesto 

Nika Kadunc 2. c zlato priznanje, 2. mesto 

Lara Velkavrh 2. a zlato priznanje 

Lana Traven 2. b zlato priznanje 

IChO Jernej Birk 4. d bronasta medalja 

50. Krkine nagrade 

Jernej Birk 

Domen Hočevar 

Kaja Rangus 

4. d 

4. c 

4. d 

Krkina nagrada 

Mirjam Ogrinc 

Nuša Pangerc 

Eva Šubic 

4. a 

4. a 

4. a 

Krkina nagrada 

Srečanje mladih 

raziskovalcev Slovenije 

Jernej Birk 

Domen Hočevar 

Kaja Rangus 

4. d 

4. c 

4. d 

zlato priznanje, 1. mesto 

Tekmovanje v znanju 

psihologije 

Lara Velkavrh 2. a zlato priznanje 

Jana Bregar 3. c zlato priznanje 

Neža Hočevar 3. d zlato priznanje 

Jan Šporin 4. c zlato priznanje 

Natečaj VideoRez 

Antonela Barukčić  

Viktor Mijatović 

3. k 

3. k 
1. mesto 

Maša Mesojedec 

Sara Geršič 

3. d 

3. d 
2. mesto 

Lara Šimic 3. d posebna omemba žirije 
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Prejemniki priznanj in priznanj z nagrado 

mag. VASJA JAKŠE 

Zadnji šolski dan, 24. 6. 2021, smo s prireditvijo v atriju šole obeležili dan državnosti, ravnateljica pa je 

podelila priznanja in priznanja z nagrado najuspešnejšim dijakom 1., 2. in 3. letnika v tem šolskem letu. 

V recitalu Slovo od mladosti so pod mentorstvom Tomaža Koncilije nastopili gimnazijski godalni kvartet 

in naši dijaki kot interpreti poezije različnih slovenskih pesnikov kot tudi pesmi naše dijakinje Eve Šubic. 

Prireditev je bila organizirana v treh izvedbah, in sicer najprej za 1., nato za 2. in na koncu še za 3. letnik, 

prejemniki priznanja z nagrado pa so poleg priznanja dobili še knjižno nagrado. Ravnateljica je skupno 

podelila 20 priznanj in 10 priznanj z nagrado.  

Dijakom 4. letnika je ravnateljica priznanja in priznanja z nagrado podelila 12. 7. 2021, ko so prejeli tudi 

maturitetna spričevala. Podelila je 46 priznanj in 5 priznanj z nagrado. 

 

Prejemnici priznanja in priznanja z nagrado iz 1. letnika z 

ravnateljico, foto: Miha Hadl 

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

letnika z ravnateljico, foto: Miha Hadl 

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

Miha Hadl 



[23] 

 

Seznam prejemnikov: 

Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

1.  Bartelj Kaja 1. e priznanje z nagrado 

2.  Bregar Živa 1. k priznanje 

3.  Djaip Bartolj Ana 2. a priznanje 

4.  Lamovšek Damjana 2. a priznanje 

5.  Velkavrh Lara 2. a priznanje z nagrado 

6.  Jelič Amika Zoja 2. b priznanje 

7.  Traven Lana 2. b priznanje 

8.  Horvat Ivana 2. c priznanje z nagrado 

9.  Kadunc Nika 2. c priznanje z nagrado 

10.  Kotar Dražumerič Kal Vilan 2. c priznanje 

11.  Marinčič Albina 2. c priznanje 

12.  Rataj Larisa 2. c priznanje z nagrado 

13.  Stanojević Nik 2. c priznanje z nagrado 

14.  Urankar Žana 2. c priznanje 

15.  Vidmar Val 2. c priznanje z nagrado 

16.  Račečič Neža 2. k priznanje z nagrado 

17.  Koprivc Nika 3. a priznanje 

18.  Baša Ema 3. b priznanje 

19.  Bregar Jana 3. c priznanje 

20.  Jakše Ajda Lea 3. c priznanje 

21.  Žulič Jošt 3. c priznanje 

22.  Geršič Sara 3. d priznanje 

23.  Hočevar Neža 3. d priznanje 

24.  Mesojedec Maša 3. d priznanje 
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Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

25.  Turk Ajda 3. d priznanje 

26.  Zamida Enej 3. d priznanje 

27.  Barukčić Antonela 3. k priznanje z nagrado 

28.  Krusharova Viktoria 3. k priznanje 

29.  Mijatović Viktor 3. k priznanje z nagrado 

30.  Šmalc Novak Jona 3. k priznanje 

31.  Erpič Matic 4. a priznanje 

32.  De Reggi Marin 4. a priznanje 

33.  Grobler Mija 4. a priznanje 

34.  Kastelic Alja 4. a priznanje 

35.  Knap Aljoša 4. a priznanje 

36.  Košmrlj Anja 4. a priznanje 

37.  Košmrlj Eva 4. a priznanje 

38.  Malavašič Urban 4. a priznanje z nagrado 

39.  Poljanec Zala 4. a priznanje 

40.  Radež Matija 4. a priznanje 

41.  Šadl Urh 4. a priznanje 

42.  Turk Kristina 4. a priznanje 

43.  Verce Žan 4. a priznanje 

44.  Avsec Urban 4. b priznanje 

45.  Grubar Nika 4. b priznanje 

46.  Malenšek Eva 4. b priznanje 

47.  Ogrinc Mirjam 4. b priznanje 

48.  Pangerc Nuša 4. b priznanje 

49.  Pečarič Manica 4. b priznanje 
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Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

50.  Prah Danila 4. b priznanje 

51.  Radovičevič Nik 4. b priznanje 

52.  Šubic Eva 4. b priznanje z nagrado 

53.  Trampuš Enej 4. b priznanje 

54.  Udovč Klara 4. b priznanje 

55.  Blatnik Ela 4. c priznanje 

56.  Breščak Ajda 4. c priznanje 

57.  Fortuna Feliks 4. c priznanje 

58.  Gorše Iza 4. c priznanje 

59.  Hočevar Domen 4. c priznanje z nagrado 

60.  Možina Alja 4. c priznanje 

61.  Potočar Jasna 4. c priznanje 

62.  Remec Tjaša 4. c priznanje 

63.  Šporin Jan 4. c priznanje 

64.  Birk Jernej 4. d priznanje z nagrado 

65.  Drenik Rok 4. d priznanje 

66.  Mirtič Lovro 4. d priznanje 

67.  Rangus Kaja 4. d priznanje z nagrado 

68.  Rudman Rok 4. d priznanje 

69.  Strniša Lara 4. d priznanje 

70.  Špilar Vanessa 4. d priznanje 

71.  Cemič Nika 4. k priznanje 

72.  Hočevar Lia 4. k priznanje 

73.  Kajtna Špela 4. k priznanje 

74.  Kulovic Jana 4. k priznanje 
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Zap. št. Priimek  Ime Razred Priznanje 

75.  Mihelčič Nana 4. k priznanje 

76.  Modic Mihaela 4. k priznanje 

77.  Turk Gašper 4. k priznanje 

78.  Kunej Jaka 4. š priznanje 

79.  Luštek Peter 4. š priznanje 

80.  Merslavič Žana 4. š priznanje 

81.  Merslavič Živa 4. š priznanje 
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Poročila strokovnih aktivov 

Slovenščina 

V šolskem letu 2020/21 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 
Predstava Tujec v izvedbi gledališke skupine Goga na odru APT, Lepljenka – 
nastop in otvoritev razstave na novomeškem Glavnem trgu, mesec skupnega 
branja. 

Oktober Ogled razstave ob 100. obletnici novomeške pomladi (vsi razredi). 

November Prostovoljstvo - Pisma drobne pozornosti. 

December 

Kulturne dejavnosti za vse letnike: ogled filma Dežurni zdravnik za vse letnike, 
predstave Antigona za 1. letnik, Tartuffe za 2. letnik, Hlapci ali Dogodek v 
mestu Gogi za 3. letnik, Jugoslavija, moja dežela za 4. letnik; gledališka 
delavnica za 1. letnik in ITS-gledališče, GIMNM KANT, priprava gradiva za 
virtualni sprehod. 

Februar 

Kulturni dan za 1. in 2. letnik (ogled opere Seviljski brivec, pogovor s pevko in 
delavnica o operi ), Informans v APT za 3. letnik in 4. š ter ITS-gledališče, ogled 
šolske predstave Kako bi mogli zrakoplovi iz svojih lop?, ogled filma Konje 
krast in pogovor o filmu za 4. letnik 

Marec 
Kulturne dejavnosti za 4. letnik (ogled predstave FIGA in pogovor), Pozabljena 
polovica Novega mesta – predavanje z delavnico za 3. letnik. 

April 
Kulturne dejavnosti (predstava Črna koža, bele maske za 3. letnik), šolsko 
tekmovanje za Cankarjevo priznanje, prostovoljstvo – Teden za spremembe, 
Telefonsko družabništvo. 

Maj Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje. 

Junij 

Recital Slovo od mladosti – občinska in šolska prireditev v počastitev dneva 
državnosti - nastop na občinski proslavi v Dolenjskem muzeju ob 30-letnici 
samostojnosti, šolska proslava ob dnevu državnosti za 1., 2. in 3. letnik 
(gledališka skupina Goga in godalni orkester Gimnazije Novo mesto), 
sodelovanje pri izvedbi projektnih dni. 
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Matematika in informatika 

V šolskem letu 2020/21 smo matematiko poučevali: 

• Jernej Ban 

• Nuša Košmerl 

• mag. Andreja Kramar 

• Vanja Popov 

• Mojca Rangus 

V šolskem letu 2020/21 sem informatiko poučevala: 

• Barbara Strnad 

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

September Šolsko tekmovanje iz logike. 

December 
Šolsko tekmovanje Evropske statistične igre, priprava gradiva za virtualni 
sprehod. 

Januar 
Šolsko ZOTKS tekmovanje iz programiranja, šolsko ACM tekmovanje v znanju 

računalništva in informatike. 

Februar 
Državno tekmovanje Evropske statistične igre, poskusno tekmovanje v 
programiranju z delčki Pišek. 

Marec 
Državno tekmovanje iz logike, šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike, 
šolsko tekmovanje Bober, državno ZOTKS tekmovanje iz programiranja, 
državno ACM tekmovanje v znanju računalništva in informatike. 

April Državno tekmovanje iz razvedrilne matematike, šolsko tekmovanje Kenguru. 

Maj Državno tekmovanje iz matematike. 

Junij Mednarodna računalniška Olimpijada, sodelovanje pri izvedbi projektnih dni. 

 

Angleščina 

V šolskem letu 2020/21 smo angleščino poučevali: 

• mag. Janez Gorenc 

• Maja Hren 

• Barbara Maznik 

• Verena Potočnik 

• Mirjam Skube 
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Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu angleščine. 

November Erasmus. 

December Priprava gradiva za virtualni sprehod. 

Marec Regijsko tekmovanje 

April Državno tekmovanje 

Maj Erazmus. 

Junij Sodelovanje pri izvedbi projektnih dni. 

 

Nemščina 

V šolskem letu 2020/21 smo nemščino poučevale: 

• Ajda Gabrič 

• mag. Vasja Jakše 

• Elsa Louis 

• Nataša Sekula Zupančič 

• Eva Starič 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu nemščine. 

September Evropski dan jezikov, priprave na izpit DSD II. 

Oktober Priprave na izpit DSD II, sodelovanje s prostovoljko iz Nemčije. 

November 
Priprave na izpit DSD II (redne + tridnevna delavnica) in DSD I, sodelovanje na 
natečaju haikujev, sodelovanje s prostovoljko iz Nemčije. 

December 
Priprave na tekmovanje iz znanja jezika ter na izpit DSD I, sodelovanje na 
natečaju haikujev, sodelovanje s prostovoljko iz Nemčije, priprava gradiva za 
virtualni sprehod. 

Januar 
Priprave na tekmovanje iz znanja jezika ter na izpit DSD I, sodelovanje s 
prostovoljko iz Nemčije. 

Februar 
Priprave na tekmovanje iz znanja jezika ter na izpit DSD I, sodelovanje s 
prostovoljko iz Nemčije. 

Marec 
Priprave na tekmovanje iz znanja jezika, pisni in ustni izpiti DSD1 I, sodelovanje 
s prostovoljko iz Nemčije. 

April  
Udeležba dijakov na izpitu TELC C1, priprave na izpit DSD II, sodelovanje s 
prostovoljko iz Nemčije. 

Maj  
Izvedba bralnih tekmovanj Pfiffikus in EPI-Lesepreis, priprave na izpit DSD II, 
sodelovanje s prostovoljko iz Nemčije. 

Junij 
Priprave na izpit DSD II, sodelovanje s prostovoljko iz Nemčije, sodelovanje pri 
izvedbi projektnih dni. 
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Španščina, francoščina in latinščina 

V šolskem letu 2020/21 smo poučevali: 

• Marko Kastelic (latinščina) 

• Verena Potočnik (francoščina) 

• Tea Ribič (španščina in francoščina) 

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

Oktober Izpit DELF, državni izpit iz latinščine. 

November Aktivnosti za projekt izmenjave s šolo iz Marseilla. 

December Priprava gradiva za virtualni sprehod. 

Januar 
Priprava gradiva za virtualni sprehod, aktivnosti za projekt izmenjave s šolo iz 
Marseilla. 

Februar Priprava informativnih dni (klasična gimnazija). 

Marec Šolsko tekmovanje v znanju španščine DILO 

April 
Aktivnosti za projekt izmenjave s šolo iz Marseilla, državno tekmovanje iz 
znanja španščine DILO. 

Maj Aktivnosti za projekt izmenjave s šolo iz Marseilla. 

Junij Sodelovanje pri izvedbi projektnih dni. 

 

Zgodovina in geografija 

V šolskem letu 2020/21 smo poučevali: 

• Polonca Centa (geografija) 

• Urška Longar (geografija) 

• Suzana Malnar (zgodovina) 

• Nevenka Malnarič Brulc (zgodovina) 

• Matjaž Štih (zgodovina) 

• Robert Šupe (zgodovina in geografija) 

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

September 

Ekskurzija IMP ZGO (Škrilj, Kočevje, Velike Lašče), ekskurzija po Sloveniji za 4. 

letnik, ekskurzija IMP GEO (Koper), spoznavni dnevi za 1. letnik (Marindol in 

Kočevje), nacionalni mesec skupnega branja. 

Oktober Obeležitev dnevov evropske kulturne dediščine. 

November 

Usposabljanje o migracijah, razvoju in trajnostnemu razvoju, organizacija 
izobraževanja za dijake v okviru projekta Poučevanje s filmom, začetek 
programa MEPI (spletni tečaj za mentorje, začetek srečanj z dijaki), začetek 
programa EPAS (delavnice za mentorje, začetek srečanj z dijaki). 
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December Začetek projekta Refresh +, priprava gradiva za virtualni sprehod. 

Januar Projekt Poučevanje s filmom (ogled in analiza filma Zgodba o treh sestrah). 

Februar Interni del mature iz zgodovine za MT. 

Marec 
Organizacija izobraževanja za dijake v okviru projekta Poučevanje s filmom, 
šolsko tekmovanje iz znanja geografije, mentorstvo študentoma, interni del 
mature iz geografije za MT (ekskurzija v Brežice). 

April 
Pouk v muzeju za 1. letnik, projekt Poučevanje s filmom (ogled in analiza filma 
Vsi se imenujejo Ali ter izdelava in oddaja videoesejev), državno tekmovanje 
iz znanja geografije, mentorstvo študentoma. 

Maj 
Priprava na razredne ekskurzije, pouk v muzeju za 2. in 3. letnik, terenske vaje 
iz geografije (Črmošnjice: 2. c in 2. k ter 1. k in 1. š in Ragov log), 
medpredmetna ekskurzija Po poteh Visoške kronike 

Junij 

Terenske vaje iz geografije (Črmošnjice: 2. a in 2. b), ekskurzija po Sloveniji za 
3. letnik, ekskurzija ITS-kako temačen je bil v resnici srednji vek? in ITS-naravni 
pogon (Krško in Brestanica), ekskurzija ITS-ali nas mora biti strah? (bolnica 
Franja, Hrenovice in Lokev), medpredmetna ekskurzija v Škocjan in Koper, 
mentorstvo študentu, odprava MEPI, UNESCO projekt: Slovenski izgnanci 
1941-45, sodelovanje z Gimnazijo Brežice, sodelovanje pri izvedbi projektnih 
dni. 

 

Športna vzgoja 

V šolskem letu 2020/21 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  
Planinska tura za 2. letnik, atletika (področno in državno), obeležitev dneva 
športa.  

December 
Športni dan na daljavo za vse letnike (pohod), priprava gradiva za virtualni 

sprehod. 

Junij Športni dan za 1. in 3. letnik, sodelovanje pri izvedbi projektnih dni. 
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Biologija 

V šolskem letu 2020/21 smo biologijo poučevale: 

• Barbara Bajc Šerovič 

• Tatjana Durmič 

• Tanja Gačnik 

• Marija Kočar 

• Tatjana Bartolj, laborantka 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu biologije. 

September  Priprave dijakov na naravoslovno tekmovanje. 

Oktober 
Organizacija šolskega tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni, priprave 

dijakov na naravoslovno tekmovanje. 

November 
Priprava in udeležba na državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni, 
priprave dijakov na naravoslovno in biološko tekmovanje. 

December 
Priprave dijakov na tekmovanje iz biologije, priprava gradiva za virtualni 
sprehod. 

Januar 
Priprave dijakov na biološko tekmovanje, priprava na verifikacijski obisk za IB 
DP. 

Februar Priprave dijakov na biološko tekmovanje. 

Marec Priprave dijakov na biološko tekmovanje. 

Maj 
Priprave na medpredmetno ekskurzijo Škocjan–Koper, organizacija in izvedba 
zagovorov regijskega srečanja mladih raziskovalcev ter sodelovanje pri 
ocenjevanju nalog. 

Junij Sodelovanje pri izvedbi projektnih dni.  

 

Kemija 

V šolskem letu 2020/21 smo kemijo poučevali: 

• mag. Branka Klemenčič  

• Marinka Kovač 

• Janja Pust 

• Katarina Sluga, laborantka 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu kemije. 

September 
Predstavitev in podelitev Krkinih nagrad – pet nagrad in dve priznanji, priprave 
za nove raziskovalne naloge v okviru ITS-RISR. Sodelovanje v timih za pripravo 
ITS, sodelovanje v projektnih aktivnostih PODVIG in OBJEM. 

Oktober 
Priprave na 1. izbirni test za kemijsko olimpijado, sodelovanje v projektnih 
aktivnostih PODVIG in OBJEM. 
Sodelovanje v pripravi na akreditacijo programa mednarodna matura. 
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November 
Raziskovalno delo – delo s timi mladih raziskovalcev, sodelovanje v projektnih 
aktivnostih PODVIG in OBJEM. 
Sodelovanje v pripravi na akreditacijo programa mednarodna matura. 

December 

Priprave na EUSO šolsko tekmovanje, priprave na 2. izbirni test za kemijsko 
olimpijado, raziskovalno delo – delo s timi mladih raziskovalcev, sodelovanje 
v projektnih aktivnostih PODVIG in OBJEM, priprava gradiva za virtualni 
sprehod. 
Sodelovanje v pripravi na akreditacijo programa mednarodna matura. 

Januar 

Priprave na EUSO šolsko tekmovanje, raziskovalno delo – delo s timi mladih 
raziskovalcev, sodelovanje v projektnih aktivnostih PODVIG in OBJEM. 
Priprava dogodka preko Zooma Gimnazija iz prve roke. 
Sodelovanje v pripravi na akreditacijo programa mednarodna matura. 

Februar 

Priprave na šolsko Preglovo tekmovanje. Raziskovalno delo – delo s timi 
mladih raziskovalcev, sodelovanje pri pripravi virtualnega informativnega 
dneva, sodelovanje v projektnih aktivnostih PODVIG in OBJEM.  
Sodelovanje v pripravi na akreditacijo programa mednarodna matura. 

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

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

Maj  

Raziskovalno delo – delo s timi mladih raziskovalcev, sodelovanje v projektnih 
aktivnostih PODVIG in OBJEM. Udeležba na državnem Preglovem tekmovanju 
iz kemije. Sodelovanje pri izvedbi regijskega srečanja mladih raziskovalcev 
(ocenjevalci in člani strokovnih komisij). 

Junij  

Raziskovalno delo – priprava in udeležba na državnem tekmovanju mladih 
raziskovalcev, sodelovanje v projektnih aktivnostih PODVIG in OBJEM. 
Priprava prispevka za Festival dobre prakse, sodelovanje pri izvedbi projektnih 
dni. 

 

Fizika 

V šolskem letu 2020/21 smo fiziko poučevali: 

• Miha Hadl 

• Blaž Zabret 

• Ivan Potočar, laborant 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu fizike. 

Oktober  Šolsko tekmovanje Čmrlj za 1. letnik. 

December Priprava gradiva za virtualni sprehod. 

April Regijsko in državno tekmovanje v znanju fizike. 

Junij Sodelovanje pri izvedbi projektnih dni. 
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Družboslovje 

V šolskem letu 2020/21 smo poučevali: 

• Nina Arnuš (sociologija) 

• Zlatka Butkovec Gačnik (psihologija) 

• Jožica Cvelbar (glasba) 

• Jana Hosta (psihologija) 

• Uroš Lubej (filozofija) 

• Klara Šurla (psihologija) 

• Jasmina Žagar (likovna umetnost) 

Preglednica: Izvedene dejavnosti po mesecih v aktivu družboslovja. 

September 

Delavnice na temo migracij za 3. letnik: Enakost – Solidarnost – Istost v izvedbi 
Mirovnega inštituta (N. Arnuš), uvodno predavanje za starše dijakov 1. letnika 
(J. Hosta), mentorstvo pedagoške prakse dvema študentoma psihologije (Z. 
Butkovec Gačnik), tutorstvo sodelavcem za uporabo IKT (Z. Butkovec Gačnik). 

Oktober 
Mentorstvo pedagoške prakse študentki psihologije (Z. Butkovec Gačnik), 
tutorstvo sodelavcem za uporabo IKT (Z. Butkovec Gačnik). 

November 

Aktivna udeležba dijakov na osrednjem dogodku ob Unescovem svetovnem 
dnevu filozofije (U. Lubej), analiza novosti s področja KPK (Z. Butkovec Gačnik), 
priprave dijakov na šolsko tekmovanje v znanju psihologije (Z. Butkovec 
Gačnik in J. Hosta). 

December 

Delavnice o Evropski uniji: Doživi Evropo doma! in pogovor s predstavnikom 

Evropske komisije Zoranom Stančičem v izvedbi Hiše Evropske unije (N. 

Arnuš), analiza novosti s področja KPK (Z. Butkovec Gačnik), priprave dijakov 

na šolsko tekmovanje v znanju psihologije (Z. Butkovec Gačnik in J. Hosta), 

priprava gradiva za virtualni sprehod. 

Januar 
Priprave dijakov na šolsko tekmovanje v znanju psihologije in izvedba šolskega 
tekmovanja v znanju psihologije (Z. Butkovec Gačnik in J. Hosta). 

Februar 
Delavnice o Evropski uniji v okviru projekta Beyond Dublin, Shared Europe v 
izvedbi DRPD (N. Arnuš), priprave dijakov na državno tekmovanje v znanju 
psihologije (Z. Butkovec Gačnik in J. Hosta). 

Marec Živa knjižnica v okviru Unesco projekta (N. Arnuš). 

April 
Pogovor z evropsko poslanko Ireno Jovevo (N. Arnuš), sodelovanje pri 
projektu »Vseslovensko petje s srci« (J. Cvelbar). 

Maj 

Ogled filma Medtem ko vas ni bilo ter pogovor o filmu v okviru KCJT, FOŠ, 
delavnica o medijski pismenosti v okviru IPM, okrogla miza Gimnazija – 
združena v raznolikosti, poročilo skrbnika načrta integritete za KPK, 
ocenjevanje raziskovalnih nalog za regijsko srečanje mladih raziskovalcev (Z. 
Butkovec Gačnik in K. Šurla), Unescov projekt »Teden umetnosti«, Moja 
dežela, danes in jutri – ustvarjalne naloge pri pouku glasbe (J. Cvelbar). 

September–maj: likovni krožek na daljavo (J. Žagar)  

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

Aktivnosti v okviru projekta EPAS (N. Arnuš), likovni krožek (J. Žagar).  
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Poročilo svetovalne službe 

MOJCA LUKŠIČ, PETRA ŠKOF in ANICA KASTELEC 

V šolskem letu 2020/21 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 in zunanjimi sodelavci. Večino dela so zaradi trenutne situacije 

opravile ne daljavo, po vrnitvi dijakov v šolo pa seveda v živo. 

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. 

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

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

koordinatorica projekta Rast za delo z nadarjenimi dijaki in sodelovala 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. Vodila je 

tudi postopek za pridobitev certifikata športnikom prijazno izobraževanje, ki ga je šola prejela v 

letošnjem šolskem letu.  

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, saj so se 

odzvali na trenutno situacijo in izpeljali številne akcije, ki so bile prepoznane v širšem slovenskem 

merilu (Dijaki za osnovnošolce, Telefonsko družabništvo …)  

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

učence 9. razreda, ki so letos potekale na daljavo. Aktivno so sodelovale tudi na informativnem dnevu 

in ostalih aktivnostih, povezanih s promocijo šole. 

V času dela na daljavo so bile na voljo dijakom, ki so potrebovali pomoč. Še posebej so pomagale 

dijakom s posebnimi potrebami vzdrževati stik s šolo in učnim procesom ter spremljale njihovo počutje 

v času, ko so bili primorani ostajati doma in se mnogokrat soočali s težkimi razmerami. 
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Poročilo šolske knjižnice 

TOMAŽ KONCILIJA 

Šolska knjižnica je tudi v šolskem letu 2020/21 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 (dokler je bilo to še 

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 iz znanja ter prejemali 

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

tamkajšnji priložnostni učilnici je po urniku potekal tudi pouk za dijake maturitetnega tečaja, ITS 

gledališča in priprave na maturo iz filozofije. 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. Knjižničarji Tanja Cuder, Tomaž Koncilija, sicer prof. slovenščine, in Marko Kastelic, sicer 

prof. latinščine, smo svetovali dijakom pri iskanju, izboru ter vrednotenju gradiva za seminarske naloge, 

se trudili 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 smo svetovali uporabnikom pri izbiri kakovostnega 

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

projekt Nacionalni mesec branja v septembru in oktobru, vseh načrtovanih projektov (npr. gimnazijski 

večeri GIMNM KANT, Gimnazijska noč branja v sklopu nacionalnega in mednarodnega projekta Noč 

knjige) pa zaradi epidemične situacije ni bilo mogoče izvesti. 

V šolskem letu 2020/21 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 prek spleta v času epidemije, vzpostavljanje 

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

spletnem portalu dLib (šolsko glasilo Stezice, gimnazijski zborniki).  
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V zadnjih mesecih leta 2020 smo izvedli tudi redno inventuro ter popis vsega knjižničnega gradiva. Prav 

tako smo uspeli katalogizirati večino »starega fonda«. 

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 2020/21 smo v 

celoti ali deloma (po zaprtju šol od novembra dalje) izvajali: ure knjižnično informacijskega znanja za 

dijake vseh 1. letnikov (seznanitev s šolsko knjižnico, sistemom COBISS, UDK-sistemom …), ure 

knjižnično informacijskega znanja v sklopu ITS-farmacija in medicina mi nista tuji (za 3. letnik – 

navajanje literature, relevantnost spletnih virov), individualno pedagoško in svetovalno delo ob 

izposoji, seznanjanje s knjižnim fondom in novostmi, vzbujanje zanimanja za knjigo, branje, vzgajanje 

dijaka za bralca in obiskovalca knjižnic, obenem pa tudi usposabljanje za iskalca in uporabnika 

informacij, sodelovanje v projektu Gimnazijska rastoča knjiga, letos posvečenem 100-letnici 

novomeške pomladi in slovenskemu kulturnemu prazniku (spletna predstava Kako bi mogli zrakoplovi 

iz svojih lop?) – kipu Gimnazijke z Rastočo knjigo bomo dodali omenjeni verz Antona Podbevška iz 

njegove pesmi Izumitelj na zemlji; organizacija projekta Gimnazijski kresnik (april/junij 2021 – zbiranje 

informacij o desetih kresnikovih finalistih, predstavitev romanov na spletu). 

V sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca smo izvedli projekt Rastem s knjigo za dijake vseh 1. in 2. 

letnikov. Dijaki 2. letnikov so na začetku šolskega leta obiskali KMJ, kar jim je bilo zaradi izbruha 

epidemije onemogočeno leto prej. Vsi so tudi prejeli knjižno darilo v skladu s projektom (Cvetka 

Sokolov, V napačni zgodbi). Za dijake 1. letnikov je bila predstavitev Knjižnice Mirana Jarca organizirana 

»na daljavo« in so si jo ogledali v okviru razrednih ur ali pouka, prav tako pa so prejeli knjižno darilo 

(Igor Karlovšek, Preživetje).  

Nadaljevali smo z vzpostavitvijo funkcije/portala »Moja knjižnica« 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, za katerega po 

novem skrbi knjižničarka Tanja Cuder. 
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Poročilo o uvajanju mednarodne mature na Gimnaziji Novo 

mesto 

POLONCA CENTA 

Prve pobude o tem, da bi na Gimnaziji Novo mesto začeli z izobraževanjem po programu mednarodne 

mature, so stare skoraj desetletje.  

Pobude so prihajale s strani članov sveta šole in sveta staršev pa tudi s strani Dolenjske akademske 

pobude. Razmere za uvedbo so zorele hkrati s pomlajevanjem učiteljskega zbora, ki je bil pripravljen 

sprejeti izziv zahtevnega izobraževanja po standardih International Baccalaureate Organization (IBO) 

in izziv poučevanja v tujem jeziku. 

Avgusta 2018 je bila na mesto koordinatorice mednarodne mature (DPC) imenovana Polonca Centa, 

profesorica geografije in zgodovine, ki je pričela z aktivnostmi za pridobitev certifikata za izvajanje 

programa mednarodne mature (IB DP). 

Postopek uvajanja izobraževalnega programa je predpisan s strani International Baccalaureate 

Organization (IBO). Gre za natančno strukturirano zaporedje korakov, ki jih mora opraviti vsaka 

izobraževalna organizacija, ki se želi pridružiti svetovni družini mednarodnih šol. 

Uradni začetek postopka sega v november 2018, ko se je v Ljubljani odvijalo regijsko izobraževanje za 

program mednarodne mature. Uvajalnega seminarja »CAT 1 Coordination workshop« sta se udeležili 

ravnateljica Mojca Lukšič in koordinatorica Polonca Centa.  

Sledilo je dogovarjanje ravnateljice z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, ki je presodilo, da na 

nacionalni ravni obstaja interes za uvedbo programa mednarodne mature na Gimnaziji Novo mesto, 

saj je od zadnje uvedbe programa mednarodne mature v Sloveniji minilo že skoraj 10 let. Prav tako je 

bila uvedba programa smiselna po regionalnem ključu, saj so ostale šole s programom mednarodne 

mature v Ljubljani, Mariboru in Kranju. 

V začetku leta 2019 je Svet šole Gimnazije Novo mesto na svoji seji dne 24. 1. 2019 sprejel odločitev o 

začetku procesa za pridobitev programa mednarodne mature in potrdil finančni načrt, potreben za 

uvedbo in poznejše izvajanje programa. Šola je aktivno pristopila k iskanju podpore v lokalni in 

strokovni skupnosti. Podporo uvajanju programa so izrazili na Zavodu RS za šolstvo, OE Novo mesto, 

na Mestni občini Novo mesto, v Dolenjski akademski pobudi in v vidnejših dolenjskih podjetjih, kot so 

Krka, TPV in Adria Mobil. 

Sočasno je šola navezala stike z Gimnazijo Kranj, ki je bila zadnja slovenska gimnazija, ki zaključila 

postopek akreditacije leta 2010. V veliko pomoč z izkušnjami sta nam bila ravnatelj mag. Franc Rozman 

in Nataša Kne Leben, koordinatorica mednarodne mature. V slabem desetletju se je postopek za 

akreditacijo močno spremenil zaradi uvedbe sodobnih tehnologij oz. digitalizacije.  

Šola je uradno izkazala svoj interes z oddajo preliminarne prijave za kandidaturo (Application for 

Candidacy) na International Baccalaureate Organization (IBO) sredi februarja 2019. Pri načrtovanju 

časovnice za uvedbo programa mednarodne mature smo se odločili za najkrajši proces, tako da bi prvo 

generacijo dijakov vpisali v šolskem letu 2021/22. Skozi začetno fazo nas je vodila konzulenka Vedrana 

Pavletić, v uradu IBO v Haagu zadolžena za šole, ki vstopajo v postopek certificiranja.  
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Hkrati je na šoli potekalo informiranje učiteljskega zbora o posebnostih in zahtevah programa 

mednarodne mature, oblikovanje učiteljskega zbora, ki je temeljilo na osebni motiviranosti in 

prostovoljnem pristopu posameznih učiteljev. 

Do predpisanega roka 31. 3. 2019 smo oddali vlogo za pričetek postopka akreditacije in nadaljevali z 

izpolnjevanjem zahtev v postopku akreditacije. Ob koncu šolskega leta 2018/19 je sledilo intenzivno 

obdobje izobraževanja učiteljskega zbora: 

• Tanja Gačnik: CAT 1 Biology – 7.–9. 6. 2019, Coventry 

• Branka Klemenčič: CAT 1 Chemistry – 7.–9. 6. 2019, Coventry 

• Polonca Centa: CAT 1 CAS – 7.–9. 6. 2019, Dunaj 

• Mojca Lukšič, Polonca Centa: CAT 1 Administration – 14.–16. 6. 2019, Haag 

• Tomaž Koncilija, Renata Nose: CAT 1 Language A – 21.–23. 6. 2019, Madrid 

• Uroš Lubej: CAT 1 TOK – 23.–25. 8. 2019, Berlin 

• Marko Kastelic: CAT 1-2 Theatre – 21.–23. 8. 2019, Manchester 

V šolsko leto 2019/20 smo vstopili s predavanjem Nataše Kne, koordinatorice mednarodne mature z 

Gimnazije Kranj, ki je spregovorila o njihovih izkušnjah pri uvajanju programa, prvih generacijah in 

izkušnjah, ki so si jih nabrali skozi leta. 

V septembru, oktobru in novembru 2019 smo za celoten kolektiv izvedli delavnice o filozofiji 

poučevanja, viziji in poslanstvu naše šole v prihodnje. Rezultati delavnic, ki jih je vodila Petra Založnik, 

so bili ključnega pomena pri uskladitvi vizije šole z vizijo International Baccalaureate Organization (IBO). 

Septembra 2019 smo vstopili v obdobje priprav na konzultacijski obisk, ki je namenjen preverjanju 

napredka na poti približevanja kriterijem IBO. Za konzulentko nam je bila dodeljena gospa Cathy Saoub 

iz Velike Britanije, učiteljica na ameriški šoli v Amanu v Jordaniji.  

Med svojim obiskom 28. in 29. novembra 2019 je preko razgovorov z vodstvom šole, predstavniki, 

učiteljev, dijakov in staršev preverila podporo procesu uvajanja programa mednarodne mature ter 

usklajenost šolskih pravilnikov s pravilniki IBO. Prav tako si je ogledala materialne pogoje za izvajanje 

programa, pri čemer je posebno pozornost namenila opremi naravoslovnih laboratorijev, opremi za 

izvajanje pouka gledališča in knjižnici.  

Po končanem obisku je bilo izdano poročilo, ki je vsebovalo usmeritve za nadaljevanje postopka za 

pridobitev akreditacije za izvajanje programa mednarodne mature. Vstopili smo v novo fazo, kjer je 

naša konzulentka na poti do verifikacije postala gospa Fiona Clark, zaposlena na sedežu IBO v Haagu.  

Do konca leta 2019 smo izdelali načrt nadaljnjega izobraževanja preostanka učiteljskega zbora in 

časovnico za dokončanje postopka verifikacije. 

Že v začetku leta 2020 so se pojavile nove okoliščine zaradi epidemije Covid-19, ki je pomembno 

posegla v proces akreditacije, saj so bila preložena in na koncu odpovedana vsa izobraževanja za 

učitelje od februarja do avgusta 2020. Sledil je zastoj v procesu akreditacije, ki smo ga lahko nadaljevali 

šele z vključitvijo učiteljev v on-line izobraževanje, in sicer: 

• Mirjam Skube: CAT 1 English B  

• mag. Vasja Jakše: CAT 1 German B  

• Jernej Ban, Nuša Košmerl: CAT 1 Math AA  

• Klara Šurla: CAT 1 Psychology  

• Polonca Centa: CAT 1 Geography  
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Zaradi spremembe učnega načrta pri Theory of Knowledge (TOK) z naslednjim šolskim letom se je 

moral izobraževanja ponovno udeležiti Uroš Lubej.  

Šele po predložitvi dokazil o opravljenem izobraževanju ter predložitvi učnih načrtov smo lahko 

nadaljevali s procesom in oddali vlogo za akreditacijo (Application for Acreditation). 

Po oddani vlogi so nam v uradu IBO določili verifikacijsko komisijo in termin verifikacijskega obiska.  

Verifikacijsko komisijo sta sestavljala gospa Dorsaf Kouki iz Tunizije, učiteljica na ameriški šoli v Tunisu, 

in gospod Alex Green iz Velike Britanije, učitelj na mednarodni šoli v Milanu. Obisk je bil določen za 25. 

in 26. februar 2021. Sčasoma je postalo jasno, da se bo zaradi pandemije covid-19 obisk odvijal na 

daljavo, zato je bilo že štiri tedne prej potrebno zagotoviti dokazila v izpolnjevanju kriterijev v digitalni 

obliki, torej v obliki obsežne dokumentacije in številnih videoposnetkov, ki smo jih predložili »v oblaku« 

preko storitve Google Drive. 

Obisk je potekal v obliki vnaprej načrtovanih zaporednih sestankov prek Zooma, kjer so se pred 

verifikacijsko komisijo izmenjevali različni sogovorniki: vodstvo šole in vsi člani učiteljskega zbora v 

programu mednarodne mature, svetovalna služba, osebje knjižnice, predstavniki dijakov od 1. do 4. 

letnika, predstavniki Sveta staršev oz. starši kandidatov za vpis v program mednarodne mature ter 

predstavniki Sveta šole. 

V intervjujih so člani verifikacijske komisije z različnimi vprašanji preverjali poznavanje posebnosti 

programa in pripravljenost na začetek izvajanja izobraževanja skladno z mednarodnimi standardi. 

Po opravljene verifikacijskem obisku smo prejeli zaključno poročilo, ki je pokazalo na usklajenost učnih 

načrtov in učnih praks s standardi in zahtevami International Baccalaureate Organization (IBO). 

Akreditacijo za izvajanje programa mednarodne mature, ki jo je podpisala izvršna direktorica Siva 

Kumari, smo prejeli 5. marca 2021. 

Hkrati z zaključnim koraki v postopku pridobivanja akreditacije smo na šoli izvajali tudi intenzivne 

promocijske dejavnosti, saj smo se zavedali, da nam zaprtje šol močno otežuje predstavljanje programa 

pri zainteresiranih dijakih. 

Že pred zaprtjem šol v začetku novembra 2020 smo v nekaterih drugih letnikih uspeli pripraviti 

predstavitve programa mednarodne mature v okviru razrednih ur. Proti koncu koledarskega leta smo 

poskrbeli za medijsko prisotnost z objavo člankov v občinskih glasilih v Novem mestu, Straži, Dolenjskih 

Toplicah, glasilu belokranjskih občin, leta 2019 pa tudi v Novem mediju. K razširjanji napovedi novega 

programa so nam pomagali tudi v službenih glasilih podjetij Krka, TPV in Adria Mobil. Prispevke o 

prihajajočem programu so predvajali tudi na Radiu Krka in Vašem kanalu, v letu 2019 tudi na Radiu 

Sraka. 

Okrepili smo tudi pojavljenje na socialnih omrežjih in stopnjevali objave na šolski Facebook strani in na 

šolskem Instagram profilu. 

V januarju 2021 smo program mednarodne mature predstavljali na dogodku Gimnazija iz prve roke, 

kjer smo informacije prenesli bodočim gimnazijce. Za naše dijake pa smo v februarju 2021 organizirali 

pogovorno uro, kjer so informacije iz prve roke posredovale dijakinje mednarodnega oddelka 

Gimnazije Kranj in Gimnazije Bežigrad, pogovor pa je moderirala koordinatorica mednarodne mature 

s kranjske gimnazije Nataše Kne Leben. 

Leta 2020 smo še uspeli izvesti informativni dan v živo, kjer smo predstavili mednarodno maturo s 

pomočjo stojnice, na kateri smo obiskovalcem delili zloženke in mini paketke najpogostejših vprašanj 
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z odgovori. V letu 2021 smo informativni dan organizirali na daljavo, za potrebe predstavitve 

mednarodne mature pa smo pripravili samostojno klepetalnico na Zoomu. 

Za bodoče dijake v programu mednarodne mature smo v začetku marca 2021 izvedli predstavitev 

učiteljskega zbora v oddelku MM. Dogodek je bil dobro sprejet in je pri mnogih drugošolcih pomenil 

jeziček na tehtnici, ki je pretehtal njihovo odločitev v prid vpisa v mednarodni oddelek.  

Januarja 2021 je bila v Razpisu za vpis v 1. letnik uradno objavljena tudi možnost vpisa v 3. letnik 

programa mednarodne mature na Gimnaziji Novo mesto; na voljo je bilo 22 vpisnih mest. 

Postopek vpisa prve generacije se je zaključil 5. marca 2021. Na razpis se je prijavilo 26 kandidatov z 

Gimnazije Novo mesto, Gimnazije Kranj, Gimnazije Črnomelj, II. gimnazije Maribor in Srednje 

ekonomske šole Novo mesto. 

Konec aprila in v začetku maja so šli dijaki skozi izbirni postopek, v okviru katerega so morali opraviti 

predstavitveni razgovor pred izbirno komisijo; intervju je potekal v angleškem jeziku. Dokončen vpis 

kandidatov je bil potrjen po predložitvi zaključnega spričevala 2. letnika, saj so morali dijaki izpolnjevati 

zahtevane razpisne pogoje. 

V začetku julija 2021 smo tako zapolnili 21 vpisnih mest v programu mednarodne mature. 

S starši vpisanih dijakov smo 1. julija 2021 izvedli tudi uvodni roditeljski sestanek, ki sta ga vodila bodoči 

razrednik Tomaž Koncilija in koordinatorica programa mednarodne mature Polonca Centa.  
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Projekti 

Poučevanje zgodovine s filmom 

NEVENKA MALNARIČ BRULC  

V šolskem letu 2020/21 smo sodelovali v pionirskem projektu Poučevanje s filmom. Vodil ga je Zavod 

za uveljavljanje vizualne kulture Vizo, v projektu pa sodelujejo slovenske srednje šole s preko 410 dijaki 

in RTV Slovenija. Na naši šoli sta bila v projekt vključena 3. d in 3. k. Projekt je obogatitev pouka 

zgodovine, saj se preko filma pogovarjamo in spoznavamo teme, ki jih ni v učnem načrtu, so pa 

pomembne za širjenje splošne razgledanosti dijakov. Prav tako lahko dijaki lažje razumejo določene 

družbene procese, ki se skozi zgodovinska obdobja ponavljajo. Preko filma spoznavajo drugačne 

kulture, učijo se strpnosti in razvijajo kompetence kritičnega razmišljanja ter razvijajo sposobnost 

aktivnega poslušanja in spremljanja dogajanja. Prav tako projekt spodbuja njihovo ustvarjalnost in jim 

omogoča umetniško izražanje. Dijaki so si ogledali dva filma (Zgodba o dveh sestrah in Vsi se imenujejo 

Ali) ter ju analizirali. Zavod Vizo je za dijake pripravil izobraževanje z naslovom Uvod v razumevanje 

filma – Od izuma do umetnosti. V maju so dijaki začeli s pripravo videoesejev, s katerimi so sodelovali 

na 3. vseslovenskem natečaju VideoRez v organizaciji Zavods Vizo. Na natečaj je prispelo 49 del 78 

ustvarjalk in ustvarjalcev, ki prihajajo iz srednjih šol in gimnazij iz celotne Slovenije. Žirija v sestavi: 

Ivana Novak (RTV), Ana Šturm (Revija Ekran) in Rok Govednik (Zavod Vizo) je podelila glavne nagrade, 

trije videoeseji pa so si zaslužili posebno omembo. Na natečaju je zmagaj videoesej z naslovom Upor, 

avtorja sta Viktor Mijatović in Antonela Barukčić iz 3. k, drugo mesto je zasedel videoesej z naslovom 

Dotik/Touch, ki sta ga pripravili Maša Mesojedec in Sara Gorše iz 3. d. Videoesej Line Šimic iz 3. d z 

naslovom Vpliv kapitalizma na umetniško izražanje pa je bil deležen posebne omembe strokovne žirije. 

 

Refresh+ 

NEVENKA MALNARIČ BRULC  

Projekt Refresh+ (Young art(ist)s refreshing heritage sites and legends) se izvaja v 18-ih slovenskih 

mestih, članicah Združenja zgodovinskih mest Slovenije. V projektu, ki traja 2 leti, poleg vodilnega 

partnerja Združenja zgodovinskih mest Slovenije sodelujejo še Moldavski narodni muzejski kompleks 

iz Lasija (Romunija), univerza Fundacija San Antonio iz Murcie (Španija), univerza iz Turkuja (Finska) in 

kulturno središče »Culture hub Croatia« iz Splita (Hrvaška). Vsako od slovenskih zgodovinskih mest je 

Predavanje o zgodovini filma, foto: Nevenka Malnarič Brulc 
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k sodelovanju pozvalo šole in druge zainteresirane institucije, društva in skupine, ki bodo izbrano 

legendo v posameznem mestu predstavili s pomočjo različnih umetniških zvrsti: gledališče, glasba, 

animacija, video, fotografija, likovna dela … z namenom uporabe le-te za obogatitev turistične ponudbe 

mesta. K sodelovanju nas je povabila Mestna občina Novo mesto. V projekt so bili vključeni dijaki ITS-

kako temačen je bil v resnici srednji vek?. Izbrali smo legendo o Ragovem logu. Za 

potrebe predstavitve legende je bila narejena risanka v aplikaciji FlipArt, strip in igra, 

podobna lovu za zakladom, ki jo uporabniki igrajo preko mobitela s pomočjo aplikacije 

Actionbound. Izdelek bo predstavljen novembra 2021 na srečanju vseh sodelujočih v 

Škofji Loki. 

 

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje 

SAŠA LAVRIČ in NATAŠA SEKULA ZUPANČIČ 

V razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje smo se vključili v tem šolskem letu. Vodi in 

koordinira jo ZRSŠ. Glavna naloga je uvajanje formativnega spremljanja. V nalogo so lahko vključeni vsi 

predmeti, ki jih vključeni učitelji poučujemo. V letošnjem šolskem letu smo člani projektnega tima 

razvijali formativno spremljanje in se še posebej osredotočali na: 

• dejavnike, ki omogočajo pridobivanje znanja in veščin na učencem zanimiv in privlačen način,  

• da bo njihov glas slišan in upoštevan ter da se bodo vsestransko dobro počutili, 

• spodbujanje medvrstniškega sodelovanja in zavzemanje za vzpostavitev partnerskega odnosa 
z učenci.  

Naše delo je v začetku potekalo v spletni učilnici, kjer smo učitelji opravljali dejavnosti seminarja. 

Ukvarjali smo se s svojim poukom, z učnim okoljem, z načrtovanjem pouka s sodobnimi pristopi ter s 

podajanjem povratnih informacij. Pozneje smo vse dejavnosti izvedli v izbranem razredu, pri čemer 

smo se kolegialno podpirali. Naša prioritetna naloga za naslednje šolsko leto bo izboljšanje 

komunikacije med učenci in učitelji, kar bomo spremljali s pomočjo kolegialnih hospitacij. 

Sodelovali so Saša Lavrič, Marko Kastelic, Nataša Sekula Zupančič in mag. Vasja Jakše. 

 

Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM 

ZLATKA BUTKOVEC GAČNIK  

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

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

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

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

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

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

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

začele s preverjanjem didaktičnih pristopov pri pouku in s 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 tem šolskem letu sta bila opravljena tretji in četrti krog 

uvajanja didaktičnih pristopov. V vsakem krogu smo pri pouku preizkusili en didaktični pristop in podali 

Povezava do 

spletne igre 
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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. Projekt se nadaljuje in zaključi naslednje šolsko leto. 

 

Koordinacija pedagoške prakse 

ZLATKA BUTKOVEC GAČNIK 

Pedagoško prakso je opravljalo petnajst študentov. Vsi, razen ene študentke, so bili naši bivši dijaki. Za 

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

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

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

študente. V tem šolskem letu je to bilo še posebno zahtevno, saj je velik del pouka in dejavnosti 

potekalo na daljavo. Vsak načrt je bil odprt za dodatne dejavnosti, ki so se v času prakse odvijale na 

šoli. Kot koordinator sem sodelovala s fakultetami, študenti, mentorji, svetovalno službo in vodstvom 

šole. 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 omogočamo opravljanje pedagoške prakse. Posebno jih je zanimala uporaba učne 

tehnologije, saj jo na fakultetah v večini primerov ne uporabljajo v tolikšni meri kot na naši šoli. Prav 

tako so izrazili navdušenje nad potekom pouka na daljavo in pohvalili usposobljenost učiteljev za 

tovrstno izvedbo pouka. 

Preglednica: Pedagoška praksa v šolskem letu 2020/21. 

Zap. št. Študentka Smer študija Mentorica 

1.  Brudar Klara psihologija Zlatka Butkovec Gačnik 

2.  Urška Pavlin psihologija Zlatka Butkovec Gačnik 

3.  Sandra Erjavec psihologija Zlatka Butkovec Gačnik 

4.  Maj Prejac športna vzgoja Jernej Cimperman 

5.  Norma Resnik športna vzgoja Breda Vovko 

6.  Špela Drčar sociologija in slovenistika Renata Nose 

7.  Blaž Lampret zgodovina in geografija Matjaž Štih in Polonca Centa 

8.  Neja Luzar biologija Tatjana Durmič 

9.  Jan Bartol anglistika in zgodovina Maja Hren 

10.  Žak Zupan zgodovina 
Matjaž Štih in Zlatka Butkovec 

Gačnik 

11.  Iztok Zagorc geografija in zgodovina 
Polonca Centa in Suzana 

Malnar 

12.  Katja Androja nemščina in pedagogika Nataša Sekula Zupančič 
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PODVIG – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje 

prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah 

mag. BRANKA KLEMENČIČ, vodja tima 

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

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

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

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

kot 30 učiteljev. 

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

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

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

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

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

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

in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.  

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

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

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

posameznemu interdisciplinarnemu tematskemu sklopu smo vključili vsaj tri predmetna področja. 

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

izbirne predmete. Trenutno imamo pripravljene načrte za 13 različnih ITS-ov. V letošnjem šolskem letu 

smo izvajali sledeče:  

2. letnik: 

• ITS-gledališče (SLO, LAT, LUM, PSI, FIL, LUM) 

• ITS-od matematike do podjetnosti (SLO, MAT, ANG, LUM, PSI, KEM, POD) 

• ITS-kako temačen je bil v resnici srednji vek? (SLO, LAT, ZGO, UMZGO) 

• ITS-znanost v gibanju (SLO, MAT, ŠVZ, BIO, FIZ)  

• ITS-zdrav življenjski slog (SLO, ŠVZ, BIO, KEM, PSI) 

3. letnik: 

• ITS-ali nas mora biti strah? (ZGO, GEO, SLO, UMZGO) 

• ITS-film! (SLO, LUM, FIL, SOC) 

• ITS-razmišljam, iščem, (se) razvijam (ANG, SLO, KEM, BIO) 

• ITS-naravni pogon (BIO, FIZ, GEO, SOC) 

• ITS-farmacija in medicina mi nista tuji (BIO, KEM, FIZ, LAT)  

• ITS-govorim Slovenijo (SLO, ANG, NEM/FRA, SOC) 

13.  Zala Virant sociologija in geografija Nina Arnuš 

14.  Maruška Kobe socialno delo Anica Kastelec 

15.  Nina Jazbec anglistika Barbara Maznik 



[47] 

 

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

ITS – 2. letnik 

ITS-gledališče (gremo na kavo s Talijo in Melpomeno) 

TOMAŽ KONCILIJA 

V šolskem letu 2020/21 je ITS-gledališče obiskovalo 12 dijakov, glavni cilj pa je bil uprizoriti gledališko 

predstavo Veliki Gatsby po istoimenskem romanu F. S. Fitzgeralda. Potem ko smo na začetku kar nekaj 

tednov posvetili izboru dela, pri čemer so v karseda veliki meri sodelovali dijaki s svojimi idejami, 

željami in vizijami, smo se lotili dramatizacije, kasneje pa seveda tudi scenografije, kostumografije ter 

mizanscenske postavitve na odru. Dijaki so bili za delo izjemno motivirani in končni rezultat – dramsko 

besedilo po romanu – je 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 pretežno na daljavo, 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. Ob 

koncu šolskega leta, ko so se okoliščine sprostile do te mere, da smo se lahko ponovno vrnili v šolske 

klopi, nam je uspelo Velikega Gatsbyja vaditi že na odru gimnazijske telovadnice, za premiero pred 

gledalci pa je žal zmanjkalo časa. Dogovorili smo se, da bomo 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 2021, ko bo še posebej aktualna glede na dejstvo, da je Veliki Gatsby 

maturitetno branje za letošnje (2022) četrtošolce.  

ITS-od matematike do podjetnosti  

MOJCA RANGUS 

ITS-od matematike do podjetnosti je namenjen razvijanju kompetence podjetnosti, kar pomeni 

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

pouku smo uporabljali najnovejše metode dela, ki jih uporabljajo tako najuspešnejši startupi in 

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

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

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

angleščine, slovenščine, psihologije in likovne umetnosti. Reševali smo štiri podjetniške izzive. Prvi izziv 

nam je dal Razvojni center Novo mesto, drugega podjetje Go4Panda, tretjega DataBitLab, v četrtem pa 

so dijaki razvijali svojo lastno poslovno idejo in jo predstavili predstavnikom Razvojnega centra Novo 

mesto. 

Predmet obsega 105 ur in obiskovalo ga je 24 dijakov. V letošnjem šolskem letu je pouk potekal v šoli 

in na daljavo preko Zooma. 
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Dijaki in učitelji smo bili pri pouku sproščeni, zadovoljni in pozitivno naravnani, saj je za uspeh 

pomembna tudi posameznikova miselna naravnanost. 

ITS-kako temačen je bil v resnici srednji vek? 

NEVENKA MALNARIČ BRULC 

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

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

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

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

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

zgodovinskih virov in razvijanje kompetence podjetnosti. 

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

pravilih heraldike in ga predstavili, pripravili družinski rodovnik s pomočjo spletne aplikacije My 

heritage in ga analizirali, podrobno analizirali izbrane balade iz zbirke Srednjeveške pesmi in balade 

Janeza Menarta (balade so morali umestiti v zgodovinski okvir in raziskati zgodovinsko ozadje pesmi). 

Novembra nas je mestna občina Novo mesto povabila k projektu Refresh+, ki ga v Sloveniji vodi 

Združenje zgodovinskih mest. V okviru projekta smo pri ITS-kako temačen je v resnici srednji vek? začeli 

raziskovati, kako bi izbrano legendo domačega kraja predstavili širši skupini ljudi in bi pomenila 

obogatitev domače turistične ponudbe. Dijaki so se odločili za strip, risanko in lov za zakladom na 

terenu s pomočjo aplikacije za mobitele. Po skupinah so dijaki pripravili nabor različnih aktivnosti, 

predloge se je ovrednotilo in izbrane aktivnosti uporabilo v igri lov na zakladom. Dejavnosti so vnesene 

v aplikacijo Actionbound. Za potrebe igre je bil narejen strip in risanka v aplikaciji Flip Art. Povezava do 

aplikacije je javno objavljena na strani Mestne občine Novo mesto. Večino dela je bila opravljena na 

daljavo, s testiranjem aplikacije na terenu smo čakali do junija, ko je bilo končno lepo vreme in pouk v 

šoli. V juniju smo se opravili tudi na medpredmetno ekskurzijo v Muzej Krško, kjer smo imeli delavnico 

knjigoveštva in delavnico kemogram, obiskali pa smo tudi grad Rajhenburg, kjer smo se seznanili z 

arhitekturo gradu in trapisti ter izdelali svojo lastno čokoladno liziko.  

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

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

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

slike z mariološkimi motivi). 

Delo v timu, foto: Mojca Rangus Predstavitev projekta, foto: Mojca Rangus 
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Pri slovenščini so ponovili znanje o srednjeveški literaturi v Evropi. Prebirali so v pesmi v Dantejevi 

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

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

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

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

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

pesmi interpretirali in predstavili zgodovinsko o ozadje Menartovih pesmi. Dijaki so spoznavali vpliv 

srednjeveškega življenja na besedno umetnost v srednjem veku in v sodobnosti. Razvijali so zmožnost 

interpretativnega branja in govornega nastopanja.  

Dijaki so se naučili ključne družbene in kulturne dogodke, pojave ali procese umestiti v ustrezen 

zgodovinski čas in prostor, razvijali so spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev ter 

kritično presoditi njihovo uporabno vrednost. Oblikovali so svoje sklepe, mnenja, stališča, 

interpretacije ter razvijali sposobnost različnih oblik komunikacije in socialne spretnosti pri različnih 

oblikah sodelovalnega učenja. Naučili so se odgovornega in pozitivnega odnosa do ohranjanja 

slovenske in evropske kulturne dediščine.  

 

ITS-znanost v gibanju 

BLAŽ ZABRET 

Pri ITS-u poskušamo odgovoriti na ključno raziskovalno vprašanje: Kaj se dogaja v mojem telesu med 

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

bil zastavljen dvostopenjsko, iz teoretičnega ozadja in praktičnega preizkušanja v telovadnici ali na 

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

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

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

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

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

izvedbo praktičnih nalog pa smo podajali preko videokonferenc. Ob koncu pouka smo izvedli tudi tri 

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

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

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

Kemogram, foto: Nevenka Malnarič Brulc 
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dobila v obravnavo svoj mišični sklop, za katerega je morala pripraviti in opraviti 3 vaje. Z izbranimi 

vajami so morali preveriti eksplozivnost izbrane mišične skupine, statično moč in utrudljivost. Zadnji 

dan so svoje rezultate dijaki predstavili ostalim sošolcem in učiteljem in vse vaje skupaj tudi izvedli. V 

okviru projektnih dni smo obiskali tudi Fakulteto za šport. 

ITS-zdrav življenjski slog 

JERNEJ CIMPERMAN, MARIJA KOČAR in MARINKA KOVAČ 

Zelo zagnano in z upanjem, da v letošnjem šolskem letu ne bo pri izvedbi ZŽS sodeloval koronavirus, 

smo v septembru predstavili načrt izvedbe in dijake pozvali k dopolnitvi z njihovimi idejami, predlogi … 

Začeli smo s predstavitvijo temeljnih vsebin za zdrav življenjski slog (spanje, prehrana, duševno in 

telesno zdravje) in podali roke za izvedbo. Pri obravnavi osnovnih sestavin hrane smo izvedli 

laboratorijske vaje za določitev beljakovin, ogljikovih hidratov, maščob. Pomembnost vitaminov v hrani 

smo poudarili ob izvedbi laboratorijske vaje »Določitev C-vitamina v sadju in zelenjavi«. Poznavanje 

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 »Določitev soli v prehrambnih 

izdelkih«.  

Da bi povečali pitje vode in ozavestili še ostale dijake Gimnazije, je vsak dijak izdelal »vabilo k pitju«, ki 

smo jih namestili ob pipe na šoli.  

Letošnje leto je proglašeno kot leto sadja in zelenjave. V ta namen smo uredili oglasno desko ob 

biološkem kabinetu, na kateri so zbrane pomembne informacije in že na pogled vabi, da si jo ogledaš. 

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 oddali kot poročilo ob koncu šolskega leta.  

Nagovarjali smo jih k zbiranju informacij o zdravem življenjskem slogu, jih usmerjali na spletne strani, 

k ogledu filmov, opozarjali na dogodke in tudi kritično ovrednotili vsebine.  

Izvedli smo 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 dober vpogled v to, koliko se da storiti zase in za 

svoje zdravje v obdobju enega leta kljub karanteni. Na urah, ki smo jih imeli na daljavo, pa smo predelali 

Dijaki po izvedenih vajah v fitnesu, foto: Tanja Gačnik 
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snov o pomenu športne aktivnosti za ohranjanje zdravja. Našteli smo glavne dejavnike tveganega 

življenjskega sloga in ugotavljali, kako redna športna vadba vpliva na pojav najpogostejših bolezni. 

Žal nam je tudi letos epidemija preprečila izvedbo zamišljenih projektnih dni, zato smo bili prisiljeni na 

nov načrt izvedbe. 

Čas korone je še bolj potrdil pomembnost zdravega življenjskega sloga posameznika, njegovega 

telesnega, psihičnega zdravja, za kar so se trudili tudi z učiteljema športne vzgoje in psihologije in iskali 

metode za preventivo in izboljšanje imunskega sistema, odnosa do bližnjega, narave in osebne higiene.  

Na Gimnazijsko pot smo odšli prvi projektni dan, se na njej družili, spoznali osebnosti, povezane z 

Gimnazijo NM, in jo v hudi vročini prehodili. 

Drugi projektni dan so dijaki opravili doma in dokumentirano s sliko poslali v pregled. Nabrati so morali 

zelišča za čaj in jih dati sušiti, skuhati pa so morali tudi jedi po meniju, ki so ga izdelali za septembra 

načrtovane projektne dni na Gorjancih za svojo družino, dokumentirati in oddati v pregled. 

Zelo veliko življenjskega znanja in izkušenj je bilo posredovanih in izmenjanih in v vsakem od nas so 

ostale sledi – manjše ali večje. 

ITS – 3. letnik 

ITS-ali nas mora biti strah? 

MATJAŽ ŠTIH 

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

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

zgodovina, geografija, slovenščina in likovna umetnost. Glavni procesni cilj, ki smo si ga zastavili, je bil, 

da dijak razume, prepoznava, vrednoti in se zna odzivati na totalitarizem, terorizem in migracije. Pri 

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

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

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

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

posameznih terorističnih organizacijah. Pri likovni umetnosti so se ukvarjali s položajem umetnika in 

umetnosti v totalitarizmu. Spoznali so tudi pomembne umetnike migrante, njihovo življenje in 

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

raziskovali so idejno ozadje in ga aktualizirali. Pri geografiji pa so spoznavali vzroke za migracije v 

preteklosti in danes. Raziskovali so potek glavnih migrantskih poti in usodo posameznih migrantskih 

skupin. V času dela na daljavo smo izvedbo prilagodili in za delo uporabljali aplikacijo Zoom in 

elektronsko pošto. Ekskurzije v München in Dachau nismo izvedli, nadomestili smo jo z virtualnim 

ogledom. Junija pa smo izvedli ekskurzijo in 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 izrazil nasprotovanje fašizmu. Za zaključek smo v živo izvedli vodeno debato in iskali 

odgovor na vprašanje: Ali nas mora biti strah? Naše delo lahko označimo kot uspešno. Izvajanje ITS 

bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu. 

  



[52] 

 

ITS-film 

UROŠ LUBEJ 

Vodilo ITS-film je »razumemo film – ustvarjamo film«. Cilj tega ITS-a je torej razumevanje filma, ki se 

izkazuje z ustvarjanjem avtentičnih nalog, v katere morajo dijaki vključiti znanja in veščine, povezane s 

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

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

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

zgodovine filme, 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, ob koncu šolskega leta tudi izdelovanje kratkega filma.  

V okviru ITS-a smo izvedli tudi virtualno ekskurzijo na dva festivala, in sicer na festival mladinskega 

filma Emotion ter festival animiranega filma Animateka. 

V okviru ITS smo sodelovali tudi z zavodom VIZO, in sicer v njihovem projektu Poučevanje s filmom v 

srednjih šolah.  

Šolsko leto smo zaradi karantene zaključili na drugačen način, kot je bilo predvideno – namesto ogledov 

festivalov v živo, smo jih izvedli virtualno, obisk filmskega mesta Bavaria Filmstadt pa smo nadomestili 

s projektnimi dnevi v šoli. 

ITS-razmišljam, iščem, (se) razvijam 

mag. BRANKA KLEMENČIČ in TANJA GAČNIK 

V okviru ITS-razmišljam, iščem, (se) razvijam smo si postavili ključno raziskovalno vprašanje: Kako lahko 

bazična znanja naravoslovja, družboslovja in informatike 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. 

Prizor is filma »Highschool never ends« 
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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. Nekateri so svoja dela predstavili na podjetniških startupih, ostali na natečaju za 

50. Krkine nagrade. Vsi so napisali tudi strokovni članek. 

ITS-naravni pogon 

TANJA GAČNIK 

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

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

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

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

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

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

Pri prvem sklopu so dijaki spoznali vrste in vire energij, tipe elektrarn in osnove njihovega delovanja, 

fizikalne, biološke in geografske prednosti oz. omejitve postavitve in pridobivanja energije ter ogljični 

odtis elektrarn na kWh proizvedene energije. S projektnim delom je vsak dijak ocenil ogljični odtis in 

energijsko bilanco svoje družine. 

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

interesi s socialnim razvojem in varstvom okolja. Dijaki so preučevali vzroke za podnebne spremembe 

ter možne rešitve za omilitve vse bolj očitnih vplivov človeka na vse ekosisteme. Vsebine so bile 

aktualne, tako lokalne kot globalne, tako medijsko odmevne kot javnosti manj poznane: vpliv tekstilne 

industrije, pravična trgovina, ravnanje z odpadki, trajnostna mobilnost, slovenska in globalna 

trajnostno usmerjena politika in zakonodaja, Zakon o vodah, izumiranje vrst, biotska raznovrstnost, 

zavarovana območja … 

Pouk sta s svojim znanjem in delavnicama obogatila gosta iz zunanjih institucij (Svet energije, 

Umanotera).  

V okviru projektnih dni so dijaki svoje znanje in opolnomočenost preverili ter poglobili s timskim 

projektnim delom in strokovno ekskurzijo. Četrtek je bil namenjen projektnemu delu: dijaki so v 

skupinah iskali strokovno podkrepljeno in čim bolj natančno ceno prehoda na brezogljično Slovenijo 

ter ceno preoblikovanja Novega mesta v pametno in trajnostno mesto. V petek so v Krškem obiskali 

interaktivni multimedijski center Svet energije, med sprehodom po Brestanici in okolici pa iskali še 

druge, z ITS povezane vsebine (termo- in hidroelektrarna, trajnostni turizem, ureditev vodotokov …).  

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

prilagoditvami izvedli večino predvidenih vsebin ITS-naravni pogon. Profesorji smo nad napredkom in 

znanjem dijakov navdušeni, saj so slednji dokazali, da so sposobni poiskati zanesljive informacije, se na 

podlagi slednjih samostojno odločati in svoje znanje zagovarjati.  
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ITS-farmacija in medicina mi nista tuji 

JANJA PUST 

Že drugo leto smo za dijake 3. letnika izvajali ITS-farmacija in medicina mi nista tuji. Osnovni skupni cilj 

sklopa je, da dijaki spoznajo medicino in farmacijo na način, ki jim bo koristil tako pri prepoznavanju 

bolezni, zdravljenju le teh z zdravili in, če je le mogoče, na čim bolj naraven način (npr. s fitoterapijo – 

zdravljenje z zdravilnimi rastlinami). Pri ITS-u spoznavajo organske sisteme, področja medicine, ki se 

ukvarjajo z zdravljenjem posameznih sistemov, fizikalne diagnostične metode, zdravila in prehranska 

dopolnila ter se seznanjajo z neznanimi izrazi iz obeh področij. Kot prvo leto smo tudi letos sodelovali 

biologinja Tatjana Durmič, kemičarka Janja Pust, fizik Miha Hadl ter latinist Marko Kastelic in oblikovali 

4 med sabo povezane sklope.  

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

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

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

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

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

za navajanje dijakov na ustrezno komunikacijo, zato bomo to metodo zagotovo ohranili pri tem ITS in 

v okviru rednega pouka. Ker so dijaki v sklopu predmeta oddajali poročila o svojem o svojem delu, smo 

povabili k pouku kolega, ki jih je seznanil s pravilnim navajanjem literature. V drugem delu so dijaki 

spoznavali posamezne organske sisteme človeškega telesa in pogosta bolezenska stanja, povezana z 

njimi. Teorijo naj bi nadgradili s sekcijo govejega očesa in ledvic svinje, vendar zaradi pouka na daljavo 

to ni bilo izvedljivo. V tretjem delu so raziskovali vlogo posameznih oddelkov v bolnišnicah. Načrtovali 

smo obiske določenih oddelkov v Splošni bolnišnici Novo mesto, vendar nam je pandemija covid-19 

preprečila obiske v živo. Preko platforme Zoom je svoje delo predstavila tudi specialistka nefrologije in 

vodja dializnega oddelka. V času projektnih dni so dijakom v sejni sobi SB Novo mesto predstavili svoje 

delo in študij še diabetolog, pediatrinja in histopatolginja. Preko Zooma je medicinska sestra v 

Zdravstvenem domu Novo mesto predstavila vlogo oddelka za zdravstveno vzgojno delo. 

V medicinskem delu predmeta smo pri dijakih spodbujali tudi podjetno razmišljanje. Glede na dve leti 

prekinjenega šolanja s poukom na daljavo, so se dijaki odločili, da bodo raziskovali težave, ki so se pri 

mladih povečali v tem času. Kolega, ki se ukvarja s podjetništvom, je pred raziskavo pripravil delavnico, 

v kateri jim je predstavil, kako se lotiti raziskave, da bodo problem primerno predstavili. Po izvedeni 

anketi so svojo raziskavo in napotke za reševanje problema strnili v obliki infografik. Izobešene na 

šolskih zidovih so ozaveščale njihove vrstnike o problemu stresa, zasvojenosti z internetom, o 

duševnem in telesnem zdravju, pomenu gibanja, spanja in zdrave prehrane.  

Dijakom smo ob predstavitvi načrta dela pripravili slovar za sprotno vpisovanje neznanih strokovnih 

imen pri vseh sodelujočih sklopih. To je služilo kot pomoč pri sklopu STROKOVNA TERMINOLOGIJA, kjer 

so dijaki spoznali dva načina, kako so termini sestavljeni. Po kratki predstavitvi v skupinah so dijaki 

pregledali latinske in grške termine, ki jih uporabljamo za označevanje človeškega telesa (organi, 

mišice, kosti, žile) in nekaj najpogostejših pripon, ki označujejo stanja oz. bolezni. Ker so veliko izrazov 

že poznali, so naloge opravili hitro in brez večjih težav. Za lažje razumevanje neznanih terminov smo z 

dijaki pogledali tudi nekaj spletnih slovarjev, s katerimi si lahko pomagajo (npr: 

https://www.merriamwebster.com/medical).  

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

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

pred tem pogovarjali tudi o vrednotenju internetnih virov. Svoje ugotovitve so strnili v PowerPoint 

predstavitvah. Predstavili so različne preiskave, termografijo, ultrazvok, jedrsko magnetno resonanco, 
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medicinsko diagnostiko z rentgenskimi žarki in nuklearno medicino (PET). V času projektnih dni so si 

ogledali radiološki oddelek SB Novo mesto.  

V sklopu FARMACIJA smo se letos najprej ukvarjali z naslednjimi podsklopi: Zdravilne učinkovine, 

Spremljajoči dokumenti zdravila, Neželeni učinki in farmakovigilanca. Pri vsakem sklopu je bil podan 

kratek teoretični uvod, nato pa so dijaki samostojno v skupinah predelovali različne dokumente in baze 

podatkov (BPZ) ter odgovarjali na vprašanja ter reševali naloge na učnih listih. Svoje odgovore so 

oblikovali na Padlet-u. Ob spoznavanju zdravil so dijaki le-te primerjali s prehranskimi dopolnili. Na 

terenu so v specializiranih prodajalnah preiskali različne tipe prehranskih dopolnil in jih med sabo 

primerjali. Spoznali so bistvene razlike med zdravili in prehranskimi dopolnili ter se naučili, komu in kje 

poročati, če bi jim prehransko dopolnilo škodilo ali bi mislili, da jim je. Glavni cilj, postavljen dijakom 

po seznanitvi s temi podsklopi, je bila izdelava projektne naloga Osebna kartica zdravil, kjer so za znano 

osebo iz domačega okolja preučili zdravila (namen in način uporabe, neželene učinke, interakcije, 

posebnosti pri jemanju in shranjevanju, opozorila) ter sestavili pregledni dnevni plan jemanja in 

uporabe, z zapisom najpogostejših in nevarnih neželenih učinkov ter interakcij. Ob tem so skupaj z 

družinskimi člani izbranega človeka ugotovili, o čem bi se bilo treba posvetovati z osebnim zdravnikom, 

da bi zdravljenje s številnimi zdravili pustilo čim manj posledic na zdravju človeka.  

Med nastajanjem prve projektne naloge smo prek Zooma poslušali predavanje prof. dr. Boruta Štruklja 

o aktualni tematiki cepiv proti covid-19 ter ostalih bioloških zdravilih. Predavanje je bilo kot naročeno, 

ravno v času velikih razprav in dilem o tem, ali se ali se ne cepiti, in je razjasnilo številne dileme in 

dvome.  

Po podsklopih, povezanih z zdravili ter prehranskimi dopolnili, smo se lotili spoznavanja fitoterapije – 

zdravilske metode, ki za ohranjanje in izboljšanje zdravja uporablja zdravilne rastline. Dijaki so se 

naučili razlikovati med zdravili rastlinskega izvora z dokazano učinkovitostjo in tradicionalnimi zdravili 

rastlinskega izvora, ki so sestavni del uradne medicine, kot vsa ostala zdravile ter pripravki iz zdravilnih 

rastlin, ki so del komplementarne zdravilske metode fitoterapije. Organizirali smo delavnico dolgoletne 

zeliščarice Jožice Bajc Pivec, ki je vsem nam področje fitoterapije zelo podrobno predstavila; od 

zgodovine, kodeksa zdravilstva, nabiranja in priprave rastlin ter različnih pripravkov iz zdravilnih rastlin 

in področja uporabe. Po tem spletnem predavanju so imeli dijaki drugo projektno nalogo, ta pa je bila 

teoretična in praktična. Izbrali so si svoje zdravilne rastline, jih preučili in opisali ter iz njih pripravili 

domač pripravek, ki jim bo v pomoč pri ohranjanju zdravja ali dobrega počutja. Zaradi epidemije je 

celoten sklop farmacije potekal na daljavo, iz celotnega načrta pa je tudi letos izpadlo laboratorijsko 

delo in skupno terensko delo z zeliščarico, kar pa ponuja nove cilje in izzive za prihodnja leta. 
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UNESCO pridružene šole (ASPnet) 

MAJA HREN 

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

pa smo ga morali prilagajati epidemiološkim razmeram. V projekt, ki ga izvajamo na ravni celotne šole, 

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

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

obeleževanje Unesco in drugih svetovnih dni se je letos aktivno vključila tudi Dijaška organizacija, 

predvsem na družabnih omrežjih. Pred, ko tudi v obdobju dela na daljavo, smo s številnimi delavnicami, 

predavanji in prostovoljnimi akcijami, kot tudi s povezovanjem 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 5 nacionalnih projektih po večini na daljavo, 

projekta Gimnazije Brežice Slovenski izgnanci od 1941 do 1945 z naslovom Svoboda pa smo se udeležili 

v živo. Vse ostale aktivnosti in srečanja so bila letos izvedena na daljavo.  

V sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto smo v mesecu marcu na 

daljavo izvedli četrti nacionalni Unesco projekt Živa knjižnica. Temeljni namen projekta Živa knjižnica 

je ozavestiti udeležence/-ke o temeljnih človekovih pravicah, ki so med drugim tudi temeljne vrednote 

Unesca. Uvodno interaktivno delavnico o tem, kako se spopasti s predsodki, je vodil nacionalni 

koordinator Žive knjižnice Mitja Blažič (predstavnik društva DIH), ki je v nadaljevanju vodil tudi pogovor 

z živimi knjigami. V drugem delu je sledil pogovor s tremi živimi knjigami (Maša, Tadej, Edi) na temo 

spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza. V tretjem delu pa je sledil pogovor še z 

dvema živima knjigama, bratoma Abdullahom in Mohamedom Orfahlyem, ki sta prišla kot begunca iz 

Sirije (Damaska) pred 5 leti v Slovenijo. Dogodka so se udeležili dijakinje in dijaki ter mentorice iz 6 

različnih šol: Gimnazija Brežice, Gimnazija Ledina, Srednja šola Ravne na Koroškem – Gimnazija, Srednja 

šola za gostinstvo in turizem Novo mesto, Ekonomska in trgovska šola Brežice, Gimnazija-Ginnasio Gian 

Rinaldo Carli Koper-Capodistria). Iz naše šole so se dogodka udeležili dijakinje in dijaki 3. d-oddelka. 

Vtisi udeležencev:  

• »Mitja Blažič je bil izjemen vodja dogodka. Najbolj mi je bilo všeč, da so se tako imenovane žive 

knjige posvetile tudi našim vprašanjem in na njih zelo lepo in jedrnato odgovorile. Osebno se 

nisem zavedala, da se morajo še zmeraj soočati s tako veliko problemi in so zaradi svojih 

identitet še zmeraj tako zaznamovani in obsojani. Menim, da zdaj nekatere stvari veliko bolje 

Mitja Blažič, foto: Nina Arnuš Udeleženci, foto: Nina Arnuš 



[57] 

 

razumemo in prav tako nam je današnji dogodek odprl oči o problematiki, o kateri bi se morali 

še pogovarjati in kjer bi se lahko še veliko stvari lahko izboljšalo. Res mi je v veselje, da je naš 

razred lahko dobil to izkušnjo. Škoda, ker ni potekala v živo.« Ana Davidović, 3. d  

• »Živa knjižnica se mi je zdela zelo zanimiva in poučna, kahoot kviz o stereotipih se mi je zdel 

domiseln in zabaven. Ganilo me je, ko so LGBTQ+ žive knjige (Maša, Edi in Tadej) govorile o 

tam, kako jih sprejema družba, o samoizolaciji zaradi strahu pred kritikami in nesprejetostjo pa 

tudi o odzivih njihovih družinski članov. Razkritje svoje spolne usmerjenosti je moralo biti zanje 

težko, saj je istospolnost še vedno tabu tema v Sloveniji in marsikje po svetu. Zelo sta se me 

dotaknila tudi brata migranta (Mohamed in Abdullah) iz Sirije, ki sta se morala spopadati z 

vojno, izgubo normalnega življenja, neznano usodo, ksenofobijo in diskriminacijo. Menim, da 

smo vsi ljudje enakovredni, ne glede na poreklo, vero, spol, raso in spolno usmerjenost. Ljudje 

smo bitja s svobodnim načinom razmišljanja, opredeljevanja, načinom življenja in idej, vsaka 

kultura ima svoje norme in morale, kar je dobrodošlo in vredno spoštovanja, dokler ne krši 

pravice drugih ljudi (kot jih kršijo rasisti, seksisti, homofobi in ksenofobi). Drugačnost je super, 

ker če bi bili vsi enakega mnenja, ideologij, izgleda ... se posameznik ne bi ločil od celote, kar 

bi bilo dolgočasno. Kolikor sem v tej delavnici spoznala žive knjige, lahko rečem, da so borci, 

pogumni in so lahko ponosni nase, saj je življenje, ko te precejšen del družbe obsoja, ne da bi 

te najprej spoznali, težko.« Erika Jakša, 3. d  

• »Čestitke za organizacijo! Zelo poučno in zanimivo. Najlepša hvala vsem "živim knjigam", da 

ste z nami delili svoje življenjske izkušnje in razmišljanja. Veliko novega smo spoznali. Želimo 

vam vse dobro!« dijaki in profesorji Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper 

 

EPAS (Šola ambasadorka Evropskega parlamenta)  

NINA ARNUŠ 

Tudi v šolskem letu 2020/21 so dijaki naše šole aktivno sodelovali v projektu Šola ambasadorka 

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

projekta je sodelovalo 70 slovenskih srednjih šol. Naši dijaki so se pri izvedbi dejavnosti, povezanih s 

projektom, odlično izkazali, saj so se po številu prejetih točk uvrstili na 9. 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 okviri projekta smo izvedli spodaj navedene aktivnosti.  

Živa knjiga, foto: Nina Arnuš Kviz o predsodkih, foto: Nina Arnuš 
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Obravnava evropskih vsebin 

Da bi dijaki pobliže spoznali delovanje in ustroj Evropske unije, smo uvodoma tovrstne vsebine 

obravnavali pri sociologiji, geografiji in razrednih urah ter v okviru Državljanske kulture. Povabili smo 

tudi zunanje sodelavce.  

S tem namenom smo 11. 12. 2020 za dijake 3. c organizirali predavanje in pogovor na temo evropskega 

zelenega dogovora – Podnebne spremembe in degradacija okolja življenjsko ogrožajo Evropo in svet. 

Gostja je bila Aleksandra Pavlič iz predstavništva Europe Direct Novo mesto, ki predstavlja »podaljšano 

roko« Evropske komisije. Dijake je pobliže seznanila z okoljsko problematiko in strategijo reševanja le-

te. Na koncu je bil tudi čas za postavljanje vprašanj, k čemur so dijaki aktivno pristopili.  

Zaradi zanimanja dijakov smo se dogovorili za ponovno srečanje z gospo Aleksandro Pavlič, in sicer na 

temo Evropska unija v vsakdanjem življenju. Dogodek je bil izpeljan 16. 12. 2020.  

Delavnica in pogovor z gospodom Zoranom Stančičem za dijake 3. c  

2. 12. 2020 so imeli dijakinje in dijaki 3. c organiziran dveurni dogodek na temo Evropske unije. Eno 

šolsko uro so imeli poučno, zanimivo in interaktivno delavnico o Evropski uniji, ki jo je vodila gospa 

Maja Kranjc Todorović (Hiša EU, Predstavništvo Evropske komisije). V drugem delu pa se nam je 

pridružil gospod Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Z dijakinjami in dijaki 

je spregovoril o vlogi EU v Svetu ter o vrednotah Lizbonske pogodbe. Poudaril je eno izmed temeljnih 

načel EU – načelo solidarnosti. Spregovoril pa je tudi o digitalni ekonomiji in infrastrukturi ter o trenutni 

zdravstveni situaciji. Na koncu srečanja je dijake nagovoril s pomenljivim sporočilom: »Bodite dobri, 

aktivni (v dejanjih in razmišljanjih), čuteči in korajžni. Izzivajte meje, vendar odgovorno.« 

Spletni seminar o Evropski uniji za dijake 3. a, 3. b, 3. d, 3. k, 3. š: Doživi 

Evropo doma! 

Med 2. in 10. decembrom 2020 smo za tudi dijake 3. a, 3. b, 3. d, 3. k, 3. š organizirali aktivnost, 

povezano s tematiko Evropske unije. Dogodek je bil organiziran tudi v okviru Državljanske kulture. 

Predstavnika Hiše Evropske unije iz Ljubljane (Predstavništvo Evropske komisije), Maja Kranjc 

Todorović in Luka Kavčič, sta na poučen, zanimiv in interaktiven način približala dijakom delovanje in 

institucije v Evropski uniji ter njeno vlogo v našem vsakdanjem življenju. Dijaki so delali v skupinah, se 

vživeli v vlogo poslancev ter glasovali v povezavi z različnimi aktualnimi temami in vlogo Evropske unije.  

Okrogle mize  

V okviru projekta in Državljanske kulture smo za dijake organizirali več okroglih miz.  

Pogovor z evropsko poslanko Ireno Jovevo  

V torek, 6. aprila 2021, so se dijaki 3. c udeležili okrogle mize z evropsko poslanko Ireno Jovevo. 

Pogovor, ki ga je moderirala Suzana Krvavica, je potekal prek videokonference. Poslanka je najprej 

predstavila svoj običajni delovni dan pred epidemijo in v zadnjem letu, ko delo evropskih poslancev 

poteka večinoma na daljavo. Ob tem se je dotaknila tem, ki so v epidemiji stopile v ospredje, to so zlasti 

znanost in tehnologija, družbena omrežja in cepiva. Spoznali smo tudi njeno profesionalno in politično 

kariero ter razloge za zamenjavo novinarstva s političnim parketom. Poudarila je, da se je z vstopom v 

politiko aktivno odzvala na probleme, ki jih je spoznala kot novinarka. K aktivnemu državljanstvu, 

kritičnosti, strpnosti, radovednosti in uvidevnosti je pozvala tudi mlade, ki na situacijo v družbi lahko 

vplivajo na različne načine, najbolj neposredno pa z udeležbo na volitvah. Pogovarjali smo se tudi o 
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prednostih odraščanja v dvojezični družini, medkulturnosti, strategiji EU za enakopravnost žensk in 

možnostih za delovanje mladih. Dijake je spodbudila, naj izkoristijo različne izmenjave in študijske 

programe ter se vključijo v mladinske organizacije. Izkoristijo naj tudi vse pozitivne priložnosti sodobne 

tehnologije.  

Svoje vtise o okrogli mizi sta strnili dve dijakinji 3. c:  

• »Pogovor z Ireno Jovevo je bil zelo poučen in zanimiv. Zajeli smo številne teme, od delovanja 

Evropskega parlamenta, tehnologije in sedanjih okoliščin pa vse do problemov zaradi 

epidemije. Zelo sem bila navdušena nad njeno iskrenostjo in odnosom do nas dijakov.« Anteja 

Ratajec 

• »Pogovor s poslanko gospo Ireno Jovevo nam je odprl vrata v Evropski parlament. Seznanila 

nas je tako z delovanjem EP kot tudi s svojim delom. Med pogovorom smo se dotaknili 

nekaterih aktualnih tematik, kot so boj za zajezitev širjenja epidemije, delo poslancev »od 

doma«, položaj žensk v primerjavi s položajem moških v politiki ter svobode medijev. Odkrito 

nam je predstavila tudi svoja stališča o teh vsebinah in nas spodbudila k radovednosti, 

vedoželjnosti in kritičnosti.« Ajda - Lea Jakše 

Dijaki 3. k in člani Interacta na spletnem pogovoru z evroposlancema  

V ponedeljek, 25. 1. 2021, so se dijaki 3. k v okviru predmeta retorika in člani kluba Interact udeležili 

spletnega pogovora z evropskima poslancema Ljudmilo Novak in dr. Klemnom Grošljem. Pogovor, ki je 

potekal v okviru projekta Evrošola EPAS, je moderiral Mito Žnidarko iz Hiše Evropske unije. Dijaki so 

pripravili šest sklopov vprašanj, in sicer o delovniku evropskih poslancev in politični karieri obeh gostov, 

o epidemiji v Sloveniji in EU, vplivu brexita na evropsko gospodarstvo in mlade, socialnem omrežju in 

sovražnem govoru, varovanju okolja in kriznem upravljanju ob potresih in drugih naravnih katastrofah 

ter o vrednotah EU. Odgovori obeh evropskih poslancev so bili zanimivi, argumentirani in izčrpni.  

Vtise o okrogli mizi so zapisali trije udeleženci:  

• »Izkoristili smo enkratno priložnost in se udeležili pogovora z evropskima poslancema Ljudmilo 

Novak in Klemnom Grošljem. Čeprav ima večina mladih ob besedah Evropski parlament in 

poslanci asociacijo na suhoparno in »dolgočasno« politiko, je ta pogovor pokazal ravno 

nasprotno. Osredotočal se je predvsem na aktualne teme, ki pri večini vzbujajo strah, 

zaskrbljenost in željo po spremembah, začinili pa smo ga tudi z osebnejšimi vprašanji. Dve temi 

sta posebej vzbudili moje zanimanje – EU in epidemija covid-19 ter vpliv brexita na mlade in 

njihovo zaposlovanje. Hvaležna sem za tako priložnost, saj mi je odprla širši pogled na svet, 

Pogovor z evropsko poslanko Ireno Jovevo, foto: Urška Longar 
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politiko in predvsem na naš danes in jutri. Mislim, da se mladi v tej starosti premalo zavedamo 

realne situacije, ki nas obkroža, ter se na žalost preveč zanašamo na govorice in rumeni tisk.« 

Ekaterina Petrovič, 4. d  

• »Oba poslanca sta odlično odgovorila na naša vprašanja in izrazila svoje mnenje. Odgovori so 

bili poučni, tako da smo bolje spoznali delovanje Evropske unije. Zanimivo je bilo, ker smo 

spoznali mnenja predstavnikov dveh nasprotnih političnih strani. Na nekaterih področjih sta se 

poslanca strinjala, na drugih sta si nasprotovala. Spoznala sva, da ima Evropska unija veliko 

programov in načrtov, katerih cilj je pomagati nam in vsem državam članicam. Za mnoge od 

teh programov prej še nisva slišala. Poleg tega sva dobila vpogled v življenje poslanca. Čeprav 

opravljata glavnino svojih dejavnosti v tujini, se trudita, da ohranjata aktiven stik z državljani. 

Zanimivo je bilo slišati, da imata skoraj enako mnenje o brexitu. Njuni odgovori so v nama 

vzbudili optimizem in obudili najino zanimanje za Evropsko unijo.« Val Vidmar in Kal Vilan Kotar 

Dražumerič, 2. c  

 

 

Okrogla miza: Gimnazija – združena v raznolikosti  

V torek, 11. 5. 2021, smo na Gimnaziji Novo mesto obeležili dan Evrope. V okviru programa Šola 

ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) smo za vse dijake 3. letnikov pripravili okroglo mizo na 

daljavo z naslovom GIMNAZIJA – ZDRUŽENA V RAZNOLIKOSTI. Izhajali smo iz gesla Evropske unije. V 

pogovoru so sodelovale dijakinje naše gimnazije, ki jim Slovenija ni prva domovina. Z nami so podelile 

razloge za selitev, izkušnje o prihodu v Slovenijo, spomine o prvem stiku s slovenskim jezikom, zaznave 

o kulturnih razlikah in načrte za prihodnost. Gostje okrogle mize so bile Uma Bobić, Samara Andrade 

Pereira, Josipa Petričević in Viktoria Krusharova. Pogovor je moderirala profesorica Suzana Krvavica. 

Dijaki 3. letnika so okroglo mizo Gimnazija – združena v raznolikosti, ob prisotnosti profesorjev, 

spremljali iz svojih matičnih razredov, saj je bil dogodek projeciran na tablo. 

 

Pogovor z evropskima poslancema Klemnom Grošljem in Ljudmilo Novak, 

foto: Urška Longar 
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Informacijska točka EU  

Da bi Evropsko unijo približali vsem dijakom naše gimnazije, so dijaki 3. c »oživili« informacijsko točko, 

ki je postavljena v šolski knjižnici. 

 

Družbena omrežja in sodelovanje v platformi EPAS 

Novembra je bila za potrebe projekta oblikovana šolska Facebook stran EPAS Gimnazija Novo mesto. 

Na enem izmed skupnih srečanj s 3. c so se dijaki razdelili v 6 skupin. Posamezna skupina je bila 

zadolžena za pripravo objav v določenem časovnem obdobju (ena skupina je bila zadolžena za 

pokrivanje objav v enem mesecu). Z vodji teh 6 skupin smo se sestali tudi z Aleksandro Pavlič (Europe 

Direct Novo mesto), ki je dijakom dala še več napotkov, kako pripraviti zanimive in aktualne objave. 

Besedilo so, skupaj s slikovnim gradivom in morebitnimi povezavami, posredovali eni izmed mentoric 

v pregled. Po pregledu in popravkih je mentorica objavila zapis na FB EPAS Gimnazija Novo mesto in 

vsako objavo delila v skupini Šole ambasadorke Evropskega parlamenta.  

 

Gimnazija – združena v raznolikosti, foto: Urška Longar 

Infotočka EU, foto: Urška Longar 
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Objave so bile vsebinsko zelo raznolike:  

• predstavitev programa EPAS  

• predstavitev pravic, ki jih imamo kot državljani Evropske unije 

• okoljska ozaveščenost in zaščita okolja 

• objave informativne narave (npr. »Ali ste vedeli?«) 

• obeležitev pomembnih dni (npr. svetovni dan boja proti AIDS-u, mednarodni dan migrantov, 

dan žena itn.) 

• povabila (npr. EU Multilateral Christmas Gala, Šolanje med pandemijo: izgubljena generacija? 

• How do we know vaccines are safe?, Evropska mladinska nagrada Karla Velikega 2021 itn.)  

• predstavitev projektov (npr. Natura 2000, CARE4CLIMATE itn.) 

• predstavitev izvedenih dejavnosti v sodelovanju s Hišo Evropske unije (npr. delavnice Doživi 

Evropo, pogovor z evropskimi poslanci itn.), Europe Direct Novo mesto (predavanja), Društvom 

za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (delavnica v okviru projekta Dublin, skupna 

Evropa oz. Dublin, Shared Europe)  

• predstavitev dneva Evrope  

• sodelovanje v okviru spletnih razprav »Če bi jaz odločal/-a, bi ...« itn. 

 

Objavili smo okoli 45 vsebinsko raznolikih objav. Sledilcem smo skušali podati čim več informacij o 

delovanju Evropske unije in o prednostih, ki jih imamo kot njeni državljani. O aktivnostih, ki smo jih 

izvedli v okviru programa EPAS, smo objavljali tudi na šolski spletni strani med obvestili 

(https://www.gimnm.org/) in v zavihku Projekti - EPAS (https://www.gimnm.org/epas-in-evrosola/) in 

na Facebook šolski spletni strani Gimnazija Novo mesto (uradna stran) 

(https://www.facebook.com/gimnm). 

Primeri objav:  

 

https://www.gimnm.org/
https://www.gimnm.org/epas-in-evrosola/
https://www.facebook.com/gimnm
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Razprave z evropskimi poslanci »Če bi jaz odločal/-a, bi ...« 

Dijaki naše šole so v okviru razprav »Če bi jaz odločal/-a, bi ...« sodelovali pri petih temah, in sicer: 

• svoboda govora in preprečevanje lažnih novic  

• spopadanje s pandemijo  

• boj proti globalnemu segrevanju  

• zaposlovanje mladih  

• energetski viri prihodnosti 

Pripravili so pet predlogov, v dveh primerih pa so predloge v okviru razprav z evropskima poslancema 

na daljavo tudi predstavili. Pri oblikovanju predlogov in predstavitvah je sodelovalo trinajst dijakov. Pri 

pisanju so se izkazali kot zelo ustvarjalni in inovativni. 

 

 

Teme in datumi razprav, foto: Nina Arnuš 
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Medijske aktivnosti 

Program EPAS smo predstavili v prispevku oddaje Brez panike, ki je bila 19. marca 2021 na sporedu na 

Vašem kanalu, ravno tako tudi dogodek Gimnazija – združena v raznolikosti, ki je bil na sporedu 21. 

maja 2021. Oddaji je pripravila naša dijakinja Ajda Lea Jakše iz 3. c.  

Povezava do arhiva oddaj: https://www.vaskanal.com/arhiv-oddaj/brez-panike?fbclid=IwAR17P-

GaqXjm8W3PmlsgoUN7pUiq7jckOUm0eOnWPKGlktahzCz3f95AVR8  

  

Prispevek o projektu EPAS na Vašem kanalu, foto: Urška Longar 

Predstavitev predlogov v okviru spletnih razprav, foto: Urška Longar 

https://www.vaskanal.com/arhiv-oddaj/brez-panike?fbclid=IwAR17P-GaqXjm8W3PmlsgoUN7pUiq7jckOUm0eOnWPKGlktahzCz3f95AVR8
https://www.vaskanal.com/arhiv-oddaj/brez-panike?fbclid=IwAR17P-GaqXjm8W3PmlsgoUN7pUiq7jckOUm0eOnWPKGlktahzCz3f95AVR8
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Razumevanje filma 

UROŠ LUBEJ 

Gimnazija Novo mesto je vključena v projekt Razumem film – doživljam svet, ki poteka v okviru 

Slovenske kinoteke. Projekt se je začel 11. novembra 2016 in bo trajal do 7. novembra 2021. Zasnovan 

je v obliki tesnega povezovanja učiteljev, ustvarjalcev iz kulturnih ustanov na filmskem področju, 

mladih ustvarjalcev na področju filma in visokošolskih zavodov (s študijskimi programi s področja filma 

in avdiovizualne dejavnosti) z namenom priprave in razvijanja inovativnih učnih okolij in prilagodljivih 

oblik učenja. Ključne dejavnosti projekta zajemajo vzpostavitev strategije inovativnih učnih procesov 

izobraževanja s filmom in skozi film, razvijanje problemskih, projektnih, raziskovalnih in partnerskih 

pristopov k filmu ter sistem skupnega strokovnega izobraževanja za vse udeležence projekta. V 

izhodišču projekta bo vzpostavljen privlačen interaktivni spletni portal z bazo učnih gradiv in filmskih 

del, ki bodo na voljo za predvajanje v izobraževalne namene. Tudi v drugem letu je poudarek na 

izobraževanju. Člani tima smo oblikovali tudi poseben ITS – Srečno, Kekec (kasneje preimenovan v ITS-

film), ki smo ga uspešno izvajali že dve šolski leti zapored. 

  

Lepljenka – Potujoči labod  

NATALIJA PETAKOVIČ 

Lepljenka – Potujoči labod je mednarodni projekt, v katerega se je v dveh posameznih obdobji od 2015 

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

Projekt je vodil JSKD iz Novega mesta, njegov idejni vodja je Samo Dražumerič, ki je skupaj z 

ilustratorjem Petrom Škerlom vodil ustvarjalne delavnice. 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.  

Razstava lepljenk POTUJOČI LABOD na Glavnem trgu v Novem mestu je posebej izpostavila novomeške 

gimnazijce in je bila zasnovana tudi kot poklon ustvarjalcem novomeške pomladi.  

Slavnostna otvoritev je bila v petek, 25. 9. 2020, ob 11. uri na novomeškem Glavnem trgu. Na 

slovesnosti so nastopili recitatorji gledališke skupine Goga. V pesniško-plesni intervenciji so nastopili 

Kader iz kratkega filma Maska na praska ob 

zaključku šolskega leta 
Kader iz kratkega filma Je vredno ob zaključku 

šolskega leta 
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gimnazijci Rok Drenik, Iza Gorše, Ajda Lea Jakše, Amika Zoja Jelič, Kal Vilan Kotar Dražumerič, Manica 

Pečarič in Lana Traven, ki so interpretirali poezijo Srečka Kosovela, Anton Podbevška in Mirana Jarca 

ter izbrana besedila iz razstavljenih lepljenk. Pesniški nastop sta s sodobnim plesom podkrepili plesalki 

Veronika Valdes in Anamaria Bagarič. 

 

Gleda(l)išče  

SUZANA KRVAVICA 

Nosilec petletnega nacionalnega projekta Gleda(l)išče je Slovenski gledališki inštitut (SLOGI). Gimnazija 

se je vanj vključila na začetku izvajanja, to je v šolskem letu 2016/17, v letošnjem šolskem letu pa se 

bo projekt zaključil.  

Program obsega tri programske enote: Predstava pod drobnogledom (izbira kakovostne predstave na 

platformi Zlata paličica, vodena priprava na ogled in refleksija po ogledu), Eden drugmu ogenj dajmo 

(izobraževanja učiteljev) in PreDRAMI se! (mentorstvo profesionalnih inštitucij pri pripravi gledališke 

predstave). Zaradi posebnih epidemioloških razmer in zaprtih gledališč programa nismo mogli izvajati 

tako uspešno kot prejšnja leta. Tudi v programu PreDRAMI se! nismo mogli več sodelovati, saj smo ga 

izvajali dve šolski leti, kar je maksimum. 

Program projekta se tesno prepleta z vsebinami pri predmetu ITS-gledališče. 

Z dijaki, ki obiskujejo ITS-gledališče, smo 9. 10. 2020 obiskali SLOGI, si ogledali razstavo o zgodovini 

gledališča na Slovenskem, imeli predavanje in delavnico o gledaliških poklicih in gledaliških izraznih 

sredstvih in se sprehodili po gledališki Ljubljani.  

Izpeljali smo tudi vodeni (spletni) ogled gledališke predstave Figa pri predmetu ITS-gledališče. Nekaj 

učiteljev se je udeležilo spletnih izobraževanj. 

Nastopajoči na otvoritvi razstave lepljenk z mentorji, 

foto: Boštjan Pucelj 
Nastop na otvoritvi razstave lepljenk,  

foto: Boštjan Pucelj 
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Erasmus+ – Kako usposobiti trajnostnega podjetnika? 

mag. JANEZ GORENC 

V projektu poleg naše šole sodelujeta še šoli iz mesta Parnu, v Estoniji ter iz mesta Kilcoole na Irskem. 

V načrtu imamo štiri mobilnosti (izmenjave), ki pa jih doslej še nismo uspeli izvesti zaradi pandemije 

covid-19. Projekt je bil prvotno načrtovan za obdobje januar 2020–december 2021, vendar smo ga 

zaradi pandemije podaljšali do konca decembra 2022.  

V tem šolskem letu smo organizirali dve videokonferenci, na katerih so poleg naših dijakov sodelovali 

še dijaki iz Estonije in Irske. V obeh primerih so se dijaki spoznali ter izmenjali mnenja o svojih 

podjetniških projektih. 

Nadaljnje izvajanje projekta je povsem odvisno od poteka pandemije ter od tempa cepljenja v 

posamičnih državah. 

 

Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP) 

mag. JANEZ GORENC 

Projekt ZUIP je organizirala in koordinirala Javna agencija Spirit, in sicer v okviru programa za 

spodbujanje podjetnosti mladih »Mladim se dogaja«. V okviru projekta ZUIP smo z Razvojnim centrom 

Novo mesto organizirali podjetniški izziv, ki nam ga je dal Razvojni center Novo mesto. Namen 

konzorcijev je večgeneracijsko druženje in sodelovanje mladih pri reševanju izzivov, saj mladostniki pri 

vsaki starosti razmišljajo drugače. Cilj projekta je bil spodbujanje podjetnega razmišljanja in delovanja 

ter spoznavanje metod poslovnega modeliranja, prototipiranja ter dizajnerskega pristopa. 

Tema, ki smo jo obravnavali, se je imenovala »Zmigajmo se!«. Učenci in dijaki so dva petka in dve soboti 

zaporedoma v timih raziskovali, zakaj se določene skupine populacije tako malo gibljejo. Med 

projektom so se ukvarjali s podrobnim spoznavanjem problema, interakcijo z uporabniki ter razvojem 

rešitve za odkriti problem. Rešitev bi imela za mnogo uporabnikov veliko vrednost. Timi niso bili 

generacijsko mešani. 

Med projektom smo izvedli veliko vaj, namenjenih večanju kreativnosti in inovativnosti. Ob koncu 

projekta so timi svoje rešitve predstavili komisiji Razvojnega centra Novo mesto.  

Dijaki ITS-gledališče na delavnici v SLOGI-ju,  

foto: Suzana Krvavica 
Dijaki ITS-gledališče na sprehodu po gledališki 

Ljubljani, foto: Suzana Krvavica 
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V projektu so poleg Gimnazije Novo mesto sodelovale še Gimnazija Novo mesto, Šolski center Novo 

mesto, Ekonomska šola Novo mesto in Kmetijska šola in biotehniška gimnazija Grm. S šolami je 

sodeloval Razvojni center Novo mesto. Dejavnosti so se izvajale na matičnih šolah preko 

videokonferenc. 

 

Šolski razvojni tim (ŠRT) 

NATAŠA SEKULA ZUPANČIČ 

Šolski razvojni tim je že od leta 2008 koordinator vpeljevanja sprememb in posodobitev na šoli. Tudi v 

šolskem letu 2020/2021 smo izvajali dejavnosti v skladu z letnim načrtom šole. Prednostni nalogi sta 

bili izvajanje kolegialnih hospitacij in uvajanje programa mednarodna matura, zaradi razglašene 

epidemije pa smo velik poudarek dali tudi koordinaciji dela oziroma pouka na daljavo.  

Šolski razvojni tim se je sestajal vsak ponedeljek, 4. šolsko uro, v pisarni ravnateljice ali učilnici a1. V 

času dela na daljavo so sestanki potekali prek videokonference. 

V tekočem šolskem letu smo poleg prednostnih nalog: 

• pripravili načrt dela za šolsko leto 2020/21  

• 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, Gimnazija iz prve roke, virtualni sprehod …)  

• organizirali Festival dobre prakse, ki je letos potekal na daljavo in v sodelovanju z Ekonomsko 

šolo Novo mesto  

• načrtovali delo in prioritetne naloge za šolsko leto 2021/22  

Člani ŠRT so bili Nataša Sekula Zupančič (vodja), mag. Vasja Jakše, mag. Branka Klemenčič, Polonca 

Centa, Natalija Petakovič, Marko Kastelic, Saša Lavrič in Mojca Lukšič (ravnateljica).  

Luka Brdar, Maj Pikl in Nadja Jarc, foto: Janez Gorenc Lara Golob, Lejla Topčagič, Iris Željko, foto: Janez Gorenc 
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Ostali dogodki na gimnaziji 

Promocija šole in informativni dan na daljavo 

mag. VASJA JAKŠE 

Čas, ki ga v šolskem letu običajno namenimo predstavitvam šole osnovnošolcem in njihovim staršem 

pa tudi širši javnosti, je bil v šolskem letu 2020/21 tudi čas, ko so bile šole zaprte in je pouk potekal v 

celoti na daljavo. Zato smo vse aktivnosti, povezane s promocijo šole, načrtovali na daljavo, šolo pa 

smo predstavili z več dejavnostmi, ki smo jih izpeljali od decembra 2020 do februarja 2021. 

Predstavitve Gimnazije Novo mesto in njenih programov na OŠ 

Predstavitve sta izvajali Anica Kastelec in Petra Škof, sodelovali pa so tudi dijaki. Srečanja so potekala 

videokonferenčno v terminih, za katere sta se izvajalki dogovorili s svetovalnimi delavci na osnovnih 

šolah. 

Gimnazija iz prve roke 

Gimnazija iz prve roke smo poimenovali teden od 18. do 22. 1. 2021, ko smo osnovnošolce in njihove 

starše v popoldanskem času povabili na pogovor z dijaki programa gimnazija, klasična gimnazija in z 

dijaki iz športnega oddelka. Na voljo za vprašanja in pogovor so bili poleg dijakov tudi učitelji, svetovalni 

delavki, koordinatorica programa mednarodna matura ter ravnateljica. Pogovori so potekali v 20-

minutnih intervalih od 16.00 do 18.00 ure od ponedeljka do petka preko Zooma. Učenci in njihovi starši 

so se na pogovor predhodno prijavili, udeležili pa so se lahko pogovora z več različnimi sogovorniki. 

Dogodek je naletel na zelo pozitiven odziv s strani obiskovalcev. 

Virtualni sprehod 

Pripravili smo virtualni sprehod po šolski stavbi in ga popestrili z opisi in videoprispevki o različnih 

dejavnostih, ki smo jih na šoli organizirali v preteklih letih. Tako so se učenci in drugi obiskovalci lahko 

sprehodili po šoli, pogledali v posamezne učilnice in prostore na šoli, ki jih sicer obiščejo na 

informativnem dnevu, ter si s klikom na povezave ogledali in prebrali prispevke, ki smo jih pripravili 

učitelji v sodelovanju z dijaki. 

Informativni dan 

Tudi informativna dneva, ki sta bila 12. in 13. februarja 2021, sta potekala v celoti na daljavo. V enakih 

terminih kot vsako leto sta obiskovalce najprej preko Zooma 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), kjer so jim program in dejavnosti na kratko predstavili učitelji in dijaki, 

nato pa so lahko obiskovalci zastavljali vprašanja in se z njimi pogovarjali o stvareh, ki so jih zanimale. 

Tudi virtualna izvedba informativnega dneva je naletela na dober odziv s strani obiskovalcev.  
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23. september – dan slovenskega športa 

BREDA VOVKO 

Pobudo za slovenski dan športa je dal lani Olimpijski komite Slovenije. »Šport, tako kot kultura, je ena 

od stvari, ki nas povezujejo. To je praznik s posebnim pomenom, posvečen slovenskemu športu in 

promociji športa v najširšem smislu, s posebnim poudarkom, da vse Slovenke in Slovenci praznik 

obeležijo z lastno telesno dejavnostjo,« je med drugim poudaril predsednik OKS-ZŠZ Bogdan Gabrovec.  

V letu 2020 je minilo 20 let od trenutka, ko je na olimpijskih igrah v Sydneyju prvič zaigrala slovenska 

himna v čast olimpijcem, veslačema Iztoku Čopu in Luki Špiku ter strelcu Rajmondu Debevcu. 

V sredo, 23. 9. 2020, smo obeležili nov slovenski praznik, praznik športa. V ta namen smo po oglasni 

postaji skupaj z dijaki izvedli vadbo, ki je trajala 16 minut. Pripravili smo posnetek, ki je poleg 

najuspešnejših slovenskih športnikov vključeval tudi demonstracijo vaj, ki so jih demonstrirale in 

posnele dijakinje. 

 

 

Obeležitev dnevov evropske kulturne dediščine 

MATJAŽ ŠTIH 

Dneve evropske kulturne dediščine smo obeležili med 5. in 9. 10. 2020. Tema letošnjih dnevov je bila 

stota obletnica novomeške pomladi. Dijaki so obiskali razstavo v Dolenjskem muzeju, ki je bila 

posvečena stoti obletnici novomeške pomladi. Dijaki so pripravili tudi gledališko predstavo, vendar je 

bila predstava zaradi karantene prestavljena in je bila izvedena spomladi 2021. 

 

  

Posnetek zaslona videa dijakov, foto: Breda Vovko Primer vaje, foto: Breda Vovko 
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Svetovni dan filozofije: Umetna inteligenca in transhumanizem 

UROŠ LUBEJ 

Dijaki 4. letnikov so novembra 2020 v okviru pouka filozofije aktivno udeležili dogajanju ob Unescovem 

svetovnem dnevu filozofije. Letošnja tema je bila Umetna inteligenca in transhumanizem. Dijaki so se 

s študijem virov podučili o predvideni tematiki, nato pa so skupinsko ali individualno ustvarjali 

avtentične izdelke. Nekateri dijaki so v skupinah pripravili vprašanja za strokovnjake (filozofe ter 

raziskovalce umetne inteligence), ki so bili gostje osrednjega dogodka – okrogle mize, ki je v organizaciji 

Slovenskega filozofskega društva potekala prek Zooma. Drugi dijaki so ustvarjali umetniške izdelke 

(ilustracije, stripe, filme, poezijo, kratke zgodbe) na izhodiščno temo. Pripravili smo tudi virtualno 

razstavo teh izdelkov, ki je dostopna na povezavi https://galerijozofija.wixsite.com/gimnm. Sodelovali 

so vsi dijaki 4. letnikov. Za izdelke so prejeli pohvale glavnega koordinatorja dogodka ter udeležencev 

okrogle mize. 

 

Sodelovanje s kulturweit-prostovoljko pri pouku nemščine 

mag. VASJA JAKŠE 

V šolskem letu 2020/21 je bila na šoli tudi 18-letna prostovoljka iz Nemčije, Lina Miura, ki je k nam 

prišla preko Unescovega programa kulturweit in bila na šoli od oktobra 2020 do konca avgusta 2021. 

Lina 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, samostojno je vodila dodatne ure konverzacije in za pouk 

pripravljala vsebine povezane z Nemčijo, njeno kulturo in običaji. Lina je bila aktivna pri pouku 

nemščine tako v času pouka na daljavo kot tudi med poukom v razredu, z dijaki pa je navezala dobre 

stike. 

Lina je že tretja prostovoljka, ki je prišla na našo šolo preko programa kulturweit, a prva, ki je z nami 

preživela celo šolsko leto. Delo z materno govorko je velika obogatitev in popestritev pouka tujega 

jezika, za dijake pa dobra priložnost, da preizkusijo in izboljšajo svoje znanje nemščine. 

 

  

Kolaž, avtorica: Alja Kastelic Transhumanizem, avtorica: Špela Kajtna 

https://galerijozofija.wixsite.com/gimnm
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Sodelovanje v raziskavi PISA 

mag. VASJA JAKŠE 

V šolskem letu 2020/21 je Gimnazija Novo mesto ponovno sodelovala v mednarodni raziskavi 

matematične, naravoslovne in bralne pismenosti 15-letnih učenk in učencev PISA, ki jo v Sloveniji izvaja 

Pedagoški inštitut iz Ljubljane. V raziskavi je sodelovalo 58 naključno izbranih dijakov 1. letnika. Na šoli 

smo raziskavo izvedli v dveh terminih, in sicer 31. 3. 2021 in 14. 4. 2021. 

 

9. regijsko srečanje mladih raziskovalcev  

TANJA GAČNIK 

Letošnje regijsko srečanje mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja je bilo drugo leto 

zapored organizirano »on-line«. Predstavitve in zagovore nalog preko Zooma so osnovnošolski 

raziskovalci opravili 6. 5., srednješolski raziskovalci pa 11. 5. 2021. 9 prijavljenih raziskovalnih nalog so 

strokovne komisije, ki so jih sestavljali gimnazijski profesorji in zunanji ocenjevalci, 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 in zunanji ocenjevalci: 

• Jernej Ban 

• Zlatka Butkovec Gačnik 

• Tanja Gačnik 

• Nuša Košmerl 

• Nevenka Malnarič Brulc 

• mag. Branka Klemenčič 

• Jure Kuhar 

• Klara Šurla 

• Matjaž Štih 

• Blaž Zabret

Preglednica: Podatki o prijavljenih osnovnošolskih in srednješolskih nalogah na regijsko srečanje. 

 

  

 Osnovna šola Srednja šola 

Število nalog 4 5 

Število raziskovalcev 11 13 

Število mentorjev 6 7 

Šole 

OŠ Brežice 

OŠ Grm 

OŠ Mokronog 

Gimnazija Novo mesto 

ŠC Novo mesto, Srednja elektro 

šola in tehniška gimnazija 

Področja  

(št. nalog na področje) 

Interdisciplinarno področje (1) 

Psihologija ali pedagogika (2) 

Zgodovina (1) 

Biologija (1) 

Druga področja (1) 

Ekologija z varstvom okolja (1) 

Interdisciplinarna področja (1) 

Matematika in logika (1) 
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Komisije so na podlagi oddanih raziskovalnih nalog, predstavitev ter videokonferenčnih zagovorov 

ocenile, da je vseh 9 nalog izjemno kvalitetnih ter da si zaslužijo uvrstitev na državni nivo. Slednji poteka 

po dvokrožnem sistemu. V 2. krog državnega tekmovanja mladih raziskovalcev Slovenije so se iz naše 

regije uvrstile 1 osnovnošolska in 4 srednješolske naloge. Zagovori teh nalog, na podlagi slednjih so bila 

določena srebrna in zlata priznanja, so bili izvedeni 28. in 29. 6. v Murski Soboti. Raziskovalci iz naše 

regije so dosegli 1 zlato, 4 srebrna in 4 bronasta priznanja.  

V šolskem letu 2020/21 so dijaki naše šole izdelali in predstavili naslednje raziskovalne naloge: 

• Utišanje gena FUBP3 v humanih celicah z metodo CRISPR/Cas9 (področje biologija), avtorja 

Urban Malavašič in Marin Gazvoda De Reggi, mentorici doc. dr. Nika Lovšin in mag. Branka 

Klemenčič 

• Vitamin D – skrivno orožje zoper covid-19 (druga področja), avtorice Nina Knoll, Maša 

Mesojedec in Ajda Turk, mentorja Janja Pust in Darko Siuka 

• PCB ostaja, zavedanje pohaja – zavedanje pomembnosti ekoloških nesreč (področje ekologija 

z varstvom okolja), avtorice Mirjam Ogrinc, Nuša Pangerc in Eva Šubic, mentorji Janja Pust, 

Dušan Harlander in Damjan Jan Pavlica 

• Uporaba mikrotermoforeze za določanje vezave sladkorjev na izolektin rcnslb2 

(interdisciplinarna področja), avtorji Jernej Birk, Domen Hočevar in Kaja Rangus, mentorice 

Janja Pust, dr. Jerica Sabotič in dr. Ana Mitrović 

 

Prostovoljno delo in humanitarne akcije 

SUZANA KRVAVICA 

V šolskem letu 2020/21 sva bili mentorici prostovoljstva Anica Kastelec in Suzana Krvavica. Uvodno 

srečanje prostovoljcev, na katerem so se predstavile ustanove, v katerih dijaki lahko opravljajo 

prostovoljno delo, je bilo 7. oktobra 2020 v šoli. Organizacije, s katerimi sodelujemo že vrsto let, so 

Območno združenje Rdečega križa Novo mesto, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 

in Razvojno izobraževalni center Novo mesto. 

Tudi to šolsko leto je potekalo v času epidemije, zato so bile številne prostovoljske aktivnosti 

onemogočene, npr. obiski v Domu starejših občanov, Splošni bolnišnici Novo mesto in Varstveno-

delovnem centru Novo mesto, hkrati pa so prav izredne epidemiološke razmere odprle veliko novih 

priložnosti za prostovoljstvo. To smo dokazali tudi prostovoljci naše šole, saj smo prav v tem posebnem 

letu sodelovali v več izjemnih projektih in akcijah: 

• Projekt Telefonsko družabništvo  

• Natečaj Nisi sam – pismo drobne pozornosti 

• Tutorstvo – vrstniška učna pomoč 

• Dijaki za osnovnošolce 

• Dan za spremembe 

• Teden za spremembe 

 

Naše delo so opazili tudi v širši skupnosti, kar dokazujejo priznanja, ki smo jih prejeli: 

• Neža Račečič, dijakinja 2. c, je na natečaju Slovenske filantropije (SF) decembra 2020 prejela 

naziv junakinja našega časa  

• Gimnazija Novo mesto je na natečaju SF 18. maja 2021 prejela naziv šola junakinja našega časa 
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• prostovoljci v skupinah Telefonsko družabništvo, Tutorstvo – vrstniška učna pomoč, Dijaki za 

osnovnošolce in Teden za spremembe (6 članov Interact kluba) so na natečaju SF 18. maja 

2021 prejeli naziv junaki našega časa 

• mentorici Anica Kastelec in Suzana Krvavica sta na razpisu SF 18. maja 2021 prejeli naziv 

junakinja našega časa za kakovostno mentorstvo mladim prostovoljcem in uspešno 

koordiniranje njihovega dela 

• Neža Račečič je na razpisu OZRK Novo mesto maja 2021 prejela priznanje za naj prostovoljko 

2020/21 

• Gimnazija Novo mesto je maja 2021 prejela posebno priznanje OZRK Novo mesto za izjemen 

dosežek na natečaju Nisi sam – pismo drobne pozornosti 

• člani projektne skupine Telefonsko družabništvo so na razpisu OZRK Novo mesto maja 2021 

prejeli priznanje za naj prostovoljsko skupino 2020/21 (14 dijakov in 5 zaposlenih) 

• Suzana Krvavica je prejela posebno zahvalo OZRK Novo mesto za izjemno mentorsko pomoč in 

sodelovanje pri humanitarnih dejavnostih v šol. letu 2020/21 

• Viktoria Krusharova, dijakinja 3. k, je postala naj prostovoljka v starostni skupini do 19 let na 

natečaju Mladinskega sveta Slovenije Prostovoljec leta 2020 

 

Telefonsko družabništvo 

V projekt smo se vključili novembra 2020 na pobudo OZRK Novo mesto in upokojene profesorice Nuše 

Rustja z namenom, da vzpostavimo telefonske stike s starejšimi, ki so osamljeni. Dejavnost je potekala 

tako, da so dijaki gimnazije in nekaj zaposlenih klicali starejše. Stike je pridobil OZRK Novo mesto. V 

projekt se je vključilo 14 dijakov in 5 odraslih Gimnazije Novo mesto. S telefonskimi klici smo krajšali 

čas 23 starejšim in jim pomagali premagovati osamljenost. Klici so potekali približno enkrat tedensko, 

včasih pogosteje, včasih redkeje.  

Zaradi epidemije se je skupina srečevala samo videokonferenčno prek platforme Zoom na 2 ali 3 tedne. 

Na sestankih smo izmenjali izkušnje, si svetovali in načrtovali delo. Vsak novi prostovoljec je opravil 

tudi krajše praktično izobraževanje, da je bil prvi klic lažji.  

Naj prostovoljka Viktoria s predsednikom Borutom Pahorjem,  

foto: arhiv GimNM 
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Skupina je sodelovala tudi v akciji Dan za spremembe. V soboto, 10. 4. 2021, je vsak prostovoljec 

poklical svojega družabnika, z njim poklepetal in mu predstavil Dan za spremembe.  

24. 5. 2021 so se člani skupine udeležili izobraževanja Komunikacija – vir dobrih odnosov, ki ga je 

izvedla gospa Tjaša Arko iz Slovenske filantropije. 

Izkušnje tako prostovoljcev kot starejših družabnikov so pozitivne; gre za obojestransko obogatitev, 

zaradi različnih razlogov pa se je zgodila tudi kakšna prekinitev stikov. Nekaj dijakov se je med šolskim 

letom iz skupine izključilo, a so jih nadomestili novi prostovoljci. 

Do 14. 6. 2021 so prostovoljci opravili 292 klicev, kar znese približno 73 ur (v povprečju klic traja 15 

min). Ocenjujem, da smo skupaj z 10 videokonferenčnimi srečanji, uvajalnim izobraževanjem in 

izobraževanjem o komunikaciji v okviru projekta opravili 212 ur. 

Projekt je bil odmeven tako na šoli kot v lokalnem okolju, kar dokazujejo tudi številne objave, npr. na 

šolski spletni strani, spletni strani OZRK NM, članek v Dolenjskem listu, prispevki na radiu Sraka in Krka 

ter TV Vaš kanal. Skupina je na razpisu OZRK Novo mesto postala naj prostovoljska skupina za leto 

2020/21 v kategoriji srednješolcev, člani pa so maja prejeli tudi naziv SF junaki našega časa. 

Natečaj Nisi sam – pismo drobne pozornosti 

Oktobra 2020 smo se aktivno vključili v projekt OZRK Novo mesto Nisi sam – pisma drobne pozornosti, 

ki je spodbujal pisanje božično-novoletnih pisem za starejše. Koordinacijo pisanja pisem je prevzel klub 

Interact GimNM in spodbujal dijake in profesorje k pisanju. Pisma smo najprej pisali pri pouku v več 

razredih, npr. pri razredni uri ali slovenščini, zaradi jesenskega zaprtja šol pa smo s pisanjem nadaljevali 

doma. Napisali smo 192 pisem. Starejši v DSO Novo mesto in drugi starejši v MO Novo mesto so jih 

prejeli pred božičem. 

Drugi del akcije je potekal aprila ob Dnevu za spremembe, prav tako na pobudo OZRK. Pisma smo začeli 

pisati v tednu pred aprilskim zaprtjem šol pri razrednih urah in slovenščini ter s pisanjem nadaljevali 

med šolanjem na daljavo. Napisali smo 80 pisem za naslovnike, ki jih je določil OZRK po strokovni 

presoji. 

Sestanek skupine Telefonsko družabništvo januarja 2021,  

foto: arhiv GimNM 
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Gimnazija Novo mesto je maja 2021 prejela posebno priznanje OZRK Novo mesto za izjemen dosežek 

na natečaju Nisi sam – pismo drobne pozornosti. 

Tutorstvo – vrstniška učna pomoč 

ANICA KASTELEC 

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.  

Še posebej v šolskem letu 2020/21 se je pokazalo, da so učenci 9. razreda prišli v srednje šole z manj 

utrjenim znanjem. Na šoli smo se odzvali tudi tako, da smo septembra vsem dijakom 1. letnika 

predstavili možnost vrstniške učne pomoči starejših dijakov. Za tutorje se je javilo 20 dijakov. Za učno 

pomoč je zaprosilo 40 dijakov, od tega večina iz prvega letnika, nekaj je bilo tudi dijakov 2. letnika. 

Učno pomoč so potrebovali pri naslednjih predmetih: matematika, fizika, kemija, angleščina in 

španščina. Približno polovica tutorjev je nudila skupinsko učno pomoč dijakom istega razreda, ostala 

polovica pa individualno učno pomoč. Ob zaprtju šol v oktobru so se dijaki tutorji hitro odzvali na novo 

192 božično-novoletnih pisem drobne pozornosti za starejše,  

foto: arhiv GimNM 

Posebno priznanje OZRK Novo mesto Gimnaziji 

Novo mesto 25. maja 2021, foto: arhiv GimNM 
Prostovoljke in mentorici s priznanji OZRK Novo 

mesto 25. maja 2021, foto: arhiv GimNM 
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situacijo in so nudili učno pomoč tudi na daljavo. Ure učne pomoči so potekale preko Zooma ali Skypa, 

po dogovoru med člani tutorske skupine, in sicer večinoma v popoldanskem času.  

Ker je na naši šoli veliko dijakov vozačev, se v živo težje uskladijo za termine učne pomoči. Ob vrnitvi v 

šolo po modelu C so imele tutorske skupine možnost učne pomoči tudi v prostorih šole, vendar je kljub 

temu večina nadaljevala z učno pomočjo na daljavo.  

Nekaterim dijakom višjih letnikov, ki so izkazali potrebo po učni pomoči, smo pomagali pri iskanju 

ustreznega prostovoljca študenta v okviru programa Razlagamo.si. Ta nova oblika sodelovanja med 

študenti in dijaki je bila prav gotovo dober odziv na aktualne potrebe šolajoče se mladine in na blažitev 

njihovih stisk, ki so se pojavile ob zaprtju šol.  

Dijaki tutorji so do konca aprila opravili 172 ur učne pomoči, pri čemer niso vštete priprave na učne 

ure. Dijaki tutorji so maja 2021 prejeli naziv SF junaki našega časa. 

»Gimnazijci si pomagamo med seboj« – izkušnja dijakinje o vrstniški učni pomoči  

LEA ŠTERBAN  

Kot vsak tipični gimnazijec imam tudi jaz svoje prednosti in slabosti, pluse in minuse, področja, na 

katerih sem močna, in tista, ki mi ne gredo najbolje od rok. Že od majhnih nog me zanimajo jeziki, 

najbolj angleščina. Svoje veščine, način učenja in znanje, ki ga imam, si želim deliti z drugimi, sploh 

tistimi, ki jim angleščina ne gre dobro z jezika.  

Zelo dobro razumem tudi, kako je biti v težki situaciji; pred teboj je kup delovnih listov, visok od tal do 

stropa, cela gora učbenikov, zvezkov, nalog ... Ne veš, kako se lotiti učenja, obtičal si, še preden bi lahko 

dobro začel plezati na goro. Moja gora je matematika. Ker se zavedam svojih močnih in šibkih področij, 

ker sem željna znanja in rada pomagam drugim pri učenju, sem se v drugem letniku odločila preizkusiti 

kot tutorka.  

Na gimnaziji je tutorstvo dejavno že vrsto let in na voljo vsem dijakom, ki potrebujejo pomoč ali pa so 

jo pripravljeni nuditi drugim. Preizkusila sem se v obeh vlogah. Sprva se je to zdel velik zalogaj; ogromno 

truda, časa, energije, ampak po skoraj treh mesecih sem ugotovila, da je vredno prav vsake minute. 

Moje znanje matematike se je s pomočjo tutorke zelo izboljšalo, tekočo snov bolje razumem, naloge 

rešujem samozavestneje in namesto da bi obupala, ko naletim na oviro, si rečem: »Zberi se, ti to 

lahko!«  

Kot tutorki pa mi največji uspeh predstavljajo besede prvošolcev »Zdaj razumem« ali »Dobil sem dobro 

oceno«. Med vsako uro učenja je vzdušje sproščeno, učimo se počasi in postopoma, uporabljamo 

različne načine učenja za kar najboljše razumevanje snovi. Učenje naj ne bi bila stresna in preveč 

utrujajoča stvar, dijaki naj bi se veselili srečanj z menoj, pa naj bo to v šolski knjižnici po pouku ali preko 

Zooma.  

Pasica Junaki našega časa, foto: arhiv GimNM 
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Zelo sem vesela, da sem se odločila za tutorstvo. Kot tutorka sem se naučila predajati znanje in se 

dobro izražati, kot dijakinja s tutorko pa sem ugotovila, da ni vredno obupati ob prvi oviri in da nikoli 

nisem sama.  

Pravilno je prositi za pomoč, če jo potrebujemo.  

Tutorstvo ustvarja dobre odnose med dijaki vseh letnikov, gradi znanje, ki ne izpuhti iz glave dva dni 

po spraševanju, in ustvarja lepo izkušnjo tako za tutorje kot tiste, ki prejemajo učno pomoč. Znanje je 

bogastvo, ki ga pridobimo in delimo z drugimi in nam ga nihče ne more vzeti. To je poleg dobrih 

odnosov in povezanosti glavni namen tutorstva.  

Dijaki za osnovnošolce 

Projekt se je začel oktobra 2020 na pobudo dijakinje Neže Račečič, ki je bila tudi koordinatorka. Opazila 

je stisko šolajočih se na daljavo in se odločila, da bi rada pomagala. Postopoma se je oblikovala mreža 

več kot 120 prostovoljcev iz različnih šol, ki so pomagali osnovnošolcem pri učenju.  

Pomoč je potekala v popoldanskih urah, po dogovoru med dijakom in njegovim varovancem. Ure so se 

večinoma izvajale preko platforme Zoom, komunikacija pa je bila odvisna od posameznikov (mail, 

telefon, socialna omrežja). Dijaki so pomagali posameznikom ali skupinam pri matematiki, slovenščini, 

angleščini, kemiji, fiziki in biologiji. Skupinam so pomagali predvsem pri matematiki, slovenščini in 

angleščini. Učenci ali starši so v stik s prostovoljci stopili prek socialnih omrežij (Facebook in Instagram), 

kasneje se je skupina povezala z več kot 10 šolami na Dolenjskem in v Beli krajini. Svetovalne delavke 

so predlagale pomoč dijakov tistim osnovnošolcem, za katere se jim je zdelo, da bi jo utegnili 

potrebovati.  

Projekt je omogočal pomoč predvsem tistim, ki so občutili stisko in pomanjkanje znanja med epidemijo.  

V projektu je aktivno sodelovalo okoli 20 dijakov Gimnazije Novo mesto, pomagali pa so 57 učencem. 

Do aprila 2021 so opravili 265 ur prostovoljnega dela (pri čemer niso vštete priprave na poučevanje), 

16 med njimi jih je opravilo nad 10 ur. Večina je bila najbolj aktivna novembra, decembra in januarja 

(3 dijakinje so izvajale tudi športno-plesne delavnice), nekateri pa so ostali aktivni do konca šolskega 

leta.  

Projekt je bil zelo odmeven v širši skupnosti, kar dokazujejo tudi številne objave, npr. na šolski spletni 

strani, članek v Dolenjskem listu, prispevki na številnih radijskih postajah in televizijskih programih. 

Sestanek skupine Dijaki za osnovnošolce, foto: arhiv GimNM 
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Neža Račečič je kot pobudnica projekta decembra 2020 postala junakinja našega časa na natečaju 

Slovenske filantropije, maja 2021 pa so naziv prejeli vsi člani skupine. 

Dan za spremembe 

V soboto, 10. 4. 2021, je pod okriljem Slovenske filantropije že dvanajstič potekala množična 

prostovoljska akcija Dan za spremembe. Cilj te akcije je, da bi bil vsak posameznik vsaj en dan v letu 

prostovoljec, vsakoletni odzivi nanjo pa dokazujejo, da je tudi v enem dnevu mogoča pozitivna 

sprememba, če se znamo povezovati in sodelovati. Slogan letošnjega Dneva za spremembe, ki je 

potekal v času epidemije, je bil Premagajmo osamljenost. Prostovoljci naše šole se že več let 

vključujemo v akcije Dneva za spremembe in tudi tokrat smo sodelovali. Povezali smo se z OZ RKS Novo 

mesto, ki je pripravil in koordiniral štiri akcije. 

Sodelovali smo v dveh akcijah: v tel. družabništvu in pisanju pisem. Obe sta že predstavljeni v tem 

poročilu. 

Izjava Antonele Barukčić iz 3. k 

»Pogovori z mojo sogovornico vedno lepo tečejo. Po navadi se pogovarjava skoraj celo uro. Tudi jaz v 

teh pogovorih zelo uživam.« 

Teden za spremembe 

Akcija je predstavljena v poročilu Interact kluba, saj je nastala na pobudo interaktovcev, ki so jo tudi 

koordinirali. 

Kot mentorica prostovoljcev opažam, da se mladih stiska bližnjega dotakne in v prostovoljstvu vidijo 

priložnost, da naredijo nekaj dobrega za sočloveka. Pri tem ugotavljajo, da se dobro počutijo, če delajo 

dobro, in to jih bogati. Zavedajo so, da so prostovoljske izkušnje dragocena popotnica za življenje, in 

tudi projekti in akcije v tem izrednem šolskem letu dokazujejo, da smo šola, ki neguje vrednote 

prostovoljstva. 

  

Videosrečanje prostovoljcev pred dnevom za spremembe, foto: arhiv GimNM 
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Božičkova predstava na pediatričnem oddelku novomeške bolnišnice 

MARKO KASTELIC  

V decembrskem času je Mimi Hidanovič Stariha, dijakinja 2. k-oddelka, napisala kratko in prisrčno 

otroško zgodbo o Božičku in obdarovanju mlajših otrok. K sodelovanju je pritegnila tudi nekaj sošolk in 

sošolca, Nežo Račečič, Julijo Lauro Rus, Hano Gros, Irmo Subašić, Nikolino Gramc, Vesno Mejaš in Nika 

Strah Tratar. Skupaj so se pripravili na spletno izvedbo kratke predstave, ki s pripovedovanjem in glasbo 

prinaša, čeprav le preko spleta, nekaj prazničnega vzdušja. Povezali so se s šolskim projektom MEPI, ki 

je ravno v tem času izdeloval igrače. Vse skupaj, tako posnetek predstave kot ročno izdelane igrače, je 

prof. Nuša Košmerl odnesla na pediatrični oddelek novomeške bolnišnice, kjer je prijazno osebje 

poskrbelo, da so dobra volja in spodbude novomeških gimnazijcev prispela tudi do tistih otrok, ki so te 

dni prebili v bolniških posteljah. 

 

Interact Gimnazije Novo mesto 

SUZANA KRVAVICA 

V šolskem letu 2020/21 je Interact Gimnazije Novo mesto štel 17 članov, zaradi epidemioloških razmer 

in ukrepov pa nismo imeli sprejema novih članov. Srečanja so večinoma potekala na daljavo prek 

aplikacije Zoom. Predsednica kluba je bila Alja Možina iz 4. c, sekretarka Neža Račečič iz 2. k, mentorici 

pa profesorici Natalija Petakovič in Suzana Krvavica. 

Kljub temu da je šolsko leto potekalo v posebnih razmerah, so člani Interacta izpeljali več humanitarnih 

akcij in dogodkov, ki so jih spodbudile prav epidemiološke razmere. 

Projekt nisi sam – pisma drobne pozornosti 

Oktobra 2020 so se člani aktivno vključili v projekt OZRK Nisi sam – pisma drobne pozornosti. 

Koordinacijo pisanja pisem na šoli je prevzel Interact in spodbujal dijake in profesorje k pisanju božično-

novoletnih pisem za starejše. Dijaki so pisma najprej pisali pri pouku, predvsem pri slovenščini in na 

razrednih urah, zaradi jesenskega zaprtja šol pa so s pisanjem nadaljevali doma. Napisali so 192 pisem. 

Starejši v DSO Novo mesto in drugi starejši v MO Novo mesto so jih prejeli pred božičem. 

Božičkova predstava, foto: Marko Kastelic 
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Drugi del akcije je potekal aprila 2021 ob Dnevu za spremembe, prav tako na pobudo OZRK. Dijaki so 

pisma začeli pisati pri pouku v tednu pred aprilskim zaprtjem šol, s pisanjem pa so nadaljevali med 

šolanjem na daljavo. Napisali so 80 pisem za naslovnike, ki jih je določil OZRK po strokovni presoji. 

Prireditev GIMNM KANT 

Interact je koordiniral tudi pripravo in izvedbo prireditve GimNM kant, ki je potekala spletno 23. 12. 

2020 ob 18. uri. Na dogodku so se predstavili mladi umetniki in kantavtorji Gimnazije Novo mesto ter 

tako obeležili 220. obletnico Prešernovega rojstva in 30-letnico slovenske osamosvojitve. Hkrati so 

želeli s prireditvijo polepšati karantenske božično-novoletne praznike dijakom, staršem in širši 

skupnosti. 

Teden za spremembe 

Interaktovci so z akcijo Teden za spremembe želeli poudariti, da dobra dela, ki štejejo, niso nujno 

velikopotezna, še posebej ne v epidemiji. Zato so v tednu od 6. do 10. 4. 2021 za vsak dan (od 

ponedeljka do petka) pripravili preprosto nalogo, ki je polepšala dan njihovim bližnjim ali njim. K 

sodelovanju so povabili še Interact klub LJ 25, Rotaract klub Novo mesto, novomeške gimnazijce in 

Prireditev GimNM kant v koordinaciji kluba Interact: arhiv GimNM 

Gimnazijci aprila napisali 80 pisem: arhiv GimNM 
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druge. Naloge za naslednji dan so vsak večer objavili na Instagram profilu in spodbujali udeležence, naj 

jih obvestijo, ko bodo nalogo opravili. Tako so širili pozitivno energijo in se spodbujali. 

Naloge: 

• PONEDELJEK: Pokliči nekoga, ki ga zaradi trenutne situacije ne vidiš pogosto, a ga/jo pogrešaš. 

• TOREK: Napiši pismo nekomu, ki ti veliko pomeni. 

• SREDA: Vzemi vrečko in očisti svojo okolico. 

• ČETRTEK: Naredi nekaj lepega za družinske člane (pospravi, skuhaj kosilo, zaigraj na kitaro …). 

• PETEK: Naredi nekaj zase (preberi knjigo, poglej film, pripravi si dišečo kopel …).  

 

Zahvala medicinskim sestram ob mednarodnem dnevu medicinskih sester 

12. maj je mednarodni dan medicinskih sester. Interaktovci so se odločili, da se bodo ob tej priložnosti 

zahvalili medicinskim sestram v Novem mestu. Viktoria Krusharova in Neža Račečič sta ročno izdelali 

voščilnice/zahvale za medicinske sestre in tehnike in jih napisali. Zahvale so bile poslane na vse oddelke 

v Zdravstvenem domu Novo mesto. 

Telefonsko družabništvo 

7 članov Interacta je sodelovalo tudi v projektu Telefonsko družabništvo. V projektu, ki se je začel 

novembra 2020 na pobudo OZRK Novo mesto, da bi vzpostavili telefonske stike s starejšimi, ki so 

osamljeni, je sicer sodelovalo 14 dijakov in 5 odraslih Gimnazije Novo mesto. S telefonskimi klici so 

krajšali čas 23 starejšim in jim pomagali premagovati osamljenost. Klici so potekali približno enkrat 

tedensko.  

Skupina je sodelovala tudi v akciji Dan za spremembe. V soboto, 10. 4. 2021, je vsak prostovoljec 

poklical svojega družabnika, z njim poklepetal in mu predstavil Dan za spremembe.  

Skupina se je srečevala videokonferenčno (10 srečanj), na katerih so se pripravljali na pogovore in jih 

evalvirali. Poleg tega je vsak član, preden je vzpostavil telefonsko komunikacijo s starejšo osebo, opravil 

enourno usposabljanje.  

Skupina je na razpisu OZRK Novo mesto postala naj prostovoljska skupina za leto 2020/21 v kategoriji 

srednješolcev. 

Naloge interaktovcev v tednu za spremembe: arhiv GimNM 



[83] 

 

Izobraževanja 

Interaktovci so se udeležili dveh spletnih izobraževanj: 

• V ponedeljek, 25. 1. 2021, so se skupaj z dijaki 3. k udeležili spletnega pogovora z evropskima 

poslancema Ljudmilo Novak in dr. Klemnom Grošljem. Okroglo mizo, ki je potekala v okviru 

projekta Evrošola EPAS, je moderiral Mito Žnidarko iz Hiše Evropske unije.  

• 24. 5. 2021 so se skupaj s prostovoljci v projektu Telefonsko družabništvo udeležili 

izobraževanja Komunikacija – vir dobrih odnosov, ki ga je izvedla gospa Tjaša Arko iz Slovenske 

filantropije. 

 

Pet članic se je udeležilo 8. IAC konference, ki je potekala 24. in 25. 6. 2021 na Bledu. Na konferenci so 

poročale o delu kluba v šol. letu 2020/21. 

Delo Interact kluba Gimnazije Novo mesto je bilo opazno tako na šoli kot v širši skupnosti, članica IAC 

Neža Račečič pa je postala junakinja našega časa na razpisu Slovenske filantropije in naj prostovoljka 

na natečaju OZRK Novo mesto.  

 

  

Delavnica o komunikaciji, foto: arhiv GimNM 
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OIV – obvezni del 

Kulturne dejavnosti 

SUZANA KRVAVICA 

Zaradi epidemioloških razmer in dolgotrajnega šolanja na daljavo se je načrtovani program kulturnih 

dejavnosti spremenil. Čeprav so kulturne ustanove med epidemijo ostale zaprte, smo na gimnaziji 

program kulturnih vsebin izvajali celo šolsko leto, saj so številne ustanove omogočile zanimive in 

bogate vsebine prek spleta. 

Pregled dejavnosti 

Vse dejavnosti so potekale po spletu. 

1. letnik 

Vsebina Izvajalec Datum ogleda 

Sofoklej: Antigona SNG Drama Ljubljana 6. 12. 2020 ob 20.00 

Gledališka delavnica (spoznavanje gledaliških 

prostorov in poklicev v gledališču) 
SLG Celje 

8. 12. 2020 (1. c, 1. d 

in 1. k) 

9. 12. (1. a, 1. š) 

11. 12. (1. b in 1. e), 

vse delavnice 2. šol. 

uro 

Film Dežurni zdravnik  TV SLO 1 (film tedna) 16. 12. 2020 ob 20.00 

Kulturni dan: 

- ogled opere Seviljski brivec, SNG Opera in 

balet Ljubljana  

- pogovor s pevko Ireno Yebuah Tiran ali 

Valerijo Šoster  

- delavnica o operi Seviljski brivec  

- ogled posnetka šolske predstave ob 100. 

obletnici novomeške pomladi Kako bi mogli 

zrakoplovi iz svojih lop? 

SNG Opera in balet in 

Gimnazija Novo mesto 
5. 2. 2021 
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2. letnik 

Vsebina Izvajalec Datum ogleda 

Molière: Tartuffe SNG Nova Gorica 
med 1. in 15. 12. 2020 

(po lastni izbiri) 

Film Dežurni zdravnik  TV SLO 1 (film tedna) 16. 12. 2020 ob 20.00 

Kulturni dan: 

- ogled opere Seviljski brivec, SNG Opera in 

balet Ljubljana  

- pogovor s pevko Ireno Yebuah Tiran ali 

Valerijo Šoster  

- delavnica o operi Seviljski brivec  

- ogled posnetka šolske predstave ob 100. 

obletnici novomeške pomladi Kako bi mogli 

zrakoplovi iz svojih lop? 

SNG Opera in balet in 

Gimnazija Novo mesto 
5. 2. 2021 

 

3. letnik 

Vsebina Izvajalec Datum ogleda 

Ivan Cankar: Hlapci ALI  
Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi 

APT Novo mesto 
med 1. in 15. 12. 2020 

(po lastni izbiri) 

Film Dežurni zdravnik  TV SLO 1 (film tedna) 16. 12. 2020 ob 20.00 

Pozabljena polovica NM, predavanje z delavnico 

(medpredmetno z državljansko kulturo) 

Meta Kocjan, vodja 

projekta PPNM 
8. 3. 2021 

Predstava Črna koža, bele maske 

(medpredmetno s SOC) 
APT Novo mesto 7. 4. 2021 ob 12.30 

 

4. letnik 

Vsebina Izvajalec Datum ogleda 

Goran Vojnović: Jugoslavija, moja dežela SNG Drama Ljubljana 20. 12. 2020 

Film Dežurni zdravnik  TV SLO 1 (film tedna) 16. 12. 2020 ob 20.00 

Film Konje krast 
APT Novo mesto in 

Marina Katalenić 

22.–24. 2. 2021 (po 

lastni izbiri), pogovor o 

filmu 25. 2. 2021 ob 

18.00 

Gledališka predstava G. Vojnovića Figa SNG Drama Ljubljana 

16. 3. 2021 ob 17.00, 

po ogledu pogovor z 

ustvarjalci 
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Predstavitev treh dogodkov 

Virtualni kulturni dan za dijake 1. in 2. letnika 

V petek, 5. 2. 2021, so imeli dijaki 1. in 2. letnika kulturni dan na daljavo; z dogodkom so počastili 

slovenski kulturni praznik.  

Kulturni dan se je začel z ogledom Rossinijeve opere Seviljski brivec v izvedbi SNG Opera in balet 

Ljubljana, nadaljeval pa se je s pogovorom v dveh skupinah z operno pevko Ireno Yebuah Tiran ali s 

profesorico solopetja Valerijo Šoster. Prvi pogovor sta moderirali Eva Zupančič in Nadja Jarc iz 1. A, 

drugega pa dijaka Kal Vilan Kotar Dražumerič in Val Vidmar iz 2. C. Nato se je vsak razred vključil v 

delavnice, ki so jih izvajali naši profesorji. Po kvizu o operi in virtualnih sprehodih po opernih hišah so 

dijaki v skupinah izmenjali vtise o operi in s pomočjo profesorjev naredili analizo predstave.  

Doživetje opere je potekalo v treh fazah: natančni pripravi na ogled Seviljskega brivca, ogled in 

refleksija po njem.  

Poleg naštetih dejavnosti so si dijaki v kulturnem dopoldnevu ogledali predstavo Kako bi mogli 

zrakoplovi iz svojih lop?, ki jo je v počastitev 100. obletnice novomeške pomladi in slovenskega 

kulturnega praznika pripravila in posnela gledališka skupina Goga pod mentorstvom profesorja Tomaža 

Koncilije.  

Dijakinja Nadja Jarc iz 1. a je svoje vtise strnila tako:  

»Čeprav smo kulturni dan izvajali na daljavo, mi je bil zelo všeč. Zelo sem hvaležna, da sem dobila 

priložnost za moderiranje pogovora z operno pevko Ireno Yebuah Tiran, ki nam je približala poklic 

operne pevke. Na koncu smo uživali ob ogledu šolske prireditve, ki jo je na kreativen in inovativen način 

ustvarila gledališka skupina Goga. Kulturni dan me je pozitivno presenetil in popestril monotono 

šolanje na daljavo.« (Nadja Jarc, 1. a) 

  

Dijaki 1. in 2. letnika v pogovoru z operno pevko, arhiv GimNM 
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Dijaki 3. letnika spoznavali pozabljeno polovico Novega mesta 

8. marca 2021, na praznik žena, so se dijaki 3. letnika v dveh šolskih urah virtualno sprehodili po poteh, 

ki so jih zaznamovale pomembne in danes pozabljene ženske Novega mesta. Program je vodila Meta 

Kocjan, vodja projektne skupine Pozabljena polovica Novega mesta. 

Najprej je predstavila vsebino projekta PPNM in orisala začetke ozaveščanja o pozabljenih ženskah. 

Predstavila je položaj žensk na Slovenskem konec 19. in v začetku 20. stoletja in njihovo kulturno 

udejstvovanje. Veliko smo izvedeli tudi o časopisu Slovenka in pojavu feminizma na Slovenskem. 

Osrednja tema programa pa so bile pozabljene ženske, ki so delovale v Novem mestu – 13 izjemnih 

žena, med katerimi so literarne ustvarjalke, učiteljice, raziskovalke, medicinke in podjetnice. 

Vtisi dijakinje Polone Moretti iz 3. c: 

»Predavanje mi je bilo zelo všeč, ker sem izvedela za osebe, za katere prej še nisem slišala. Običajno 

poslušamo o dosežkih moških, ženske pa velikokrat pozabimo omeniti. Med predavanjem sem 

spoznala 13 žensk, ki so imele pomembno vlogo v Novem mestu in naši družbi. Sploh pa si nisem mogla 

predstavljati, da so bile ženske prikrajšane na tako veliko področjih (niso imele volilne pravice, niso 

imele bolnice kot moški, učiteljice niso smele biti poročene itd.). Vesela sem, da so si omenjene ženske 

upale izraziti svoje mnenje na glas, saj drugače ne bi živela v takšni družbi, kot jo poznam, za kar sem 

jim zelo hvaležna.« 

Ogled filma Konje krast in pogovor o njem 

Dijaki 4. letnika so si med 22. in 24. 2. 2021 prek spletne povezave ogledali norveški film Konje krast, 

ki je nastal po istoimenskem romanu Pera Pettersona. Ker roman Konje krast poleg Vojnovićeve Fige 

predstavlja besedilo maturitetnega sklopa, so si dijaki film z veseljem ogledali, v četrtek, 26. 2., pa so 

se o njem prek aplikacije Zoom pogovarjali s filmsko pedagoginjo Marino Katalenić. Pogovor je potekal 

v dveh ponovitvah, dijaki pa so se ob vprašanjih filmske strokovnjakinje poglabljali v vsebino filma, 

odnose med osebami, sporočilo in aktualnost ter spoznavali filmski jezik.  

 

Menim, da smo v času epidemije dobro izvedli program kulturnih vsebin, čeprav v prilagojeni obliki. 

 

Dijaki 4. letnika v pogovoru o filmu Konje krast, arhiv GimNM 
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Športni dnevi 

Športni dan na daljavo za dijake vseh letnikov 

BREDA VOVKO 

Na šoli smo v mesecu decembru izvedli športni dan na daljavo pod naslovom Hoja je zlata prinašalka 

zdravja. V dnevih od 14. 12. do 23. 12. 2020 so se dijaki vseh letnikov odpravili na pohod. Njihova 

naloga je bila narediti vsaj dveurni pohod v svojem kraju ali njegovi okolici (pohod na najbližji hrib, v 

gozd, krožna pot ...). S seboj so imeli telefon z naloženo aplikacijo, s katero so spremljali svojo dejavnost 

(Endomondo, Strava, SportTracker …). Iz aplikacije so razbrali dolžino poti in poročilo oddali v šolsko 

spletno učilnico. Kilometre so prispevali tudi nekateri profesorji. 

Na športnem dnevu smo prehodili 6.053,13 km, kar bi bila pot iz Novega mesta do Reykjavika na 

Islandiji in nazaj (3.044 km). Cilj poti je bil do New Yorka, ki je oddaljen iz Novega mesta 6.800 km. 

S tako aktivnostjo smo prispevali k izboljšanju našega zdravja in medsebojnega sodelovanja.  

 

Športni dan za 1. letnik 

IVAN MARIČIČ 

V sredo, 16. 6., smo se na vroč poletni dan z dijaki prvega letnika opravili na športni dan na Trško goro. 

Končno v živo smo vsi skupaj začeli pohod izpred gimnazije do vrha Trške gore. V jutranjem hladu in 

dobri družbi smo v dveh urah prišli na vrh, kjer smo si vzeli čas za počitek in malico. Nismo ostali dolgo, 

saj je sonce že kar pripekalo. Pot do gimnazije se malo vlekla predvsem zaradi vse večje vročine. Vsi 

smo brez večjih težav opravili pohod za športni dan. Naredili smo nekaj za dušo in telo, se družili in 

spoznavali. 

Posnetek zaslona po opravljene pohodu, NN 
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Planinska tura za 2. letnik 

IVAN MARIČIČ 

V septembru, 16. in 18. 9., smo načrtovali planinsko turo za 2. letnik v obliki dveh enodnevnih izletov, 

vendar smo zaradi epidemija koronavirusa opravili samo turo na Debelo peč. 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 dveurnem 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 

sosednjih vrhovih. 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. 

 

  

Zadovoljni na vrhu, foto: Ivan Maričič Počivamo, foto: Ivan Maričič 

Med pohodom …, foto: Ivan Maričič … in zasluženim počitkom, foto: Ivan Maričič 
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Športni dan za 3. letnik – pohod po Machovi poti 

SANDI KOSTIĆ 

V petek, 11. 6. 2021, je bil organiziran športni dan za 3. letnik. Odšli smo na pohod po Machovi učni 

poti. Zbor je bil pred šolo. Nato smo se odpravili skozi gozd v Ragovem logu in naprej mimo Grabna ter 

skozi vas Krka, kjer smo pri igrišču zavili v gozd. Po makadamski cesti smo prispeli v Smolenjo vas, na 

križišču z glavno cesto proti Šentjerneju pa zavili proti Malemu Slatniku. Prvi krajši postanek je bil na 

parkirišči pri gostilni Štefan. Po krajšem postanku smo nadaljevali pot skozi gozd, kjer je označena 

Machova učna pot. Pot skozi gozd je trajala eno uro. Nato smo se ponovno zbrali na parkirišču Štefan, 

kjer smo naredili še en postanek. Sledila je še dobra ura hoje do šole. 

 

Državljanska kultura 

NINA ARNUŠ 

Pri načrtovanju in pripravi vsebin za OIV državljanska kultura sem izhajala iz ciljev, ki so opredeljeni v 

katalogu obveznega dela OIV. 

V šolskem letu 2020/21 so bile izvedene naslednje dejavnosti: 

• delavnice na temo migracij: Enakost – Solidarnost – istost (Mirovni inštitut) – 3. letnik 

• delavnice o Evropski uniji: Doživi Evropo doma! (Hiša Evropske unije) – 3. letnik 

• delavnice o Evropski uniji v okviru projekta Beyond Dublin, Shared Europe, DRPD – 3. d, k, š 

• delavnica o medijski pismenosti v izvedbi IPM Inštituta (Inštitut za politični menedžment) – 

3. b 

• ogled filma in pogovor: Medtem ko vas ni bilo (KCJT) – 3. letnik 

• gledališka predstava: Črna koža, bele maske – 3. letnik 

• projekt EPAS – 3. c (glej poročilo projekta EPAS) 

• živa knjižnica – 3. d (glej poročilo Unesco Živa knjižnica) 

• okrogla miza: Gimnazija – združena v raznolikosti – 3. letnik (glej poročilo projekta EPAS)  

• pozabljena polovica Novega mesta – 3. letnik (glej poročilo OIV Kulturne dejavnosti) 

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). 

Strumno in veselo proti Malemu Slatniku, foto: Sandi Kostić Počitek na parkirišču, foto: Sandi Kostić 
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Delavnice na temo migracij: Enakost – Solidarnost – Istost (Mirovni inštitut) 

21. in 22. oktobra 2020 so bile na šoli organizirane delavnice za vse dijake 3. letnika. Ker smo bili v 

obdobju šolanja na daljavo, smo na ta način izvedli tudi delavnice, in sicer preko aplikacije Zoom. 

Dogodek je bil izveden pod okriljem Mirovnega inštituta iz Ljubljane. Delavnice z naslovom Enakost – 

Solidarnost – Istost so naslavljale predvsem temo migracij. V prvem delu je Arne Zupančič predstavil 

Slovenke in Slovence v emigraciji z malo manj običajne perspektive. V drugem delu nam je svojo 

življenjsko zgodbo predstavil Sharafuddin Hashemi iz Afganistana, v zadnjem delu pa je bil čas za 

vprašanja s strani dijakinj in dijakov. 

Vtisi dijakinj: 

• »Predavanje se mi je zdelo zelo zanimivo. Večino informacij o migracijah in migrantih sem pred 

tem dobila iz različnih medijev, zdaj pa sem lahko o njihovih izkušnjah izvedela iz prve roke. 

Dalo nam je nek nov pogled na njihove izzive, težave in izkušnje.« Jona Šmalc Novak, 3. k 

• »Na delavnici smo prejeli precej uporabnih informacij s strani Mirovnega inštituta iz Ljubljane. 

Mirovni inštitut verjame v reševanje konfliktov na miren način, enakost in spoštovanje 

človekovih pravic. Vsi smo del neke družbe. Na tem območju živimo Slovenci, vendar 

pozabimo, da pri nas iščejo srečo tudi ljudje iz drugih držav, ki so v hudih stiskah. Predavatelj 

nam je predstavil migracije z drugačne perspektive, pogled s strani, ko se res zaveš, da si lahko 

tudi ti v vlogi nezaželenega priseljenca. Verjamem, da si večina Slovencev ne more kaj, da ne 

pomisli najprej s predsodki o ljudeh npr. iz Afganistana. Vsak pa ima svojo zgodbo in ne bi smeli 

ocenjevati ljudi glede na to, od kod prihajajo, prav tako ne glede na raso, spol … V drugem delu 

predavanja smo bili deležni odgovorov na marsikatera vprašanja, neposredno od priseljenca iz 

Afganistana. Njegova zgodba je šokantna, mogoče travmatična, vendar po pogovoru z njim se 

ti odprejo oči in vidiš, da je čisto običajen, čuten človek, ki pač prihaja iz te tragične dežele. 

Hvaležna sem, da sta nam razširila obzorja in odkrito odgovorila na vprašanja. Mislim, da je 

delavnica vsem dala misliti in nas pripeljala do tega, da ne ocenjuješ človeka takoj, saj ne 

poznaš njegove zgodbe.« Zoja Ulaga, 3. d 

• »Nad delavnico s strani Mirovnega inštituta sem bila pozitivno presenečena. Nekatere stvari 

sem že vedela, a sem kljub temu dobila veliko novih informacij na temo migracij in s tem 

povezanih problemov. Všeč mi je bil prvi del delavnice, ko smo na splošno govorili o migracijah, 

a me je še bolj pritegnil drugi del, ko je Sharaf delil svojo osebno izkušnjo. Hvaležna sem, da 

sem iz prve roke slišala njegovo zgodbo, saj je popolnoma drugače, če ti nekdo, ki je zares 

doživel takšno izkušnjo, pove, kako je njegova pot potekala, s katerimi ovirami se je spopadal 

Delavnice o migracijah, foto: Nina Arnuš 
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in katere ovire nastopijo potem, ko prideš do svojega cilja. Ne zavedamo se, kako težka je ta 

izkušnja za vsakega posameznika in da tudi ko prideš v drugo državo, ni nujno, da te tam čaka 

sanjsko življenje. Migranti se spopadajo s številnimi predsodki, v današnji družbi so pogosto 

videni kot nekaj slabega, kar ni logično, saj so vsi le ljudje, ki prihajajo v druge kraje z upanjem 

na boljše življenje, zato ne razumem, zakaj je to državi tako težko zagotoviti. Spoznala sem, da 

ima Slovenija dokaj slab sistem za pridobivanje azila, na splošno slab sistem za migrante, saj 

jim ne omogoča normalnega življenja, ki si ga zaslužijo. Čaka jih predolgo obdobje pridobivanja 

azila in tudi ko ga dobijo, jim država ne omogoča, da bi dobili dobre službe in s tem zaslužili 

dovolj denarja, da bi normalno zaživeli. Menim, da bi celotna družba morala več vložiti v 

odpravljanje predsodkov o migracijah, morali bi bolj odprto razmišljati in iskati rešitve, ne pa 

se izogibati problemov, ki se le kopičijo.« Liza Grmek, 3. c  

Delavnice o Evropski uniji: Doživi Evropo doma! (Hiša Evropske unije) 

Med 2. in 10. decembrom 2020 smo za dijake 3. letnika organizirali aktivnosti povezane s tematiko 

Evropske unije. Predstavnika Hiše Evropske unije iz Ljubljane (Predstavništvo Evropske komisije), Maja 

Kranjc Todorović in Luka Kavčič, sta na poučen, zanimiv in interaktiven način približala dijakom 

delovanje in institucije v Evropski uniji ter njeno vlogo v našem vsakdanjem življenju. Dijaki so delali v 

skupinah, se vživeli v vlogo poslancev ter glasovali v povezavi z različnimi aktualnimi temami in vlogo 

Evropske unije. 

Delavnice o Evropski uniji v okviru projekta Beyond Dublin, Shared Europe, 

DRPD 

V povezavi z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto so se dijaki naše gimnazije vključili 

v projekt Več kot Dublin, skupna Evropa (Beyond Dublin, Shared Europe). V okviru projekta so se dijaki 

3. k, 3. d in 3. š 10. in 11. 2. 2021 udeležili delavnice v organizaciji DRPD-ja, ki jo je moderirala Franja 

Bučar. Razpravljali so o vlogi Evropske unije in aktualnih temah, kot so migracije, človekove pravice, 

globalno segrevanje ozračja, razvoj in pomoč regijam ipd. Na koncu so dijaki oblikovali zbirko predlogov 

za spremembe, ki bodo posredovani evropskim odločevalcem. 

Delavnice o Evropski uniji, foto: Nina Arnuš 
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Delavnica o medijski pismenosti v izvedbi IPM Inštituta (Inštitut za politični 

menedžment) 

V četrtek, 6. 5. 2021, je bila za dijake 3. b organizirana delavnica o medijski pismenosti. Delavnica je 

potekala v virtualnem okolju. Vodila sta jo Petar Mrdović in Maja Mezeg iz IPM Inštituta (Inštitut za 

politični menedžment).  

Delavnica je potekala na interaktiven način. V uvodu so dijakom predstavili pomen aktivnega 

državljanstva ter medijske pismenosti, v nadaljevanju pa so se poglobili v temo lažnih novic ter kako jih 

prepoznavati. V zadnjem delu so dijaki pripravili načrt za kompanijo za ozaveščanje o lažnih novicah 

ter napisali scenarij. 

  

Delavnica o medijski pismenosti, foto: Nina Arnuš 

Delavnice o Evropski uniji v okviru projekta Beyond Dublin, Shared Europe,  

foto: Nina Arnuš 
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Ogled filma in pogovor: Medtem ko vas ni bilo (KCJT) 

V torek, 4. 5. 2021, so si dijaki 3. letnika ogledali film Medtem ko vas ni bilo. Film je režiral Ken Loach 

in je prejel številne nagrade in priznanja. Ogledu filma je sledil pogovor, ki ga je vodila Marina Katalenić. 

Film 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/, dostopno 1. 7. 2021). Dijakov se je film s 

svojo ganljivo zgodbo zelo dotaknil in so se aktivno vključevali v debato. 

Gledališka predstava: Črna koža, bele maske 

Dijaki 3. letnika so si 7. 4. 2021 ogledali gledališko predstavo Črna koža, bele maske v produkciji APT 

Novo mesto. Avtorski projekt Maše Knez Kagao preko osebnih zgodb petih soustvarjalcev govori o 

rasizmu, predsodkih, stereotipih in s tem spodbuja k strpnosti, sprejemanju drugačnosti ter odpira 

aktualne teme sodobnega sveta. Dogodek je bil izveden v treh fazah. Dijaki so se na ogled pripravili ob 

pogovoru z režiserko Mašo Knez Kagao, po ogledu pa je pri pouku sociologije sledila refleksija s 

poglobljeno analizo ter aktualizacijo. Dijaki so bili nad predstavo večinoma navdušeni, saj jih je 

nagovorila s svojo kompleksnostjo in prepletanjem različnih umetnosti – gledališča, plesa, glasbe ter 

avdiovizualnih podob.  

 

Knjižnično informacijsko znanje 

TOMAŽ KONCILIJA 

V šolskem letu 2020/21 je v šolski knjižnici v skladu z možnostmi in po priporočilih stroke v času 

epidemije potekalo stalno in sprotno individualno pedagoško in svetovalno delo ob izposoji, 

seznanjanje s knjižnim fondom in novostmi, vzbujanje zanimanja za knjigo, branje, vzgajanje dijaka za 

bralca in obiskovalca knjižnic, obenem pa tudi usposabljanje za iskalca in uporabnika informacij. 

Skupinske ure KIZ smo uspeli izvesti v sklopu ITS-farmacija in medicina mi nista tuji (za 3. letnik, in sicer 

na temo navajanje literature in presoje relevantnosti spletnih virov), prav tako smo septembra 

realizirali niz dveurnih izobraževanj za dijake prvih letnikov, kjer so spoznali klasifikacijo UDK in sistem 

COBISS+, pojasnili pojem signature in se jo naučili uporabljati pri iskanju knjižnega gradiva ter se 

seznanili z zgodovino in organiziranostjo šolske knjižnice.  

V sklop KIZ sodi tudi sodelovanje v projektu Rastem s knjigo, v okviru katerega dijaki prvih letnikov 

obiščejo regionalno knjižnico – Knjižnico Mirana Jarca, se seznanijo z njenim delovanjem, spoznajo 

vlogo Javne agencije za knjigo v slovenskem prostoru, ob tem pa prejmejo še knjižno darilo. Žal je že 

dogovorjeni obisk prav tako moral odpasti zaradi izbruha epidemije in smo regionalno knjižnico ter 

omenjeni projekt prvošolcem predstavili le virtualno, na daljavo (prejeli pa so knjižno darilo, roman I. 

Karlovška Preživetje), uspelo pa nam je nadoknaditi lani zamujeno dejavnost za letošnje druge letnike, 

ki so prav tako v septembru obiskali Knjižnico Mirana Jarca, kjer so prejeli knjižno darilo (C. Sokolov, V 

napačni zgodbi). 

 

  

(https:/www.kinodvor.org/film/medtem-ko-vas-ni-bilo/
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Zdravstvena vzgoja 

SAŠA LAVRIČ 

Zdravstvena vzgoja je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja in vseživljenjskega učenja. Tudi 

v šolskem letu 2020/21 je bilo izvedenih veliko delavnic in predavanj, na katerih so dijake ozaveščali o 

zdravem načinu življenja, o pomembnosti skrbi za fizično in duševno zdravje posameznika. Veliko smo 

sodelovali z zunanjimi inštitucijami: s študenti medicine iz Medicinske fakultete Ljubljana in 

posameznimi predavatelji, ki so s predstavitvijo različnih življenjskih izkušenj predajali svoje znanje in 

izkušnje dijakom.  

Žal je kar nekaj predavanj in delavnic zaradi pandemije odpadlo.  

1. letnik 

V 1. letniku so imeli dijaki dve delavnici: Varna raba interneta in Če ne veš, vprašaj. 

Delavnice Varna raba interneta so izvedli razredniki na razrednih urah po gradivu Safe. si in profesorica 

informatike Barbare Strnad.  

Delavnico Če ne veš, vprašaj je izvajal Jernej Picelj iz društva Mavrični bojevniki. Dijaki so postavili 

vprašanja iz kateregakoli področja, moderator jim je odgovarjal. Delavnice so trajale dve uri preko 

Zooma. Dijaki so jih zelo pohvalili in predlagali, da bi imeli tovrstne aktivnosti vsako leto. Z dijaki je bila 

izvedena tudi evalvacija. Po končanih delavnicah, ki so potekale tudi v 2. in 3. letniku, nam je 

predavatelj predstavil ugotovitve.  

Zaradi dela na daljavo in ukrepov niso bilo izvedene delavnice o uporabi defibrilatorja in temeljnih 

postopkih oživljanja, odpadlo je tudi predavanje o zasvojenosti z drogami in alkoholom med mladimi.  

Zdravniški pregled v ZD Novo mesto je bil izveden.  

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 ga. Danica Čućić iz novomeškega društva Ozara. 

Pogovarjali so se o stresu, duševnem zdravju in boleznih, kot so bipolarna motna, shizofrenija, 

obsesivno kompulzivna motnja, demenca ... Kot so 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. Izvedena je bila v oktobru.  

Delavnico Če ne veš vprašaj je izvedel Jernej Picelj iz društva Mavrični bojevniki. 

V juniju so si dijaki preko Zooma ogledali interaktivno predstavo o Najstnici Neji, ki se je dotaknila teme 

o odnosih med dvema mladima človekoma, kaj gre lahko narobe, kako odgovorno in pravilno reševati 

probleme in krojiti zdrave odnose. Predstavo sta odigrala Tim Lončar in Monika Jekler. Po predstavi 

smo naredili evalvacijo predstave in imeli pogovor o tej temi.  

Tudi pri 2. letniku je zaradi razmer odpadla delavnica Zdrava prehrana, ki naj bi jo izvajale diplomirane 

medicinske sestre iz ZD Novo mesto.  
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3. letnik 

V 3. letniku so imeli dijaki eno delavnico in dve predavanji. 

V aprilu so imeli dijaki 3. letnikov predavanje z naslovom Misli na srce, ki so ga izvedli vodili študentje 

Medicinske fakultete v Ljubljani, ki delujejo v društvu V odsevu. Dijaki so se seznanili z delovanjem srca, 

z boleznimi in vzroki, ki pripeljejo do srčnih obolenj ter prepoznavanjem in ukrepanjem ob srčnem 

zastoju. Ponovili so tudi tehniko oživljanja. Predavanje je potekalo preko Zooma.  

V marcu je bilo izvedeno tudi predavanje z naslovom Vozim, vendar ne hodim. Društvo Invalidi za večjo 

varnost v cestnem prometu s svojimi člani organizira predavanja, da ozaveščajo mlade o nevarnostih v 

prometu in posledicami nesreč. Invalidi, katerih vzrok za invalidnost so prometne nesreče, s svojimi 

življenjskimi zgodbami opozarjajo na to, kako pomembno je obnašanje na cesti in kako nam lahko 

sekunda nepazljivosti, objestnosti … spremeni življenje. Tudi to predavanje je potekalo preko Zooma. 

Delavnico Če ne veš vprašaj je izvedel Jernej Picelj iz društva Mavrični bojevniki. 

Zdravniški pregled v ZD Novo mesto je bil izveden.  

4. letnik 

V 4. letniku so imeli dijaki dve predavanji. 

Preko Zooma so si ogledali film o krvodajalstvu in darovanju organov, ki so ga posneli na RK Slovenije. 

Film je govoril o poteku darovanja organov ter razložil pomen vpisa v register darovalcev. Ravno tako 

so spodbujali dijake, naj se pridružijo krvodajalcem, saj je potreba po njih zelo velika. Film so predvajali 

razredniki na razrednih urah. 

Dijaki so se udeležili delavnice Janija Prgića Najpomembnejši pogoj za uspeh. Izvedli smo jo 17. 3. 2021 

preko Zooma. 

 

Vzgoja za družino, mir in nenasilje 

SUZANA MALNAR 

Dejavnosti so bile izvedene na Gimnaziji Novo mesto. Oktobra 2020 in maja 2021 so iz Društva za 

razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto dijakom 1. letnika predstavili prostovoljstvo, njihove 

dejavnosti, pomen prostovoljstva in možnosti dijakov za vključitev.  

17. 5. 2021 je bila za dijake 2. letnika izvedena preventivna delavnica o trgovanju z ljudmi, ki so jo vodili 

iz društva Ključ. Njen cilj je bil mlade ozavestiti o pasteh, ki se jih poslužujejo pri trgovanju z ljudmi, in 

jih naučiti, kako se lahko pred tem zaščitijo.  

Komentarji dijakov 2. a in b:  

»Delavnica je bila zanimiva. Izvedela sem veliko več o možnih vrstah trgovanja z ljudmi ter na kaj 

moramo biti kot posamezniki v družbi pozorni.«  

»Delavnica mi je bila všeč. Zdi se mi, da bi se o tem morali še več pogovarjati in opozarjati na take 

nevarnosti. Bilo je predstavljeno na zelo zanimiv in poučen način.«  

»Delavnica se mi je zdela zelo zanimiva, všeč mi je , da smo se izobrazili še na tem področju, ker prej o 

tem nisem vedela veliko. Rada bi še kdaj imela delavnico na to temo, pa tudi zanimivo mi je poslušati 
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zgodbe drugih uporabnikov društva, njihove izkušnje in da se zavedamo, kaj vse se dogaja tudi pri nas 

v Sloveniji.«  

»Delavnica mi je bila všeč, ker je bila zelo poučna in interaktivna. Tema je bila predstavljena na zanimiv 

in nam razumljiv način. Všeč mi je bilo, da so bile predstavljene vse nevarnosti in načini kako se jim 

lahko izognemo.«  

 

Učenje učenja 

ANICA KASTELEC 

Dejavnost učenje učenja izvajamo kot obvezno ponudbo šole za vse dijake 1. letnika. Program smo 

izvedli v obliki pogovora, delavnic in avtentičnih nalog. Prvi del dejavnosti učenje učenja smo izvedli v 

septembru in oktobru 2020, drugi del v marcu in maju 2021. Večina ur je bila izvedena v živo, nekaj ur 

tudi na daljavo. Uvodna ura je bila namenjena pogovoru o prehodu iz osnovne v srednjo šolo, o 

novostih pri opravljanju šolskih obveznostih in o vtisih zaključka osnovnega šolanja na daljavo. 

Predstavili smo jim vrstniško učno pomoč – tutorstvo kot eno od oblik pomoči pri reševanju manjših 

ali večjih učnih težav in spopadanju z vrzelmi v predznanju. Nekateri dijaki so pomoč tutorja kasneje 

tudi sprejeli in uspešno nadoknadili svoje primanjkljaje. Organizirali smo učno pomoč tudi na daljavo, 

kar se je izkazalo kot dober nadomestek živega stika. Zaradi večjega zanimanja za učno pomoč pri 

premetih angleščina, matematika in fizika, smo organizirali skupinsko učno pomoč. Ob spodbudi 

svetovalne službe in razrednikov je kar nekaj dijakov prvega letnika nudilo učno pomoč svojim 

sošolcem. Ti dijaki bodo pripravljeni nuditi učno pomoč tudi naslednje leto dijakom prvošolcem.  

Dijaki so ob avtentični nalogi postavljanja ciljev razmišljali o svojem učnem uspehu, svojih pričakovanjih 

in zadovoljstvu ter o priložnostih za izboljšave. 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 odgovornem opravljanju šolskih obveznosti.  

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.  

Prvošolcem smo predstavili nekaj avtentičnih nasvetov o učenju in koristnih napotkov potovanju 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. 

Odzivi dijakov so bili dobri, za bolj poglobljeno delo bi potrebovali več časa. 
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Spoznavni dnevi in ekskurzije  

Spoznavni dnevi za 1. a  

ULA HÖFFERLE, JERCA PAVLIN, MIJA PROSINEČKI, TARA RESNIK in LARA ŠENICA  

V sredo, 2. 9. 2020, smo se dijaki 1. a oddelka skupaj z razredničarko Branko Klemenčič in profesorico 

Suzano Krvavico odpravili na spoznavne dneve v Radence ob Kolpi. V sredo zjutraj smo se z avtobusom 

iz Novega mesta odpeljali na enourno vožnjo do skrajnega juga Slovenije. Po prihodu v CŠOD Radenci 

smo se namestili in prejeli informacije o nadaljnjem poteku dejavnosti za naslednjih nekaj dni. 

Kmalu sta sledili popoldanski dejavnosti, lokostrelstvo in orientacija. Pri lokostrelstvu smo spoznavali 

tehniko in pravila športa in se v njem tudi preizkusili, pri orientaciji pa smo se naučili nekaj o geografskih 

značilnostih kraja, kako izračunati azimut in uporabljati kompas. 

Četrtkovo dopoldne smo preživeli v neokrnjeni naravi Bele krajine. Po prevzemu zahtevane zaščitne 

opreme smo tako pripravljeni sedli na kolesa. Kolesarska pot se je vila ob reki Kolpi, mimo vasic Dečina, 

Sodevci, Kot, Prelesje in Dol. Na enem izmed postankov smo se sprehodili po mostu Blaževci, enem od 

prehodov na naši južni meji. Poleg naravnih znamenitosti smo bili priča številnim kampom, ki so se nam 

zdeli dobro obiskani. Po vrnitvi smo segli po čepicah in predpasnikih ter pripravili tradicionalno 

belokranjsko pogačo. To smo si privoščili na popoldanskem pohodu po najjužnejši slovenski pešpoti od 

Radencev do Damlja. Pot se nahaja v Krajinskem parku Kolpa, saj se tudi vije natanko ob rečni strugi. 

Uradni začetek pohoda je v Radencih ob kapelici, konec pa je v Damlju, a mi smo svojo odpravo 

zaključili nekaj kilometrov prej. Celotna relacija meri 11 km, naša se je torej končala pri okoli šestih. 

Nezahtevni pohod nam je časovno vzel približno 3 ure. Pred zadnjim postankom smo si po naši želji 

lahko ogledali tudi vodni mlin, ki danes žal ne obratuje več. Vrhunec pohoda pa je bila najdaljša 

belokranjska kraška jama Kobiljača. Nahaja se na levem rečnem bregu Kolpe, vsi rovi pa skupaj merijo 

okoli 346 metrov. Jama vsebuje vse značilne kraške oblike, ena od njenih posebnosti pa so stenske 

bakterije, ki zaradi vsebnosti magnezija odbijajo svetlobne žarke. Obiskovalci smo si lahko samostojno 

ogledali le jamski vhod, saj je nadaljnje raziskovanje jame možno le s spremstvom. Ko smo si z večerjo 

znova povrnili moči, smo ob tabornem ognju izvedli predstavitve sob in razredne predsedniške volitve.  

V petek zjutraj smo si z mentorji na kanujih ogledali prečudovito okolje reke Kolpe, se povzpeli do jezu 

pri Dečini in se tam prepustili toku reke, ki nas je popeljal nazaj do začetnega mesta. Uslužbenci CŠOD-

ja so ustvarili aplikacijo za spoznavanje kulturne dediščine okolice, s katero smo se za zaključek naših 

dni v Radencih preizkusili tudi sami. 

Tako je naše spoznavanje z naravo prišlo h koncu. Vrnili smo se v nam znano mestno okolje, in sicer v 

Vinico, kjer smo si ogledali spominsko hišo znanega slovenskega pesnika Otona Župančiča. 

Čas šole v naravi se je hitro iztekel. Poglavitni namen tridnevnega druženja v Beli krajini je bil 

spoznavanje novih obrazov in povezovanje v razredni skupnosti, a smo poleg tega spoznali tudi lepoto, 

mogočnost in veličastnost prečudovite narave, ki nas je obkrožala. Spletli smo nove prijateljske vezi, ki 

jih bomo poskusili obdržati vse življenje. Preživeti dnevi so bili prečudoviti. Žal vse stvari v življenju niso 

prijetne, saj smo izkusili tudi nekaj neprijetnih dogodkov. Begunski nahrbtniki, osebni predmeti, različni 

ostanki, ki so jih pustili nesrečni ljudje, in številna vojaška vozila nam niso ravno prinašali veselja. A 

včasih je pomembno, da spoznamo tudi resne plati življenja in se z njimi soočimo, čeprav to ni vedno 

preprosto. 
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Spoznavni dnevi za 1. b  

NATAŠA SEKULA ZUPANČIČ 

Spoznavni dnevi za 1. b so potekali od 7. do 9. septembra 2020, in sicer v Centru šolskih in obšolskih 

dejavnosti Fara v Kostelu, kamor so se dijaki odpravili skupaj s profesorico matematike Nušo Košmerl 

in z razredničarko Natašo Sekula Zupančič.  

Prvi dan druženja so se udeleženci spoznavnih dni udeležili pohoda skozi Faro do slapa Nežica. Potoku 

dajejo poseben čar brzice, tolmuni in lehnjakovi pragovi. Tudi popoldne je bilo pestro, saj so bili na 

programu orientacijski tek, športne igre in plezanje v adrenalinskem parku. Zvečer je sledilo druženje 

in spoznavanje s pomočjo različnih socialnih iger. Dijaki so se veselili drugega dne, saj so se udeležili 

raftinga in uživali v lepotah reke Kolpe. V popoldanskem času so v lončarski delavnici ustvarjali izdelke 

iz gline ter sodelovali pri pouku nemščine in matematike. Pri nemščini so se ukvarjali s strategijami za 

učenje tujih jezikov in z germanizmi v slovenskem jeziku, pri matematiki pa so obnavljali poznavanje 

osnovnih matematičnih pojmov.  

 

Pred odhodom domov smo se zadnji dan povzpeli še do gradu Kostel. Vodička nam je povedala mnogo 

zanimivosti o gradu in njegovi zgodovini, veliko podatkov pa so dijaki izvedeli tudi pri igri pobega na 

samem gradu. Igra pobega je potekala po celotnem grajskem poslopju, dijaki pa so tekmovali v 

1. a ob tabornem ognju, foto: Branka Klemenčič V Župančičevi rojstni hiši na Vinici, foto: Branka Klemenčič 

Rafting, foto: Nataša Sekula Zupančič 1. b pri slapu Nežica, foto: Nataša Sekula Zupančič 
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skupinah. Da so lahko rešili miselne izzive pri igri, so morali dobro sodelovati, komunicirati in se tudi 

prilagajati.  

Dijakom so bili spoznavni dnevi všeč, pohvalili so zlasti večerno druženje in rafting, nekateri bi 

spoznavne dneve še podaljšali.  

 

Spoznavni dnevi za 1. c  

ANDREJA KRAMAR 

Z dijaki mojega razreda smo preživeli tri dni v Centru za šolske in obšolske dejavnosti Jurček v Kočevju, 

in sicer od srede, 16. septembra, do petka, 18. septembra 2020. Imeli smo srečo z izbranim terminom, 

ker kasneje take dejavnosti zaradi pandemije niso bile več možne. Dogodka se je udeležilo 23 dijakov, 

tri dijakinje so žal ostale doma. Dijake sva spremljali Suzana Malnar in jaz. 

Namen druženja je bil spoznavanje in druženje, da bi kasneje v šoli dijaki uspeli sodelovati in si 

pomagati med seboj. Dejavnosti sem oblikovala v sodelovanju z mentorji iz doma, tako da smo 

izkoristili tudi čim več možnosti v širši okolici Kočevja. Vsak dan so imeli dijaki po kosilu prosto, vsak 

večer smo se družili, poslušali glasbo in se pogovarjali. K povezovanju je pripomogla tudi odločitev, da 

dijaki ne bodo uporabljali telefonov. Izvedli smo naslednje aktivnosti: 

• igre za skupinsko dinamiko, povezovanje in spoznavanje 

• sprehod skozi Kočevje in ogled jezera 

• ogled pokrajinskega muzeja v Kočevju 

• vožnja s kanuji po reki Rinži 

• športni pohod z ogledom Friderikovega gradu 

• ogled dela Kočevskega Roga – na robu divjine 

• disko večer s plesom 

• večer ob ognju in glasbi  

• ustvarjanje kvizov Kahoot, malo matematike in zgodovine 

Dijaki so domov odšli nasmejani, v evalvaciji pa so sporočili, da jim je bilo zelo všeč. Takrat še nismo 

vedeli, da bo ta vikend krojil druženje skozi celotno leto, ko je pouk večinoma potekal le preko ekrana.  

Sodelovanje ob papirnih konstrukcijah, 

 foto: Andreja Kramar 
Gremo na pohod, foto: Andreja Kramar 
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Spoznavni dnevi za 1. d  

TINA FURLAN TURK 

Od 14. do 16. 9. smo s 1. d-razredom preživeli tri krasne spoznavne dni v CŠOD Jurček v Kočevju. 

Spremljevalki sva bili Mirjam Skube in Tina Furlan Turk. 

Prvi dan smo se potepali po mestu, kopali smo se v jezeru in si ogledali zbirke v Pokrajinskem muzeju 

Kočevje. Zvečer smo se odpravili še na razgledno ploščad nad mestom in opazovali nočno nebo. 

Naslednji dan smo se vzpeli na vrh Fridrihštajn (970 m), od tam se je razprostiral čudovit razgled po 

Kočevski. Mentor Jure nam je predstavil bogato zgodovino Celjskih grofov in tragično ljubezensko 

zgodbo Friderika in Veronike Deseniške. Popoldan smo v skupinah veslali po reki Rinži in telovadili na 

fitnes napravah na prostem. Po večerji smo odšli na nočno kopanje h kočevskemu jezeru, dijaki so res 

uživali. Naslednji dan smo odšli na ogled pragozda v Kočevskem rogu. Mentor Jure nas je poučil o tem, 

kaj pragozd je, kako ga varujemo in ohranjamo, opazovali smo tudi sledi živali, njihove iztrebke in 

poslušali ptice. Nazadnje smo odšli še do največje jelke v Rogu t. i. Kraljice Roga. Poskušali smo jo objeti, 

a nam ni uspelo. Vrnili smo se nazaj v dom in se po kosilu odpeljali v Novo mesto. 

Dijaki so zelo pohvali te tri spoznavne dni. Veliko so se družili, igrali razne igre, peli in se zabavali. Malo 

so se pritoževali nad naporno hojo na hrib in nad žulji, pohvalili pa so hrano in to, da smo bili v mestu 

in v divjini hkrati.  

 

Spoznavni dnevi za 1. e  

SAŠA LAVRIČ 

Spoznavni dnevi za 1. e-razred so potekali od 9. do 11. 9. 2020 v CŠOD Fara v Kostelu. Namen 

spoznavnih dni je, da se dijaki družijo in spoznajo preko različnih aktivnosti. V treh dneh so šli na pohod 

do slapu Nežica, kjer so bili navdušeni nad naravo ob potoku, preizkusili so se še v orientacijskem teku, 

različnih športnih igrah ter adrenalinskem parku, ki deluje v okviru CŠOD-ja. Šli so tudi na spust z rafti 

po Kolpi. Ob večerih so se dijaki spoznavali in sodelovali v različnih socialnih igrah. Zadnji dan so dijaki 

obiskali še grad Kostel, kjer so spoznali njegovo zgodovino. Sodelovali so tudi v igri pobega, kjer so še 

dodatno iskali podatke o gradu in sami odkrivali grajsko poslopje.  

S spoznavnih dni so se vrnili zadovoljni. Skupno bivanje in dejavnosti so jih združile in povezale, kar se 

je videlo ob vrnitvi v šolo. Uživali so tudi v lepotah narave, ji jih ponuja kolpska dolina.  

Pri športnih igrah, foto: Barbara Strnad Na raftingu, foto: Barbara Strnad 
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Spoznavni dnevi za 1. k  

NEVENKA MALNARIČ BRULC 

Dijaki 1. k-razreda so na spoznavni vikend odšli v Dom tabornikov v Marindolu. Spoznavni dnevi so 

potekali med 21. in 23. 9 2020. Izvedli smo veliko delavnic z namenom razvijanja socialnih veščin in 

medsebojnega spoznavanja, seznanili smo se z zgodovino kraja in delali z zgodovinskimi viri (Ovidij in 

Hipatija).  

 

Plavalno-potapljaški tečaj Fiesa 2020  

BREDA VOVKO 

V šolskem letu 2020/21 smo izvedli 5-dnevno poletno šolo v naravi v Centru šolskih in obšolskih 

dejavnosti Breženka v Fiesi. Šola v naravi je bila tudi izjemna priložnost za spodbujanje pozitivnih 

medsebojnih odnosov v skupini in je nudila možnost boljšega spoznavanja in drugačnega skupnega 

sodelovanja učiteljev in dijakov. 

Program je bil letos popolnoma drugačen kot druga leta. Dijaki so spoznali nove vsebine. Že prvi dan 

smo si v Seči ogledali ribogojnico Fonda ter botanični vrt s kaktusi. Družina Fonda predano, s polno 

strasti in ljubezni do morja, skrbi za delovanje svoje morske kmetije ter za skrbno in sonaravno vzrejo 

odličnega Piranskega brancina. Na ogledu so nam pričarali vznemirljivo, poučno in nepozabno 

doživetje. Odkrili in spoznali smo, zakaj je piranski brancin Fonda tako zelo poseben, zdrav in dober. 

Spoznali smo vse: od načina izbora ribjih mladic v valilnici, predstavitve krme in menjave mrež do 

prikaza ročnega hranjenja rib v ribogojskih bazenih. Predstavili so nam skrb za okolje in zdravo rast 

različnih generacij piranskega brancina. Dijaki so spoznali, kako lahko sami prepoznajo res svežo ribo.  

Vrt kaktusov je v družinski lasti. Že več kot tri desetletja jih goji gospa Magda. Kaktusi spadajo med 

večletne rastline in živijo od nekaj let do preko 300 let. Kaktusi vseh možnih vrst in oblik rastejo eden 

prek drugega na najbolj nore načine. Vse skupaj je zelo lepo urejen kaos. In potem še gospa Magda, ki 

s svojo toplino in prijaznostjo doda še tisto piko na i. Če vas karkoli zanima, z veseljem vse razloži na 

način, kot so zmožni govoriti le ljudje, ki svoje poslanstvo opravljajo z iskreno ljubeznijo. In pri kaktusih 

je ljubezen še posebej pomembna. Kot pravi ponosna lastnica vrta: »Treba jih je imeti rad. Bolj, kot jih 

imaš rad, lepše rastejo!« 

Naslednje dneve pa je dijake čakala prava pustolovščina. Po smešni razlagi o teoriji jadranja gospoda 

Milana nas je čakal dan praktičnega spoznavanja s tehniko jadranja optimist in prilagajanje na vodo. Za 

nagrado pa smo po skupinah odšli na jadrnico in jadrali po Piranskem zalivu. Naslednje dni so dijaki 

izpopolnjevali tehnike plavanja, supanja in veslali v kajaku iz Fiese v Piranski zaliv in nazaj. 

Največ adrenalina pa nam je povzročil potop z jeklenko v zalivu Bernardin. Vseh 23 dijakov se je s to 

tehniko potopa srečalo prvič. Lepe dneve smo izkoristili tudi za jutranje teke in pohode ob morju v 

mesto Portorož in Piran. Predzadnji dan smo imeli morsko zaprisego in krst »novih potapljačev«, ki so 

ga dijaki z vso resnostjo tudi izvedli. Med programom je bilo veliko smeha in dobrega počutja. 

Zadnji dan pa so vsi dijaki in dijakinje uspešno prestali plavalni maraton in po kosilu odšli zadovoljni 

domov.  
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Medpredmetna ekskurzija Škocjan-Koper 

TATJANA DURMIČ 

Ekskurzijo za dijake 2. letnika smo oblikovali v aktivu biologov in geografov. Izvedli smo jo 7. junija za 

2. a in 2. b, 8. junija za 2. š in 11. junija za 2. k in 2. c-oddelek. Ekskurzija je potekala v treh delih.  

V parku Škocjanske jame, ki je vpisan v seznam svetovne dediščine, smo organizirali voden ogled učne 

poti nad jamami. Dijaki so spoznali geografske značilnosti tega kraškega področja, zanimivo zgodovino 

odkrivanja jamskega sveta ter njegove kulturne in ekološke značilnosti. 

Pot smo nadaljevali v Koper. Dijaki so mesto spoznavali s pomočjo aplikacije na pametnih telefonih. V 

paru so sledili navodilom in ob številnih kulturnih zanimivostih reševali zadane naloge. Po oddani nalogi 

so imeli še dovolj časa za lastno raziskovanje mesta in kosilo. 

V neposredni bližini Kopra leži nacionalni rezervat Škocjanski zatok. Nekoč je bilo na tem področju 

morje, nato močvirje in celo smetišče, danes pa na srečo pobudnikov zaščite narave zavarovano 

področje. Tu se ustavljajo številne ptice, ki se preko Slovenije selijo v Afriko, marsikatera vrsta pa na 

tem področju celo gnezdi. Rezervat nudi življenjsko okolje tudi številnim dvoživkam, plazilcem, 

žuželkam in ribam. Biologinje, ki so nas vodile po krožni učni poti, so nas opozarjale na oglašanje ptic 

pevk, ki gnezdijo v trstičju. Na opazovalnicah so dijaki s pomočjo daljnogledov in teleskopa opazovali 

čaplje, race, ponirke in nekaj gnezdečih vrst, srečali smo celo lisico. 

Dijaki športnega oddelka so imeli malo drugačen program. Namesto ogleda Škocjanskega zatoka so se 

povzpeli na Beli križ nad Strunjanom in se spustili v mesečev zaliv, ki leži pod flišnim klifom in je del 

krajinskega parka Strunjan. Brez dvoma je bila pika na i kopanje v zalivu. 

Dijaki so bili s programom ekskurzije zadovoljni, saj ni bila prezahtevna niti prenaporna. Dodatno 

zadovoljstvo pa je bilo druženje po dolgotrajni izolaciji zaradi epidemije covid-19.  

  

Na jadrnici, foto: Breda Vovko 1. š pred Mesečevim zalivom, foto: Breda Vovko 
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Ekskurzija v Celeio 

MARKO KASTELIC 

Letošnje šolsko delo je bilo v celoti zaznamovano s pandemijo, a se kljub vsemu najdejo tudi svetle 

točke pouka. Ena od teh je bila 16. aprila, ko se je v sklopu pouka latinščine in umetnostne zgodovine 

oddelek 3. k odpravil na enodnevno ekskurzijo v Žičko kartuzijo in na ogled antičnega mesta Celeia, ki 

leži pod današnjim Celjem. Vsekakor lahko naštejemo vse radosti lepega vremena tega letnega časa, a 

je naš dan zaznamovalo predvsem občudovanje dveh muzejev, saj smo bili prva skupina po dolgem 

času, ki je obiskala kartuzijo in mesto pod mestom.  

Dijaki so po mesecih dela od doma lahko skoraj brez omejitev spoznavali na štiri oči arhitekturo in način 

življenja v kartuziji v Žičah ter se podali po poteh antične Celeie.  

  

Dijaki 3. k so obiskali Celeio, foto: arhiv GimNM 

Škocjanski zatok, foto: Neja Ban Učna pot Škocjanske jame, foto: NN 
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Razredna ekskurzija 3. a na Kras in Goriško  

JANJA AMBROŽIČ in POLONCA CENTA 

V četrtek, 10. 6. 2021, smo se dijaki 3. a odpravili na razredno ekskurzijo na Kras in Goriško. Naša pot 

se je začela v Novem mestu, kjer smo se ob 7.00 uri odpravili proti zahodu Slovenije. Na poti proti Krasu 

smo se peljali mimo Ljubljane, Vrhnike in Postojne, o katerih smo pripravili kratke predstavitve in jih 

prebrali na avtobusu.  

Naš prvi postanek je bil v Sežani, kjer je bilo vse v znamenju Srečka Kosovela. Pred Kosovelovim domom 

smo si ogledali izjemno domiseln spomenik pesniku, ki nosi naslov Zlati čoln. Temelj spomenika iz 

kraškega kamna simbolizira (zlati) čoln, na katerem kot jambor stoji kovinski valj, ki sega visoko v nebo 

in ponazarja upanje. Ko se približujemo spomeniku, se obris zlatega čolna pred našimi očmi na stebru 

spreminja v portret pesnika. Sledil je vodeni ogled spominske sobe Srečka Kosovela, ki se nahaja v 

tedanji (in sedanji) osnovni šoli. Ker smo pri pouku ravno zaključili s to snovjo, je pesnik pred našimi 

očmi zaživel v povsem drugačni luči. V predstavitvi so se prepletali utrinki Kosovelovega življenja z 

njegovo literarno mojstrovino.  

Pot smo nadaljevali proti Lipici, kjer smo si ogledali kobilarno, ki je bila ustanovljena v 16. stoletju. 

Razdelili smo se v dve skupini in se pod vodstvom vodnikov sprehodili po posestvu. Predstavili so nam 

nastanek kobilarne, njeno zgodovino in delovanje danes. Ogledali smo si različne hleve, nekaj pašnikov 

in muzej kočij. Podrobno so nam razložili tudi postopek zahtevne oskrbe in urjenja lipicancev. 

Iz Lipice smo se odpeljali v Novo Gorico, kjer smo imeli čas za kosilo. Po kosilu smo pot nadaljevali 

preko Solkana in osimske ceste, ki preko italijanskega ozemlja vodi v slovenska Goriška Brda. Tej 

pokrajini pravijo tudi »slovenska Toskana, saj gre za blago valovito zeleno pokrajino, ki jo prekrivajo 

skrbno obdelani vinogradi. Na vrhu gričev počivajo kamnite vasi, v katerih so številne priznane vinske 

kleti, dobre domače restavracije s sodobnim pridihom in sodobno urejeni turistični apartmaji. Mi smo 

se ustavili v Šmartnem, kjer so zadnjem desetletju obnovili številne kamnite hiše in jih odprli za turiste. 

Ogledali smo si tudi baročno cerkev sv. Martina, največjo cerkev v Brdih, v kateri se nahajajo poslikave 

Toneta Kralja. Polni novih vtisov in zadovoljni, ker smo dan preživeli skupaj, smo se ob 20.30 vrnili v 

Novo mesto. 

 

 

  

Na sprehodu po Šmartnem, foto: Ema Slak 
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OIV – po prosti izbiri 

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 

TINA FURLAN TURK 

Letos je tekmovanje za Cankarjevo priznanje zaradi epidemije koronavirusa potekalo v izrednih 

razmerah. Vsi naprej določeni datumi tekmovanj so bili prestavljeni na april in maj, tako da je odpadlo 

regijsko tekmovanje. Prav tako so dijaki na prvi stopnji (1. in 2. letnik) obravnavali le eno knjigo, to je 

bil roman Veronike Simoniti Ivana pred morjem. Na drugi stopnji (3. in 4. letnik) pa dve knjigi; za šolsko 

tekmovanje so brali roman Marjana Rožanca Ljubezen, za državno tekmovanje pa Jančarjevega Galjota.  

Na šolsko tekmovanje, ki je potekalo 13. 4. v šoli v živo, se je prijavilo 20 dijakov na prvi stopnji in tri 

dijakinje na drugi. Bronasto priznanje so na prvi stopnji prejele naslednje dijakinje: Amika Zoja Jelič, 

Neža Račečič, Živa Bregar, Nina Strašek, Larisa Rataj, Tia Vanessa Gregorčič, Eva Zupančič in Lara Strniša 

na drugi stopnji. 

Prvih pet dijakinj s prve stopnje in Lara Strniša so se uvrstile na državno tekmovanje, ki je potekalo 22. 

5. na daljavo. Dosegli smo izvrstne rezultate: Amika Zoja Jelič je dosegla 1. mesto in zlato priznanje, 

Živa Bregar 4. mesto in zlato priznanje, Larisa Rataj pa je dobila srebrno priznanje. 

 

Šolsko glasilo Stezice 

NATALIJA PETAKOVIČ 

V šolskem letu 2020/21 smo si v uredniškem odboru Stezic zadali nalogo izdati glasilo v tiskani obliki. 

Večina tekstov je bilo že pripravljeni spomladi, ko Stezice kljub načrtu zaradi epidemije koronavirusa 

niso izšle.  

Uredniški odbor je vodila Ajda Lea Jakše iz 3. c, v njem pa so sodelovale še: Neža Račečič, Tara Cerinšek, 

Viktorija Krusharova, Eva Šubic, Sara Globevnik, Urška Šenica, Meta Kržan, Jaka Kunej, Julija Srpčić, Kaja 

Žunič in Alja Možina.  

Uredniški odbor se je do zaprtja šol sestajal v knjižnici, kasneje pa je komunikacija potekala prek Zooma, 

elektronske pošte in v zaprti skupini na Facebooku. Oblikovanje Stezic je po zaključku zbiranja 

prispevkov prevzela Alja Možina iz 4. c.  

Stezice so v tiskani obliki izšle decembra 2020 kot dvojna številka. Vsebinsko so Stezice zelo bogate. V 

prispevkih odmevajo epidemija koronavirusa, zaprtje šol, delo na daljavo …, skratka vse, kar je še kako 

zaznamovalo leto 2020. O svojih spominih na gimnazijo in sedanjem delu v umetnosti sta v obsežnem 

intervjuju spregovorila bivša dijaka Jernej Tomazin in Nejc Gazvoda. Zelo bogat je literarni del Stezic, 

saj vsebuje prozne in pesniške prispevke, med njimi tudi besedila, ki so bila nagrajena na literarnih 

natečajih.  

Oblikovanje Stezic in priprava na tisk sta v celoti potekala na daljavo. Natisnili smo jih v 250 izvodih. 
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Tujec v izvedbi gledališke skupine Goga na odru APT  

TOMAŽ KONCILIJA 

Osrednji avtorski projekt gimnazijske gledališke skupine Goga v letošnjem šolskem letu je bila že lani 

načrtovana uprizoritev predstave Tujec po romanu Antona Slodnjaka o življenju in delu največjega 

slovenskega pisatelja Ivana Cankarja v režiji maturantke Anite Koprivc, ki je poskrbela tudi za 

dramatizacijo besedila. 

 

 

Z velikim uspehom in ob navdušenju publike je bila predstava premierno uprizorjena 1. septembra 

2020 na odru Anton Podbevšek teatra, na kar smo novomeški gimnazijci še posebej ponosni. Sledile so 

še štiri reprize (tudi za izven), s čimer so se mladi gledališčniki poklonili liku največjega slovenskega 

pisatelja, čigar osrednje drame so bile izbrane tudi kot maturitetno branje na splošni maturi 2020.  

 

 

 

Gledališki list predstave Tujec 

Prizor s predstave, foto: Jona Šmalc Novak Prizor s predstave, foto: Jona Šmalc Novak 
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Slovo od mladosti – recital ob osrednji prireditvi MONM ob 30-

letnici slovenske osamosvojitve in prireditvi ob državnem prazniku 

ter podelitvi priznanj in priznanj z nagrado Gimnazije Novo mesto 

TOMAŽ KONCILIJA 

Gimnazijska gledališka skupina Goga je ob letošnjem dnevu državnosti pripravila recital z naslovom 

Slovo od mladosti, v katerem so mladi pod mentorstvom prof. Tomaža Koncilije želeli predstaviti pogled 

na trenutno družbeno, politično in zgodovinsko situacijo iz perspektive mladostnika, gimnazijca, ki se 

pogosto čuti negotovega v množici nasprotujočih si informacij in različnih interpretacij zgodovinskih in 

političnih dogodkov. Sprašujejo se o Resnici tudi v filozofskem smislu in poskušajo osmisliti pomen 

medsebojnega sožitja, sobivanja in spoštovanja kljub morebitnim razlikam med ljudmi – vse v duhu 

Prešernove 7. kitice Zdravljice. Vmes z izborom poezije Franceta Prešerna, Edvarda Kocbeka, Tomaža 

Šalamuna, Mile Kačič in četrtošolke – maturantke novomeške gimnazije Eve Šubic, izjemne v svoji 

odprtosti in nadčasovnosti, razpirajo še druge dimenzije in poglede na zgodovinski trenutek ter 

Resnico, ki se ob njem vedno znova formira. Glasbeni vložki večinoma znanih domovinskih skladb s 

poudarjeno nacionalno noto pa služijo kot svojevrstna protiutež filozofskim abstrakcijam in tako 

zaokrožajo znamenito Heglovo triado, omenjeno tudi v veznem tekstu: Resnico po njem namreč 

sestavljajo vsa nasprotja, združena v celoto. 

V recitalu, ki je bil izveden najprej 18. junija na vrtovih Dolenjskega muzeja kot del osrednje prireditve 

Mestne občine Novo mesto v počastitev 30. obletnice slovenske državnosti in ob odprtju tematske 

razstave, kasneje pa še trikrat ponovljen v atriju Gimnazije Novo mesto v počastitev dneva državnosti, 

je nastopilo deset mladih: povezovalki programa Ajda Zupančič in Julija Srpčič, interpretka poezije in 

solopevka Maja Tomić, recitatorji Lana Traven, Rea Doria Bergant in Kal Vilan Kotar Dražumerič ter 

člani priložnostnega gimnazijskega godalnega kvarteta Blažka Hrovat, Jeremija Šiler Hudoklin, Amika 

Zoja Jelič in Vid Dović.  

Gimnazijski večeri – GIMNM KANT 3.0 

TOMAŽ KONCILIJA 

Od novembra 2020 do aprila 2021 naj bi v gimnazijski knjižnici potekal niz štirih gimnazijskih večerov s 

podnaslovom GIMNM KANT 3.0 – tretja sezona, zaradi izrednih razmer (koronavirus) pa je v 

sodelovanju s klubom Interact v predbožičnem času nastal le en tovrsten dogodek, predvajan na 

Recital, foto: Boštjan Pucelj Godalni kvartet, foto: Boštjan Pucelj 



[109] 

 

daljavo prek gimnazijskega YouTube kanala, s katerim so želeli mladi obeležiti tudi ta veseli dan kulture 

in se obenem spomniti prihajajočega dneva samostojnosti in enotnosti.  

Glavni namen prireditvenih večerov v šolski knjižnici je prebuditi ustvarjalnost pri mladih – gimnazijcih 

novomeške gimnazije, ki se tako lahko predstavijo javnosti z avtorskimi deli kot kantavtorji ter na 

področju literature, glasbe, likovne umetnosti, pa tudi kot glasbeni poustvarjalci – literarni interpreti, 

pevci in inštrumentalisti. Še posebej veseli dejstvo, da so se ustvarjalni mladi začeli povezovati in 

ustvarjati program na lastno pobudo. Prepričani smo, da bodo v prijaznejših razmerah gimnazijski 

večeri ponovno zaživeli pod zvezdami, v navdihujočem okolju šolske knjižnice. 

 

Kako bi mogli zrakoplovi iz svojih lop? – Rastoča knjiga Gimnazije 

Novo mesto 

TOMAŽ KONCILIJA 

Dijaki gimnazijske gledališke skupine Goga so v težkih epidemičnih razmerah na daljavo pripravili igrani 

recital Kako bi mogli zrakoplovi iz svojih lop?, ki smo ga v prilagojeni obliki posneli na daljavo in 

predvajali na šolskem YouTube kanalu ob slovenskem kulturnem prazniku, pri čemer je sodelovalo 

skoraj trideset mladih z interpretacijami umetniške besede in glasbe ter zgodovinskih in kritiških 

zapisov o novomeški pomladi. Ogledate si ga lahko na povezavi:  

https://www.youtube.com/watch?v=UKnGBI8qpVM 

Potem ko je Gimnazija Novo mesto pred dvema letoma kot prva med slovenskimi gimnazijami vstopila 

v projekt in je že leto kasneje iz njega zrasla prava, živa rastoča knjiga – pesniška zbirka Preden 

odrastem maturantke Eve Novak, smo nov list gimnazijske Rastoče knjige posvetili 100. obletnici 

novomeške pomladi, ki je v največji meri prek svojih izjemnih posameznikov in umetnikov vzklila prav 

iz novomeške gimnazije. Simbolno smo jo zaznamovali z verzom Antona Podbevška iz pesmi Izumitelj 

na zemlji: Kako bi mogli zrakoplovi iz svojih lop? V njem lahko prepoznamo tako avantgardistične težnje 

tedanje in današnje mlade generacije kot tudi večno »prešernovsko« dilemo: upirati se in tvegati 

propad ali prilagoditi se in živeti v sivini takšnega vsakdana. 

 

Gimnazijska noč branja ob svetovnem dnevu knjige 

TOMAŽ KONCILIJA 

Zaradi izrednih razmer v letošnjem šolskem letu nismo uspeli realizirati dejavnosti. 

 

Tekmovanje v znanju matematike 

JERNEJ BAN in ANDREJA KRAMAR  

Šolsko tekmovanje iz matematike (Evropski matematični Kenguru) je potekalo v četrtek, 22. 4. 2021, 

na Gimnaziji Novo mesto. Udeležilo se ga je 50 dijakov. Bronasto priznanje je prejelo 20 dijakov. Isti 

dan je potekalo tudi izbirno tekmovanje za udeležbo na državnem tekmovanju. Udeležilo se ga je 25 

dijakov, na državno tekmovanje pa se je uvrstilo 5 dijakov. 

Državno tekmovanje je bilo v soboto, 15. 5. 2021, na Šolskem centru Novo mesto (Srednja gradbena, 

lesarska in vzgojiteljska šola). Dijaki so prejeli 5 srebrnih priznanj. 

https://www.youtube.com/watch?v=UKnGBI8qpVM
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Tekmovanje v razvedrilni matematiki 

JERNEJ BAN in ANDREJA KRAMAR  

Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike je potekalo v sredo, 31. 3. 2021, na Gimnaziji Novo 

mesto. Udeležilo se ga je 37 dijakov. Bronasto priznanje je prejelo 15 dijakov, na državno tekmovanje 

pa se je uvrstilo 6 dijakov. 

Državno tekmovanje je bilo v soboto, 17. 4. 2021. Zaradi epidemije je potekalo kar na naši šoli. Dijaki 

so prejeli 2 zlati in 3 srebrna priznanja. Zlati sta bili Ivana Horvat iz 2. c (7. mesto) in Kaja Bartelj iz 1. e 

(9. mesto). 

 

Tekmovanje iz logike 

JERNEJ BAN in ANDREJA KRAMAR  

Šolsko tekmovanje iz logike je potekalo v četrtek, 24. 9. 2020, na Gimnaziji Novo mesto. Udeležilo se 

ga je 56 dijakov. Bronasto priznanje je prejelo 39 dijakov, na državno tekmovanje pa se je uvrstilo 9 

dijakov. Državno tekmovanje je bilo v četrtek, 25. 3. 2021. Zaradi epidemije je potekalo kar na naši šoli. 

Dijaki so prejeli 3 zlata in 4 srebrna priznanja. Zlati so bili Matic Erpič iz 4. a (14. mesto), Ivana Horvat 

iz 2. c (18. mesto) in Kaja Bartelj iz 1. e (22. mesto). 

 

Tekmovanje Bober in poskusno tekmovanje v programiranju z delčki 

Pišek 

BARBARA STRNAD 

Šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober je bilo izvedeno v tednu med 1. in 12. marcem 

2021, poskusno tekmovanje v programiranju z delčki Pišek pa je bilo izvedeno med 1. in 12. februarjem 

2021. Ker tekmovanja na višji ravni zaradi epidemiološke situacije niso bila izvedena, je bilo 

sodelovanje dober trening za prihodnje leto. Na obeh tekmovanjih je sodelovalo 10 dijakov. 

 

Šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki,  

foto: Jernej Ban 
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Evropske statistične igre ESC  

BARBARA STRNAD 

Evropske statistične igre so tekmovanje, ki ga organizirajo Eurostat in statistični uradi nekaterih 

evropskih držav z namenom promovirati statistično dejavnost med dijaki in učitelji. Glavni cilji 

statističnih iger so spodbujanje radovednost in zanimanja za statistiko med dijaki, spodbujanje 

učiteljev, da za poučevanje statistike uporabijo nova gradiva in da za ta namen uporabijo realne 

podatke ter iščejo priložnosti za uporabo pridobljenega statističnega znanja. Poleg tega je eden 

pomembnejših ciljev pokazati dijakom in učiteljem vlogo statistike v družbi in predstaviti statistiko kot 

univerzitetni študij ter spodbujati skupinsko delo in sodelovanje za doseganje skupnih ciljev. 

Tekmovanje je bilo izvedeno najprej na nacionalni, nato še na evropski ravni. Nacionalno tekmovanje 

je potekalo od 1. decembra 2020 do 15. februarja 2021. V finale 4. Evropskih statističnih iger so se 

uvrstile 3 ekipe iz kategorije B. Srebrna priznanja so v kategoriji B osvojile Taja Falkner, Ela Fortuna in 

Nika Škufca Kalin. Zlata priznanja so osvojile Ana Djaip, Damjana Lamovšek in Neža Račečič, Ivana 

Horvat, Nika Kadunc in Albina Marinčič. Na državni ravni 4. Evropskih statističnih iger je drugo mesto v 

kategoriji B zasedla ekipa, ki so jo sestavljale Ana Djaip, Damjana Lamovšek in Neža Račečič.  

 

Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike 

BARBARA STRNAD 

Na tekmovanju ACM iz računalništva in informatike smo sodelovali v dveh panogah: Offline nalogi in 

tekmovanju v znanju računalništva.  

Šolsko tekmovanje je potekalo 22. januarja 2021. Tekmovanja se je udeležil dijak 4. letnika (Domen 

Hočevar), ki se je uvrstil tudi na državno tekmovanje. Državno tekmovanje je potekalo 27. 3. 2021, na 

njem je Domen Hočevar osvojil srebrno priznanje in dosegel 6. mesto v tretji, najzahtevnejši, 

tekmovalni skupini. Domen Hočevar je sodeloval tudi na tekmovanju v Offline nalogi, kjer je osvojil 2. 

mesto.  

 

ZOTKS Tekmovanje v programiranju 2021 

BARBARA STRNAD 

Šolsko tekmovanje ZOTKS v programiranju je potekalo 14. januarja 2021. Tekmovanja se je udeležil 

dijak 4. letnika Domen Hočevar in se uvrstili tudi na državno tekmovanje. Na državnem tekmovanju, ki 

je potekalo 12. 3. 2021, je Domen Hočevar osvojil zlato priznanje in dosegel 2. mesto v tretji tekmovalni 

skupini, ki je primerna za tekmovalce, ki obvladajo zahtevnejše programerske in algoritmične prijeme. 

Veliko samostojnega dela in odlični rezultati so Domnu omogočili uvrstitev na računalniško olimpijado.  

 

Rising Kelts – First Lego League 

mag. JANEZ GORENC 

Dejavnost FLL smo v šolskem letu 2020/21 vodili mag. Janez Gorenc (vodja projekta, mentor za projekt) 

in Breda Vovko (mentorica za vrednote). 
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Dejavnost je sestavljena iz treh komponent – robotski del, projektni del in vrednote. V robotskem delu 

dijaki sestavijo robota iz lego kock ter za računalniški del uporabijo Lego Mindstorms. Naloga robota 

je, da na poligonu opravi določene naloge ter zbere čim večje število točk. Pri projektnem delu mora 

ekipa iz določene teme – v tem šolskem letu je bilo to Replay – najti težavo ter jo z inovativnim 

produktom rešiti. Dijaki so se odločili izdelati pripomoček, ki bi dijakom med poukom pomagal 

razgibavati svoje noge ter tako prispeval h krepitvi mišic.  

Pri delu »vrednote« mora ekipa pokazati ekipnega duha ter izkazati usvojene vrednote tako do svoje 

ekipe kot do drugih. 

Predtekmovanje je potekalo v Celju v Hiši inovacij. Ekipa, ki se je zaradi epidemije koronavirusa na dan 

tekmovanja srečala v živo prvič po petih mesecih, se ni uspela uvrstiti na državno tekmovanje, so pa 

navdušili sodnike, saj so bili kljub vsemu povezani in so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči. 

 

Tekmovanje v znanju angleščine za dijake 3. letnika  

MAJA HREN 

Letos je zaradi epidemioloških razmer tekmovanje potekalo na spletu. Regijskega tekmovanja so se 

udeležili dijaki Blaž Bukovec, Sara Geršič, Klemen Jakob Kastrevc, Meta Kržan, Žan Šešet in Jona Šmalc 

Novak. Na državno raven tekmovanja se je uvrstila Sara Geršič. 

 

Nemški bralni tekmovanji EPI Lesepreis in Pfiffikus 

NATAŠA SEKULA ZUPANČIČ 

Tudi v letošnjem šolskem letu so dijaki naše šole lahko sodelovali pri nemških bralnih tekmovanjih. 

Dijaki 1. in 2. letnika, ki se kot drugi tuji jezik učijo nemščino, so lahko sodelovali pri nemški bralni znački 

EPI Lesepreis. Dijaki 1. letnika so morali natančno prebrati knjigi Emil und Detektive in Das 

geheimnisvolle Foto, dijaki 2. letnika pa Schachnovelle in Kaspar Hauser. Tekmovanja, ki smo ga v šoli 

izvedli 17. 5. 2021, se je udeležilo 23 dijakov. Za svoj dosežek je 12 dijakov prejelo srebrno priznanje, 9 

pa priznanje za sodelovanje. Najboljše poznavanje knjig sta pokazali Nadja Jarc iz 1. a in Živa Bregar iz 

1. k, ki sta osvojili zlato priznanje.  

Rising Kelts 2020/21 pred stojnico, foto: mag. Janez Gorenc 



[113] 

 

Dijaki 3. in 4. letnika so lahko prebirali knjige za spletno bralno tekmovanje Pfiffikus, ki ga organizira 

založba Center Oxford. 10 tekmovalcev je naloge reševalo samostojno na daljavo, naloge pa so se 

navezovale na knjigi Falscher Verdacht in Tod einer Diva – Fenders Dritter Fall. Vsi sodelujoči 

tekmovalci so prejeli priznanje, saj so dosegli več kot 50 % možnih točk. Največ točk so sicer zbrali Lara 

Strniša iz 4. d, Blaž Bukovec iz 3. c ter Eva Grozde iz 3. k. Ema Baša iz 3. b je imela srečo pri žrebu in je 

prejela knjižno nagrado.  

Veseli nas, da so se dijaki kljub posebnemu šolskemu letu odločili za prebiranje nemških knjig ter tako 

bogatili svoj besedni zaklad in poznavanje jezikovnih struktur nemškega jezika. 

 

Nemška jezikovna diploma DSD (Deutsches Sprachdiplom) 1 in 2 

VASJA JAKŠE in ELSA LOUIS 

Priprave na DSD 1 (raven znanja A2/B1) in izpit 

V šolskem letu 2020/2021 je izpit DSD 1 uspešno opravila že osma generacija dijakov 3. letnika. Na izpit 

se je prijavilo kar 69 dijakov, uspešno pa ga je opravilo 60 dijakov. 36 dijakov je izpit opravilo na 

jezikovni ravni B1 in bodo jeseni prejeli jezikovno diplomo DSD 1, 24 dijakov pa je izpit opravilo na ravni 

A2.  

Ker je pouk od sredine oktobra 2020 pa do marca 2021 potekal na daljavo, so na daljavo v celoti 

potekale tudi priprave na izpit. Priprave smo od novembra do marca izvajale Nataša Sekula Zupančič, 

Eva Starič in Vasja Jakše, pomagala pa nam je tudi kulturweitprostovoljka iz Nemčije, Lina Miura. Pisni 

izpit je potekal v prostorih Gimnazije Novo mesto 10. 3. 2021, ustni izpiti pa so potekali 25., 26. in 30. 

3. 2021. Zadnji dve dijakinji, ki zaradi karantene k ustnemu izpitu nista mogli pristopiti konec marca, 

sta ustni izpit opravili 20. 4. 2021. 

Prejemniki diplom B1 so: 

• Tara Cerinšek, Klemen Jakob Kastrevc, Nina Krašovec, Manca Lesjak, Luka Matkovič, Hana 

Povše, Nina Pungerčar, Teo Ruklić, Ema Slak, Urška Turk, Eva Turk in Nadja Ziherl iz 3. a 

• Ema Baša, Neža Brkopec, Nika Gašpar, Borut Jerele, Miha Kapš, Hana Knez, Matevž Krštinc, 

Valentina Kužnik, Eva Prelec, Klara Salobir, Jona Sečkar, Maja Suhorepec, Žan Šešet, Katja 

Štamcar, Monika Udir in Katja Vertuš iz 3. b 

• Jana Bregar in Blaž Bukovec iz 3. c 

• Lan Medle iz 3. d 

• Eva Grozde, Meta Kržan, Laura Ljubi in Urška Šenica iz 3. k 

• Uma Bobić iz 3. š 

Prejemniki diplom A2 so: 

• Janja Ambrožič, Nel Hočevar Nahtigal, Laura Košiček, Jana Kregar, Živa Papež in Niko Štamcar 

iz 3. a 

• Lara Gornik, Gregor Plavec in Lara Pungeršič iz 3. b 

• Gregor Jereb, Ajda Lea Jakše, Kristina Umek, Taja Vovk, Maja Zakšek, Neja Zidarič in Ileja 

Zupančič iz 3. c 

• Nina Bukovec, Erika Jakša in Maj Končina iz 3. d 

• Tim Karlič iz 3. k  

• Hana Iljaš, Zala Jakše, Kaja Mandelj in Lučka Simič Hrovat iz 3. š 



[114] 

 

Priprave na DSD 2 (raven znanja B2/C1) in nadomestni izpit TELC 

V šolskem letu 2020/21 se je na izpit DSD 2 pripravila že 20. generacija gimnazijcev. Na izpit so se dijaki 

pripravili pri rednih pripravah od aprila 2020 dalje, nadaljevali so septembra in oktobra 2020. Po zaprtju 

šole so nadaljnje priprave potekale na daljavo, prav tako tudi tridnevne spletne delavnice (21.-23. 10. 

2020), ki so nadomestile tradicionalni jezikovni tabor v Celovcu. Priprave so potekale pod mentorstvom 

prof. Else Louis, na delavnici je tudi sodelovala nemška prostovoljka Lina Miura. Poskusni pisni izpit je 

potekal na daljavo.  

Zaradi izrednih razmer je bil izpit DSD 2, ki naj bi potekal 9. 12. 2021 (pisni izpit), odpovedan, prav tako 

tudi ustni izpiti. Namesto tega so imeli dijaki možnost, da so se prijavili na jezikovni certifikat TELC – 

Deutsch C1 Hochschule. Največji del stroška opravljanja izpita je sofinancirala Nemčija. Pisni oz. ustni 

izpit je potekal 23. 4. 2021 v Ljubljani. Certifikat TELC – Deutsch C1 Hochschule sta prejeli 2 dijakinji. 

Za naslednjo generacijo dijakov, ki bo v šolskem letu 2021/22 pristopila k izpitu DSD 2, so od aprila do 

junija 2021 potekale priprave v živo in na daljavo, 15. 6. 2021 pa smo izvedli enodnevno delavnico v 

prostorih šole. 

 

Izpit iz francoske diplome DELF 

ELSA LOUIS in VERENA POTOČNIK 

Letos smo imeli samo eno kandidatko, in sicer Kajo Rangus iz 4. d, ki je izpit opravljala na nivoju B2. 

Izjemoma je potekal v oktobru, saj je šlo za nadomestni termin, ker zaradi dela na daljavo izpita nismo 

mogli izvesti spomladi. Kandidatka je izpit uspešno opravila, pridobljena diploma pa ji omogoča, da se 

vpiše na študij v francosko govorečih državah, ne da bi opravljala dodatni preizkus znanja. 

 

Humanistična fotografija, mednarodni fotografski projekt  

ELSA LOUIS in VERENA POTOČNIK 

Projekt je nastal v sodelovanju s partnersko gimnazijo Marseilleveyre iz Francije. Poteka v treh fazah. 

V prvem delu so se dijaki udeležili predavanja z Alaina Kelerja, ki je mednarodno priznani fotograf s 

področja humanistične fotografije. Med predavanjem je g. Keler predstavil nekaj svojih 

najpomembnejših fotografij in ozadje njihovega nastanka. V drugem delu so dijaki izbrali neko 

fotografijo in jo komentirali v francoščini. Njihove opise smo poslali Francozom, ki so dali našim dijakom 

povratno informacijo. Prihodnje leto se bomo lotili še tretje, zadnje faze, v kateri bodo udeleženci 

posneli fotografije s humanističnega področja. 

V projektu je s svojimi prispevki sodelovalo 6 dijakinj prvega in drugega letnika. 
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Tekmovanje v znanju španščine DILO 

TEA RIBIČ 

Na tekmovanje so se prijavile tri dijakinje: Jana Kulovic, Nika Bregar in Samara Andrade Pereira. 

Dejavnosti so potekale v celoti na daljavo, tako priprave kot tudi šolsko in državno tekmovanje. Šolsko 

tekmovanje je potekalo 4. 3. 2021 preko platforme DMFA. Vse tri dijakinje so se uvrstile tudi na državno 

tekmovanje, ki je bilo izvedeno 10. 4. 2021 preko iste platforme. Jana Kulovic je dosegla zlato priznanje, 

Nika Bregar srebrno, Samara Andrade Pereira pa bronasto. Dijakinje so bile nad tekmovanjem 

navdušene in so se nanj dobro pripravile. 

 

Literarni natečaj 2021 

TEA RIBIČ 

Tečaj je potekal v slovenščini in v nekaterih tujih jezikih, ki se poučujejo na naših osnovnih in srednjih 

šolah. Dijaki so morali napisati kratek literarni izdelek in ga do 1. 3. 2021 poslati elektronsko 

organizatorjem. Na literarni natečaj v španščini se je prijavila Larisa Rataj iz 2. c. Kljub izjemnemu 

izdelku je dobila samo priznanje za sodelovanje, saj je žirija prejela premalo pisnih izdelkov v španščini 

in med njimi ni izbrala tekmovalcev. 

 

Državno tekmovanje iz znanja latinščine 

MARKO KASTELIC 

V drugi polovici septembra 2020 je potekalo državno tekmovanje iz znanja latinskega jezika; tokrat 

zaradi epidemije kar na matičnih šolah dijakov. Iz Gimnazije Novo mesto sta se tekmovanja udeležili 

dve dijakinji 4. k oddelka. Mihaela Modic je na tekmovanju prejela bronasto priznanje. 

  

Med predavanjem z g. Kelerjem, foto: Elsa Louis 
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Tekmovanje v znanju psihologije 

ZLATKA BUTKOVEC GAČNIK 

V šolskem letu 2020/21 je ZOTKS drugič razpisala tekmovanje v znanju psihologije za dijake drugega, 

tretjega in četrtega letnika srednjih šol z naslovom Motivacija z duševnimi obremenitvami. Šolskega 

tekmovanja, ki je bilo pod videonadzorom mentorjev izvedeno 14. januarja 2021, se je udeležilo 100 

dijakov. Bronasto priznanje je doseglo 45 dijakov. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 16 dijakov. 

Državno tekmovanje je bilo 26. marca 2021.  

Dosegli so izjemen rezultat. Zlato priznanje so prejeli: Jan Šporin iz 4. c, Jana Bregar iz 3. c, Neža Hočevar 

iz 3. d in Lara Velkavrh iz 2. a. Jana Bregar je bila najboljša naša tekmovalka in je med 153 tekmovalci 

dosegla 8. mesto. Srebrno priznanje so prejeli: Marin Gazvoda De Reggi iz 4. a, Urban Avsec, Danila 

Prah in Tin Vranješ iz 4. b, Tjaša Remec in Neja Turk iz 4. c, Vanessa Špilar iz 4. d, Lara Lobe in Enej 

Zamida iz 3. d, Jana Jarc iz 2. a, Amika Zoja Jelič iz 2. b ter Larisa Rataj iz 2. c. 

 

Tekmovanje v znanju geografije 

POLONCA CENTA  

Naslovna tema letošnjega tekmovanja je bila Prehrana v geografski perspektivi. Načrtovana so bila 

tekmovanja na treh ravneh: na šolski ravni 24. novembra 2020, na območni ravni 26. januarja 2021 in 

na državni ravni 16. aprila 2021, vendar nam jo je žal zagodla epidemija in temeljito spremenila 

dosedanji način tekmovanja. 

Ker terenskega dela tekmovanja na nobeni od ravni ne bi bilo mogoče izvesti skladno z navodili NIJZ, 

so tekmovalne pole letos obsegale le vprašanja iz virov in literature. Zaradi spremenjene časovnice 

prav tako ni bila izvedena območna raven tekmovanja. 

Na šolsko raven je bilo sprva prijavljenih skoraj 100 dijakov, vendar so se mnogi zaradi nejasnih in 

poznih navodil organizatorja ter obilice šolskega dela po povratku iz karantene tekmovanju odpovedali. 

Nekaj dijakov se šolskega tekmovanja ni udeležilo tudi zaradi napotitve v izolacijo zaradi tveganega 

stika. 

Šolsko tekmovanje je bilo 18. 3. 2021 ob 13.00, udeležilo pa se ga je 36 dijakov. Dvanajst dijakov je 

osvojilo bronasto priznanje. To so bili Lara Velkavrh iz 2. a, Pia Kump iz 2. b, Rebeka Slak iz 2. c, Nika 

Koprivc, Ema Slak in Urška Turk iz 3. a, Tadej Petrič in Zoja Šiško iz 3. b, Neža Hočevar, Maša Mesojedec 

in Enej Zamida iz 3. d ter Maša Breščak iz 4. d. 

Državno tekmovanje bi moralo biti 24. aprila 2021 v Vipavi, vendar je nekaj dni pred dogodkom prišlo 

do odpovedi tekmovanja v živo. Tekmovanje se je preselilo na splet, na njem pa sta nas zastopali Maša 

Mesojedec in Lara Velkavrh, ki sta obe osvojili srebrno priznanje. 

 

  



[117] 

 

50. Krkine nagrade in priznanja 

mag. BRANKA KLEMENČIČ 

Na razpisu za 50. Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge je sodelovalo 61 nalog, ki jih je 

pripravilo 99 avtorjev. Podelitev Krkinih nagrad in priznanj je potekala na daljavo. Tudi iz Gimnazija 

Novo mesto je tokrat na razpisu sodelovala s štirimi raziskovalnimi nalogami, od katerih sta dve prejeli 

Krkino nagrado.  

 

Tekmovanje v znanju naravoslovja 

mag. BRANKA KLEMENČIČ 

Šolskega tekmovanja iz znanja naravoslovja se je udeležilo 18 dijakov. Lara Velkavrh iz 2. a in Nika 

Kadunc iz 2. c sta prejeli bronasto priznanje in se uvrstili na državno tekmovanje. 

 

Tekmovanje v znanju biologije za Proteusovo priznanje 

TATJANA DURMIČ 

Šolskega tekmovanja, ki smo ga izvedli 21. januarja 2021, se je udeležilo 20 dijakov iz vseh letnikov. 

Dijaki 1. in 2. letnikov so tekmovali na temo glive, dijaki 3. in 4. letnikov pa so tekmovali iz znanja 

celotne gimnazijske snovi. 

Na državno tekmovanje, ki je potekalo v Ljubljani 20. marca 2021, se je uvrstilo 9 dijakov. Žan Verce iz 

4. a je prejel zlato priznanje in se je z odličnim rezultatom uvrstil v izbirno ekipo za biološko olimpijado. 

Žal se je odločil, da zaradi priprav na maturo ne bo sodeloval v izločilnih pripravah. Ajda Turk in Enej 

Zamida iz 3. d sta prejela srebrno priznanje, 5 dijakov pa bronasto. 

Ker smo zaradi epidemije covid-19 dve šolski leti preživeli delno tudi na daljavo, se je to poznalo tudi 

po manjšem številu udeležencev tekmovanja v primerjavi s prejšnjimi leti.  

 

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 

TANJA GAČNIK  

Šolskega tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni se je 16. 10. 2020 udeležilo 25 dijakov Gimnazije 

Novo mesto, od katerih jih je 10 doseglo bronasto priznanje. Na državno tekmovanje se iz posamezne 

šole uvrstijo le trije dijaki z najvišjim številom doseženih točk. Na naši šoli so se kot najuspešnejše 

izkazale Žana Urankar iz 2. c ter Eva Šubic in Klara Udovč iz 4. b. Zaradi epidemioloških razmer je bilo 

državno tekmovanje letos prvič izvedeno preko spleta. Naše tekmovalke so pokazale odlično znanje o 

diabetesu in zdravem načinu življenja, saj so vse tri osvojile zlato priznanje.  
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Tekmovanje v znanju fizike za prvošolce Čmrlj 

MIHA HADL 

Šolsko tekmovanje smo izvedli 8. oktobra 2020. Tekmovalo je 16 dijakov in dijakinj, bronasta priznanja 

je prejelo šest dijakov: Marko Topić, Nejc Rožman, Lovro Rončević, in Aljaž Vovk iz 1. a ter Luka Brdar 

in David Balažic iz 1. b. 

 

Tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja 

MIHA HADL 

Regijsko tekmovanje iz fizike je bilo izvedeno 9. aprila 2021 na daljavo. V prvi skupini je bilo prijavljenih 

7 tekmovalcev, v drugi skupini 11 in v tretji skupini 2 tekmovalca. Bronasta priznanja so prejeli Lara 

Velkavrh iz 2. a, ki je osvojila drugo mesto, Katarina Turk iz 4. a prav tako drugo mesto, Matic Erpič iz 

4. a tretje mesto, Sergej Pelko iz 4. c peto mesto in Urban Malavašič iz 4. a sedmo mesto. Vsi našteti 

dijaki so se uvrstili na državno tekmovanje. 

Državno tekmovanje iz fizike je potekalo 24. aprila 2021 v Kranju. Lara Velkavrh, Katarina Turk, Matic 

Erpič in Sergej Pelko so na državnem tekmovanju prejeli srebrna priznanja. Posebej se je izkazal Urban 

Malavašič, ki je osvojil drugo mesto in zlato priznanje. 

 

Tekmovanje v znanju kemije 

mag. BRANKA KLEMENČIČ 

11. 3. 2021 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju kemije. Udeležilo se ga je 120 dijakov. 29 

dijakov je prejelo bronaste Preglove plakete. 18 dijakov se je uvrstilo na državno tekmovanje. Le-to je 

potekalo v soboto, 8. 5. 2021, v Ljubljani na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Naši dijaki so 

na državnem tekmovanju osvojili 4 zlate in 4 srebrne Preglove plakete. Zlate Preglove plakete so osvojili 

Jernej Birk iz 4. d, ki je osvojil 1. mesto, Nika Kadunc iz 2. c, ki je osvojila 2. mesto, Lara Velkavrh iz 2. a 

in Lana Traven iz 2. b. Srebrne Preglove plakete so osvojili Nina Pečnik iz 1. d, Enej Zamida iz 3. d, 

Kristina Turk iz 4. a in Eva Malenšek iz 4. b. 

  

Dobitniki zlatih Preglovih plaket, foto: mag. Branka Klemenčič 
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Kemijska olimpijada 

mag. BRANKA KLEMENČIČ 

Letošnja 53. mednarodna kemijska olimpijada je potekala na daljavo v Osaki na Japonskem. Na 

olimpijadi je s svojimi ekipami mladih kemikov sodelovalo 79 držav in šest držav opazovalk, skupaj pa 

312 tekmovalcev. Slovenska ekipa dijakov je osvojila tri odličja in častno omembo. 

Slovenijo so zastopali štirje dijaki – Patrik Žnidaršič (Gimnazija Vič), Simon Bukovšek (Gimnazija Kranj), 

Jernej Birk (Gimnazija Novo mesto) in Vid Kavčič (Gimnazija Bežigrad). Jernej Birk je osvojil bronasto 

odličje. 

 

Šahovsko prvenstvo Gimnazije Novo mesto 

TOMAŽ KONCILIJA 

Zaradi izrednih razmer – epidemije šahovskega prvenstva Gimnazije Novo mesto za šolsko leto 

2020/21, ki je bilo načrtovano za zadnji teden aprila, žal ni bilo mogoče izvesti. 

 

Pilates 

BREDA VOVKO 

Vadba pilates temelji na ravnovesju med mišično močjo in fleksibilnostjo in tako na varen način izboljša 

našo držo, zmanjša bolečine v hrbtu in napetosti v mišicah medenice. S takšno vadbo oblikujemo lepe 

in dolge mišice, ki so zelo močne ter mobilne, in vplivamo na dobro počutje. 

Najprej je treba paziti na naravne krivine hrbtenice, s pravilnim dihanjem in vajami pa lahko vplivamo 

na pravilno držo in dosežemo korekcije hrbtenice. Poudarek je tudi na stabilizaciji jedra telesa in 

ramenskega obroča ter na nevtralnem postavljanju sklepov. 

Z dejavnostjo pilates smo pričele 23. novembra prek Zooma. Na začetku je bilo kar malo 

zakomplicirano, ker sem težko nadzorovala potek vaj, ki so morale biti natančno izvedene. Vadbo je 

obiskovalo 23 dijakinj iz 1. in 2. letnika ter 2 profesorici. Po parih urah so dijakinje osvojile osnovne vaje 

in kontrola je bila lažja. Vadbo smo izvajale vsak ponedeljek po pouku do meseca maja. 

Jernej Birk, foto: mag. Branka Klemenčič 
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Sprostitvene tehnike in joga 

SAŠA LAVRIČ 

Izbirna vsebina Sprostitvene tehnike in joga je potekala letošnje leto malo drugače. Vse vadbe so bile 

izvedene preko Zooma in so potekale od konca oktobra do marca, ko smo se vrnili v šole po modelu C. 

Z dijakinjami smo se dobivale ob torkih od 14.00 do 15.15. Aktivno se je vadbe udeleževalo deset do 

dvanajst dijakinj. Poglavitni namen te dejavnosti je bil, da se spoznajo z jogo. Dotaknili smo se tudi 

tehnik sproščanja, izvajanja asan, dihalnih vaj in meditacije. Delale smo tudi ostale tehnike sproščanja, 

umirjanja, avtogenega treninga, progresivno mišične relaksacije in vaje za koncentracijo. Preko vadbe 

smo poskušale pozitivno vplivati na svoje misli, ob razteznih in krepilnih vajah pa vplivati na svoje 

fizično telo.  

Mislim, da je bila vadba popestritev v tem posebnem času dela od doma in da so dijakinje uživale v 

spoznavanju različnih tehnik, ki pomagajo obvladovati vsakdanji stres. 

 

 

Diagonala na vseh štirih, foto: Breda Vovko 

Vadba preko Zooma, foto: Saša Lavrič 
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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.  

Sodelovali smo na več različnih natečajih: Živel strip! Živela animacija! pod okriljem Foruma Ljubljana, 

Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga za natečaj Evropa v šoli, Besede v likovnem delu, pod 

okriljem JSKD in več spletnih natečajev v času dela na daljavo.  

Program dovoljuje veliko mero izražanja individualnosti, spodbuja k tolerantni kritičnosti in 

spoznavanja 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 le s fotografijami.  

 

Prva pomoč 

TANJA GAČNIK 

Zaradi epidemioloških razmer je bila izvedba OIV Prva pomoč okrnjena. V času dela na daljavo so imeli 

dijaki možnost ogleda brezplačnih spletnih predavanj v izvedbi različnih organizatorjev (npr. projekt 

Urgentna medicina). V času, ko so dijaki imeli pouk v šoli, praktičnih delavnic nismo izvajali, saj 

združevanje dijakov iz različnih oddelkov ni bilo dovoljeno. 

 

  

Delo za natečaj Besede v likovnem delu, 

foto : Miha Gregorčič 
Delo za spletni natečaj Foto kolaž, 

 foto : Jeremija Šiler Hudoklin 
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Program MEPI  

NUŠA KOŠMERL, JANJA BUČAR in URŠKA LONGAR  

MEPI je program osebnega razvoja mladih. Mladi v programu dobijo znanja, veščine in osebnostno-

socialne kvalitete, ki so visoko vrednotene v naši družbi. Program je priznan na mednarodni ravni, 

njegovi začetki pa izhajajo iz Velike Britanije.  

V oktobru smo v času razrednih ur pripravile krajšo predstavitev programa. V program se je vpisalo 16 

dijakov iz 1. in 2. letnika. Zaradi epidemioloških razmer je bilo naše prvo srečanje v živo prestavljeno. 

Začeli smo se družiti preko Zooma. Izvedli smo kar nekaj teoretičnih in praktičnih vsebin na daljavo: 

osnovne informacije, trening z fitnes trenerjem Alenom Kovačem, prva pomoč, topografija, zdrava 

prehrana. Naše prvo srečanje v živo je potekalo 13. marca 2021. Izvedli smo orientacijski pohod po 

Novem mestu. Dijaki so bili razdeljeni v skupine. Zastavili smo jim zanimive izzive, s katerimi smo 

spodbudili njihovo medsebojno sodelovanje, iznajdljivost, preverjanje znanja orientacije itd. 

Bolj kot se je bližal dan odprave, bolj se je videlo, kako se skupine med seboj povezujejo. Priprava nam 

je vzela kar nekaj časa, ker smo se želeli res dobro organizirati. Udeleženci so pripravili seznam stvari, 

ki jih bodo na odpravi potrebovali, skupno opremo so enakomerno porazdelili med posamezne člane. 

Na skupnem srečanju so poskusno postavili šotore, pekli palačinke, zakurili ogenj itd. Skupina je morala 

kreirati celotno pot pustolovske odprave, izmeriti kilometrino od ene do druge točke, predvideti 

višinsko razliko poti, čas hoje med posameznimi točkami in čas počitka. Vse to je zahtevalo ogromno 

sodelovanja med udeleženci skupine. Slednji način dela je eden izmed glavnih načinov v programu 

MEPI. Tudi v vsakdanjem življenju vemo, kako pomembno je biti kompatibilen za delo v skupini 

(športne ekipe, službeni kolektivi, družinska srečanja, itd.). 

Za ohranjanje povezanosti v času izolacije smo dijakom postavljale izzive. Z njimi smo spodbujale fizične 

aktivnosti ter poudarjale pomen gibanja in zdravega življenja. Nekateri izzivi so bili individualni, drugi 

skupinski. 

• Šport: Vsak član skupine je moral prehoditi/preteči skupno vsoto 42 km. Skupina, ki je 

najhitreje opravila izziv, je prejela nagrado. 

• Prostovoljstvo: Udeleženci so pekli piškote in jih podarili starejšim občanom. Drugi izziv na 

področju prostovoljstva je bil izdelava igračk za otroke v novomeški bolnišnici. Tretji je bil 

okolju prijazen; udeleženci so pobirali odpadke v okolici svojega doma. 

Vsi ti izzivi so nas povezovali. Izkazalo se je, da so bili dijaki najbolj motivirani za skupinske izzive, kjer 

so skupine tekmovale med seboj. Člani skupine so se med seboj spodbujali in krepili timski duh, 

posledično pa tudi svojo kondicijo. 

Za zaključek posamezne stopnje programa so udeleženci izpeljali pustolovsko odpravo. Na pot, ki so jo 

načrtovali sami, so se podali z nahrbtniki, zemljevidom in kompasom. Prepovedana je bila uporaba 

mobilnih telefonov, denarja, prevoznih sredstev. Dijaki so prespali v naravi, v šotorih. Večer so si 

krajšali s pogovorom ob ognju in družabnimi igrami.  
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Pustolovska odprava je res vrhunec programa. Celoten proces kreiranja poti, ustvarjanja seznamov in 

razporejanja nalog je v dijakih skoval močno vez in povezanost. Med odpravo so bili na trenutke 

utrujeni in jezni, ko pa so prišli do lepega razgleda, so bili navdušeni in nasmejani. Bili so motivacija 

eden drugemu. Ko je prišlo do poškodbe, so si timsko razdelili poškodovančevo opremo, da je bil le-ta 

manj fizično obremenjen. Ena od skupin se je tudi za 3 ure izgubila. Dekleta so držala skupaj in prišla 

po precej daljši poti do kontrolne točke. Bile so vesele, da so spet našle pravo pot. Zaključek odprave 

je bil na Bledu, ko smo vsi skupaj komaj čakali, da se ohladimo v jezeru. Lepa in izredno pozitivna 

izkušnja za vse nas.  

Odziv na program je bil s strani udeležencev zelo pozitiven, zato bomo v prihodnjem letu z njim 

nadaljevale in ga nadgrajevale. 

 

Podjetnost in ustvarjalnost 

JANEZ GORENC 

V šolskem letu 2020-2021 smo dejavnost Podjetnost in ustvarjalnost vodili Janez Gorenc, Enej 

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

Z dijaki smo praviloma delali tudi na daljavo preko Zooma. Delali smo po metoda Doris Korda, Design 

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

potem šle dijaške ekipe na razna tekmovanja, na koncu tudi na Popre, EUSAIR ter Genius Olympiad.  

Z ekipami Antares, Memo.me, Hearti.ly, Pivovarna Malnar in Visus – See With Me (dalje SWM), smo 

sodelovali na naslednjih tekmovanjih: 

• Regijsko tekmovanje Popri (vse naštete) 

• Državno tekmovanje Popri (Hearti.ly, Memo.me, Visus – SWM) 

• EUSAIR (Visus – SWM) 

• Genius Olympiad (Visus – SWM) 

• Junior Achievement (Memo.me) 

Na državnem tekmovanju Popri, ki je bilo v celoti izvedeno online, je ekipa Visus - SWM osvojila prvo 

mesto ter se tako uvrstila na mednarodno evropsko tekmovanje EUSAIR 2021, ki je bilo ravno tako 

organizirano online. Zmagali so in se uvrstili na mednarodno tekmovanje Genius Olympiad, Rochester, 

NY 2021, kjer so osvojili srebrno medaljo. Tudi to tekmovanje je bilo izvedeno online. 

Načrtovanje poti, foto: Janja Bučar Cilj pustolovske odprave, foto: Janja Bučar 
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Na začetku novembra (6. in 7. november) smo sodelovali na startup vikendu, kjer so sodelovali tudi 

dijaki treh srednjih šol – Gimnazije Novo mesto, Ekonomske šole in Kmetijske šole Grm. 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 sedem iz Gimnazije Novo mesto, zmagala pa je ekipa Rising Kelts (sicer ekipa FLL) 

Gimnazije Novo mesto. Tekmovanje je bilo v celoti izvedeno online preko aplikacije Zoom. 

Na začetku oktobra (2., 3., 9. in 10. oktobra) smo organizirali aktivnost Z ustvarjalnostjo in 

inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP), ki je trajala dva petka in dve soboti zaporedoma. Pri aktivnosti so 

ravno tako sodelovali dijaki štirih srednjih šol, poleg šol, sodelujočih na startup vikendu so sodelovali 

še dijaki Šolskega centra Novo mesto. Dijaki so delali hibridno, torej bili so 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. 

 

10. podjetniški izziv Dolenjske 

MOJCA RANGUS 

Razvojni center Novo mesto izvaja program Izziv mladim, kjer lokalno podjetje pripravi podjetniški izziv 

za mlade. Deseti podjetniški izziv Dolenjske je podalo podjetje ZEOS d. o. o. Dijaki so se za tri tedne 

spremenili v EL TRANSFORMERJE ter spreminjali obliko in uporabno vrednost elektronskih naprav. 

Dejavnost se je izvajala od 5. 5. 2021 do 27. 5. 2021. Gimnazijo Novo mesto so pod vodstvom mentorice 

Mojce Rangus zastopali Miha Mihalič, Katja Molan, Nina Novak in Katja Pevec iz 1. d-razreda. Dijaki so 

z izdelkom TITULAR zasedli 1. mesto in osvojili denarno nagrado 100 evrov. Bili so zelo zadovoljni z 

rezultatom in pridobljenim znanjem.  

  

Dijaki na podjetniškem izzivu, foto: Nina Novak 
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Športna tekmovanja 

Tudi na področju tekmovanj v športu si bomo to šolsko leto zapomnili po epidemiji koronavirusa. V 

celem šolskem letu je bilo izvedeno samo atletsko ekipno tekmovanje dijakov in dijakinj. 

 

Atletsko ekipno tekmovanje 

 

Področno ekipno tekmovanje v atletiki je potekalo 23. 9. 2020 na Stadionu Portoval v Novem mestu. 

Dijaki so zasedli 2. mesto, dijakinje pa 3. mesto. Te rezultate so upoštevali tudi za državno tekmovanje, 

zato so dijakinje dosegle 6. mesto, dijaki pa 8. mesto. 

 

Našo gimnazijsko ekipo dijakinj so sestavljale: 

• Zoya Aleksandra Bracovič  

• Ema Cvelbar 

• Tinkara Grobler 

• Manca Kotnik 

• Mina Macedoni 

• Nina Novak  

• Nina Pečnik  

• Tara Resnik 

• Martina Šmid 

• Iza Špelko  

• Teja Vrtačič 

Našo gimnazijsko ekipo dijakov so sestavljali: 

• Tevž Falkner 

• Nil Kerin 

• Ben Kogovšek 

• Jaka Kunej 

• Blaž Perko 

• Anže Plankar 

• Matjaž Rebolj 

• Rok Rudman 

• Krištof Šajn 

• Lovro Šimec  

• Bor Tekstor 

 

  

Ekipa dijakinj, foto: Saša Lavrič Ekipa dijakov, foto: Jernej Cimperman 


