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UVODNI NAGOVOR MENTORIC TUTORSTVA 

 

Dragi dijaki in dijakinje! 

 

Pred vami je novo šolsko leto, čas za nove izkušnje, nove uspehe. 

Na poti k temu, da dosežete, kar si želite, lahko poiščite različne oblike pomoči. Na voljo so 

vam tako učitelji, kot razredniki, pa tudi svetovalka delavka in nenazadnje, tudi ravnatelj. Na 

razpolago pa vam niso le zaposleni, temveč tudi ostali dijaki, ki so z vami pripravljeni podeliti 

svoje izkušnje in vam tako pomagati pri premagovanju manjših ali večjih težav. Tutorji vam 

lahko pomagajo tako na učnem področju, kot tudi na ostalih področjih življenja na GFML – 

vključevanje v dijaško skupnost, v obšolske dejavnosti ipd. 

Želimo vam uspešno šolsko leto 2019/2020. 

 

Mentorice: 

Nina Črešnjevec, prof. mat. in fiz. (nina.cresnjevec@gfml.si) 

Karmen Stolnik, svetovalna delavka in koordinatorica projektov (karmen.stolnik@gfml.si) 

Liljana Fajdiga, svetovalna delavka – trenutno na porodniškem dopustu. 

 

Znanje je zaklad, ki si ga zgradimo sami. Z znanjem, ki ga imamo, razumemo svet okoli 

sebe, ga dojemamo na boljši način in lažje kritično razmišljamo, vse to pa je ključno za 

življenje, s katerim smo zadovoljni in na katerega smo ponosni. Pri pouku na GFML in pri 

raznih aktivnostih, ki jih šola omogoča, nam je ponujena ogromna količina znanja, od 

vsakega posameznika posebej pa je odvisno, če bo znanje sprejel in z njim nadgradil sebe 

ter tako ponosno stopil v dneve prihodnosti, za katere ne vemo, kaj nam bodo prinesli in kaj 

bodo zahtevali od nas, lahko pa se zgolj pripravimo na njih, znanje pa je pri tem najboljši 

način. Pomembno pa se je zavedati še nečesa. Ni se potrebno učiti za teste, temveč za 

življenje. Učenje za teste, čeprav morda prinese dobre ocene, pa ne prinese znanja in je na 

dolgi rok potrata časa. Zato je potrebno znanje, ki si ga pridobivamo tekom šolanja, med 

sabo povezati in razumeti. Pri tem smo v pomoč tudi tutorji, ki smo že šli skozi težavne teste, 

zapleteno snov in vemo, kako vam pomagati, ker smo težave na takšen ali drugačen način 

že premagali, prenašanje tega znanja in izkušenj na mlajše pa je odlična priložnost za 

razvijanje naše socialnosti.  

Vsem bodočim dijakom želim, da si na GFML naberejo čim več izkušenj, znanja in prijateljev 

ter v prihodnost stopijo po poti, za katero mislijo, da je prava. 

Niko Farič, bivši dijak in tutor na GFML 

 

 

KAJ JE TUTORSTVO?  

Je oblika prostovoljne medvrstniške pomoči, ki jo na šoli izvajamo že šesto leto zapored. 

Dijaki  višjih letnikov, tutorji, pomagajo novincem in ostalim dijakom pri uvajanju v srednjo 

šolo ter pri učnih zagatah. Tutorje pri njihovem delu usmerjava profesorici mentorici tutorstva 

Nina Črešnjevec in Karmen Stolnik oz. Liljana Fajdiga ter profesorji mentorji tutorstva za 

posamezen predmet.   

Med ključne cilje tutorstva  prištevamo medvrstniško povezovanje dijakov na šoli, razvijanje 

socialnih kompetenc tutorjev, krepitev znanja in zmanjševanje učnih težav pri dijakih na šoli.  

mailto:nina.cresnjevec@gfml.si
mailto:karmen.stolnik@gfml.si
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KAKO TI LAHKO TUTOR POMAGA?  

Tutorji ti lahko pomagajo v primeru, da imaš težave z predznanjem iz določenega predmeta 

in bi rabil dodatno razlago ali ko ti kaka učna snov ni povsem jasna. Prav tako ti tutorji lahko 

pomagajo pri organizaciji tvojega učenja ali pa ti posredujejo svoje zapiske, stare teste. 

 

 

KAKO DO  TUTORJA?  

Za pomoč poprosi razrednika ali svetovalno delavko ali se pridruži OIV uri. Tutorji bodo prav 

tako občasno prisotni na vaših razrednih urah, ustavite pa jih lahko tudi na hodniku. Nikar se 

jih ne bojte, ker do sedaj niso nikomer nič naredili. Vsakemu kakšna stvar ne gre in potrebuje 

kdaj pomoč, kar ni nič narobe. Le pogumno in pravočasno poišči tutorja, ki vam je lahko v 

veliko pomoč. 
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SEZNAM TUTORJEV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 

SPLOŠNA GIMNAZIJA IN UMETNIŠKA GIMNAZIJA 

Zap. 

št. 

PRIIMEK in IME 

TUTORJA 
RAZRED E-MAIL PREDMETI 

1.  Borovič Lara 2. a larabor03@gmail.com SLO, NEM 

2.  Nidorfer Chiara 2. a nidorferchiara@gmail.com SLO, GLA, KEM 

3.  Dlouhy Jan 2. b jndlouhy@gmail.com KEM 

4.  Mesarič Lara 3. a lara.mesaric3@gmail.com ANG 

5.  Kocuvan Lana 3. a lana50333@gmail.com KEM, NEM 

6.  Tavčar Melanie 3. a melanie.tavcar4@gmail.com 
KEM, MAT, FIZ, 

BIO 

7.  Žuman Daša 3. a dasa.zuman@gmail.com KEM 

8.  Denša Lejla 3. b lejla.densa@gmail.com MAT, KEM, ANG 

9.  Hozjan Mia 3. b hozjan.mia@gmail.com ŠPA2, KEM, GEO 

10.  Jocić Goran 3. b goran.jocic555@gmail.com 
KEM, MAT, FIZ, 

BIO, ŠPA 

11.  Pukšič Timotej 3. b puksic.timotej@gmail.com 
KEM, MAT, FIZ, 

BIO, 

12.  Sapač Teja 3. b teja.sapac@ospuconci.si MAT, KEM, ANG 

13.  Fujs Ališa 3. c alisa.fujs@gmail.com 
ŠPA, MAT, ZGO, 

GEO 

14.  Horvat Nika 3. c nika.horvat0@gmail.com MAT, BIO, FIZ 

15.  Rožman Teja 3. c teja.rozman1234@gmail.com NEM 

16.  Friškič Sarah 3. u sarah.friskic@ospuconci.si ANG, BIO 

17.  Rengeo Marko 3. u rengeo.marko@gmail.com 
ZGO, SLO, ZTF, 

ZTG 

18.  Vidonja Tina 3. u tinavid127@gmail.com NEM, BIO, KEM 

19.  Puklavec Luka 4. a ofahadx1@gmail.com NEM, ANG 

20.  Bojnec Ajda 4. b bojnecajda@gmail.com ANG 

21.  Bojnec Blažka 4. b blazka.bojnec15@gmail.com MAT, KEM, FIZ 

22.  Klemenčič Nika 4. b nika.klemencic1@gmail.com 
KEM, BIO, ANG, 

MAT 

23.  Krempl Kaja 4. b kaja.krempl@gmail.com MAT, FIZ 

24.  Rudolf Minea 4. b rudolf.minea@gmail.com 
ŠPA, ANG, BIO, 

SLO 

25.  Koren Kaja 4. d korenkaja2001@gmail.com ANG, NEM 
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PREDŠOLSKA VZGOJA 

Zap. 

št. 

PRIIMEK in IME 

TUTORJA 
RAZRED E-MAIL PREDMETI 

1.  Hanžel Špela 2. v spelahanzel03@gmail.com INST, MAT 

2.  Kotnik Rajh Romina 2. v rominakotnik44@gmail.com 
MAT, KEM, 

GLA, INST 

3.  Podgoršek Jana 2. v jana.podgorsek03@gmail.com 
GLA, INST, 

KEM 

4.  Pučko Maja 3. v maja.pucko17@gmail.com 
FIZ, ANG, 

GEO 

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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NEKAJ PRIPOROČIL  ZA UČENJE PREDMETOV 

 

Naravoslovje 

- pri matematiki rešuj stare teste, sproti delaj domače naloge  

- pri kemiji se uči za bonus teste, oddaj domače naloge, laboratorijske vaje so pomembne 

(ker bodo tudi v testu),če rešiš delovni zvezek veš za dva, ko ti kaj ni jasno, čim prej poišči 

pomoč - tutorje za dodatno razlago; ne uči se zadnja dva dni pred testom; za laboratorijske 

vaje si OBVEZNO natisni delovni list, ki je naložen v spletni učilnici; za laboratorijsko vajo s 

lastnim načrtom se dobro pripravi, ker lahko pridobiš dobro oceno-za pomoč lahko poprosiš 

tudi tutorje 

- pri biologiji si delaj zapiske, pozorno poslušaj, ne »špricaj« na dan diskusije, snov si 

zapomni za vedno in jo sproti ponavljaj; ne misli, da snov, ki so jo odpisal ne bo več v testu; 

ne uči se definicij na pamet, ampak poskusi razmišljati zakaj je tako, kot je; tudi diskusije si 

dobro poglej, ker se pojavijo v testu - načrtovanje poskusa in zaključni sklepi; pri vaji imej s 

sabo delovni zvezek (če pozabiš si prekopiraj,) prav tako pri diskusiji (rešena vaja) 

- pri fiziki poskušaj slediti temi profesorja (ne povej mu, da je zgodbo že povedal),delaj čim 

hitreje, da ostaja več časa za reševanje sveta, rešuj preverjanja in naloge, ki jih da profesor; 

v kolikor ti ni kaj razumljivo kar pogumno do profesorja/tutorja; ne uči se zadnja dva dni pred 

testom; sodeluj pri vajah, ki so zabavne; 

- pri informatiki: delaj zapiske, ker ti bo test lažje pisati 

 

Družboslovje 

- pri zgodovini se uči iz učbenika, navajaj vire - po navodilih, poglej si zemljevide, imena in 

slike, navadi se na teste na tablicah in nove metode učenja, ob domačem branju prinesi čim 

več gradiva, ki je verodostojno - zgodovinske knjige(beri: ne uporabljaj wikipedije,dijaski.net 

in učbenika), domače naloge oddajaj sproti - zapiski, primerjalne matrike, ... 

- pri geografiji prepisuj z diaprojekcije, glej na zemljevid in piši v zvezek vse ob eno, izbira 

referata ali debate na lastno odgovornost; čim več sodeluj; za test preberi tudi aktualne 

probleme na tisto temo 

 

Jezikoslovje 

- pri slovenščini je vse odvisno od profesorja (bodi pripravljen na maturitetne naloge, 

uporabljaj berilo, bodi pripravljen na pozno dostavo testov, ne pravilnosti zapisa v berilu, 

učbeniku, …) 

- pri tujih jezikih vloži trud, beri knjige in poskušaj biti v kontaktu z jezikom, priskrbi si stare 

teste (tutorji), pri pouku si delaj zapiske za slovnico in vsako neznano - novo besedo, ki si jo 

boste prevedli, si prevod zapiši - prihranilo ti bo kar nekaj časa; za učenje besed je zelo 

super aplikacija quzzlet, kjer si lahko vneseš besede in se lahko učiš preko kvizov, 

ponavljanj, zapisovanja besed, poslušanja, ... 

Drugo 

- pri glasbi vadi petje in dirigiranje, poslušaj slušne primeri, saj bodo v testu, sodeluj pri 

pouku in si delaj zapiske-na koncu jih bos moral oddati 

- pri likovni vzgoji sledi pouku, saj je za dobre ocene potrebno več kot zgolj likovni talent! če 

le-tega nimaš pa bo dovolj viden trud pri pouku; za test se uči predvsem po prosojnicah in 

preverjanjih - dobro si poglej slike in avtorje 
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- pri športni vzgoji je bolj kot izjemen talent in kondicija pomemben odnos do predmeta, 

zato redno telovadi, prinašaj športno opremo in se trudi, če ti kaj ne gre prosi za pomoč 

profesorja ali sošolca 

- izbirni predmeti: pri jezikih bo potrebno delati, če ti ne ležijo preveč, si raje izberi kaj 

drugega -so tudi ocene 

 

 

PREDŠOLSKA VZGOJA  

 

- Slovenščina – slovnica (učenje iz učbenika), književnost (izpiski) 

- Matematika – sprotno delanje domačih nalog! Reševanje nalog iz učbenika. 

- Tuji jezik – nemščina (gledanje televizije, poslušanje snovi, branje), angleščina (učenje iz 

učbenika, poslušanje glasbe, branje, gledanje tv) 

- Fizika – sprotno učenje in poslušanje snovi, vaja doma vsak dan 

- Kemija – poslušanje pri uri, zapiski, vaja doma, iskanje pomoči pri profesorici/sošolcu 

- Biologija – zapiski, poslušanje snovi pri uri, redno prinašanje učbenikov k uri, sprotno 

učenje 

- Zgodovina – zapiski, poslušanje, redno in sprotno ponavljanje učne snovi vsak dan, 

prinašanje učbenika 

- Geografija – poslušanje, zapiski, sprotno prinašanje zemljevida in poslušanje razlage, 

učenje zemljevida! 

- Glasba – poslušanje pri uri, vaja doma, za pomoč se obrni na profesorico ali tutorje 

- Likovna umetnost – sprotno izdelovanje izdelkov, zapiski za test! 

- Kurikulum – učenje kurikuluma, izdelava projektov – nič težjega 

- Ples – sprotno prinašanje športne opreme (trije minusi = negativna ocena) 

- Športna vzgoja – sprotno prinašanje športne opreme (trije minusi = negativna ocena), brez 

izgovorov, da ne telovadiš 

- Instrument – sprotna vaja vsak dan, ob nerazumevanju se obrni na profesorja instrumenta 

ali na sošolca/tutorja 
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ZLATA PRAVILA »PREŽIVETJA« NA GFML 

 

1. Po stopnicah VEDNO, ampak res VEDNO hodi po desni strani stopnišča, enako velja 

za hodnik. Pazi na rumene črte, pusti jih proste, saj so namenjene slabovidni dijakinji. 

2. Če imaš malico v šoli si naloži več kot 15 € na kartico - dobiš zastonj navihanček! 

3. Bodi potrpežljiv v vrsti za malico in upoštevaj da starejši letniki občasno nimajo proste 

ure za malico - daj jim prednost!  

4. Spleti dobre vezi s starejšimi letniki –s tari testi in zapiski vedno pridejo prav.  

5. Vključi se v različne krožke, dejavnosti, saj ti gimnazija ponuja veliko priložnosti, le 

izrabiti jih moraš.  

6. Starejši dijaki so vedno pripravljeni pomagati, tudi pri odpiranju omaric - pozor: 

nekateri jih še zmeraj ne vemo odpreti sami, zato ne skrbite, če vam ne uspe že prvič 

7. VEDNO imej obute šolske copate in nikakor ne hodi po šoli obut. 

 


