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1. UVOD 

Šolsko leto 2010/2011 je bilo uspešno v vseh pogledih. To nam kažejo tudi analitični kazalci 
uspešnosti dijakov ob koncu šolskega leta in na maturi 2011. Vpisanih je bilo 743 dijakinj in dijakov. 
V izobraževalnem procesu je sodelovalo preko 60 učiteljev in učiteljic ter 10 delavk in delavcev v 
administrativno-tehničnem sektorju. 
Šolsko leto je minilo v znamenju učnih in tekmovalnih dosežkov dijakov ter izvedenih projektov. 
Vseh dogodkov je bilo veliko in vsi so bili dokumentirani v našem šolskem časopisu GFM novice.  
Preteklo šolsko leto so še posebej zaznamovali naslednji najpomembnejši dogodki: 
- 100 % matura in 15 zlatih maturantov na splošni maturi; 
- 100 % matura in 4 zlate maturantke na poklicni maturi, ena z vsemi točkami; 
- zlata "odrasla" maturantka na poklicni maturi; 
- veliko najboljših dosežkov na državnih tekmovanjih iz znanj; 
- udeležba Žana Klanečka na srednjeevropski matematični olimpijadi; 
- uspešno sodelovanje na mednarodnem tekmovanju iz naravoslovja v sodelovanju z Gimnazijo 

Čakovec in Kölcsey Ferenc Grammar-School, Zalaegerszeg; 
- uspešno uvajanje posodobitev v gimnazijski program in program predšolska vzgoja; 
- v novembru 2010 smo uspešno organizirali tradicionalne Miklošičeve dneve; 
- v novembru 2010 smo organizirali mednarodni debatni teden; 
- udeležba Katarine Nemec na mednarodnem tekmovanju iz geografije na Češkem (članica 

slovenske reprezentance); 
- izvedba dijaške gledališke predstave Williama Shakespeara Sen Kresne noči; 
- sodelovanje pri pripravi razstave ob 20. obletnici samostojne Slovenije ne nemškem zunanjem 

ministrstvu v Berlinu; 
- konec pouka smo izvedli 12. kulturni maraton. 
Na šoli deluje tudi dijaška skupnost, ki se je redno sestajala. Delo dijaške skupnosti je bilo 
konstruktivno in ga ocenjujem kot zelo dobro. 
Sodelovanje s starši je bilo dobro, saj so se le-ti odzivali na posamezne probleme, ki so se pojavljali. 
Večino problemov smo rešili v obojestransko zadovoljstvo. Posledica dobrega sodelovanja s starši je 
tudi majhno število vzgojnih ukrepov. 
Tudi v tem šolskem letu so dijaki dosegali odlične rezultate na vseh nivojih, kjer so tekmovali. S strani 
učiteljev je bilo vloženega veliko truda in dodatnega dela, ki se je obrestovalo, saj beležimo kopico 
zlatih, srebrnih in bronastih priznanj. 
Najvišja priznanja so dijaki dosegli na naslednjih državnih tekmovanjih: 
- za Cankarjevo priznanje: šest srebrnih priznanj; 
- iz nemščine dva državna prvaka, štiri zlata priznanja in petnajst srebrnih; 
- iz angleščine državni prvak, zlato priznanje, dve srebrni in eno bronasto; 
- iz matematike, logike in razvedrilne matematike: štirinajst prvih mest ali zlatih priznanj in 

sedeminštirideset srebrnih; 
- iz fizike, kemije in biologije: osem prvih mest ali zlatih priznanj in dvajset srebrnih; 
- iz digitalne fotografije: eno zlato priznanje in eno srebrno; 
- iz zgodovine: dve zlati priznanji; 
- iz geografije: eno zlato priznanje in dve srebrni priznanji; 
- v športnih tekmovanjih dosegli eno prvo mesto med posamezniki in ekipno prvo mesto med 

ekipami; 
- dve zlati priznanji na tekmovanju mladih raziskovalcev v organizaciji ZOTKS; 
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- nagradi za najboljšo grafiko oz. najboljšo serijo fotografiji na Festivalu sodobne umetnosti mladih 
»Transgeneracije 2011«; 

- dve prvi mesti na tekmovanju dijaških esejev na temo Tabu in kultura; 
- uspešno sodelovanje na državnem in svetovnem debatnem tekmovanju. 
Bile so tudi slabosti, ki jih bomo morali v naslednjem šolskem letu odpraviti. Pred nami so tudi novi 
izzivi, s katerimi se bomo morali spoprijeti. Konkretizacija tega pa je že del novega LDN-ja. 
 
V Ljutomeru, septembra 2011 

Zvonko Kustec, 
ravnatelj 

 

2. POROČILA O REALIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

2.1. GIMNAZIJA IN ŠOLSKI RAZVOJNI TIM 

2.1.1. Izvedeni gimnazijski predmetnik 
Za šolsko leto 2010/11 smo na pripravljalni konferenci konec avgusta 2010, dorekli naslednji 
predmetnik, ki se od prejšnjih let razlikuje po izbirnosti v 2. in 3. letniku. Da smo omogočili to 
izbirnost, smo morali filozofijo prestaviti v 4. letnik. 

Predmet           Letnik - št. ted. pouka 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj Dod. ure 
OBVEZNI ŠTIRILETNI PREDMETI:             
Slovenščina 140 140 140 140 560 31 
Matematika 140 140 140 140 560 31 
TJ I 105 105 105 105 420 35 
TJ II 105 105 105 105 420  
Zgodovina  70 70 70 70 280 85 
Športna vzgoja 105 105 105 105 420  
Skupaj 665 665 665 665 2660 182 
OBVEZNI PREDMETI             
Glasba 53       53 27 
Likovna umetnost 53       53 27 
Geografija 70 70 70   210 155 
Biologija 70 70 70   210 155 
Kemija 70 70 70   210 155 
Fizika 70 70 70   210 155 
Psihologija   70     70 210 
Sociologija     70   70 210 
Filozofija       70 70  
Informatika 70       70 140 
Slovenija v svetu 35       35 35 
Skupaj 490 350 350 70 1260  
SKUPAJ 1155 1015 1015 735 3920  
IZBIRNI PREDMETI V GIMNAZIJI IN EO             
PTJ: Slovenija v svetu   35     35  
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Predmet           Letnik - št. ted. pouka 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj Dod. ure 
PTJ: Kultura in civilizacija     35   35  
Družbena vloga slovenščine   35     35  
Slovenska književnost in prevodi       35 35  
Evropske študije     35   35  
Študij okolja   70     70  
Informatika     70   70  
Poudarjena Fiz/Kem/Bio     35   35  
DSD (od 2011 dalje)   70 70   140  
TJ III (Nej/Frj/Špa/Ruš/Kit/Lat)   70 70   140  
Taktike razmišljanja (MAT)   35 35   70  
Likovno snovanje   70     70  
Skupaj po izbiri dijaka 0 70–140 70–140 186–279    
Minimalna obremenitev dijaka 1155 1085 1085 921     
Minimalna obremenitev dijaka 33 31 31 30     
Maksimalna obremenitev dijaka 1155 1155 1155 1014     
Maksimalna obremenitev dijaka 33 33 33 33     

Izvedbeni predmetnik je naravnan na izbirnost v neevropskih oddelkih. Dijaki izbirajo v drugem in 
tretjem letniku, in sicer vsebine, ki neposredno nimajo povezave z maturitetnimi vsebinami, pomenijo 
pa razširitev interesnih znanj dijakov. 

2.1.2. Izhodišča za uvedene spremembe oz. posodobitve 
V šolskem letu 2004/2005 smo se vključili v projekt Evropski oddelki – programska prilagoditev 
gimnazije in logično nadaljevanje je bilo, da smo v naslednjih šolskih letih razvojni projekt 
nadgrajevali. Posodobitev gimnazije, ki je zasnovana kot dolgoročni projekt in bo potekala do 
vključno šolskega leta 2013/2014. Oba projekta potekata pod okriljem Zavoda RS za šolstvo. 
Temeljni cilji projekta Posodobitev gimnazije so razvoj in uvedba sodobnih pristopov k učenju in 
poučevanju na predmetni ravni (kar prinašajo prenovljeni učni načrti) in posodobitev v načrtovanju in 
izvajanju kurikula, ki jih prinašajo odprti, fleksibilni in integrativni kurikulum. Posodobitev gimnazije 
omogoča, da vso pozornost usmerimo v kompetence, ki jih dijak pridobiva v učnem procesu. 
Tako je gimnazija dolžna uvajati:  
− učno-ciljni in procesni pristop,  
− avtentično učenje,  
− avtentično vrednotenje učnih dosežkov,  
− aktivno učenje,  
− problemsko učenje,  
− raziskovalno učenje,  
− projektni pristop,  
− sodelovalno učenje in poučevanje,  
− timsko poučevanje,  
− individualizirano učenje in  
− uporabo novih tehnologij.  
V šolskem letu 2010/11 smo se vključili v poskus »Preverjanje nekaterih elementov gimnazijskega 
programa«. V projekt smo vstopili z naslednjimi poskusi: 
− poskusom nivojskosti angleščine in nemščine kot drugega tujega jezika v prvem, drugem in 

tretjem letniku; 
− poskusom nivojskosti angleščine in nemščine kot prvega tujega jezika v tretjem letniku; 
− poskusom nivojskosti matematike v prvem, drugem in tretjem letniku; 
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− uvedbe novega izbirnega predmeta Taktike razmišljanja; 
− poudarjena fizika v tretjem letniku; 
− poudarjena kemija v tretjem letniku in 
− poudarjena biologija v tretjem letniku. 
Prav tako smo v šolskem letu 2010/11 pristopili v projekt obogatenega učenja tujih jezikov, ki pomeni 
pridobitev nemškega programskega učitelja. V preteklem šolskem letu je bila to gospa Anke Scholtz. 
Na šoli je nosilec razvojnega projekta šolski razvojni tim (ŠRT). Naloge ŠRT so: načrtovanje, 
usmerjanje, vodenje, spremljanje, vrednotenje in evalviranje vseh razvojnih aktivnosti na šoli. Poleg 
ŠRT je za izvajanje posameznih razvojnih nalog skrbel šolski projektni tim, ki je imel nalogo, da šola 
na načrten in sistematičen način spreminja svojo prakso, da bi izboljšala učne dosežke učencev. Šolski 
projektni tim je skrbel, da se šolski pilotni projekti vključujejo v posodobitveni načrt šole. V procesu 
posodabljanja gimnazije je poudarjena tudi vloga predmetnih aktivov. 

2.1.3. Projektni tedni 
S projektnim delom smo dijake navajali na timsko delo, sodelovalno učenje in razvijanje spretnosti 
komunikacije, strpnosti in dobrih odnosov. V šolskem letu 2010/11 sta bila skladno z načrti strokovnih 
aktivov izvedena dva projektna tedna, ki sta imela nosilno temo. Ta se je z obliko medpredmetnih 
povezav, timskega pouka in sodobnih metod dela vklapljala v učni načrt sodelujočih predmetov. Pouk 
v projektnih tednih je z vključevanjem že naštetih ciljev posodobitve gimnazije (aktivno, avtentično in 
problemsko in raziskovalno učenje, uporaba projektnega pristopa, sodelovalno in timsko učenje in 
poučevanje, uporaba novih tehnologij) sledil zastavljenim ciljem.  
Projektni tedni predstavljajo organizacijski izziv v ustaljenem šolskem urniku, saj so bile v času 
projektnega tedna izvedene vse ekskurzije, večina kurikularnih povezav, projekti, mednarodna in 
narodna izmenjava. Vse to je zahtevalo premišljeno načrtovanje, usklajevanje dejavnosti in 
spreminjanje ustaljenega urnika. Ob evalvaciji posameznih projektnih tednov smo ugotovili, da so pri 
učiteljih in pri dijakih vseeno pretehtale pozitivne izkušnje, zato bomo organizacijsko obliko 
projektnih tednov tudi v prihodnjem šolskem letu nadgrajevali. 

2.1.3.1 Jezikoslovni projektni tedni: 
1. PROJEKTNI TEDEN: 17.–21. januar 2011 
V ponedeljek smo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji izvedli predavanje 
in  prevajalske delavnice. Maja Cimprič je v Domu kulture dijakom predavala o večjezičnosti in 
jezikih v EU ter predstavila osnovno problematiko prevajanja v tuje jezike. 
V šoli smo izvedli tri prevajalske delavnice in sicer v angleščino, nemščino in francoščino. Dijaki so 
prevajali besedilo o Evropskem letu prostovoljstva. 
V torek smo izvedli delavnice na temo Evropske himne, primerjali znane prevode pesmi v tujih jezikih 
in slovenščini, analizirali pesmi in nekatera prozna besedila. 
V sredo smo se odpravili na ekskurzijo v Ljubljano. Najprej smo si ogledali Slovenski parlament, kjer 
smo imeli učno uro in vodeni ogled po zgradbi. Potem smo se odpravili v Evropsko hišo, na 
predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, kjer so nam predstavili svoje naloge in pomen te 
institucije. Sledil je vodeni ogled protokolarnih objektov na Brdu pri Kranju z ogledom filma in 
predavanjem. 
V četrtek smo nadaljevali z delavnicami na temo evropske kulture, literature, glasbe in politike. 
V petek smo se pripravljali na predstavitve in v ŠIC-u izvirno in uspešno predstavili svoje delo v 
projektnem tednu. 
Po odzivu dijakov in profesorjev zaključujem, da je bil projektni izredno uspešen. 
Koordinatorica projektnega tedna EU: Mojca Rižnar Nedeljko, prof. 
2. PROJEKTNI TEDEN:  za 2. letnike 
Krovna tema: ŠE ZNAMO GUČATI: JEZIK NAŠ VSAKDANJI 
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V zadnjem projektnem tednu takoj po prvomajskih počitnicah smo dijake drugega letnika razdelili v 
štiri projektne skupine, velike za en razred. Znotraj teh skupin so se dijaki delili še na štiri 8–9 članske 
ekipe. Vsaka ekipa se je tri dni ukvarjala z enim samim projektom, ki so ga morali izpeljati od začetka 
do konca. Za posamezne projekte so se dijaki odločali skladno s svojimi interesi in željami. 
Tako so štiri skupine sestavljale slovarje z različnih področij in raziskovale slovenščino v kombinaciji 
še s tremi tujimi jeziki. 
Naslednje štiri skupine so se ukvarjale z bolj umetniškimi projekti: prvi so snemali parodijo na 
španske telenovele, drugi so pripravljali sodobno priredbo Krsta pri Savici, tretji so raziskovali 
umetnost združevanja fotografij in poezije, četrti pa so snemali kratke zabavne filmske prizore s 
področja vsakdanjega sporazumevanja. 
Štiri ekipe tretje projektne skupine so pripravile literarno srečanje s pisateljico Karolino Kolmanič in 
pesnico Moniko Čuš. Njihova naloga je bila pripraviti vse tehnične podrobnosti za literarno srečanje 
ter ga v petek tudi izpeljati. 
Zadnja, četrta, projektna skupina se je ukvarjala z raziskovalnimi problemi. Tako je prva ekipa 
napisala raziskovalno nalogo s področja domoznanstva, druga in tretja ekipa s področja nemščine, 
četrta ekipa pa je svoje projektno delo posvetila psihologiji. 
Zadnji dan projektnega tedna, v petek, smo si najprej ogledali predstavitve dela vseh projektnih ekip in 
treba je priznati, da so nas s svojim trudim, izvirnostjo in zanosom presenetile prav vse. Po malici smo 
se ponovno dobili v ljutomerskem Kulturnem domu, tokrat na literarnem srečanju z že omenjenima 
avtoricama, ki je prijetno zaokrožilo celotedensko dogajanje. 
Nosilec projektnega tedna: Saša Pergar, prof. 

2.1.3.2 Naravoslovni projektni tedni: 
1. PROJEKTNI TEDEN: 17.–21. 1. 2011 za 1. letnike 
Krovna tema: ORGANSKE MOLEKULE. Nosilka projektnega tedna: Vesna Vrhovski, prof. 
Projektni teden je bil  zasnovan medpredmetno, sodelovalo je deset predmetov, nosilno vlogo je imela 
biologija, fizika in kemija pa podporno vlogo. Dijaki so ves teden z različnih vidikov obravnavali 
organske molekule. Skupni cilji projektnega tedna so bili predvsem: dojemanje vsebin z različnih 
strokovnih vidikov, doživljanje naravoslovja kot medsebojno povezanega, obvladovanje 
eksperimentalnih veščin, prenos pridobljenega šolskega znanja v avtentične situacije doma,  
popularizacija naravoslovja. Izvedeni projektni teden so dijaki zelo dobro ovrednotili. Podobno 
mnenje so podali tudi profesorji. 
Ker  je bila letošnja vsebina zelo dobro sprejeta, bomo z isto vsebino nadaljevali tudi prihodnje šolsko 
leto. 
Podrobno poročilo o projektnem tednu se nahaja v arhivu ŠRT in v arhivu aktiva naravoslovcev. 
2. PROJEKTNI TEDEN: 3.–6. 5. 2011 za 3. letnike 
Krovna tema: SVETLOBA 
Nosilec projektnega tedna: Natalija Horvat, prof. 
Dijaki so v projektnem tednu izvajali predvsem raziskovalno in projektno delo. Delali so poskuse in 
opazovali razklon bele svetlobe na stekleni prizmi. Snemali so filme s kriminalistično vsebino in se za 
nekaj ur prelevili v forenzike in razrešili primer kriminalnega dejanja kar v šolskem laboratoriju. 
Raziskovali so tudi na terenu in merili intenziteto svetlobe v okolici nabranih listov, debelino listov, 
težo in površino listov. Ukvarjali so se tudi z modeliranjem in raziskali ohlajanje napitkov iz kavnega 
avtomata.  
Na koncu so bile skupinske predstavitve. Delo in ugotovitve posameznega predmeta je predstavila 
skupina dijakov. Nato je bil izveden še kviz, v katerem so tekmovali razredi. Vprašanja so bila 
postavljena z vseh področij iz celotnega projektnega tedna. 
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V projektnem tednu smo izvedli tudi dve ekskurziji, in sicer izbirno dvodnevno ekskurzijo v Salzburg 
in za ostale dijake obvezno ekskurzijo v Lebring, kjer so si ogledali poligon varne vožnje in 
čokoladnico Zotter.  
Tako so naši CSI agenti z varno vožnjo pripeljali projektni teden poln svetlobe in sladkobe do konca. 

2.1.3.3 Družboslovna projektna tedna: 
1. PROJEKTNI TEDEN: 17.–22. 1. 2011 za 2. letnike 
Krovna tema: Nasilje skozi prostor in čas. Nosilec projektnega tedna: Franc Čuš, prof. 
V prvem projektnem tednu so dijaki drugih letnikov spoznavali nasilje skozi prostor in čas. V okviru 
predmetov zgodovina, geografija in psihologija so na podlagi ogleda filma analizirali vzroke za nasilje 
in oblike nasilja, pri vsakem predmetu iz zornega kota posamezne znanosti. Dijaki so ob koncu 
izdelali projektno nalogo. Pri tujih jezikih (nemščina, angleščina in francoščina) so bogatili svoje 
besedišče v okviru teme. Pri slovenščini so dijaki analizirali določene tekste iz slovenske ali svetovne 
literature ter iskali primere opisov nasilja. Pri predmetih biologija in kemija so dijaki iskali vzroke za 
pojav nasilja pri ljudeh. Šolska svetovalna služba pa je organizirala delavnice na temo nenasilje. V 
okviru projekta je bil organiziran ogled Pravične trgovine v Mariboru in predavanje o nepravični 
svetovni trgovini. Projekt se je zaključil s predstavitvijo dijakov o tem, kaj so v projektnem  tednu 
počeli, kako je delo potekalo in do katerih glavnih spoznanj so se dokopali.  
2. PROJEKTNI TEDEN: 3.–6. 5. 2011 za 1. letnike  
Krovna tema: ANTIČNA KULTURNA DEDIŠČINA. Nosilka projektnega tedna: Tanja T. Lopert, 
prof. 
Krovna tema projektnega tedna je bila antika in renesansa. Obe omenjeni obdobji so dijaki skozi delo 
v projektnem tednu spoznavali skozi različne aspekte na več predmetnih področjih. Tako so 
spoznavali način življenja starih Rimljanov preko ogleda igranega dokumentarnega filma »Zadnji dan 
v Pompejih«, ki so si ga ogledali pri tujem jeziku. Ker so si film ogledali v tujem jeziku, so se s tem 
tudi dobro pripravili na voden ogled Pompejev, kjer jim je lokalna vodička v angleškem jeziku 
predstavljala življenje v času pred izbruhom Vezuva. Pri predmetu zgodovina so si predstavo o 
antičnem času lahko ustvarili tudi skozi predavanje dr. Mihe Meleta, ki jim je predaval o arheologiji in 
arheoloških izkopavanjih. To obdobje je bilo obdelano kot tekoča učna snov pri predmetu zgodovina 
in so tako imeli že dovolj pridobljenega predznanja.  
Medpredmetno smo se povezali pri predmetih slovenščina in likovna umetnost. Tu smo se lotili 
obdobja, ki obuja antiko in jo na svojstven način nadgrajuje, se pravi z renesanso. Lotili smo se 
renesančnega gledališča. Pri likovni umetnosti smo spoznali razvoj in obliko le-tega, ga primerjali z 
antičnim in se lotili izdelave kulis za dramatizacijo. Slednjo so pripravili pri urah slovenščine, in sicer 
na priljubljeno temo Romea in Julije, W. Shakespearja. 
Geografsko področje so predstavili s potekom poti po Italiji, to pa so povezali tudi z umetnostno 
zgodovinskimi spomeniki, kar so v obliki domiselnega dnevnika pripravili dijaki s pomočjo profesorja 
informatike. Predstavitve so bile v ŠIC-u po vrnitvi z ekskurzije v Rim in Pompeje.  

2.1.4. Diferenciacija pouka 
V šolskem letu smo na šoli dijakom in staršem ponudili obiskovanje pouka matematike in tujih 
jezikov na različnih ravneh. Osnovna ideja pouka na različnih ravneh je bila, da takšen pouk prinaša 
prednosti predvsem dijakom in dijakinjam, ki želijo počasnejši tempo podajanja snovi in več 
utrjevanja (osnovna raven), in po drugi strani dijakom, ki želijo poglobljeno znanje (poudarjena 
raven). Evalvacija pouka na osnovni in na poudarjeni ravni (jeziki, matematika) je pokazala manjše 
število popravnih izpitov kot prejšnja leta, kar kaže na smiselnost takšnega pouka. 

2.1.4.1 Poudarjena in osnovna raven matematike 
Pri matematiki smo pouk na ravneh izvajali tretje leto zapored. V drugem in tretjem letniku smo pouk 
organizirali na osnovni in poudarjeni ravni. Za dijake drugega letnika je bilo to prvo leto pouka na 
ravneh, za dijake tretjega letnika pa drugo leto pouka na ravneh. Ker smo dijakom omogočili 
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prehodnost med skupinami, smo ob štirih razredih tvorili dodatno skupino. Pouk je potekal v skladu s 
pričakovanji. Ob koncu šolskega leta smo izvedli evalvacijo pouka na ravneh. Smo mnenja, da pouk 
na ravneh pozitivno vpliva na kvaliteto znanja dijakov, njihove ocene in na njihov odnos do 
matematike. 

2.1.4.2 Poudarjena in osnovna raven tujega jezika 
V letošnjem šolskem letu smo na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer že drugo leto zapored izvajali 
poudarjen pouk tujih jezikov v prvem in drugem letniku pri drugem tujem jeziku, v tretjem letniku pri 
prvem in drugem tujem jeziku, v četrtem letniku pa pri tujem jeziku za maturo.  
Z delitvijo na osnovno in poudarjeno raven smo tvorili homogene skupine, pri čemer so dijaki 
temeljiteje osvojili znanje kot bi ga sicer. Utrjevanje in delo v skupini je bilo prilagojeno nivoju znanja 
dijakov. Pouk oz. obravnavanje tem po učnem načrtu je potekalo sočasno na obeh ravneh, tako da je 
bila dijakom omogočena prehodnost med nivoji. Dijaki so optimalno razvijali svoje kompetence in 
lažje dosegli temeljne standarde znanja. 
Na poudarjenem nivoju so imeli dijaki možnost poglobiti in razširiti svoje znanje, več možnosti so 
imeli za samostojno in raziskovalno delo, zaznan je bil večji učni učinek pri obravnavi književnih del, 
dijaki so prav tako bistveno bolj razširili svoje besedišče in pridobili nadstandardno besedišče 
(besedotvorje, frazemi), se naučili zahtevnejših slovničnih struktur, imeli možnost izbire in obravnave 
dodatnih tem s področij, ki so jih zanimala. Poudarjen nivo je nadarjenim in pridnim dijakom 
omogočal hitrejše napredovanje ter razvijanje vseh jezikovnih kompetenc. 
Na osnovni ravni je pouk temeljil na poglobljenem utrjevanju in na dodatni razlagi slovničnih pravil, s 
čimer so dijaki osvojili in utrdili temeljna znanja. Dijaki so nedvomno hitreje napredovali, saj so imeli 
možnost dodatnega utrjevanja težjih vsebin.  
Delo po ravneh je bilo dinamično in je bilo prilagojeno potrebam dijakov, zato je bila delitev na ravni 
s strani profesorjev in dijakov zelo dobro sprejeta in se bo izvajala tudi v prihodnje.   

2.1.4.3 Poudarjena in osnovna raven biologije, kemije in fizike 
V tem šolskem letu smo se izvedbe poskusa poudarjenega naravoslovja lotili prvič. Osnovna ideja 
izvedbe je bila, da pouk na poudarjeni in splošni ravni v 3. letniku poteka podobno kot pouk na ravneh 
pri matematiki in tujih jezikih. Vendar smo pri tem predlogu naleteli na organizacijske in izvedbene 
težave, zato smo se odločili za drugačno izvedbo, in sicer samo v obliki poudarjene ravni za dijake, ki 
želijo poglobljeno naravoslovno znanje, kot dodatna ura v 3. letniku.  
Torej je imel v letošnjem šolskem letu vsak predmet (kemija, biologija, fizika) letno dodatnih 35 ur, 
dijaki pa so se po lastni izbiri odločili za nobenega, enega, dva ali vse tri poudarjene predmete, saj se v 
urniku izvajajo ločeno in se ne prekrivajo. 
Tako smo omogočili zainteresiranim dijakom predvsem obravnavo izbirnih in dodatnih znanj, 
reševanje težjih primerov nalog in dodatno razvijanje eksperimentalnih veščin. Dijaki, ki jih 
naravoslovje zanima, so lahko določene vsebine spoznali na globljem nivoju, kar je omogočalo lažje 
doseganje določene ravni znanja. S takšnim načinom smo lahko vključevali vseživljenjsko učenje, 
dijakom, ki  jih naravoslovje zanima, smo lahko posvetili več časa, razvijali znanja, spretnosti in 
veščine z ustreznimi višjimi taksonomskimi stopnjami.  
Odziv dijakov je bil dober, saj se je jih za poudarjeno raven prijavilo kar veliko število. Pri poudarjeni 
kemiji, biologiji in fiziki so pridobili oceno z različnimi oblikami ocenjevanja, ki se je dodala k 
ostalim ocenam pridobljenim pri kemiji, biologiji in fiziki.  
S tem smo spodbujali vedoželjnost in ustvarjalnost, večjo motivacijo za naravoslovne predmete in tako 
večji interes za izbiro naravoslovnih predmetov na maturi in naravoslovnih študijev. 

2.1.5. Ostale posodobitve 
2.1.5.1 Sodelovalno in timsko poučevanje  
Je zamenjava učiteljev pri določenih temah ali pa skupno poučevanje v razredu. Kot oblika pouka se 
prenaša iz projekta Evropski oddelki in je s posodabljanjem gimnazije v prvih letnikih spodbujano s 
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strani Ministrstva RS za šolstvo. Sodelovalno in timsko poučevanje se je izvajalo pri pouku tujih 
jezikov (skupaj s tujim učiteljem) ter v projektnih tednih. 

2.1.5.2 Uvajanje novih predmetov 
V drugem letniku so dijaki poleg že standardnih izbirnih predmetov lahko izbirali še dva nova 
predmeta: Državljanska kultura in Taktike razmišljanja. Čeprav se je predmet izvajal prvič, je večina 
dijakov dosegla želene cilje: napredek v organizaciji, razmišljanju in razlaganju. Glede same izbire 
snovi bodo potrebne še manjše spremembe – predvsem je potrebno dodati še več znanih iger, 
problemov, vsakdanjega, nekatere druge naloge pa izključiti.  
Po mnenju profesorice je bila dvakratna izvedba taktik razmišljanja razmeroma uspešna. Z uvedbo 
manjših popravkov se bo poskušalo še v večji meri doseči zastavljene cilje. Tako bodo taktike 
razmišljanja še bolj izpopolnjene in upamo, da bodo postale enakopravne ostalim izbirnim predmetom 
s potrjenim učnim načrtom. 

2.1.5.3 Kroskurikularno ocenjevanje  
ali več ocen istočasno za isti izdelek lahko razbremeni dijake in učitelje, istočasno pa takšno 
ocenjevanje odpira popolnoma novo področje pri pouku, saj posega v učiteljevo avtonomijo. Primere 
takšnega ocenjevanja smo opazili v okviru projektnih tednov in tam, kjer so ocenjevanje izdelkov že 
predhodno načrtovali.  

2.1.5.4 Dodatna ura tujega jezika v obliki predmeta Slovenija v svetu 
ali predmet Slovenija v svetu: angleščina, nemščina v obsegu 35 ur je bila izvedena za vse 1. letnike. 
Učitelji tujega jezika ocenjujejo pouk tega predmeta kot pozitivno izkušnjo in prednost za dijake in 
dijakinje. Predmet izhaja iz izbirnega predmetnika Evropskih oddelkov. Učitelji tujih jezikov 
ugotavljajo, da bi ga bilo v osnovnem delu – 35 ur, nujno uvrstiti v obvezni del predmetnika, saj se 
dijaki v prvem tujem jeziku naučijo predstaviti svojo domovino v ožjem in širšem smislu. 

2.2. POROČILO O DELU V EO 
Pouk v evropskih oddelkih Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer poteka kot projekt Ministrstva RS 
za šolstvo, ki ga koordinira Zavod RS za šolstvo Slovenije. Pouk podobno kot v ostalih gimnazijskih 
oddelkih poteka z določenimi prilagoditvami pri obveznih izbirnih vsebinah in z uvajanjem novih 
predmetov. V šolskem letu 2010/11 je bila v projekt vključena že sedma generacija dijakov, medtem 
ko je četrta generacija dijakov EO v preteklem šolskem letu zaključila s srednješolskim 
izobraževanjem. Na podlagi izkušenj iz preteklih let smo za prihajajoče šolsko leto načrtovali številne 
dejavnosti v skladu s projektom EO. Nekatere izmed teh so predstavljale nadaljnje delo iz preteklosti, 
vključene pa so bile tudi nekatere novosti. Pridobljene izkušnje s poučevanjem v EO so bile v skladu s 
posodobitvijo gimnazijskega programa vključene na celotno populacijo dijakov. Tako so dijaki vseh 
prvih letnikov poslušali pri poudarjenem tujem jeziku predmet Slovenija v svetu. Na podlagi izkušenj 
iz EO smo na celotno populacijo prenesli projektne tedne, ki so se izvajali na podlagi nosilne teme oz. 
nosilnega predmetnega področja. Izvedba in organiziranost projektnega tedna je razvidna v poročilu 
Šolskega razvojnega tima. Učitelji so uporabljali nove metode poučevanja (npr. timsko poučevanje, 
medpredmetne ekskurzije, projektni pristop). Pri angleškem in nemškem jeziku sta pri izvajanju pouka 
sodelovali tuji součiteljici. 
Po pregledu letnega plana dela v EO ugotavljam, da smo dosegli večino ciljev, zastavljenih na začetku 
šolskega leta, nekatere planirane dejavnosti so sicer izpadle, izvedene pa so bile nekatere druge, ki se 
jih na začetku šolskega ni dalo planirati.  
1. letnik: 
− dijaki so poslušali predmet Slovenija v svetu; 
− organizirana je bila narodna izmenjava z dijaki iz Gimnazije Koper (koordinatorica Sonja Ferčak); 
− v okviru projektnega tedna je bila organizirana izbirna medpredmetna ekskurzija v Rim in 

Pompeje (koordinatorica Suzana Rauter); 
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− organiziranih je bilo več medpredmetnih ekskurzij: Slovenski impresionisti (koordinatorica Tanja 
Trajbarič Lopert), obisk NUK-a v Ljubljani (koordinatorica Veronika Prijol); 

− profesorji so izvedli več ur sodelovalnega oziroma timskega poučevanja; 
− dijaki so sodelovali v simulaciji delovanja evropskega parlamenta. 
2. letnik: 
− dijaki so poslušali predmeta Slovenija v svetu in Družbene vloge slovenščine; 
− izvedena je bila mednarodna izmenjava z vrstniki iz srednje šole Budva, Črna Gora 

(koordinatorica Klavdija Tivadar); 
− profesorji so izvedli več ur sodelovalnega oziroma timskega poučevanja različnih tem. 
3. letnik: 
− dijaki so poslušali predmeta Evropske študije in Kultura in civilizacija; 
− v okviru predmeta Evropske študije je bil izveden obisk evropskih inštitucij v Bruslju, kjer so bili 

dijaki gostje slovenskega evroposlanca gospoda Milana Zvera (koordinator Jernej Jakelj); 
− dijaki so se vključili v projekt EUROSCOLA (spletni kviz za srednješolce o poznavanju Evropske 

unije) (koordinator Jernej Jakelj); 
− pri predmetu Kultura in civilizacija so dijaki izdelali raziskovalne naloge iz naslednjih predmetnih 

področij: nemščina, angleščina, biologija in sociologija; 
− dijaki so se udeležili medpredmetne ekskurzije v Zagreb (svetovne monoteistične religije) in 

Ljubljano (slovenske in evropske politične institucije); 
− profesorji so izvedli več ur sodelovalnega oziroma timskega poučevanja različnih tem oziroma so 

uporabljali sodobne oblike dela. 
4. letniki: 
− dijaki so poslušali in obiskovali predmet Prevodi in književnost; 
− dijaki so prevajali zahtevnejše literarne tekste (prevodi iz materinščine v tuji jezik in obratno) ter 

strokovna besedila (prevodi navodil za uporabo); vsak dijak je tudi izdelal portfolio, ki se je 
pregledal in ocenil (izvajali so Tanja Bigec in profesorji tujih jezikov); 

− profesorji so izvedli več ur sodelovalnega oziroma timskega poučevanja različnih tem oziroma so 
uporabljali sodobne oblike dela. 

S šolskim letom 2010/11 se je projekt »Evropski oddelki« zaključil, tako, da smo v omenjenem letu 
vpisali zadnjo generacijo dijakov v t. i. evropske oddelke. Zaradi navedene situacije ni bilo s strani 
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstva za šolstvo organizirano nobeno izobraževanje za 
učitelje. Tudi vsakoletna delovna srečanja in izmenjava primerov dobrih praks v okviru evropskih 
oddelkov so to šolsko leto izostala. 
V prihodnjem šolskem letu (2011/12) bomo z vsebinami ter učnim načrtom evropskih oddelkov 
nadaljevali zgolj v 2., 3. in 4. letniku.  
Koordinator EO: Jernej Jakelj 

2.3. POROČILO ŠOLSKEGA PROJEKTNEGA TIMA ZA MEDPREMETNO 
POVEZOVANJE IN TIMSKI POUK 

− Člani ŠPT za medpredmetno povezovanje in timski pouk so se udeležili izobraževanj za timsko 
poučevanje in kurikularne povezave pod vodstvom dr. Zore Rutar. Člani so sodelovali aktivno, z 
domačimi nalogami in predstavitvami. Teme izobraževanj so bile ugotavljanje kompleksnih 
dosežkov, projektni pristop ter timsko poučevanje in kurikularne povezave. 

− V sklopu domače naloge smo dne 12. aprila izvedli plenarno predavanje s premišljevalnico za vse 
učitelje kolektiva na temo ugotavljanje kompleksnih dosežkov. Predstavljeni so bili različni načini 
in pristopi ugotavljanja kompleksnih dosežkov (povzeto po dr. Milekšič, dr. Žakelj, dr. Rutar). 
Nato je bila izvedena aktivna debata na konkretnih primerih. Dne 14. aprila so učitelji po 
strokovnih aktivih izdelovali kriterij za ocenjevanje kompleksnih dosežkov, ki je pomemben 
element pouka v projektnih tednih in pri pouku nasploh. 
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− Na zadnjem izobraževanju je naša šola predstavila projektne tedne. Poleg tega je bila izbrana za 
objavo prispevka v skripti, ki bo izšla v povezavi s timskim poučevanje in kurikularnimi 
povezavami. V prispevku so opisani organizacijski vidik projektnih tednov, cilji projektnega tedna 
ter evalvacija. 

− V šolskem letu 2010/11 smo člani ŠPT izvedli dva projektna tedna: 
Prvi projektni teden (17. do 21. januar) 
 1. letnik: ORGANSKE MOLEKULE (naravoslovje, Vesna Vrhovski) 
 2. letnik: NASILJE SKOZI PROSTOR IN ČAS (družboslovje, Franc Čuš) 
 3. letnik: EVROPSKA UNIJA (jezikoslovje, Mojca Rižnar Nedeljko) 
Drugi projektni teden (3. do 6. maj) 
 1. letnik: ANTIKA (družboslovje, Tanja Trajbarič Lopert) 
 2. letnik: MEDKULTURNI DIALOG (jezikoslovje, Saša Pergar) 
 3. letnik: SVETLOBA (naravoslovje, Natalija Horvat) 

− Po prvem projektnem tednu je bila opravljena natančna evalvacija, ki je zajela vse učitelje, ki so 
sodelovali v projektnem tednu. Vprašanja so zajela področje organizacije, izvedbo obveznih  
izbirnih ekskurzij, sodelovanje z dijaki, izvajanje sodobnih metod, kvaliteto znanja ter ocenjevanje 
znanja. Učitelji so bili zadovoljni z organizacijo (predstavljenimi cilji, razdelitvijo ur, 
predstavitvami v ŠIC-u), fleksibilnostjo urnika (zaradi spremstva na ekskurzije jim ni odpadel 
pouk po urniku). Več so sodelovali s kolegi in z dijaki. Več je bilo izvedenih sodobnih metod (40 
ur timskega pouka, 90 ur medpredmetnega povezovanja, 80 ur uporabe sodobnih metod), 
motivacijo vidijo prav v samem projektnem tednu. Učitelji so zadovoljni tudi s kvaliteto znanja, 
pridobljenega v projektnem tednu (več poglobljenih znanj, globlji cilji, timski pouk, 
medpredmetno povezovanje), pri čemer so opazili povečano inovativnost, aktivnost dijakov ter 
povezanost znanja.  Mnenje učiteljev o ocenjevanju se je izkazalo za zelo raznoliko; oceniti ali 
neoceniti kompleksni dosežek, kako oceniti kompleksni dosežek, kaj sploh je kompleksni 
dosežek.  

- S projektnimi tedni dvigujemo kvantiteto in kvaliteto timskega pouka, medpredmetnega 
povezovanja in sodobnih oblik poučevanja. 

-  
1 Cilji in pričakovani rezultati: 
1. CILJI POSODABLJANJA GIMNAZIJE Cilji oz. pričakovani rezultati šole 

(konkretizirano) 
1.1 SODOBNI PRISTOPI K UČENJU IN POUČEVANJU   
 Učnociljno in procesno načrtovanje pouka  
 Aktivne oblike in metode poučevanja / 

Aktivno učenje: 
- avtentični pouk/avtentično učenje 
- projektni pristop/projektno učenje 
- raziskovalni pristop 
- sodelovalno učenje 

- S prilagojenim urnikom v PT omogočiti: 
● strnjeno obliko ur, 
● izbiro ustrezne učilnice z opremo in 
pripomočki, 
● timski pouk učiteljev, 
● več nadzornih učiteljev, 
● prisotnost tujih strokovnjakov, 
kar je vse potrebno za izvedbo aktivnih 
oblik pouka. 

- V PT izvesti projektni pristop tako, da 
dijaku omogočimo: 
● raznolikost teme, 
● pomoč strokovnjaka z izbranega 
področja, 
● usmerjanje in svetovanje pri samem 
pristopu. 

- Razviti digitalno pismenost, ki ima 
podporno vlogo pri raziskovanju. 

- Razviti komunikacijske sposobnosti dijaka, 
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1. CILJI POSODABLJANJA GIMNAZIJE Cilji oz. pričakovani rezultati šole 
(konkretizirano) 

ki ima podporno vlogo pri poročanju 
ugotovitev. 

 

Medpredmeno povezovanje in kurikularne 
povezave 

- Določitev krovne teme projektnega tedna 
spodbuja k izvajanju medpredmetnih in 
kroskurikularnih povezav. 

- Urnik v projektnem tednu se prilagodi 
potrebam medpredmetnih in 
kroskurikularnih povezav. 

- S konceptom projektnega tedna spodbuditi 
učitelje k izvajanju medpredmetnih in 
kroskurikularnih povezav. 

- Organizirati ekskurzije na ravni 
medpredmetnih povezav. 

- Dijaki pridobijo širše in trdno povezano 
znanje. 

 Sodelovalno poučevanje - V proces pouka vključiti tuje učitelje in 
strokovnjake z raznolikih področij. 

- S konceptom projektnega tedna spodbuditi 
učitelje k izvajanju sodelovalnega 
poučevanja. 

 Timsko poučevanje - S prilagojenim urnikom omogočiti 
interaktivno timsko poučevanje. 

- S konceptom projektnega tedna spodbuditi 
učitelje k izvajanju timskega pouka. 

- V proces pouka vključiti tuje učitelje in 
strokovnjake z raznolikih področij.  

 Uporaba novih tehnologij - V PT s prilagojenim urnikom omogočiti 
uporabo učilnice z IKT opremo. 

- V PT s prilagojenim urnikom omogočen 
timski pouk, ki je ključnega pomena za 
izvajanje problemskega pouka z uporabo 
IKT tehnologije. 

1.2 KURIKULARNE OBOGATITVE 
 Fleksibilna organizacija učnega procesa Prilagojen urnik omogoča: 

- strnjene oblike ur, 
- timski pouk, 
- uporabo učilnice z IKT opremo, 
- udeležbo učiteljev na ekskurzijah, ne da bi 

jim odpadel pouk. 
 Razvijanje miselnih veščin in navad V PT dijaki posredno z izvajanjem sodobnih 

oblik pouka razvijajo svoje miselne veščine. 
Učitelji jih pri tem usmerjajo in spremljajo.  

 Doseganje ciljev višjih taksonomskih stopenj Projektni teden zaradi prilagojenega urnika in 
posredno zaradi možnosti uporabe sodobnih 
metod poučevanja ter drugih obogatitev 
omogoča pouk, ki je zasnovan problemsko, 
medpredmetno ... Dijaki razvijejo svoje 
sposobnosti opazovanja, analiziranja, 
sklepanja, povzemanja, napovedovanja ...  

 Učenje učenja V PT je z urnikom omogočeno, da se v proces 
pouka vključi svetovalna služba z namenom 



Gimnazija Franca Mikloš iča Ljutomer POROČILO O REALIZACIJI LDN v š. l. 2010/11 

 

 Stran 13  

1. CILJI POSODABLJANJA GIMNAZIJE Cilji oz. pričakovani rezultati šole 
(konkretizirano) 

razvijati učenje učenja (glej prilogo ŠPT 
Učenje učenja). 

 Razvijanje komunikacijskih sposobnosti - Tekom aktivnih oblik pouka dijaki 
razvijajo komunikacijske sposobnosti s 
sošolci, z učitelji in z zunanjimi 
strokovnjaki. 

- Dijaki izvedejo predstavitve svojega dela 
in pri tem razvijajo svoje sposobnosti 
jasnega, jedrnatega in nazornega 
izražanja pred širšo množico. 

 Motivacija učitelja - Na skupinskih predstavitvah v PT učitelj 
dobi nove ideje. 

- Učitelji sodelujejo med seboj, zato se 
pripadnost kolektivu viša. 

- Učitelj sodeluje s kolegi in se strokovno 
izpopolnjuje. 

- Koncept PT učitelja spodbudi k sodobnih 
oblikam poučevanja in obogatitvam 
pouka. 

- Kolegialne hospitacije širijo spekter idej 
učitelja. 

 
a) Sestava šolskega projektnega tima 

Člani tima za kurikularne povezave in timski pouk so: 
- Mateja Škrlec (vodja tima), Tanja Bigec (članica tima) 
- Martina Domajnko (vodja ŠRT), Franc Čuš, Klaudija Tivadar, Mateja Godec (Člani ŠRT) 
- Mojca Rižnar, Vesna Vrhovski, Franc Čuš (nosilci 1. proj. tedna) 
- Saša Pergar, Natalija Horvat, Tanja Trajbarič Lopert (nosilci 2. proj. tedna) 

b) Naloge tima 
- Spodbujati timskost. 
- Spodbujati medpredmetno povezovanje. 
- Spodbujati ostale sodobne pristope poučevanja. 
- Dogovarjati se o izvedbi projektnih tednov na sestankih.  
- Organizirati projektna tedna: 

o Tim spodbuja sodobne pristope učenja na konferenci pred proj. tednom. 
o Nosilci izvedejo sestanke pred projektnim tednom. 
o Nosilci zbirajo mnenje kolektiva. 
o Tim pripravi obrazce za priprave. 
o Nosilec sestavi načrt pouka za družboslovni/jezikoslovni/naravoslovni 

projektni teden. 
o Vodja tima sestavi prilagojen urnik. 
o Nosilci organizirajo izpolnjevanje vprašalnikov za dijake in učitelje. 
o Nosilci zberejo priprave. 
o Tim naredi evalvacijo posameznega projektnega tedna. 
o Tim predstavi evalvacijo projektnega tedna na konferenci. 
o Tim organizira predstavitev primerov dobre prakse na konferenci. 

- Udeležiti se organiziranih izobraževanj, od koder informacije prenaša na celoten 
kolektiv. 

- Evalvirati dosežke. 
c) Cilji 



Gimnazija Franca Mikloš iča Ljutomer POROČILO O REALIZACIJI LDN v š. l. 2010/11 

 

 Stran 14  

Cilj Kazalnik 
Dvigniti kvantiteto in kvaliteto medpredmetnega 
povezovanja. 

Vprašalnik za učitelje. 
Oddane priprave. 

Dvigniti kvantiteto in kvaliteto kroskurikularnega 
povezovanja. 

Vprašalnik za učitelje. 
Oddane priprave. 

Dvigniti kvantiteto in kvaliteto timskega pouka. Vprašalnik za učitelje. 
Oddane priprave. 

Dvigniti kvantiteto in kvaliteto sodobnih metod pouka. Vprašalnik za učitelje. 
Oddane priprave. 

Izpopolniti organizacijo projektnih tednov. Vprašalnik za učitelje. 
Oddane priprave. 

Dosegati znanja višjih taksonomskih stopenj. Vprašalnik za učitelje. 
Krepiti komunikacijo in sodelovanje med dijaki in 
učitelji, med dijaki, med učitelji. 

Vprašalnik za učitelje. 
 

Racionalna izvedba ekskurzij. Končno šolsko poročilo. 
d)  
e) Časovni plan dela 

oktober (8.) sestanek: tim, naloge, predlogi 

oktober (12.) izobraževanje tima: Kurikularne povezave, Ljubljana 

november (konec) sestanek: organizacija 1. projektnega tedna 

november (konec) konferenca: spodbuda k sodobnem pouku 

december (do 24.) zbiranje podatkov za pouk v 1. projektnem tednu 

januar (3.) sestava urnika 

januar (3. do 15.) izpopolnjevanje urnika 

januar (17. do 21.) 1. projektni teden 

januar (25.) izobraževanje tima: Kurikularne povezave, Ljubljana 

januar (konec) Evalvacija 

januar (konec) sestanek: evalvacija, predlogi za 2. projektni teden 

februar konferenca: evalvacija, primeri dobre prakse 

marec (konec) sestanek: organizacija 2. projektnega tedna 

marec (konec) konferenca: spodbuda k sodobnem pouku 

marec (do 31.) zbiranje podatkov za pouk v 2. projektnem tednu 

april (14.) izobraževanje tima: Kurikularne povezave, Ljubljana 

april (15.) sestava urnika 

april (15. do 22. ) izpopolnjevanje urnika 

maj (3. do 6.) 2. projektni teden 

maj evalvacija 

maj sestanek: evalvacija, predlogi za naslednje leto 

maj konferenca: evalvacija, primeri dobre prakse 

junij kompletna evalvacija s poročilom 
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f) Evalvacija 
Na koncu šolskega leta tim napiše končno poročilo o projektnih tednih. Le ob natančni interpretaciji 
evalvacije in spremljanju kazalcev lahko uvidimo potrebne spremembe in pomanjkljivosti. Ob 
upoštevanju le-teh lahko izboljšamo vsebinsko in organizacijsko plat projektnih tednov in s tem 
pripomoremo k bolj kakovostnemu pouku na naši šoli.  
Koordinatorica šolskega projektnega tima: Mateja Škrlec 

2.4. ŠOLSKI PROJEKTNI TIM E- ŠOLSTVO, POROČILO 2010/2011 
Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer smo si v okviru posodobitvenega načrta ŠPT e-šolstvo za 
šolsko leto 2010/11 zadali sledeča izhodišča: 

-‐ učiteljem predstaviti možnosti uporabe e-gradiv za pouk, 
-‐ usposabljati učitelje za izdelovanje e-gradiv, 
-‐ predstaviti uporabo in jih usposobiti za izdelovanje spletne učilnice, 
-‐ jih seznaniti z uporabo informacijske tehnologije pri pouku. 

Glede na lansko leto se je število e-gradiv povečalo, predvsem na račun večje uporabe spletne 
učilnice, ki temelji na LMS sistemu Moodle. Prav tako se je na račun uporabe in izdelave e-gradiv 
povečala računalniška pismenost profesorjev pri vseh predmetih. 
Zaposleni na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer so imeli tudi notranja in zunanja izobraževanja in 
usposabljanja. Pod notranjim izobraževanjem in usposabljanjem  je potekalo izobraževanje za izdelavo 
spletnih učilnic Moodle, ki sem ga organiziral in izvedel Damjan Erhatič. Izobraževanja se je udeležilo 
60 % vseh zaposlenih na šoli in je bilo izvedeno štirikrat v različnih terminih. Profesorji so usvojili 
osnove izdelave spletne učilnice v Moodlu.  
V okviru zunanjega izobraževanja in uposabljanja pa je potekalo izobraževanje glede uporabe 
elektronskih tabel in priprav e-gradiv, ki so jih izvajali SIO-predavatelji. 
Izvedbeni načrt za šolsko leto 2010/11 so pripravili člani E-ŠPT:  

-‐ Damjan Erhatič  (nosilec), 
-‐ Zvonko Kustec (nosilec), 
-‐ Martina Domajnko (član), 
-‐ Irena Rauter Repija (član), 
-‐ Mateja Škrlec (član). 

Cilji za pripravo načrta so bili: uporaba in izdelava e-gradiv, udeleževanje na seminarjih, ki jih 
oranizira SIO, učitelji znajo izdelati in uporabljati spletno učilnico, učitelj je motiviran za vnašanje 
sprememb v svoje delo, sodelovanje s kolegi iz aktiva, uporaba novih tehnologij na področju IKT. 
Profesorji so bili vključeni tudi v uvajanje in uporabo e-Asistenta, ki vključuje e-dnevnik in e-
redovalnico. Cilj Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer je, da v šolskem letu 2011/2012 v celoti 
preide na elektronsko uporabo e-dnevnika in e-redovalnice v okviru e-Asistenta. V okviru uvajanja in 
uporabe sta bili izvedeni dve izobraževanji. Izvajalca: Damjan Erhatič in Ludvik Rogan. 
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je postala v tem šolskem letu tudi nova članica mednarodnega 
brezžičnega omrežja Eduroam, ki omogoča uporabo brezžične tehnologije našim zaposlenim na vseh 
izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah, ki so tudi vključene v omrežje Eduroam.  
Pripravil: Damjan Erhatič 

2.5. PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA 
V programu predšolska vzgoja se dijaki in dijakinje izobražujejo za poklic vzgojitelj/-ica predšolskih 
otrok oz. se pripravljajo za nadaljnji študij. Predmetnik za 4. letnik je sestavljen iz splošnih in 
strokovno-teoretičnih predmetov ter praktičnega izobraževanja.  
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Predmetnik 1., 2. in 3. letnika predšolske vzgoje je bil sestavljen po prenovljenem programu, ki je 
pripravljen v skladu z novimi izhodišči in metodološkim priročnikom "Kurikul na nacionalni in šolski 
ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju". Novosti programa so kompetenčna zasnovanost, 
modularna zgradba, povezava teorije in prakse, izbirnost ter odprti kurikul. Program sestavljajo 
splošnoizobraževalni predmeti, strokovni obvezni in izbirni moduli, praktično izobraževanje v šoli in 
praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu, interesne dejavnosti ter odprti kurikul. Velik 
poudarek je namenjen povezovanju splošnega in strokovnega znanja, s čimer želimo izboljšati učne 
rezultate dijakov in doseči celovito usposobljenost za poklic, sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj 
in nadaljnje izobraževanje.  
Predmetnik v prenovljenih letnikih: 

  Letnik 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Sk. 

OP OP OP OP OP 

O
SN

O
V

N
I P

R
E

D
M

E
T

N
IK

 SLOVENŠČINA 140 105 105 137  487 
MATEMATIKA 105 105 105 68 383 
TUJI JEZIK 105 105  105  102  417 

UMETNOST 
LKM 68 / / / 

102 
GLM 34 / / / 

ZGODOVINA 68 68  / / 136 
GEOGRAFIJA 68 68 / / 136 
SOCIOLOGIJA / 68 / / 68 
PSIHOLOGIJA / 68 / / 68 

  Letnik 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Sk. 

OP OP OP OP OP 

O
SN

O
V

N
I 

PR
E

D
M

E
T

N
IK

 

FIZIKA 70 / / / 70 
KEMIJA 70 / / / 70 
BIOLOGIJA 68 68 / / 136 
ŠPORTNA VZGOJA 105 70 70 95 340 

 Skupaj 901 725 385 402  

 

  Letnik 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Sk. Sk. Sk. 

OP OK D. s. OP OK D. s. OP OK D. s. OP OK D. s. OP OK D. s. 

ST
R

O
K

O
V

N
I M

O
D

U
L

I/
O

B
V

E
Z

N
I 

Veščine 
sporazumevanja 
 

SLO       34      

102   PED       34      

PSI          34   
Pedagogika in pedagoški  
pristopi v predšolskem obdobju       34   68   102   

Razvoj in učenje pred. Otrok       70   66   136   
Varno in zdravo okolje                
Kurikulum oddelka v vrtcu 34   34   34   17   119   
Igre za otroke       34   34   68   

Ustvarjalno izražanje 

INS 12   12   12   10   

410  236 
GLM 60   68  34 35  35   34 
LKM    68  34 35  35    
PLM 32  32 34      32  32 

Matematika za otroke       34   34   68   
Jezikovno izražanje otrok       34   34   68   
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  Letnik 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Sk. Sk. Sk. 

OP OK D. s. OP OK D. s. OP OK D. s. OP OK D. s. OP OK D. s. 
Naravoslovje za otroke    68   34      102   
Družboslovje za otroke    68   34      102   
IKT 68  34          68  34 

 Poskusi za otroke     70         70  
 Ustvarjamo za otroke        105   70   175  
 Otroci v vrtcu        35   40   75  

 Skupaj 206  66 352 70 68 458 140 70  329 110 66  1.345 320 270 

I. 
 M

. Likovno izražanje ali  
Glasbeno izražanje             102 102 102 

Plesno izražanje ali  
Šport za otroke ali Multimedija          102      

 Skupaj 1.107  66 1077 70 68 870 140  70 731 110  66 3.758 320 270 
 Skupaj OP + OK  1.107,00  1.147,00  1010,00  841,00  4078,00   
 Obremenitev na 35 tednov  31,63  32,77  28,86  24,03     
 PRAKTIČNO USP.       174   206   380 380 380 
 INTERESNE DEJ. 96   96   96   64   352 352 352 
 ODPRTI KUR.             320 320 320 

2.5.1. Projektni teden za dijake in dijakinje 1. v, 2. v in 3. v letnika 
S projektnim delom dijake in dijakinje navajamo na timsko delo, sodelovalno učenje in razvijanje 
spretnosti komunikacije, strpnosti in dobrih odnosov. V sklopu prenove smo v šolskem letu 2010/11 
izvedli za vse tri letnike en projektni teden, v katerem so bile nosilne teme dovolj široke, da smo lahko 
z obliko medpredmetnih povezav vklapljali v učni načrt vse predmete in module. Tako so nastali 
različni izdelki – referati, projekcije, učne priprave, ki so jih dijaki predstavili na končni predstavitvi.  

Datum Razred Tema Nosilci 

4.–10. 10. 2010 1. va in vb Otrok, poglej okrog Suzana Rauter in dr.Miran Puconja 

24.–28. 1. 2011 2. va in vb Z igro do znanja Bernarda Fras in Liljana Fajdiga 

1.–6. 12. 2010 3. v Širimo svoja obzorja Tanja Bigec in Klaudija Tivadar 

2.6. REALIZACIJA OBVEZNIH EKSKURZIJ 
Obvezne ekskurzije so del učnih vsebin posameznega letnika in kot take obvezen del pouka 
posameznega letnika in učnega programa. Zaradi racionalizacije časa in stroškov so zasnovane 
medpredmetno. 

2.6.1. Obvezne strokovne ekskurzije 1. letnikov 
2.6.1.1 Medpredmetna ekskurzija "romanika - gotika" (LUM, GEO, ZGO, BIO)  
V okviru ekskurzije,  ki je obvezna za dijake 1. letnikov, so si dijaki ogledali sakralne stavbe iz 
obdobij romanike in gotike, in sicer: gotsko cerkev v Martjancih, romansko rotundo v Selu, romansko-
gotsko cerkev v Turnišču. Prav tako so si ogledali tudi Plečnikovo mojstrovino v Bogojini, ki poleg 
omenjenih obdobij vključuje tudi ekspresionizem. Ena izmed točk ogleda je bil lončarski muzej v 
Filovcih.  
Vodja: Tanja Trajbarič Lopert, prof. 
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2.6.1.2 Medpredmetna ekskurzija v Ljubljano 
Narodna galerija, Narodna in univerzitetna knjižnica, Hiša eksperimentov. Dijake smo razdelili v 
skupine, ki so si izmenično ogledale tri poprej omenjene ustanove po naslednjem programu. 
Hiša eksperimentov: dijaki samostojno spoznavajo različne fizikalne eksperimente za vsako skupino 
pa se pripravi tudi fizikalna dogodivščina. Vključujejo se tudi eksperimenti s področja kemije. Ob 
izvajanju eksperimentov lahko dijaki poskušajo življenjsko povezati fiziko z ostalimi predmetnimi 
področji, npr. optika – likovna umetnost (fotografija, optično mešanje barv – impresionizem),    čitalec 
knjižničnega gradiva v NUK-u … Izpolnjen učni list jim je prinašal bonus točke pri ocenjevanju. 
NUK (Narodna in univerzitetna knjižnica): dijaki se seznanijo s pristopom in izposojo knijžničnega 
gradiva v NUK-u, predstavljeno jim je delo v čitalnici, naročanje gradiva preko spleta … Hkrati se 
srečajo s Plečnikovo umetnino, ki obisk povezuje tudi z likovno umetnostjo. Izpolnijo tudi učni list.  
Narodna galerija: dijaki so si ogledali eno izmed dveh razstav, in sicer Stalno zbirko slovenske 
umetnosti ali zbirko Evropskih mojstrov. Skupine za ogled določene razstave smo sestavili že 
predhodno pri pouku.  Seznanili so se s celostnim pregledom likovne umetnosti na slovenskih tleh do 
20. stoletja. Pripravljen so imeli tudi učni list. Vsak  si je izbral eno izmed razstavljenih del in ga po 
svoje opisal v učnem listu.  Nekaj  najboljših opisov je bilo predstavljenih v razredu pri uri LUM in so 
bili ocenjeni.  
Vodja: Tanja Trajbarič Lopert, prof. 

2.6.2. Obvezne strokovne ekskurzije 2. letnikov 
2.6.2.1 Strokovna ekskurzija na Dunaj – Slovenci na Dunaju (SLO, NEJ, ZGO) 
Strokovna ekskurzija je bila namenjena dijakom 2. a, 2. b, 2. c. 
Ekskurzija je medpredmetna in del obveznih učnih vsebin, izvedena v sklopu pouka na terenu. Dijaki 
so spoznali zgodovino, geografijo in kulturno etnologijo Dunaja in Spodnje Avstrije, predvsem pa se 
seznanili s pomenom tega mesta za slovenstvo v preteklosti in danes. Obiskali so dvorec Schoenbrunn, 
dunajsko Univerzo, Slovenski znanstveni inštitut, Nacionalno knjižnico ter se seznanili s kulturno-
zgodovinskimi znamenitostmi mesta. Ekskurzija je bila namenjena praktični dopolnitvi teoretičnega 
dela, ki ga spoznajo v šoli, omogoča pa zanimivo ter efektivno usvajanje in utrjevanje znanja, hkrati 
dijaki ob tem razvijajo kulturni čut ter narodnostno identiteto.  
Nosilka: Tanja Bigec, prof. 

2.6.2.2 Strokovna ekskurzija v Rezijo (DVS – SLO – GEO – EŠ) 
Strokovna ekskurzija se bo izvedla v šolskem letu 2011/2012 za dijake 2. in 3. letnika EO.  
Nosilka: Klaudija Tivadar, prof.  

2.6.2.3 Medpredmetna ekskurzija v Maribor (ZGO, GEO, KIZ) 
Dijaki drugih letnikov so v okviru prvega projektnega tedna z naslovom Nasilje skozi prostor in čas 
obiskali tri institucije v Mariboru. V Univerzitetni knjižnici in Pokrajinskem arhivu so se seznanili z 
različnimi oblikami pisnih virov, njihovo hrambo in obdelavo. V okviru tako imenovane Pravične 
trgovine so spoznali svetovne trgovinske tokove, bogatenje bogatih na račun revnih in načine 
reševanja nastale situacije.  
Vodja: Franc Čuš, prof. 

2.6.2.4 Medpredmetna ekskurzija Stara Gora in Negova (ZGO, GEO, PSI, LUM) 
Na Stari Gori so si dijaki ogledali Muzej kmečkega orodja, v katerem so razstavljeni predmeti, ki 
imajo svoj izvor že v srednjem veku in so se uporabljali na našem prostoru. Na Stari Gori stoji tudi 
edinstveni tehnični spomenik na Slovenskem, to je veter na mlin. Ogledali so si cerkev sv. Duha, ki je 
ena lepših baročnih cerkva pri nas, z drugimi najstarejšimi in še vedno delujočimi orglami. Drugi del 
ekskurzije je predstavljal obisk Negove. Obiskali so grad, nekoč last plemiške rodbine Trautmansdorf, 
in zeliščni vrt, ki je urejen v bližini gradu ter osnovno šolo, ki jo je obiskoval Anton Trstenjak.  
Vodja: Franc Čuš, prof. 
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2.6.2.5 Mednarodna izmenjava  
Dijaki 2. e-oddelka so v okviru programa evropskih oddelkov sodelovali v mednarodni izmenjavi s 
Srednjo mešano šolo Danilo Kiš iz Budve. Program je obsegal enotedenski obisk na njihovi šoli (april 
2011) in enotedensko gostiteljstvo dijakov iz Budve pri nas (november 2010).  
Nosilka: Klaudija Tivadar, prof. 

2.6.2.6 Idrija (FIZ, KEM v sodelovanju z ZGO in GEO) 
Ekskurzija je medpredmetna in povezuje fiziko in kemijo z geografijo in zgodovino. V Idriji, kjer je 
bil nekoč gospodarsko pomemben rudnik živega srebra, smo si ogledali ohranjen rudniški rov, vodno 
črpalko – kamšt, rudarsko hišo in muzej. Dijaki so ob tem spoznali zgodovino mesta, kako je rudnik 
vplival na razvoj in kakšne tehnološke dosežke je prinesel, izvedeli so marsikaj o lastnostih, pomenu 
in uporabi živega srebra in tako spoznali del Slovenije s posebnimi geografskimi značilnostmi. 
Zgodovinski del ekskurzije je bil povezan z ogledom gradu in rudarske hiše ter s seznanitvijo dijakov 
z življenjem rudarjev in njihovih žena, ki so zelo vplivale na razvoj idrijske čipke. Naravoslovni del se 
ja nanašal predvsem na ogled ohranjene tehnične dediščine, ki je povezana z delovanjem rudnika, in 
ogled rudnika.  
Nosilka: Darinka Uršič, prof. 

2.6.2.7 CERO Puconci (za dijake Študija okolja) 
Ekskurzija je bila namenjena dijakom, ki so v šolskem letu 2010/11 obiskovali izbirni predmet Študij 
okolja. Ogled smo izvedli 22. 6. 2011, ko so v Centru za ločevanje odpadkov imeli dan odprtih vrat, 
hkrati pa je potekala tudi zaključna prireditev projekta Ločuj-Varčuj, v katerega je bila vključena tudi 
naša šola.  
Ogledali smo si linijo ločevanja odpadkov, ki jih zbiramo v gospodinjstvih v rumenih vrečah, torej vse 
vrste embalaže. Večina teh odpadkov gre po ločitvenem postopku v recikliranje. V drugi liniji smo si 
ogledali predelavo organskih odpadkov v kompost in na koncu še deponijo za odlaganje ostalih 
odpadkov.  
Nosilka: Mateja Godec, prof. 

2.6.3. Obvezne strokovne ekskurzije 3. letnikov 
2.6.3.1 Ljubljana (SLO, FRJ, ŠVZ) 
Strokovna ekskurzija za dijake 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e ni bila realizirana, ker je nismo uspeli vključiti 
v projektni teden.  
Nosilka: Helena Dobrila, prof. 

2.6.3.2 Strokovna ekskurzija Velika Polana – Miško Kranjec (SLO) 
Strokovna ekskurzija je bila namenjena dijakom 3. a, 3. b, 3. c, 3. e, 3. v. 
V okviru sodobne slovenske književnosti, natančneje socialnega realizma na Slovenskem, so dijaki 3. 
letnikov obiskali domačijo Miška Kranjca, si ogledali spominske prostore, pokopališče, poslušali 
krajše predavanje in pripravili kulturni program. Obiskali so tudi Nedelico in domačijo Štefana 
Kovača.   
Nosilec: dr. Miran Puconja, prof. 

2.6.3.3 Medkulturni dialog – obisk muslimanke Faile Pašić Bišić 
Pri pouku sociologije smo vsem dijakom 3. letnikov gimnazijske smeri ponudili obisk mlade 
muslimanke iz Jesenic, Faile Pašić Bišić. Faila je ambasadorka Evropskega leta boja proti revščini in 
socialni izključenosti 2010 in v svetu  Vlade RS za uresničevanje načela enakega obravnavanja 2009–
2013 in ustanoviteljica človekoljubno-dobrodelnega društvo UP. Predavanje je potekalo zelo 
sproščeno, interaktivno, z nekaj socialnimi igricami, ki vsebujejo medkulturne kompetence. Ko dijaki 
dobijo informacije iz prve roke, potem začnejo razmišljati drugače. Kar je  dober korak k boljšemu 
razumevanju, sprejemanju, ljubezni in toleranci drugačnih. Na predavanju smo »rušili« tabuje glede 
muslimanskih žensk, oblačenja in njihovih socialnih stikov.  Vodja: Sonja Ferčak, prof. 
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2.6.3.4 Ekskurzija Zagreb 
Medpredmetna ekskurzija: FIZ in SOC. Ogled tehničnega muzeja, športnega centra Dražen Petrović in 
sakralnih monoteističnih zgradb (katoliška, pravoslavna, židovska, džamija). V tehničnem muzeju 
vidijo demonstracijo izumov Nikole Tesle, v cerkvah pa spoznajo značilnosti glavnih monoteističnih 
religij, njihov način verovanja in življenja. Dijaki so dobili delovne liste.  
Vodja: Sonja Ferčak, prof. 

2.6.3.5 Ekskurzija Ljubljana 
V času, ko se je odvijal projektni teden Evropska unija (17. 1.–21. 1. 2011), sem organizirala 
ekskurzijo v Ljubljano. Gre za medpredmetno povezovanje, in sicer predmetov sociologija, 
zgodovina, slovenščina in evropske študije. Na ekskurziji smo iz prve roke spoznali delovanje 
političnih institucij: parlamenta, evropske komisije in protokolarnega objekta. V parlamentu smo 
slišali kratko zgodovino slovenskega naroda, podrobneje spoznali značilnosti parlamenta in 
»življenje« nekega zakona. V info točki Evropske komisije smo nabrali veliko koristnih informacij za 
možnosti študija in dela v tujini, hkrati smo testirali svoje znanje o evropskih institucijah in še prav 
posebej o slovenskih evropskih poslancih in komisarju. Na Brdu pri Kranju smo videli objekte, kjer se 
srečujejo politiki iz vsega sveta in spoznali, kakšen je protokol za določene primere in določene 
državnike.  
Vodja: Sonja Ferčak, prof. 

2.6.3.6 Geografski tabor – Blaguš 
40 dijakov tretjih letnikov je na dvodnevnih geografskih vajah izvedlo pet geografskih vaj, ki so jih 
organizirali profesorji geografije. Vse vaje so bile izveden v okolici Svetega Jurija ob Ščavnici, kjer so 
dijaki v tamkajšnji OŠ tudi prenočevali. V sodelovanju z Astronomskim društvom Kmica je bilo 
izvedeno v nočnem delu astronomsko opazovanje in predavanje. V prostem času je bila izvedena tudi 
nogometa tekma med dijaki in profesorji.  
Vodja: Franc Čuš, prof. 

2.6.3.7 Evropske prestolnice Bruselj, Strasburg, Luksemburg 
Dijaki 3. e-oddelka so v okviru učnega predmeta evropske študije v mesecu maju (22.–24. 5. 2011) 
spoznavali vsebine neposredno povezane z evropskimi integracijami in institucijami. Dijaki so si v 
Strasburgu ogledali staro mestno jedro, muzej Alzacije in stavbo Evropskega parlamenta. V 
Luksemburgu sta jih sprejela generalna pravobranilka dr. Verica Trstenjak in evropski vrhovni sodnik 
dr. Marko Ilešič, ki sta predstavila svoje delo ter delovanje Evropskega sodišča. V Bruslju je dijake 
sprejel slovenski poslanec v Evropskem parlamentu dr. Milan Zver, ki je predstavil delovanje 
Evropske unije. Ob povratku so si dijaki ogledali tudi prizorišče zadnje Napoleonove bitke – 
Waterloo.  
Vodja: mag. Jernej Jakelj 

2.6.3.8 Fizika varne vožnje in čokoladnica Zotter, Avstrija (FIZ, KEM, NEM) 
3. maja 2011 smo v okviru drugega projektnega tedna za dijake 3. letnikov organizirali ogled varne 
vožnje in proizvodnjo čokolade Zotter v Avstriji. Ob strokovni razlagi smo se seznanili z vsemi fazami 
proizvodnje čokolade od pridelave kakavovih zrn, sušenja, mletja, čiščenja, mešanja, oblikovanja v 
končno čokolado. Najzanimivejše je bilo poskušanje tekoče in trde čokolade. Nato smo se odpeljali do 
poligona, kjer opravljajo šolo varne vožnje. Sodelovali so inštruktorji iz Avstrije in Slovenije. Najprej 
so predstavili fiziko varne vožnje ob posnetkih in strokovni razlagi, nato smo se razporedili po 
avtomobilih. Inštruktorji so nas popeljali po poligonu, kjer je sledil še praktični prikaz z razlago. 
Ekskurzija je bila dijakom zelo zanimiva, bila je poučna in zelo sproščena.  
Vodja ekskurzije: mag. Simon Ülen. 
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2.6.4. Obvezne strokovne ekskurzije 4. letnikov in MT 
2.6.4.1 Gledališka predstava in Inštitut Jožef Štefan 
V preteklem šolskem letu Šentjakobsko gledališče ni ponudilo gledališke predstave za maturante. 
Nosilka: Tanja Bigec, prof. 
Medpredmetna ekskurzija na IJS je bila odpovedana zaradi odpovedane predstave ESEJ NA 
MATURI. Ogled IJS namreč sovpada z ogledom predstave , saj tako četrti letniki vožnjo do Ljubljane 
izkoristijo še za ogled različnih področij na Institutu Jožef Stefan.  
Vodja eks.: mag. Nina Žuman, prof. 

2.6.4.2 Ekskurzija Notranjska 
V mesecu aprilu (7. in 8. 4. 2011) sem organizirala dvodnevno strokovno ekskurzijo po Notranjski, ki 
je bila namenjena dijakom 4. letnikov, ki so izbrali geografijo kot maturitetni predmet. Ogledali so si 
posebnosti kraškega sveta, in sicer: Rakov Škocjan, Cerkniško jezero, Planinsko jamo, Vivarij proteus, 
Polharski muzej in Predjamski grad. Po ekskurziji je bilo potrebno še oddati poročilo, kar je tudi 
sestavni del notranje ocene geografskih vaj. Na tak način so dijaki svoje teoretično znanje kraškega 
sveta ponovili in utrdili, kar so s pridom uporabili pri maturitetnem preizkusu znanja. 
Vodja: Simona Pihlar, prof. 

2.6.4.3 Ekskurzija Avstrijska Koroška, 22. 10. 2010 
Dijaki, ki so si izbrali zgodovino za maturo, so se udeležili ekskurzije na Koroško. Ekskurzija je bila 
organizirana in izvedena v skladu z maturitetnim katalogom za zgodovino. Dijaki so pred ekskurzijo 
pripravili pisana poročila na razpisane teme, na ekskurziji pa sproti reševali delovni list, ki so ga na 
koncu ekskurzije oddali spremljevalcem. Obiskali smo Št. Andraž (stolne cerkve in mestnega arhiva), 
Gosposvetsko polje (cerkev Marije Svete, Vojvodski prestol), grad Visoka Ostervica in Celovec. 
Vodja: Suzana Rauter, prof. 

2.6.4.4 Naravoslovna ekskurzija v München (FIZ, KEM, BIO, NEM, ZGO) 
Ekskurzija je bila namenjena dijakom 4. letnika, ki  opravljajo maturo iz kemije, fizike in biologije. Na 
dvodnevni ekskurziji so dijaki prvi dan preživeli v Tehničnem muzeju v Münchnu, ki je prav gotovo 
eden največjih in najlepših tehniških muzejev v Evropi. Ob strokovni razlagi profesoric so si vodeno 
ogledali oddelke fizike, kemije in farmacije. Ob 12. uri je sledil ogled planetarija, nato poskusi z 
visokimi napetostmi. Preostali čas je bil namenjen za individualne oglede po lastni izbiri. Največ 
pozornosti so bili deležni eksperimenti: pritisneš na velik, rdeč gumb in poskus se izvede sam.   
Biologi so po skupnem ogledu odšli v muzej Človek in narava in botanični vrt, ki predstavlja bogat 
rastlinski svet v malem. Fiziki in kemiki so si v večernih urah ogledali BMW muzej. Naslednje jutro je  
sledil ogled bližnjega nemškega koncentracijskega taborišča in živalskega vrta. Natančen ogled vsake 
živalske vrste je vzel kar nekaj časa. Ekskurzija se je zaključila z ogledom olimpijskega stolpa in 
nogometnega stadiona Allianz arena. Ekskurzijo smo izvedli 7. in 8. oktobra 2010.  
Vodja ekskurzije: mag. Nina Žuman, prof. 

2.6.4.5 Demonstracija in strokovna razlaga na oddelku za patologijo v Murski Soboti 

Letos smo v mesecih januarju in februarju 2011 ob dogovoru z vodstvom murskosoboške bolnišnice 
pričeli z izvajanjem demonstracije in strokovne razlage fiziologije in anatomije človeka za dijake 4. 
letnikov, ki so se v tem šolskem letu pripravljali na maturo iz biologije. Poudarek ogledov je bil na 
anatomiji in patologiji posameznih organov. Demonstracije smo izvedli v skupinah po pet dijakov, 
štiri šolske ure na oddelku za patologijo pod strokovnim vodstvom dr. Borovšaka. Tako smo v takšni 
obliki dela izvedli 6 skupinskih vaj. Praktični del pouka, ki smo ga izvedli v navedeni obliki, se mi zdi 
zelo kvaliteten in nazoren. Pri dijakih nehote preverja še čustveno inteligenco, ki je po opazovanju 
sodeč pri naših dijakih pri večini zelo visoka. Hkrati imajo dijaki odličen vpogled v medicinske 
poklice in so v neposrednem stiku z marsikaterim predsodkom, ki ga na ta način lahko premagajo. 
Takšnega izobraževanja si v prihodnje želimo še več. Vsekakor velja pohvaliti dejstvo, da nas pri tem 
vodstvo šole podpira. Vodja ekskurzije: mag. Marija Meznarič, prof. 
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2.6.4.6 Športni dnevi 
Zimski športni dan: Med 18.–20. januarjem 2011 je aktiv športne vzgoje organiziral športni dan, kjer 
so dijaki (1., 2., 3. letnikov gimnazije) lahko izbirali med smučanjem na Arehu, bowlingu v Maximusu 
in plavanjem v Termah 3000. Dijaki so na športnem  dnevu obnovili znanje s področja alpskega 
smučanja, plavanja in se naučili osnove bowling igre. Športni dnevi so minili v prijetnem in 
sproščenem športnem vzdušju. 

Spomladanski športni dan: Dne 30. in 31. 5. ter 1. 6. 2011 je aktiv športne vzgoje                       
organiziral športni dan, kjer so dijaki (1., 2., 3. letnikov gimnazije) lahko izbirali  med plavanjem v 
Termah 3000 in pohodništvom po Jeruzalemskih goricah. Dijaki so se seznanili z osnovami 
pohodništva ali se ob zaključku šolskega leta sprostili v sproščenem plavanju v Termah 3000.  	  

2.6.5. Obvezne strokovne ekskurzije v programu predšolska vzgoja 
V šolskem letu 2010/11 smo dijakom ponudili naslednje strokovne ekskurzije: 

2.6.5.1 Ogled Waldorfske šole in vrtca ter Šolskega muzeja v Ljubljani 
14. 4. 2011 so se dijaki 3. v odpravili na strokovno ekskurzijo v Ljubljano z namenom, da bi si 
ogledali waldorfski vrtec, Šolski muzej ter Hišo eksperimentov. Dijaki so si na tak način dopolnili 
teoretična znanja s področja pedagogike, hospitacij in znanja iz praktičnega pedagoškega dela v vrtcih. 
Seznanitev s filozofijo te pedagogike je tudi dopolnilo k teoretičnemu znanju kurikuluma.  
S posameznimi elementi omenjene pedagogike se dijaki srečujejo na hospitacijah in pri praktičnem 
delu v posameznih vrtcih po Sloveniji. Ob ogledu neposrednega dela in v pogovoru s praktiki 
omenjene pedagogike so si dijaki svoja znanja utrdili in jih bodo morda v bodočnosti v svoji 
neposredni praksi tudi uporabljali. Ogledali smo si tudi Šolski muzej v Ljubljani, kjer so dijaki 
prisostvovali učni uri iz 19. stoletja ter si ogledali razstavo. Na ta način so teoretična spoznanja pri 
pedagogiki lahko doživeli tudi preko praktičnega pouka. Na koncu so si ogledali še Hišo 
eksperimentov, kjer so lahko individualno preizkusili posamezne eksperimente.  
Zaradi različnih razlogov smo za 4. v oddelek ekskurzijo odpovedali. Prav tako načrtovani ogled 
plesne šole v Ljubljani ni bil realiziran. Smo pa predstavo, ki bi si jo naj dijaki ogledali v Ljubljani, 
pozneje izpeljali v Ljutomeru.   
Nosilki: Bernarda Fras, prof., in Liljana Fajdiga, prof.  

2.6.5.2 Ogled vrtca Marije Montessori in Šole sodobnega plesa v Mariboru 
Dne 12. 5. 2011 sva s prof. Bernardo Fras za dijake 3. v organizirali ekskurzijo v Maribor. Tam smo si 
najprej ogledali montessori vrtec in se nato podali v Lutkovno gledališče, kjer so bili dijaki deležni 
predstave z naknadnim ogledom in predstavitvijo prostorov ter  materialov v Lutkovnem gledališču.  
S pomočjo ogleda vrtca montessori so si dijaki lahko oplemenitili svoja teoretična spoznanja iz 
pedagogike, hospitacij in kurikuluma. Na ta način bodo lažje primerjali vzgojo v javnih ter zasebnih 
vrtcih ter pridobili boljše predstave o izvajanju tega koncepta. Predstavitev montessori vrtca je 
nekaterim dijakom vzbudila tudi zanimanje za delo v tej ustanovi ali za nadaljnje preučevanje tega 
pedagoškega koncepta.  
Nosilki: Liljana Fajdiga, prof.,  Bernarda Fras, prof. 

2.6.5.3 Sodelovanje na srečanju Srednjih vzgojiteljskih šol – Vzgojiteljada  
V letošnjem šolskem letu smo se z nekaterimi dijaki in dijakinjami programa predšolska vzgoja 
udeležili že tradicionalnega srečanja srednjih vzgojiteljskih šol – Vzgojiteljade. Srečanje je tokrat 
potekalo v Muti in spet v duhu medsebojnega sodelovanja. Dijaki so tako v različnih delavnicah 
pripravljali gledališko predstavo Peter Nos, ki so jo na koncu zaigrali. V tekmovalnem duhu sta 
potekali dve delavnici, in sicer za fante nogomet ter za dekleta odbojka. Naši dijaki so se v vseh 
delavnicah zelo izkazali in njihovo navdušenje je bilo samo potrditev, da je organizatorjem uspelo 
pripraviti zelo zanimivo prireditev.  
Nosilka: Barbara Špilak, prof. 
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2.6.5.4 Lutkovni abonma 
Lutkovni abonma so obiskovali vsi dijaki smeri predšolska vzgoja. Skozi šolsko leto so si ogledali pet 
predstav. Na ta način so spoznali različne vrste predstav in lutk ter pridobili nova znanja s področij 
scenografije, kostumografije in maskerstva ter glasbene »opreme« predstav. Ogledi so pomembni tudi 
z vidika pridobivanja izkušenj za praktično delo oz. pripravo in izvedbo lutkovne predstave, ki jo 
pripravi vsaka generacija v 3. letniku šolanja. Za vsak ogled so dijaki pripravili tudi pisno poročilo in 
opravili razgovore pri posameznih strokovnih predmetih.  
Nosilka: Tatjana Rozmarič-Poštrak, prof.  

2.6.5.5 Sodelovanje s kulturnim programom in v delavnicah na novoletnem obdarovanju 
otrok zaposlenih  

Z dijaki 3. letnika smo letos pripravili kulturni program in delavnico za obdarovanje otrok zaposlenih. 
Tako so dijaki prvič zaigrali gledališko igro Štirje godci, ki so jo pripravljali pri modulu ustvarjamo za 
otroke in katere mentorice smo bile: Karolina Erjavc, Svetlana Krstić in Barbara Špilak. Prav tako so s 
profesorico Karolino Erjavc pripravili vse potrebno za izvedbo likovne delavnice, kjer so pomagali 
otrokom in njihovim staršem izdelovati jelenčke iz papirja. K sodelovanju smo povabili tudi pevski 
zbor in komorno skupino flavt. Pevski zbor se je na tej prireditvi tudi prvič predstavil. 
Na koncu nas je obiskal tudi Božiček, ki je otroke in dijake obdaroval. Tudi letos se je v tej vlogi zelo 
dobro odrezal profesor Danijel Berden.  
Nosilki: Barbara Špilak, prof., in Karolina Erjavc, prof. 

2.6.5.6 Ogled gledališke predstave in galerij 
Ekskurzija, kjer bi si z dijaki ogledali gledališko predstavo in galerije, je odpadla, saj so planirane 
predstave že bile rezervirane in konec avgusta 2010 nismo več dobili nobenega prostega termina. Smo 
pa zato organizirali ogled drugih predstav. 
30. novembra so si dijaki 1., 2. in 3. letnika smeri predšolska vzgoja v grajski dvorani v Murski Soboti 
ogledali baletno predstavo, ki so jo pripravili učitelji in učenci murskosoboške glasbene šole. V prvem 
delu z naslovom Na obisku v živalskem vrtu so nastopili »baletniki« od 1. do 5. razreda, v drugem 
delu pa so predstavo Sergeja Prokofjeva Peter in volk odplesali starejši učenci. Dijaki so bili nad 
izvedeno prestavo zelo navdušeni.  
14. februarja so si dijaki predšolske vzgoje in dijaki 4. letnikov, ki so opravljali maturo iz psihologije, 
ogledali predstavo »Podarimo srečo«, ki so jo pripravili učitelji in učenci IV. OŠ iz Murske Sobote. 
Predstavo so sestavljale odlične plesne in pevske točke ter pevski zbor z instrumentalno spremljavo. 
Dijake, ki so si predstavo ogledali, so otroci in odrasli s posebnimi potrebami, ki so sodelovali v 
programu, s svojim srčnim nastopom nagovorili in v njih prebudili morda speča čustva do sočloveka – 
bili so izjemno hvaležni za »podarjeno srečo«.  
Nosilka: Tatjana Rozmarič-Poštrak, prof. 
Z dijaki programa predšolska vzgoja smo si ogledali tudi glasbeno predstavo »Orkester izvirnih 
inštrumentov« v KD Ljutomer. Predstava je bila za dijake zelo zanimiva, saj so videli inštrumente, ki 
so narejeni iz odpadnih materialov in prav ti inštrumenti lahko dajo kvaliteten zvok. Predstava je bila 
zanimiva tudi zato, ker sta za to poskrbela oba nastopajoča, ki sta na zanimiv in zabaven način 
razlagala nastanek posameznih inštrumentov in potem iz njih izvabila zanimive in zabavne melodije. 
Po ogledu predstave je bila za dijake 2. va in 2. vb organizirana delavnica, kjer so izdelovali 
inštrumente iz različnih materialov. Vse inštrumente, ki so si jih izdelali, so si lahko odnesli domov. 
Nosilka: Barbara Špilak, prof. 
V programu predšolske vzgoje smo za vse dijake 1., 2. in 3. letnika organizirali ogled plesne predstave 
Čarovnik iz Oza.  Predstava se je odvijala v Kulturnem domu Ljutomer, 27. 5. 2011. Sprva je bilo 
načrtovano, da si predstavo ogledamo v Mariboru samo s 3. v. Ker se je prestavil datum ogleda vrtca, 
se terminsko nismo mogli uskladiti s plesno predstavo v gledališču v Mariboru, ki je polno zasedeno. 
Zato smo plesno predstavo povabili v Ljutomer in jo organizirali tudi za druge dijake vzgojiteljske 
smeri. 
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Predstavo so odplesali otroci plesne šole Izba iz Maribora. Plesno skupino in šolo vodi priznana plesna 
pedagoginja, producentka in plesalka Mojca Kasjak. S predstavo, ki so si jo dijaki ogledali, sem želela 
poglobiti njihovo znanje oziroma povezati znanje s prakso. V ta namen sva se z pedagoginjo Mojco  
Kasjak tudi dogovorili, da bo po predstavi potekala diskusija. Tako sem skupaj z dijaki pripravila 
vprašanja, ki so se navezovala na obdelano snov v šoli. Ogled predstave je bil za dijake vsekakor 
pozitiven, tudi odziv menim, da je bil dober. Diskusija je potekala v redu. Kot plesni pedagog si želim, 
da bi si dijaki ogledali vsaj eno plesno predstavo letno. Plesna prestava mora vsebovati  in upoštevati 
vse sodobne principe plesne vzgoje.  
Nosilka: Svetlana Krstić, prof. 

2.6.5.7 Priprava na srečanje lutkovnih oziroma gledaliških skupin  
V šolskem letu 2010/11 smo se v okviru priprav na srečanje lutkovnih oziroma gledaliških skupin 
odločili za otroško gledališko predstavo z naslovom Štirje godci. Gledališka predstava je v 3. letniku 
predšolske vzgoje nastajala pri modulu Ustvarjamo za otroke (UZO), v katerem so vključeni glasba, 
likovna in ples. Korelacija je poleg strokovnih predmetov vključevala tudi predmet slovenščina, kjer je 
profesor Saša Pergar tekst knjige Štirje godci priredil za gledališko predstavo.  Po priredbi teksta smo 
pri modulu UZO z dijaki pričeli s pripravami. Pri glasbi je prof. Barbara Špilak z dijaki izbirala 
primerno glasbo, priredbe glasbe, izbirala dijake za izvajanje glasbe in z njimi vadila glasbene vložke, 
ki smo jih kasneje vključili v predstavo. Pri likovni smo oblikovali sceno, iskali primerne kostume in 
izdelovali rekvizite za predstavo. Pri plesu je prof. Svetlana Krstić z dijaki izbirala primerne ljudske 
plese, oblikovala koreografijo in jih učila primernih plesnih korakov. 
Po pripravah v skupinah smo začeli sestavljati segmente v celotno gledališko predstavo. Sledile so 
številne vaje in decembra so bili dijaki pripravljeni, da na premieri predstavijo svoje dosežke. Po 
uspešni premieri smo našo gledališko predstavo prijavili tudi na regijsko srečanje gledaliških skupin, 
kamor smo poslali video posnetek. Predstava žal ni bila izbrana za državno srečanje, smo pa z njo 
razveselili številne otroke po različnih vrtcih. 
Dijaki so ob nastajanju predstave nabrali številne izkušnje tako s področja glasbe, likovnega 
ustvarjanja, plesa, kot tudi s področja slovenskega jezika. S številnimi nastopi pred širšo publiko so 
spoznavali profesionalni odnos do igre in seveda do gledalcev, ki so jih po vsaki končani predstavi 
nagradili z glasnim aplavzom. 
Nosilka: Karolina Erjavc, prof. 

2.6.5.8 Nastopi z lutkovnimi in gledališkimi predstavami po različnih vrtcih 
Glede na vse cilje, ki so bili zastavljeni za nastope s predstavo dijakov po vrtcih ob koncu leta,  
ugotavljam: 
Ø Cilji, ki so bili zastavljeni ob nastajanju predstave so bili realizirani v okviru posameznih 

predmetov, ki so bili vključeni v modul. 
Ø Predstava je bila premierno prikazana v mesecu decembru ob prihodu Božička na gimnaziji za 

otroke zaposlenih v šoli. 
Ø S predstavo smo gostovali še v vrtcih in OŠ: Ljutomer, Ormož, M. Sobota, Stročja vas, 

Cezanjevci, Puconci in Veržej. 
Ø Izvedena predstave so bile v času njihovega praktičnega usposabljanja v vrtcih – razen v vrtcu  

Brezovci – vsi dijaki 3. v (za vse vrtce pri OŠ Puconci). Izvedene so bile tudi  delavnice za vse 
otroke iz omenjenih vrtcev.  Aktivnosti so potekale 25. maja. Prav tako je polovica razreda  
predstavo in igre izvedla v soboto v vrtcu Veržej. Sodelovanje je bilo načrtovano v okviru 
sodelovanja dijakov v republiškem projektu Vrtca Veržej – Reggio Emilia. 

Ø Načrtovano sodelovanje na območnem srečanju je odpadlo. 
Ø Zaradi omejitev sredstev  za prevoz nismo izvedli predstav v vrtcih Beltinci, Lendava, Turnišče, 

Vrtec Lavra M. Sobota,  Tišina, Grad, Križevci pri Ljutomeru, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici. 
Glede na dosedanjo prakso, izkušnje in težave pri izvedbi predstav po vrtcih predlagam za naslednje 
šolsko leto, da izkušnje dobre prakse obdržimo, to so: medsebojno povezovanje, načrtovanje in timsko 
delo vseh profesorjev v posameznih modulih. Upam in želim, da zaradi težav s prevozi, aktivnejšega 
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sodelovanja več dijakov na več različnih možnih področjih posameznikov planirajo profesorji več 
aktivnosti z manjšim številom dijakov. Tako bi lahko hkrati pokrivali več vrtcev z različnimi 
aktivnostmi in skupaj s profesorji, ki bi tako imeli neposreden vpogled v delo v vrtcih. Prav tako bi 
lahko sodelovali na srečanjih različnih dejavnosti, kjer so prisotni strokovnjaki posameznega področja. 
Vidim veliko več dobrega za vse – za dijake, profesorje in tudi finančno bi bilo lažje izvedljivo. Moj 
predlog je, da se po interesih dijakov pripravijo: lutkovna predstava, gledališka predstava, glasbena 
predstava, plesna predstava, šaljive igre za otroke, didaktične igre … Vsaka skupina bi imela omejeno 
število dijakov. Podobno se izvajajo glasbeno – didaktične igre, kjer imata primere dobre prakse prof. 
Tatjana R. Poštrak in prof. Danijel Berden. 
V tem šolskem letu sem z vsemi dijaki vseh oddelkov predšolske vzgoje v okviru šolskih ur obiskala 
vrtec Stročja vas s ciljem, da si dijaki ogledajo primer vrtca, ki je bil v tem letu novogradnja. Dijaki so 
se seznanili s prostorom, ki ustreza vsem zahtevam Kurikula kot tudi vsem zakonskim osnovam za 
bivanje predšolskega otroka. V samem vrtcu so nam prijazne vzgojiteljice in ravnateljica prikazale 
tudi vse ostale značilnosti vrtca, ki trenutno izpolnjuje vse zahteve za dober vrtec. 
Nosilka: Bernarda Fras, prof. 

2.6.5.9 Nastopi s področja glasbene umetnosti po različnih vrtcih  
V šolskem letu 2010/11 smo po vrtcih in šolah Pomurja (8. oktober: Mala Nedelja, Veržej in Sv. Jurij 
ob Ščavnci – obe enoti in skupno 3 nastopi, 2. december: vrtec Ljutomer – obe enoti in 3 nastopi, 20. 
december Zasebna glasbena šola Maestro v Gornji Radgoni), v katerih naši dijaki opravljajo 
hospitacije oz. praktično pedagoško delo, izvajali nastope s področja glasbene umetnosti z dijaki 4. v 
razreda. Otrokom smo predstavili glasbeno pravljico Janeza Bitenca Tri muce, v sklopu te pa smo 
dodali še Mišjo izštevanko ter še glasbene uganke in glasbeno-didaktične igre. Z njimi smo zapeli 
novo pesmico, ki so se je naučili ob ogledu glasbene pravljice, in ob petju zaigrali na orffove 
instrumente. Za glasbeno pravljico so dijakinje s pomočjo profesorice Karoline Erjavc izdelale vse 
potrebne rekvizite in pripomočke.  
Dijaki so nastope s področja glasbene umetnosti izvajali  v različnih starostnih skupinah, kar je 
zahtevalo tudi veliko mero prilagajanja trenutnim situacijam. Z nastopi oz. opazovanjem otrok ob 
spremljanju in sodelovanju so dijaki pridobili nove izkušnje na strokovnem področju. 
Nosilki: Tatjana Rozmarič-Poštrak, prof., in Bernarda Fras, prof. 

2.6.5.10 Šport špas v Ljutomeru  
Z dijaki in dijakinjami 1., 2. in 3. letnika  programa predšolska vzgoja smo se udeležili Šport špasa, ki 
ga organizira Vrtec Ljutomer. Letos je bilo na ta dan lepo vreme, zato je bil pohod daljši in udeležilo 
se ga je veliko ljudi in tudi veliko predšolskih otrok. Naši dijaki so med drugim pomagali tudi 
starejšim udeležencem pohoda iz Doma starejših, da so se lahko udeležili pohoda z invalidskimi 
vozički. Ko je bil pohod končan, je pred Domom starejših potekal še krajši kulturni program in dijaki 
iz 3. letnika so zaigrali glasbeno pravljico Eko zabojniki, ki so jo pripravili sami s pomočjo mentoric: 
Svetlane Krstić, Karoline Erjavc in Barbare Špilak.  
Z udeležbo pohoda dijaki in dijakinje programa predšolska vzgoja spoznajo tudi način, kako lahko 
vrtec sodeluje z okoljem, v katerem deluje.  
Nosilka: Barbara Špilak, prof. 

2.6.5.11 Pisani tobogan 
Z dijaki 1., 2. in 3. letnika programa predšolska vzgoja smo v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja 
pripravili predstavo Pisani tobogan, s katero smo se predstavili okoliškim vrtcem in staršem dijakov. 
Predstavo smo izvedli v KD Ljutomer, kjer so dijaki pod mentorstvom profesorice Karoline Erjavc 
pripravili sceno. Pod mentorstvom profesorjev Tatjane Rozmarič-Poštrak, Danijela Berdena in Boruta 
Slavica so se dijaki predstavili z glasbenimi točkami na klavirju, kitari ter s pevskim zborom, pod 
mentorstvom profesorice Barbare Špilak so pripravili glasbene točke na orffovih inštrumentov ter z 
glasbeno pravljico, kjer so sodelovale tudi mentorice Karolina Erjavc in Svetlana Krstić. Predstavili so 
se tudi s plesnimi točkami, ki so jih pripravili pod mentorstvom profesorice Svetlane Krstić. Za vezni 
tekst je poskrbela profesorica Katja Peršak.  
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Dijaki so bili nad izvedbo predstave zelo navdušeni, saj so lahko sodelovali čisto vsi, ki so si to želeli, 
in njihova želja je, da bi vsako leto organizirali tovrstno predstavo. Prav tako so nad predstavo bili 
navdušeni tudi otroci in vzgojiteljice iz vrtcev ter seveda starši, saj so si lahko ogledali delo naših 
dijakov ter svojih otrok, ki poteka skozi celo šolsko leto.  
Nosilka: Barbara Špilak, prof. 

2.6.6. Športni dnevi 
Športni dnevi in druge športne aktivnosti se izvajajo v okviru projektnih tednov. Enodnevni športni 
dnevi so bili načrtovani novembra v 1. projektnem tednu in januarja v 2. projektnem tednu ter bili 
realizirani.  

2.7. OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (OIV), IZBIRNE VSEBINE (IV) IN INTERESNE 
DEJAVNOSTI (ID) 

Obvezne izbirne vsebine dajejo dijakom možnost razvijanja sposobnosti na različnih interesnih 
področjih in vsaka srednja šola ponuja dijakom drugačne izbirne vsebine. Vendar so dijaki skozi štiri 
leta dolžni izbrati: 
− vsebine, obvezne za vse   110 ur, 
− vsebine, obvezne za gimnazijo  136 ur, 
− skupaj obvezne vsebine   246 ur, 
− vsebine po dijakovi prosti izbiri  54 ur. 
Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo 90 ur v vseh letnikih, razen v 4. letniku, ko obsegajo 30 
ur. 
Večino obveznih izbirnih vsebin ponudi in izvede šola ter se izvajajo po posebnem urniku. Dijaki in 
dijakinje so v letu 2009/2010 opravili naslednje vsebine: 
− Knjižnična in informacijska znanja – 2 uri v 1. in v 2. letniku. 
− Zdravstveno varstvo – 1. letnik 2 uri, 3. letnik 2 uri. Izvajal Zdravstveni dom Ljutomer. 
− Prometna varnost – 1. in 3. letnik 2 uri, 2. letnik 3 ure. Izvajale Avtošola Busko, Avtošola Španik 

in Avtošola prometni center. 
− Policija – 3. letnik 1 ura. Izvedel pooblaščen delavec policije. 
− Učenje učenja – 2 uri v 1. letniku, izvedli razredniki. 
− Osnove debate – 10 ur. Organizirala šola z zunanjimi sodelavci. 
− Rdeči križ – 1. in 3. letnik 1 uro. Izvedla predstavnika RK iz Ljubljane. 
− Vzgoja za družino, mir in nenasilje – 3. letnik 7 ur. Izvedel strokovni aktiv družboslovcev. 
− Tečaj prve pomoči za 2. letnike – 7 ur. Izvedel RK Ljutomer. 
Športni dnevi in druge športne aktivnosti se izvajajo v okviru projektnih tednov. Enodnevni športni 
dnevi so bili izvedeni novembra v 1. projektnem tednu in januarja v 2. projektnem tednu.  
Kulturno-umetniške vsebine se izvajajo v sklopu obveznih ekskurzij, krožkov in Kulturnega maratona. 

2.7.1.1 Socializacijski dnevi 
Socializacijski dnevi so bili namenjeni vsem dijakom in dijakinjam 1. letnika. Izvedli smo jih v prvem 
tednu pouka. Na socializacijskih dnevih, ki so se izvajali na gimnaziji, je vedno sodeloval tudi 
razrednik. Cilj dejavnosti je z vodenimi socialnimi igrami ter z neformalnim druženjem razrednika in 
dijakov v nešolski situaciji spodbuditi začetno formiranje razrednih skupnosti in medsebojno 
spoznavanje. Program je pripravila šolska svetovalna služba, ki je sodelovala pri izvedbi delavnic. 
Nosilka: Martina Domajnko, prof.  
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2.8. DODATNA PONUDBA ŠOLE IZBIRNIH IN INTERESNIH VSEBIN PO INTERESU 
DIJAKOV 

Šola oz. strokovni aktivi so poleg OIV ponudili dijakom in dijakinjam izbirne vsebine, ki so jih lahko 
izbrali po svojem interesu.  

2.8.1. Strokovni aktiv jezikoslovcev 
Strokovni aktiv jezikoslovcev je v šolskem letu 2010/2011 za dvig kakovosti znanja, spodbujanje 
inovativnosti in možnost sodelovanja na različnih področjih, ki vodijo do uspeha v življenju, ponudil 
naslednje izbirne vsebine: 

2.8.1.1 Angleška debata 
V klubu je aktivno sodelovalo okoli 20 dijakov in dijakinj in ker organizacijsko ni šlo drugače, smo se 
dobivali tedensko ali po potrebi večkrat na tako imenovanih debatnih popoldnevih.  
Vseh 20 debaterjev in debaterk je sodelovalo v septembrski mednarodni izmenjavi in delavnicah z 
gimnazijo Winnenden, Nemčija, 6 debaterjev in debaterk je bilo oktobra na mednarodni izmenjavi z 
BIH in na snemanju TV oddaje v Sarajevu, 3 debaterji so se decembra udeležili debatnih delavnic v 
Zagrebu (Hrvaška), pripravili smo predavanja in okroglo mizo v počastitev Mednarodnega dneva 
žena, skupaj s slovenskim debatnim klubom in ZIP smo organizirali Mednarodni debatni konec tedna, 
februarja smo pripravili debatne delavnice na Informativnih dnevih, gostili debatne mentorje s Qatarja, 
sodelovali v Think-meet-debate, Include Europe Project, sodelovali na zimski in poletni debatni šoli, 
štirje debaterji pa so se julija z ameriško štipendijo tri tedne izobraževali v ZDA. 
Debatirali smo na petih turnirjih in dosegli prvo mesto, peto in šesto mesto,  na državnem prvenstvu je 
bil Zoran Fijavž drugi najboljši govorec, ekipno pa smo bili peti. 
Na Svetovnem srednješolskem debatnem prvenstvo na Škotskem, Dundee, sva bila udeleženca Zoran 
Fijavž (debater) in Liana Miholič (sodnica).  
Mentorica: Liana Miholič, prof. 

2.8.1.2 Mednarodni debatni turnir v Ljutomeru, 4.–7. november 2010 
Tradicionalni Mednarodni debatni turnir, ki ga organiziramo skupaj z Zavodom za kulturo dialoga 
ZIP, je letos potekal v sklopu projekta Think-Meet-Include-Debate-Europe, ki ga je financirala 
Evropska  komisija. Udeleženci so prišli iz Južne Koreje, Katarja, Turčije, Anglije, Nemčije, Češke, 
Slovaške, Estonije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Romunije ter Slovenije. Skupno je sodelovalo 48 
ekip, v vsaki so bili trije debaterji. Iz naše šole je debatiralo 5 ekip.  
Ker so nekateri gostje prispeli že v sredo, 3. novembra, je bil v četrtek organiziran izlet. Najprej smo 
se ustavili na domačiji, kjer pridelujejo bučno olje. Tam so nam razložili postopek pridelave, poskusili 
pa smo tudi odlično bučno olje na kosu kruha. Naslednja postaja je bila ogled prazgodovinske vasi, 
kjer so  uprizorili predstavo o življenju v tistem času. Po predstavi smo se peš sprehodili do Ivanovega 
izvira.  Sledilo je kosilo, po kosilo pa nas je avtobus odpeljal na Jeruzalem. Temu je sledila vožnja do 
Maribora, kjer je bila v Multimedijskem centru Kibla razprava na temo varnosti na internetu, piratstvo 
ter pomen interneta v današnjem svetu.  
V petek, 5. novembra, po delavnici za sodnike, ki jo je vodila predsednica sveta Svetovnega 
srednješolskega debatnega prvenstva, gospa Claire Ryan iz Nove Zelandije, se je ob 14. uri začel 
turnir. Trditev, na katero je potekala prva debata, je bila, da bi morala EU podeliti amnestijo vsem 
ilegalnim imigrantom, ki trenutno živijo znotraj njenih meja. Naslednja debata je bila impromptu, kar 
pomeni, da so debaterji trditev izvedeli eno uro pred debato in so v tem času morali brez pomoči 
mentorjev pripraviti primer. Trditev je bila, da bi morala država finančno nagraditi podjetja, ki bi 
opustila poskuse na živalih. 
Debatne trditve v soboto so bile, da bi morali biti vsi državljani deležni temeljnega dohodka ter 
naslednja, da bi morali biti vsi zaposleni deležni dobička v podjetjih, kjer so zaposleni. Vmes pa sta 
potekali še dve impromptu debati: internetni dostop bi morali odvzeti vsem, ki kršijo avtorske pravice 
na internetu in ukiniti bi morali šolnine za vse univerze. Po koncu vseh debat je bila v šoli odlična 
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večerja, potem pa je v jedilnici potekal kulturni večer  s predstavitvijo sodelujočih držav. Udeleženci 
so poizkušali najrazličnejšo hrano in se spakovali ob angleškem Marmiteu, plesali s Katarci, na 
stojnici  Nove Zelandije reševali nagradni kviz in predvsem »minglali«. Na koncu je bila razglasitev 
četrtfinalistov, ti so bili: dve ekipi iz Estonije, Gimnazija Celje Center in po ena ekipa iz Nemčije, 
Hrvaške, Južne Koreje ter Romunije. 
V nedeljo se je ob devetih začel četrtfinale. Trditev je bila, da bi moralo biti Kosovo prva izmed držav 
zahodnega Balkana, ki bo vstopila v EU. Temu je sledil polfinale z impromptu trditvijo, da bi morali 
prepovedati oglaševanje hitre hrane. V polfinalu sta se pomerili ekipa iz Nemčije in iz Južne Koreje, 
ter iz Hrvaške in Estonije. Sledilo je kosilo v Domu starejših občanov. V finalu je trditev, Modra karta 
je škodljiva, zagovarjala ekipa iz Južne Koreje, nasprotovali pa so ji Estonci. Po končani debati so 
razglasili 10 najboljših govorcev ter zmagovalno ekipo. To je bila ekipa iz Estonije, ki bo to državo  
drugo leto zastopala na svetovnem prvenstvu na Škotskem.  
Tekom dneva je postalo znano, kdo bo zastopal Slovenijo na tem svetovnem debatnem prvenstvu.  To 
bodo: Tina Bencik (2. gimnazija Maribor), Mojca Juteršek (Gimnazija Litija), Nastja Strnad 
(Gimnazija Celje Center), Jernej Fink (Gimnazija Slovenj Gradec) ter Zoran Fijavž, dijak naše 
gimnazije.  
Mentorica: Liana Miholič, prof. 

2.8.1.3 Slovenska debata 
V debatnem klubu so se člani in članice redno srečevali in se pod vodstvom mentorice pripravljali na 
določeno trditev. Pripravljali so argumente ZA in PROTI trditvi. Osnovni cilji delovanja debatnega 
kluba so bili razvijanje kritičnega mišljenja, spodbujanje zanimanja za aktualno družbeno dogajanje, 
učenje metod raziskovanja razpisane teme, učenje uporabe različnih virov, spodbujanje k strokovnemu 
razpravljanju, navajanje k strpnosti in spoštovanju drugače mislečih, učenje artikuliranega in jasnega 
govora, obvladovanje strahu pred javnim nastopanjem in vzgoja za aktivno državljanstvo.  
Slovenski debaterji so se med šolskim letom udeležili vseh napovedanih slovenskih debatnih 
dogodkov in srednješolskih debatnih turnirjev (Druga gimnazija Maribor, Gimnazija Ledina Ljubljana, 
Gimnazija Litija, Aškerčeva gimnazija Ljubljana in ECIS Kranj). Sodelovali so tudi pri organizaciji 
Mednarodnega debatnega vikenda Ljutomer v mesecu novembru 2010, v mesecu decembru 2010 so 
predstavili debato dijakom Gimnazije Čakovec, Hrvaška in v mesecu marcu na okrogli mizi Položaj 
žensk v družbi. V mesecu septembru 2009 je pet debaterjev sodelovalo na mednarodni izmenjavi 
mladih EYES 2010 v kraju Gentofte na Danskem.  
Mentorica: Martina Domajnko, prof. 

2.8.1.4 Juvenes translatores 2010 
Tekmovanja Juvenes translatores se naši dijaki niso udeležili, ker tokrat na žalost niso bili izbrani. 
Nosilka: Martina Vogrinec, prof. 

2.8.1.5 Gledališki avtobus 
Dejavnost je bila letos nekoliko okrnjena predvsem zaradi različnih obveznih in izbirnih ekskurzij, ki 
so padle na termine gledaliških predstav in zaradi razprodaje vstopnic za predstave, ki smo si jih želeli 
ogledati.  
Mentorica: Martina Vogrinec, prof. 

2.8.1.6 Novinarska delavnica 
Dijaki (predvsem) 2. in 3. letnikov sodelujejo v novinarskih delavnicah, kjer ustvarjajo raznovrstne 
mesečne prispevke o aktualnem dogajanju na GFML. Spremljajo različne aktivnosti, pripravljajo 
intervjuje in raziskujejo. Vsak mesec je v preteklem šolskem letu s sodelovanjem regionalne televizije 
AS nastala tudi odlična informativna oddaja Aktualno na GFML. Pripravili pa smo tudi veliko 
posnetih oddaj in drugih izdelkov, ki so nastali ob obiskih različnih gostov in ob različnih dogodkih, 
kot so prazniki, obeležitve, premiere … Dijaki so nekaj prispevkov objavili tudi v mesečniku in drugih 
glasilih. Tako smo razvijali različne sposobnosti in kompetence, ki jih običajni pouk ne zajema ali vsaj 
ne v tolikšnem obsegu. 
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Za naslednje šolsko leto pripravljamo razširitev vsebin med drugim na projekt Znanost ima mlade, 
kjer bomo vsak drugi četrtek v mesecu pripravili okroglo mizo oz. diskusijo z izbranimi gosti – 
doktorji  znanosti.  
Mentorica: Tanja Bigec, prof. 

2.8.1.7 Literarni klub 
V okviru dijaškega ustvarjanja smo slovenisti vzpodbujali dijake k literarnemu ustvarjanju, tako da so 
se dijaki poskušali v pisanju, sodelovali na literarnih večerih in srečanjih, na natečajih, pisali v 
mesečnik, nastopali na različnih kulturnih prireditvah: 
- Monošter, 18. nov. 2010, literarni večer z Milanom Vincetičem in Štefanom Kardošem; 
- 3. februar 2011, vodenje in dramatizacija na srečanju s Ferijem Lainščkom; 
- 4. februar 2011, dijaki v Galeriji Ljutomer predstavijo avtorsko poezijo ob otvoritvi razstave; 
- 25. nov. 2010, samostojni literarni večer v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota – 

Mladi ustvarjalci, govorica knjige Sanje Vičar: Težave? Ne, problemi. 
- Dijaški literarni utrinki, ob slovenskem kulturnem prazniku, samostojni dijaški literarni list; 
- Ti in jaz v iskanju podobe onkraj zrcala, literarni večer in literarna priloga v mesečniku 

(mentorica: Mojca Rižnar Nedeljko); 
- sodelovanje na natečaju za najboljši haiku 2011, priznanje za najboljši ljubezenski haiku, priznanji 

za izbrana haikuja, objava tudi v zborniku; 
- sodelovanje na natečaju Moj sosed. Trije dijaki so se uvrstili med najboljše; 
- nastopi na Dialekti 2011, tudi avtorska poezija; 
- srečanja s pisateljicami in pisatelji: Ivo Ferbežar, Franček Rudolf, Feri Lainšček, Milan Vincetič, 

Štefan Kardoš, Branko Pintarič, Roman Zupančič, Monika Čuš, Karolina Kolmanič, Tone Partljič 
… 

Mentorji: slovenisti gimnazije                               

2.8.1.8 Mednarodni certifikat Nemška jezikovna diploma (DSD) 
V okviru projekta OUTJ (Obogateno učenje tujih jezikov), ki na naši šoli poteka od septembra 2010, 
so dijaki dobili možnost opravljati izpit za pridobitev mednarodnega certifikata Nemška jezikovna 
diploma, ki jim omogoča študij v nemško govorečih deželah ter izboljša možnosti pridobitve 
zaposlitve.  Dijaki bodočih 2. in 3. letnikov bodo lahko priprave na NJD izbrali kot izbirni predmet v 
obsegu 70 ur. 
Kot koordinatorica projekta sem s pomočjo prof. Anke Scholz, domačo govorko, ki na naši šoli enkrat 
tedensko timsko poučuje nemščino v 1. c, 1. d, 1. a in 3. b ter SVS v 1. c, staršem dijakov 1. letnikov, 
ki še programa ne poznajo, predstavila program NJD, priprave na izpit in potek izpita. Certifikat 
zahteva visoko stopnjo znanja nemškega jezika: C1 po SEJO (Skupni evropski jezikovni okvir) – za 
primerjavo z našo maturo, kjer dijaki dosegajo stopnjo B1–B2. Za izpit so nujne dodatne ure 
poglobljenega učenja in priprav, zato je smiselno, da se zainteresirani dijaki odločijo zanje. 
V tem šolskem letu smo poskusno začeli izvajati priprave na NJD, ki jih vodi prof. Scholzeva, in na 
izpit se je prijavilo 13 dijakov 3. letnikov, ki bodo pisni del opravljali 6. 12. 2011. Rok Pangeršič, eden 
izmed kandidatov, je staršem opisal, kako potekajo priprave in zakaj se je odločil za opravljanje NJD. 
Straši so pokazali veliko zanimanje in postavljali vprašanja glede izvedbe izpita, prednosti certifikata. 
Mentorica: Suzana Ramšak, prof. 

2.8.1.9 Državno tekmovanje iz nemščine za 2. in 3. letnike 
Državno tekmovanje iz znanja nemškega jezika je potekalo 13. 1. 2011 na Srednji ekonomski šoli v 
Mariboru. Nanj se je uvrstilo 19 dijakov naše šole in dosegli so izjemne rezultate: 4 zlata in 15 
srebrnih priznanj. Pri tem sta dijaka Jan Keuschler in Sara Kikec pod mentorstvom prof. Suzane 
Ramšak postala državna prvaka v skupini D, kjer sta tekmovala v nemščini kot prvem tujem jeziku za 
3. letnike. V kategoriji nemščina kot drugi tuji jezik je Jani Steržaj pod mentorstvom profesorice 
Liljane Kosič dosegel zlato priznanje med tekmovalci tretjih letnikov.  Dijakinja 2. letnika, Maša 



Gimnazija Franca Mikloš iča Ljutomer POROČILO O REALIZACIJI LDN v š. l. 2010/11 

 

 Stran 30  

Žižek, pa je pod mentorstvom profesorice Martine Vogrinec prav tako osvojila zlato priznanje. 20. 
maja je na ptujski  gimnaziji potekala slovesna podelitev zlatih priznanj. Poleg priznanj so nagrajenci 
prejeli tudi knjižne nagrade, državna prvaka Sara in Jan pa sta bila nagrajena z enomesečnim bivanjem 
v Nemčiji. Pohvaliti je treba tudi dobitnike srebrnih priznanj in njihove mentorice. Dobitniki srebrnih 
priznanj so: Petra Hajdinjak, Gregor Lešnjak, Vid Kutoš, Andrej Šterman, Rok Krese, Lea Žilavec, 
Mitja Šadl, Nastja Gregorec, Uroš Bokan, Roberta Kurbus, Nejc Havaši, Nastija Kos Rantaša, Jure 
Lindič, Mirjam Pergar in Žiga Benko. Čestitke tudi njihovim  mentoricam: Liljani Kosič, Suzani 
Ramšak, Martini Vogrinec in Milojki Vaupotič, ki so dijake uspešno pripravile na tekmovanje. Svoje 
dijake sem pripravljala z reševanjem zahtevnih slovničnih vaj, pisanjem eseja in analizo pogostih 
napak ter jezikovnih pasti, ki jih tekmovalne naloge vsebujejo. Dijakom se za udeležbo na državnem 
tekmovanju prizna 70 ur za OIV.  
Nosilka: Suzana Ramšak, prof. 

2.8.1.10 Tekmovanje iz angleščine 
Izmed 56 dijakov, ki so tekmovali na šolskem tekmovanju, se jih je 9 uvrstilo na regijsko tekmovanje. 
Državno tekmovanje je bilo v Ljubljani na Ekonomski šoli 21. 3. 2011, udeležili so se ga Aljaž Opaka, 
Sara Kikec, Rok Janža in Andrej Šterman. V petek, 6. maja, je bila v Ljubljani v izvedbi IATEFL 
Slovenija slavnostna podelitev priznanj za srednješolce v tekmovanju iz znanja angleščine za tretje 
letnike. Sprejem in pogostitev tekmovalcev in mentorjev sta se odvijala v prijetnem ambientu pod 
krošnjami mogočnih dreves v parku pred Dijaškim domom Tabor, podelitev priznanj pa je potekala v 
veliki domski dvorani. V kategoriji C 1, angleščina kot drugi tuji jezik, sta pod mentorstvom prof. 
Lilijane Fijavž srebrno priznanje osvojila Sara Kikec in Rok Janža, bronasto priznanje pa Aljaž Opaka. 
V kategoriji A1, angleščina kot prvi tuji jezik, pa je Andrej Šterman pod mentorstvom prof. Mojce 
Rižnar Nedeljko osvojil prvo mesto v državi in s tem tudi zlato priznanje. Še posebej nas je razveselila 
Andrejeva nagrada, ki jo je prispevala agencija TWIN: tridnevni izlet v London v septembru. 
Nosilci: profesorji angleščine 

2.8.1.11 Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
8. decembra je na šoli potekalo šolsko tekmovanje za bronasta Cankarjeva priznanja, ki se ga je 
udeležilo 51 dijakov na 2. A-stopnji in 34 dijakov na 3. A-stopnji, skupaj torej 85 dijakov. Mentorji 
smo bili vsi slavisti. Na regijsko tekmovanje, ki je potekalo pri nas, se je uvrstilo  17 dijakov z 2. A- in 
3. A-stopnje in ena dijakinja 2. B-stopnje.  
Nosilka: Tanja Bigec, prof.    
Regijsko tekmovanje je bilo 26. 1. 2011 na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru. Sodelovalo je 
135 tekmovalcev iz osnovnih in srednjih šol in njihovih 60 mentorjev. Nadzor in ocenjevanje nalog so 
po pravilniku o tekmovanju opravili mentorji, gimnazija je zagotovila prostore, tekmovalne naloge, 
malico za dijake in mentorje. Pri pripravi so sodelovali vsi profesorji slovenisti in pripravniki. 
V uvodnem programu je sodeloval šolski pevski zbor, dijaki: plesalka, recitator, pevka in kitarist. 
Program so pripravili profesorji: Danijel Berden in Tatjana Poštrak, Lilijana Fijavž, za ozvočenje je 
poskrbel Borut Slavic. Zbrane so nagovorili g. Irena Kumer (območna enota ZRSŠ), g. Zvonko Kustec 
(ravnatelj) in vodja tekmovanja Lilijana Fijavž. 
Tekmovanje je potekalo brez zapletov, prav tako tudi ocenjevanje, zato ocenjujem, da je bilo uspešno 
izvedeno. Na državno tekmovanje so se uvrstile  štiri dijakinje. Dosegli smo kar nekaj bronastih in 
srebrnih Cankarjevih priznanj, zlatega pa letos žal ne.  
Nosilka in vodja reg. tekmovanja: Lilijana Fijavž, prof. 

2.8.1.12 Nemška bralna značka Pfiffikus 2009/2010 
Marca 2011 smo v sodelovanju s Centrom Oxford iz Ljubljane na gimnaziji izvedli že 12. bralno 
tekmovanje v nemškem jeziku – Pfiffikus. Tekmovanja se je udeležilo 8 dijakov iz vseh letnikov. 
Prebrati so morali dve deli v nemškem jeziku  (Peter Härtling: Fränze, Leonhard Thoma: Die 
Fantasien des Herrn Röpke und andere Geschichten). Vsi so prejeli pohvalo za sodelovanje. 
Mentorica: Veronika Prijol, prof. 
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2.8.1.13 Francoska bralna značka EPI LECTURE  
Tekmovali so dijaki drugih in tretjih letnikov. Prebrali so v razpisu predpisane knjige (seznam je 
poslal DZS v septembru) in reševali test. Za uspešno rešitev so bili nagrajeni z zlatim in srebrnim 
priznanjem ter s priznanjem za sodelovanje pri projektu. Z aktivno udeležbo je dijak pridobil 15 ur 
OIV.  
Mentorica: Helena Dobrila, prof. 

2.8.1.14 Mednarodno srečanje mladih »Tag der Vielfalt« (Dan raznolikosti) na Dunaju 
Udeleženi dijaki: 3. A (33); Spremstvo: Suzana Ramšak, Milojka Vaupotič, Daniela Črnčec 
24. 11. 2010 je v mestni hiši na Dunaju potekalo mednarodno srečanje mladih za strpnost Tag der 
Vielfalt, kjer so Slovenijo zastopali dijaki 3. a. Prejšnji dan smo prespali v mladinskem počitniškem 
domu, sama celodnevna  prireditev pa se je odvijala 24. 11. Dijaki so se udeležili delavnic in obiskali 
stojnice z informacijskim materialom na teme: Mladi in delo, Skupaj proti diskriminaciji, Pravice 
otrok in mladih, Medreligiozni dialog, Izobraževanje in poklici, Mladi s posebnimi potrebami, 
Raznolika Evropa. Dajali so intervjuje za avstrijske medije in nastopili s svojim prispevkom »Wir sind 
Slowenien«. Na srečanju so sodelovali mladi iz Avstrije, Nemčije, Italije, Slovaške, Češke, Madžarske 
in Slovenije, ki so se predstavili s krajšim nastopom. Dijaki 3. a so v skeču predstavili značilnosti 
Slovenije in odplesali polko. Srečanje je bilo izredno zanimivo in dijaki so aktivno sodelovali v 
delavnicah ter se izkazali z dobrim znanjem nemščine.  
Mentorica: Suzana Ramšak, prof. 

2.8.1.15 Angleška bralna značka EPI READING BADGE 
Dijaki drugih letnikov so tekmovali za angleško bralno značko – prebrati so morali tri literarna dela v 
angleščini. V aprilu so reševali test, ki ga je pripravil Šolski epicenter DZS iz Ljubljane. Za uspešno 
rešitev so bili nagrajeni z zlatim, srebrnim in bronastim priznanjem, mentor pa s potrdilom o 
sodelovanju v projektu.  
Mentorji: Liana Miholič, prof., Suzana Ramšak, prof., Lilijana Fijavž, prof., Mojca Rižnar Nedeljko, 
prof., Saša Pergar, prof., in Liljana Kosič, prof. 

2.8.1.16 London včeraj in danes 
V skladu z običajno prakso je bila ekskurzija v London za dijake drugega letnika načrtovana za april, 
in sicer od 25. do 29. aprila 2010. Ekskurzijo je organizirala Turistična agencija Twin. Cena, ki jo je 
postavila agencija, je bila 497,00 evrov za 4 dni oziroma 3 nočitve z možnostjo, da se ekskurzija 
podaljša za eno nočitev, kar se je tudi zgodilo. Dijaki so stroške ekskurzije lahko poravnali v več 
obrokih. Prijavilo se je 40 dijakov. 
Aprila je zaradi težav v letalskem prometu ob izbruhu islandskega ognjenika agencija ponudila 
možnost, da ekskurzijo kljub razmeram izpeljemo ali jo prestavimo na september oziroma na začetek 
tretjega letnika, ne da bi se stroški za dijake kakor koli spremenili. Skupaj z dijaki in starši ter z 
dovoljenjem ravnatelja smo se spremljevalci zaradi negotovih okoliščin odločili za drugo možnost. 
Tokrat je bilo potovanje najprej načrtovano od 1. 9. 2010 do 4. 9. 2010, torej brez dodatne nočitve, 
zaradi česar so bili dijaki sprva nezadovoljni. Toda agencija je načrt potovanja spremenila in povratek 
kasneje določila za 5. 9. 2010, tako da je bila tudi v tem terminu dodana nočitev. 
V London smo odpotovali v sredo, 1. 9. 2010, ob 12.30, in sicer proti dunajskemu letališču. Dijake 
smo spremljali trije spremljevalci: Brigita Fras, Suzana Ramšak in Saša Pergar. Dijaki so bili v 
Londonu nameščeni v triposteljnih in štiriposteljnih sobah v hotelu Premier Inn Docklands. Oglede 
smo izpeljali v skladu z zastavljenim programom, ki je dodan poročilu kot priloga. Iz Londona smo se 
vrnili v nedeljo, 5. septembra 2010 na letališče Treviso, v Ljutomer smo prispeli ob 15.45. Na 
potovanju so bili dijaki izjemno disciplinirani in ubogljivi, zaradi česar jih je zelo pohvalila tudi 
vodička Špela Šinigoj. Ves čas ekskurzije nismo imeli nikakršnih težav.  
Nosilec: Saša Pergar, prof. 
85 dijakov drugega letnika se je prijavilo in potovalo v Anglijo od 27. do 30. novembra 2010. Zaradi 
velikega števila prijavljenih smo naredili dve skupini.  Učiteljice, ki so spremljale prvo skupino so bile 
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Tanja Trajbarič Lopert, Lilijana Fijavž in Simona Pihlar, drugo skupino smo spremljale Liana Miholič, 
Liljana Kosič in Mojca Rižnar Nedeljko. Dijakom sem kot vsako leto pripravila delovne liste. 
Izpolnjeni delovni listi so bili osnova za dane OIV ure. Dijaki in učiteljice smo bili z izvedbo izbirne 
vsebine zelo zadovoljni.  
Mentorica: Liana Miholič, prof. 

2.8.1.17 Danska od blizu 2010 
Ekskurzije Danska od blizu se naši dijaki udeležijo vsako leto. Ekskurzijo organizira Društvo 
slovensko-danskega prijateljstva, ki je odgovorno tudi za realizacijo. Udeležili so se je dijaki iz 
različnih slovenskih srednjih šol. Cilj ekskurzije je utrjevanje slovensko-danskega prijateljstva. Dijaki 
predstavljajo Slovenijo na različnih lokacijah na Danskem in s tem tudi prispevajo k razpoznavnosti 
Slovenije.  
Mentorica: Martina Vogrinec, prof. 

2.8.1.18 Spoznajmo Kafkovo Prago 
Strokovna ekskurzija (26.–28. aprila 2011) je zajemala: ogled mesta Praga – staro mestno jedro, 
astronomsko uro Oroloj, Karlov most, Hradčane, grajski kompleks, v katerem je znamenita gotska 
kontinentalna stojnica; Zlato uličko, Loretto, kjer hranijo diamantno monštranco in sto drugih umetnin 
in dragocenosti. Obudili smo spomin na neponovljivega praškega pisca Franca Kafko, na Rodina, 
Rilkeja, Brechta; pozornost je pritegnilo Staro židovsko pokopališče (Stary židovski hrbitov), ki obuja 
spomin na dolgo življenje Židov v Pragi; arhitekturni sprehod mimo Smodniškega stolpa do Tylovega 
gledališča, Karlove univerze, Vaclovega trga do cerkve sv. Mikulaša, Tyinske cerkve, mestne hiše … 
Ob ogledih cerkve sv. Vida, Zlate uličke, Praškega gradu smo se spomnili tudi delovanja našega 
arhitekta Jožeta Plečnika v Pragi. Praga, slavno staro mesto ob Vltavi, ponuja ogromno znamenitosti 
in izzivov tudi za dijakinje in dijake; srečanje s slovanskim jezikom, s kulturnim centrom Evrope, 
bogato tradicijo v literaturi … 
Mentorica: Irena Štuhec, prof.      

2.8.1.19 Timsko poučevanje 
Z rojstno govorko Beverley Landricombe smo timsko poučevali pri predmetih evropskega razreda (vsi 
4. letniki)  ter predmetu Slovenija v svetu v prvih letnikih, pri predmetu angleščina najmanj eno uro na 
teden (součiteljica pri angleščini), pri ostalih predmetih: zgodovina, kemija, geografija, matematika, 
likovno snovanje ipd. pa pri določenih poglavjih (gostujoča učiteljica). Pri slednjih je šlo tudi za 
medpredmetno povezovanje, saj smo vsebine, predelane s pomočjo naravne govorke, povzeli pri 
pouku angleščine (povzetki in predstavitve). Uporabljali smo vse oblike sodelovalnega poučevanja: 
kolaborativno, tradicionalno, komplementarno, paralelno in diferencirano. Določene vsebine smo 
predstavili staršem.  
Koordinatorica za tuji jezik: Liana Miholič, prof.  

2.8.1.20 Glasbena predstava Dunaj 
Dne 15. 1. 2011 si je 45 dijakov in dijakinj ogledalo glasbeno predstavo Ples vampirjev v gledališču 
na Dunaju. Predstava je dosegla vsa pričakovanja, scenografija je bila dovršena, glasba vrhunska, 
množični prizori še posebej veličastni. Ogled muzikala smo povezali tudi z ogledom znamenitosti 
Dunaja in obiskom Praterja.  
Mentorica: Mojca Rižnar Nedeljko, prof.   

2.8.1.21 Radio GFM na Radiu Maxi 
Na avdiciji ob kulturnem maratonu smo izbrali tri voditelje nove oddaje na Radiu Maxi, kjer so se ob 
četrtkih popoldne dijaki in šola predstavili širši javnosti z aktualnimi dogodki. 
Mentorica: Liana Miholič, prof. 
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2.8.1.22 Pogovorjevalnica ali pogovori o prebrani knjigi 
Dejavnost je povezovala ljubitelje knjig in branja, bralke in bralce vseh letnikov ter profesorje. Dobili  
smo se v šolski knjižnici, izmenjali svoje vtise in mnenja o prebranem. O svojih spoznanjih smo se 
med sabo pogovarjali in tudi navzven širili in promovirali bralno kulturo. 
Mentorica: Veronika Prijol, prof. 

2.8.1.23 Žive lutke  
Dejavnost je bila namenjena povezovanju dijakov med sabo, dijakov in profesorjev ter dijakov z 
lokalno skupnostjo. Dijaki so izbirno predstavili oblačila in obutev v izložbah. 
Mentorica: Milojka Vaupotič, prof. 

2.8.2. Strokovni aktiv naravoslovcev 
Za izpopolnjevanje znanja in pridobivanje novih izkušenj, za razvijanje različnih sposobnosti dijakov 
in doseganje uspehov na različnih področjih, za razvijanje sodelovanja in povezovanja smo dijakom v 
okviru naravoslovnih predmetov v šolskem letu 2010/2011 ponudili in realizirali naslednje izbirne 
vsebine: 

2.8.2.1 Priprave na tekmovanje iz razvedrilne matematike 
Šolsko izbirno tekmovanje je potekalo 17. 9. 2010. Na tekmovanju je sodelovalo 182 dijakov. Iz 
prvega letnika 64, iz drugega 63, iz tretjega 28 in iz četrtega letnika 27. Na tem tekmovanju lahko 
dijaki prejmejo bronasta priznanja in takšnih je bilo letos 41. Državno tekmovanju iz razvedrilne 
matematike je potekalo 9. 10. 2010  na  Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Našo gimnazijo  je  
zastopalo 18 dijakov. Izbor dijakov je bil narejen glede na njihove dosežke na šolskem tekmovanju in 
glede na pogoje, ki so bili razpisani v razpisu tekmovanja. Na tem tekmovanju lahko dijaki prejmejo 
srebrna in zlata priznanja, naši so prejeli 5 zlatih in 9 srebrnih priznanj.  
Mentorica: Irena Rauter Repija, prof. 

2.8.2.2 Priprave na tekmovanje iz logike 
Priprave na tekmovanje so potekale septembra, oktobra in novembra. Del priprav je potekal v živo, del 
pa na daljavo preko e-učilnice Moodle. Ker se na tekmovanje pripravljajo dijaki vseh štirih letnikov in 
je njihovo predznanje glede na obravnavano temo različno, so bile potrebne tudi individualne priprave, 
predvsem za tiste dijake, ki so potem zastopali našo gimnazijo na državnem tekmovanju. Šolsko 
izbirno tekmovanje je potekalo 24. 9. 2010 na gimnaziji. Na tekmovanju je sodelovalo 156 dijakov. Iz 
prvega letnika 43, iz drugega 44, iz tretjega 35 in iz četrtega letnika 43. Na tem tekmovanju lahko 
dijaki prejmejo bronasta priznanja. Letos jih je prejelo 56 dijakov. Državno tekmovanje iz logike je 
potekalo 13. 11. 2010 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Našo gimnazijo je zastopalo 18 
dijakov. Izbor je naredila komisija za logiko v Ljubljani glede na dosežke dijakov na šolskem 
tekmovanju. Na tem tekmovanju so naši dijaki prejeli 3 zlata in 6 srebrnih priznanj.  
Mentorica: Irena Rauter Repija, prof. 

2.8.2.3 Hitro in zanesljivo računanje –Tekmuj sam s seboj, s časom in s sošolci 
Tekmovanja nismo izvedli, ker ni bilo dovolj zainteresiranih dijakov.  
Mentorica: Irena R. Repija, prof. 

2.8.2.4 Priprave na matematično tekmovanje 
Gimnazijski program:  
Mednarodni matematični Kenguru je potekal 17. 3. 2011 na naši šoli. Tekmovanja se je udeležilo 267 
dijakov, osvojili so 89 bronastih priznanj.  
Regijsko tekmovanje iz matematike je bilo 30. marca 2011 na naši šoli. Tekmovanja se je udeležilo 48 
naših dijakov, osvojili so 32 srebrnih priznanj. Regijsko tekmovanje za Pomursko regijo je 
koordinirala Natalija Horvat. Državno tekmovanje je bilo 16. aprila 2011 na Gimnaziji Nova Gorica. 
Tekmovanja se je udeležilo 10 naših dijakov, osvojili so 6 zlatih priznanj. 
Vzgojiteljski program  
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Mednarodni matematični Kenguru je potekal 17. 3. 2011 na naši šoli. Tekmovanja se je udeležilo 34 
dijakov, osvojili so 11 bronastih priznanj. Regijsko tekmovanje iz matematike je bilo 30. marca 2011 
na Ekonomski šoli Murska Sobota. Tekmovanja se je udeležilo 5 dijakov, osvojili so 2 srebrno 
priznanje.  
Na šoli so potekale individualne priprave dijakov, ki so se uvrstili na državno in regijsko tekmovanje.  
Mentorica: Natalija Horvat, prof. 

2.8.2.5 Dodatni pouk matematike 
Pri dodatnem pouku matematike dijaki spoznajo nekatere snovi, ki se jih ne obravnava pri pouku, so 
pa dobra podlaga za marsikateri študij. Pri dodatnem pouku se pripravljajo tudi na tekmovanja, na 
koncu šolskega leta razkrivajo skrivnosti nekaterih matematičnih iger. Udeležijo se ga lahko dijaki 
vseh letnikov. V letošnjem šolskem letu je za dijake prvih, drugih in tretjih letnikov potekal enkrat 
tedensko. Dijaki so reševali tekmovalne naloge in se učili snov, ki je ni v učnem načrtu, je pa potrebna 
za tekmovanja. Dodatni pouk za 1. letnik je izvajala Irena Rauter Repija, za 2. letnik Mateja Škrlec in 
za 3. letnik Mira Babič.  
Mentorice: Irena Rauter Repija, prof., spec. Mateja Škrlec, prof., in Mira Babič, prof.  

2.8.2.6 Matematični tabor 
Matematični tabor za 1. , 2. in 3. letnik se je odvijal od 11. do 13. marca v domu CŠOD Štrk v Spuhlji. 
Udeležilo se ga je 24 dijakov ter mentorice Mira Babič, Irena Rauter Repija in Mateja Škrlec. Na 
matematičnem taboru je potekal pouk matematike v obliki priprav na matematična tekmovanja.  
Mentorice: Irena Rauter Repija, prof., spec. Mateja Škrlec, prof., in Mira Babič prof.  

2.8.2.7 Mednarodno tekmovanje iz matematike, kemije, fizike, informatike in biologije 
Po enoletnem premoru sodelovanja med gimnazijami Zalaegerszeg, Čakovec in Gimnazijo Franca 
Miklošiča Ljutomer je letos razširjeno tekmovanje potekalo 7. 4. 2011 na Gimnaziji Zalaegerszeg, na 
Madžarskem. Dijaki vseh treh šol so tekmovali na področjih fizike, kemije, biologije in matematike ter 
izmenjali izkušnje. Tekmovalne naloge so pripravili mentorji Simon Ülen (fiz), Nina Žuman (kem), 
Vesna Vrhovski (bio) in Mateja Škrlec (mat). Tekmovanja se je udeležilo osem dijakov naše šole iz 3. 
in 4. letnikov in prav tako po osem dijakov iz Gimnazije Čakovec in Kölcsey Ferenc Grammar-School 
iz Zalaegerszega. Izbor dijakov smo naredili profesorji, izbrali pa smo dijake, ki so dobri na vseh 
naravoslovnih področjih. 
Dijaki so tekmovali v naključno izžrebanih narodnostno mešanih skupinah po trije. Reševali so teste, 
izvedli praktično vajo iz kemije in fizike ter naredili kratko predstavitev skupine. Z vsemi svojimi 
dejavnostmi so nabirali točke, in ker so dijaki tekmovali v mešanih skupinah, smo na koncu imeli vsi 
tako zmagovalce kot poražence. Namen tega tekmovanja je bilo predvsem druženje in spoznavanje 
sosedov, ob tekmovanju pa so dijaki lahko nekoliko primerjali tudi svoje znanje z znanjem vrstnikov 
sosednjih držav. Naslednje šolsko leto bo tekmovanje na Hrvaškem v Čakovcu. Mednarodnega 
sodelovanja se je udeležilo 8 dijakov naše šole in mentorji Mateja Godec, Martina Trost ter Ludvik 
Rogan.  
Mentorica: spec. Mateja Škrlec, prof.  

2.8.2.8 Priprave na matematično olimpijado 
Priprave na matematično olimpijado so potekale v Ljubljani na Fakulteti za matematiko in fiziko. 
Udeležili se jih trije dijaki, ki so se udeležili tudi izbirnih testov za olimpijado. Šolske priprave na 
matematično olimpijado so potekale pred pripravami v Ljubljani in pred izbirnimi testi. Žan Klaneček 
se je na podlagi izbirnih testov udeležil na Srednjeevropsko matematično olimpijado v Bukarešti, 
Romunija.  
Mentorica: spec. Mateja Škrlec, prof.  

2.8.2.9 Priprava raziskovalnih nalog 
V  šolskem letu 2010/11 sta s področja naravoslovja nastali dve raziskovalni nalogi, in sicer s področij 
fizike in biologije. Mentorja dijakom pri izdelavi nalog sva bila mag. Simon Ülen, prof., in mag. 
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Marija Meznarič, prof. Naloge so bile uspešne na regijskem srečanju mladih raziskovalcev, ki je bilo 
na Cankovi, 11. 4. 2011, kjer smo dosegli eno bronasto in eno srebrno priznanje ter se uvrstili na 
državno srečanje mladih raziskovalcev. Na 45. srečanju mladih raziskovalcev, ki je bilo v Murski 
Soboti 23. 5. 2011, smo prejeli eno bronasto in eno srebrno priznanje. Obe tekmovanji je organizirala  
Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Želimo si, da bi bilo v prihodnosti raziskovalcev še več, zato na 
šoli že potekajo dejavnosti za spodbujanje dijakov k raziskovalni dejavnosti.  
Zapisal: mag. Simon Ülen, prof. 

2.8.2.10 Priprave na tekmovanje iz biologije 
Letos se je šolskega tekmovanja iz biologije  udeležilo 131  dijakov, pri čemer je kar 21 dijakov 
doseglo bronasta priznanja. Ogromno število dijakov, in sicer vseh 21, se jih je uvrstilo na državno 
tekmovanje, ki je letos potekalo v prostorih Fakultete za naravoslovje in matematiko v Mariboru, 26. 
3. 2011. Na državnem tekmovanju  so naši dijaki dosegli 9 srebrnih priznanj in 3 zlata priznanja.  
Mentorici: mag. Marija Meznarič, prof., in Vesna Vrhovski, prof. 

2.8.2.11 Priprave na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
15. 10. 2010 ob 13.00 smo pod okriljem Zveze društev diabetikov Slovenije izvedli vseslovensko 
šolsko tekmovanje. Na šoli je bilo to že 12. tovrstno zaporedno tekmovanje.  Šolskega tekmovanja se 
je udeležilo skoraj 400 naših dijakov. Najboljši trije, ki so dosegli 31 točk ali več, v gimnazijskem 
programu in v vzgojiteljskem programu so se nato 19. 11. 2010 udeležili državnega tekmovanja v 
Šoštanju. Letos je prvič potekalo na treh koncih Slovenije (Koper, Kranj, Šoštanj). Tekmovanje je 
potekalo podobno kot vsako leto po Pravilniku o tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni, ki ga je 
potrdil Zavod za šolstvo RS (glej www.diabetes-zveza.si). Na tekmovanju smo prvič dobili 
informacijo, da bi morda prihodnja tovrstna državna tekmovanja potekala preko interneta. Naši dijaki 
so dosegli 3 zlata in 3 srebrna priznanja. 
Mentorici: mag. Marija Meznarič, prof., in Vesna Vrhovski, prof. 

2.8.2.12 Državno tekmovanje v prepoznavanju flore 
Letos smo se prvič udeležiti tekmovanja v prepoznavanju rastlin. Tekmovanje je namenjeno dijakom 
drugih, tretjih in četrtih letnikov. Na tekmovanje smo se pripravljali na terenu in v učilnici s pomočjo 
določevalnih ključev, ki so nam pomagali pri prepoznavanju višjih rastlin na travišču, v gozdu in 
vodnem ekosistemu. Naučili smo se rokovati z različnimi ključi in izdelati herbarij po vseh botaničnih 
pravilih. Letošnje tekmovanje je potekalo 11. 9. 2010 na Gimnaziji Kočevje. Osvojili smo štiri 
bronasta priznanja.  
Mentorica: mag. Marija Meznarič, prof. 

2.8.2.13 Priprave na tekmovanje iz kemije 
Šolsko tekmovanje iz kemije je bilo letos drugič organizirano na državnem nivoju in je, za vse šole 
enako, potekalo 14. 3. 2011. Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 170 dijakov, od tega jih je kar  27  
prejelo bronasto Preglovo plaketo. Na državno tekmovanje, ki je bilo v soboto, 14. 5. 2011, v Ljubljani 
na Pedagoški fakulteti, se je uvrstilo 10 dijakov. Na državnem tekmovanju so naši dijaki osvojili 2 
zlati Preglovi plaketi in 4 srebrne Preglove plakete.  
Štirje  dijaki so se udeležili tudi izbirnega tekmovanja za MKO, ki je bilo v 6. novembra 2010 na 
FKKT v Ljubljani. Ena dijakinja  se je uvrstila med 25 najboljših in tako na nadaljnje priprave za 
MKO, žal pa ji uvrstitev v ekipo za olimpijado ni uspela. 
Mentorici: Mateja Godec, prof., in  mag. Nina Žuman, prof. 

2.8.2.14 Priprave na tekmovanje iz fizike 
Prva stopnja je bila šolsko tekmovanje, na katerem je 17 dijakov doseglo dovolj točk za uvrstitev na 
regijsko tekmovanje, ki je potekalo v petek, 25. marca, na dvojezični šoli v Lendavi. Na regijskem 
tekmovanju je 8 dijakov doseglo bronasta priznanja od tega so se štirje uvrstiti na državno tekmovanje. 
Devetega aprila so se Mitja Šadl, Timotej Ratek, Aleš Vigali in Tjaša Legen udeležili državnega 
tekmovanja, ki je potekalo na gimnaziji Ptuj. Mitja Šadl in Timotej Ratek sva tekmovala v prvi 
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skupini, kjer morajo tekmovalci obvladati naloge iz mehanike. Tjaša Legen je tekmovala v drugi 
skupini in reševala naloge iz toplote in elektrike. Aleš Vigali je reševal naloge tretje skupine, zato je 
moral obvladati celotno snov. Vsi štirje dijaki naše šole, ki so se uvrstili na državno tekmovanje, so 
dosegli srebrna priznanja.  
Mentorica: Darinka Uršič, prof. 

2.8.2.15 Salzburg 
Dijaki 3. letnikov so v 2. projektnem tednu opravili medpredmetno ekskurzijo v Salzburg, in sicer 2. in 
3. maja 2011. Ekskurzije se je udeležilo 28 dijakov. Salzburg imenovan tudi Solnograd, je glavno 
mesto Solnograške, dežele, ki se za del bogastva lahko zahvali tudi rudnikom soli, ki delujejo že od 
leta 1517. Dokler je bila Solnograška še knežja proštija, so smeli rudnik obiskati le izbranci. 
Dandanašnji si ta čudoviti podzemni svet vsako leto ogleda čez 400.000 obiskovalcev, ki spoznajo, 
kako so belo zlato pridobivali včasih in kako danes. In ogledali smo si ga tudi mi. V nadaljevanju smo 
obiskali dvorec Hellbrunn, z znamenitimi vrtovi, na katerih so posebna znamenitost "vodne igre" 
(Wasserspiele). In živalski vrt. Vsekakor je Salzburg danes eno najlepših evropskih mest, ki je od leta 
1997 na UNESCO-vem seznamu za kulturno dediščino. V starem mestnem jedru se prepletajo različni 
slogi od romanike, renesanse in baroka do klasicizma. Sprehodili smo se po mestu in si ga ogledali,  
ustavili pa smo se v Hiši narave, kjer je vsak naravoslovec našel kaj zase. Ekskurzijo smo zaključili z 
ogledom privatne pivovarne. V pivovarni je posebej zanimiv muzejski del, kjer smo videli razvoj 
proizvodnje piva skozi zgodovino. Pivo tam proizvajajo še danes, tako, da smo lahko spoznali tudi 
sodobno proizvodnjo piva.  
Mentorica: mag. Nina Žuman, prof. 

2.8.2.16 Podjetniški krožek  
Pri podjetniškem krožku je letos sodelovalo 9 dijakov 3. a. Dijaki v tem šolskem letu niso ustanovili 
svojega podjetja, so se pa odločili ponuditi inovativno idejo. Po predavanjih, ki so bila izvajana 
občasno, saj podjetniškemu krožku v urniku ni bila namenjena nobena ura, smo se prijavili na 
tekmovanje za Naj podjetniško idejo mladih Pomurja. Dijakinja Sara Brunec je dobila priznanje za naj 
podjetniško idejo mladih, sodelovali pa smo z petimi različnimi idejami. V septembru je bila na RTV 
Slovenija predstavljena tudi naša poslovna ideja, ki smo jo posneli konec prejšnjega šolskega leta. Žal 
se nismo uvrstili v finale, vendar je snemanje in tekmovanje predstavljalo velik izziv, zato smo v tem 
šolskem letu posneli še eno reklamo na temo Sončne celice v vsak slovenski dom, ki bo predstavljena 
v naslednjem sklopu oddaj PODJETNIKI, MI SMO FACE.  
Mentorica: mag. Nina Žuman, prof. 

2.8.2.17 Krožek Rdečega križa 
V šolskem letu 2010/11 smo v času obveznih izbirnih vsebin izvedli predavanje za tečaj rdečega križa 
za dijake drugih letnikov. Po predavanju je večina dijakov opravila izpit in si tako pridobila kartico o 
opravljenem izpitu prve pomoči. V mesecu oktobru je na naši šoli potekala krvodajalska akcija, ki se 
je je udeležilo nekaj dijakov 4. letnikov. V času kulturnega maratona smo sodelovali pri evakuaciji in 
prikazali reševanje ponesrečencev iz zgradbe. Sodelovali so dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov. 
Mentorica: Sonja Koroša 

2.8.2.18 Sodelovanje na fotografskem natečaju znanstvene fotografije in na državnem 
tekmovanju v digitalni fotografiji 

ZOTKS je v začetku šolskega leta razpisala natečaj za najboljšo fotografijo kemijskega poskusa. 
Natečaja se je udeležilo 5 dijakov naše šole in eden med njimi je postal zmagovalec tega natečaja, 
štirje dijaki so se s tem uvrstili na državno tekmovanje iz digitalne fotografije.  
Na državnem tekmovanju, ki je potekalo 4. 4. 2011 v Ljubljani, so se dijaki pomerili v fotografiranju 
na terenu in tudi v obdelavi digitalnih fotografij z računalnikom. Naši so se odrezali odlično, saj smo 
se tekmovanja udeležili prvič in že osvojili zlato in srebrno priznanje. 
Mentorica natečaja: Mateja Godec, prof. 
Mentor tekmovanja: Ludvik Rogan 
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2.8.2.19  Sodelovanje v projektu »Raziskovalne vrednote mladih« 

Naša šola je že drugo leto vključena  v projekt Mladinske mreže razvoja raziskovalnih vrednot mladih 
(SM-RIS), ki poteka v okviru operativnega programa za razvoj človekovih virov za obdobje 2007–
2013. Vodilni partner projekta je Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, sofinancira pa ga 
ministrstvo za šolstvo in šport. V okviru tega projekta smo se s skupino dijakov v četrtek, 31. 3. 2011, 
udeležili ekskurzije na Kemijski inštitut v Ljubljani, 9. 6. 2011 smo na šoli izvedli dan mladih 
raziskovalcev, v okviru katerega smo na stojnici izvajali različne raziskave. V času informativnih dni, 
10. in 11. 2. 2011, pa smo gostili potujoči eksperiment, kjer smo za raziskovanje navduševali tudi 
bodoče gimnazijce.  

Mentorica: Mateja Godec, prof. 

2.8.2.20  Sodelovanje na tekmovanju »Kaj veš o prometu?« 
Tekmovanja se nismo udeležili, ker nismo bili obveščeni o terminih in lokacijah tekmovanja. 
Mentorica: Darinka Uršič, prof. 

2.8.2.21 Sodelovanje v projektu »MED« 
Na pobudo II. Gimnazije Maribor smo se učitelji in dijaki GFML v sodelovanju s starostniki iz Doma 
starejših občanov Ljutomer vključili v projekt MED in se od januarja do maja občasno srečevali na 
delavnicah. To so bile aktivne delavnice (kuharska, naravoslovna, pevska ter obrtniška delavnica). 
Zaključna prireditev celotnega projekta je bila  17.  6. 2011 v  amfiteatru II. Gimnazije Maribor, kjer 
so prepevali, igrali in pripovedovali dijaki Gimnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera, starostniki iz 
Ljutomera in doma Danice Vugrinec ter 1. b, bolj znan kot PRO II. gimnazije. Obujali so spomine na 
preteklost in jih poskušali vstaviti v kontekst našega vsakdanjika. Drug od drugega so se učili in drug 
drugega spodbujali. Prireditev je predstavila mozaik različnih utrinkov in v objektiv ujela trenutek 
časa, ki ga bo spomin še dolgo obujal. Po končani prireditvi so se vsi udeleženci sladkali z dobrotami, 
ki so jih znale pripraviti naše babice, kot so ocvirkovice  in gibanice, ter s tistimi, ki so se obdržali vse 
do današnjih dni – domač zavitek in biskvitno pecivo s sadjem. Poskusili so pijačo na osnovi medu in 
smrekovih vršičkov, ki so jo poimenovali pijača Druge, ter se v sproščenem pogovoru poslovili drug 
od drugega. Medgeneracijsko in medvrstniško sodelovanje je pokazalo svoje svetle plati in nakazalo 
poti razvoja v prihodnje. Na ogled je bila tudi razstava lončarskih izdelkov in razstava likovnih del v 
razstavišču okoli amfiteatra. 
Mentorica: mag. Nina Žuman, prof.  

2.8.2.22 Sodelovanje v projektu Varčuj – ločuj 
Center za ravnanje z odpadki in Pomurski ekološki center sta za osnovne in srednje šole organizirala 
projekt Varčuj – ločuj na temo ločevanja odpadkov in tako zbiranje papirja in plastične embalaže. V 
projekt smo se vključili v okviru predmeta Študij okolja in organizirali zbiralno akcijo papirja, ki je 
potekala v petek 7. 1. 2011. Zbrali smo 3200 kg papirja, katerega največji delež so prispevali dijaki 2. 
a in 2. b razreda, ki so si s tem prislužili tudi prost dan. Plastenk nismo zbirali posebej, ampak smo z 
različnimi akcijami dijake pozivali k vestnemu ločevanju plastike na šoli in tako dodatno zbrali 82 kg 
plastike. 
Bili smo edina pomurska srednja šola, ki se je vključila v projekt, sodelovali pa bomo tudi v 
prihodnjem šolskem letu.  
Mentorica: Mateja Godec, prof. 

2.8.2.23 Mednarodni medijski tabor 
V sodelovanju s TV As iz Murske Sobote smo dijakom ponudili možnost brezplačne udeležbe na 
mednarodnem medijskem taboru v Monoštru na Madžarskem. Tabor je potekal na Gotthard TV v 
Monoštru od 18. do 22. julija. Udeležilo se ga je 7 dijakov, ki so v enem tednu bivanja na Madžarskem 
spoznali različna opravila v medijskem svetu. Tako so se nekateri ukvarjali kamero, drugi so se 
preizkusili v vlogi novinarja. Na koncu so združili svoje moči in posneli oddajo, ki je bila predvajana 
na TV AS. Za dijake je bilo dobro poskrbljeno tudi v prostem času, ki so ga aktivno preživljali in se 
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sijajno zabavali. Dijaki, ki so se udeležili tabora, so izrazili željo, da bi podoben tabor lahko v 
prihodnosti organizirali tudi mi.  
Mentor: Ludvik Rogan 

2.8.3. Strokovni aktiv družboslovja 
Aktiv za družboslovje je za razvoj kakovostnega znanja, kritičnega mišljena, inovativnosti ter drugih 
kompetenc ponudil in izvedel naslednje dejavnosti:  

2.8.3.1 Ekskurzija v Rim 
V okviru OIV je bila med 5. in 9. majem 2011 za dijake prvih letnikov izvedena strokovna ekskurzija 
v Rim, Vatikan, Pompeje, Vezuv in Neapelj. Ekskurzija je obsegala naslednja predmetna področja: 
likovna umetnost, zgodovina, geografija, glasba, slovenščina. Dijaki so v petih dneh spoznali 
zgodovino Rima, Italije, krščanstva od antike do danes. Ekskurzije se je udeležilo 137 dijakov. Dijaki 
so v okviru OIV izvedli 50 ur, ki so jim bile priznane, če so oddali izpolnjeni delovni list. 
Namen ekskurzije je bil, da dijaki umestijo ključne dogodke, pojave in procese iz obdobja rimske 
države v ustrezen, zgodovinski čas in prostor, spoznajo antične umetnosti in pridobijo prostorske 
predstave o Italiji in Rimu.  
Mentorica: Suzana Rauter, prof. 

2.8.3.2 Pogovor z dr. Markom Melejem 
V okviru družboslovnega projektnega tedna za prve letnike (Antični Rim) je bivši dijak ljutomerske 
gimnazije dr. Marko Mele dijakom predstavil delo arheologa, osnovne tehnike izkopavanja ter 
aktivnosti v muzejih. Dijaki so lahko tako svoje znanje zgodovine nadgradili s specifičnimi vsebinami 
arheološke znanosti.  
Mentor: mag. Jernej Jakelj, prof. 

2.8.3.3 Bojni stres – Predstavitev poklica vojaškega psihologa 
Gospod G. Jazbec je na povabilo GFML predaval dijakom 4. letnika (izbirni predmet psihologija) o 
vzrokih in posledicah bojnega stresa. Prav tako se je dotaknil reagiranja posameznika v ekstremnih 
situacijah. V drugem delu je opisal svojo poklicno pot in razkril, kakšno je njegovo delo, kako lahko 
on kot psiholog doprinese k bolj kvalitetnemu vojaškemu življenju v vojašnicah in tudi na terenu. 
Dijakom je približal na zelo nazoren način delo, ki ga lahko opravlja psiholog v vojski. To predavanje 
je bilo izvedeno namesto planiranega ogleda VIZ Veržej. Kljub temu, da dijaki niso obiskali VIZ, 
menim, da so prav tako zelo dobro spoznali drugo plat psihologije, ki jim je manj znana. 
Mentorica: Jasna Runjak, prof. 

2.8.3.4 Šolsko in državno tekmovanje iz zgodovine  
Tema letošnjega tekmovanja je bila Turški vpadi, kmečki upori in reformacija na Slovenskem. Šolsko 
tekmovanje je potekalo istočasno na vseh srednjih šolah (9. šolska ura) in testne pole so bile enake za 
vse tekmujoče.  Število prijavljenih dijakov za šolsko tekmovanje je bilo tudi letos precej večje kot pa 
število dijakov, ki so se udeležili tekmovanja. Tekmovanja se je udeležilo 40 dijakov. Prva tri mesta so 
zasedli: Martina Košar, Gregor Kočar in Jaka Ivanič. Vsi trije so se uvrstili na državno tekmovanje, ki 
je potekalo na Gimnaziji Škofja Loka. 
Tudi letos je  državno tekmovanje potekalo na dveh ravneh, in sicer posebej za gimnazije in posebej  
za strokovne šole. Tekmovanje je bilo sestavljeno iz dveh delov, in sicer posamičnega (pisnega) in 
ekipnega (terenskega). Tekmovanja se je udeležilo okoli 70 srednjih šol in preko 200 dijakov. Letos 
naši dijaki niso bili tako uspešni kot lani in niso dobili nobenega priznanja.  
Mentor: Danilo Obal, prof. 

2.8.3.5 Geografsko tekmovanje 
Najprej je potekalo šolsko tekmovanje, na katerem  je sodelovalo 30 dijakov. Štirje, ki so pokazali 
največ znanja, so se uvrstili na regijsko tekmovanje. To tekmovanje je bilo na Gimnaziji v Murski 
Soboti. Na tekmovanju so naši trije dijaki dosegli zadostno število točk, da so se uvrstili na državno 



Gimnazija Franca Mikloš iča Ljutomer POROČILO O REALIZACIJI LDN v š. l. 2010/11 

 

 Stran 39  

tekmovanje. Dijakinji Anji Behek iz  prvega letnika je zmanjkala le ena točka do tega uspeha. Na 
državnem tekmovanju je Larisa Kuzmič dosegla srebrno priznanje, Gregor Marič pa srebrno. V 
kategoriji 39 dijakov iz srednjih šol je Katarina Nemec, dijakinja 4. c, dosegla najvišje skupno število 
točk in s tem prvo mesto ter seveda zlato priznanje. Katarina se je med 24. in 27. avgustom 2011 
udeležila mednarodnega tekmovanja iz geografije na Češkem, v bližini mesta Brno, kamor so se 
uvrstili prvi štirje uvrščeni na državnem tekmovanju. Tako šolsko, regijsko kot državno tekmovanje je 
sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu so dijaki pokazali teoretično znanje iz geografije na temo 
Naravne znamenitosti Slovenije, Evrope in sveta. V drugem delu so se preizkusili v opazovanju 
geografskih procesov na terenu. S svojim znanjem in uspehom se ljutomerski gimnazijci uvrščajo med 
najuspešnejše geografe (dijake) v Sloveniji.  
Mentor: Franc Čuš, prof. 

2.8.3.6 Raziskovalne naloge pri zgodovini 
V ponedeljek, 23. maja  2011 je v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije na Srednji, 
poklicni in tehniški šoli ter Gimnaziji Murska Sobota potekalo 45. srečanje mladih raziskovalcev 
Slovenije. Na državnem tekmovanju je sodeloval Gregor Marič, ki je v svoji nalogi z naslovom 
Prekmurski kmečki dom na Markovskem predstavil spreminjanje kmečke arhitekture v 20. stoletju na 
delu Prekmurja, imenovanem Markovsko. Gregor Marič je bil skupaj z mentorjema vabljen na 
slovesno razglasitev rezultatov državnih tekmovanj iz znanja, ki je bilo hkrati srečanje mladih 
raziskovalcev, »Zotkini talenti«, ki je bilo v nedeljo, 5. junija, v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma 
v Ljubljani.  
Mentor: Franc Čuš, prof. 

2.8.3.7 Raziskovalna naloga pri sociologiji 
V okviru tekmovanja »Mladi raziskovalci« je dijak Grega Konkolič izdelal raziskovalno nalogo s 
področja sociologije z naslovom »Hip-hop subkultura v Prekmurju«. Raziskovalna naloga s svojo 
vsebino prvič v slovenskem prostoru raziskuje pojav ter razmah med mladimi zelo zastopane 
subkulture. Raziskava dijaka Grege Konkoliča je bila na slovesni razglasitvi državnih tekmovanj v 
Gallusovi dvorani Cankarjevega doma nagrajena z zlatim priznanjem in razglašena za najboljšo 
raziskovalno nalogo s področja sociologije v Sloveniji.  
Mentor: mag. Jernej Jakelj, prof. 

2.8.3.8 Tekmovanje v poznavanju novejše zgodovine slovenskega naroda: Pot v prihodnost 
Prleško društvo generala Maistra v sodelovanju z Gimnazijo Franca Miklošiča iz Ljutomera je peto 
leto zapovrstjo organiziralo tekmovanje z naslovom Pot v prihodnost, kjer so dijaki iz slovenskih 
srednjih šol izkazali svoje znanje iz novejše slovenske zgodovine. Letos je 50 dijakov iz 10 slovenskih 
srednjih šol pokazalo poznavanje časa osamosvajanja Slovenije. Tako kot lani so dijaki pripravili 
predstavitev zgodovinskih okoliščin s pomočjo računalniške predstavitve, h kateri so v pisni obliki 
dodali opis predstavljenih zgodovinskih okoliščin. Ocenjevalno komisijo, ki je pregledala prispele 
naloge, so sestavljali: dr. Tomaž Kladnik (načelnik poveljniško štabne šole v Mariboru), dr. Dragan 
Potočnik (predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru), Branko Meznarič (profesor 
računalništva na OŠ Ivana Cankarja Ljutomer) in Marusja Uhernik (profesorica nemškega jezika na 
Gimnaziji Murska Sobota). Organizator je podelil nagrade avtorjem desetih najbolje ocenjenih nalog, 
in sicer ob dnevu odprtih vrat vojašnice Generala Rudolfa Maistra v Mariboru.  
Mentor: Franc Čuš, prof. 

2.8.3.9 Poročilo o humanitarni akciji 
Prostovoljci in taborniki Rodu Vedri Prleki, ki na naši šoli delujejo v okviru izbirnih dejavnosti, so 
pod okriljem profesorice sociologije Sonje Ferčak in profesorja angleščine Saša Pergarja organizirali 
akcijo zbiranja nepokvarljivih živil in igrač. Kakor nas je k akciji vabil naš plakat, je bil naslov  akcije: 
»ŽIVILA IN IGRAČE ZA NASMEH«. Kot smo obljubili že lani, bi humanitarne akcije na naši šoli 
(p)ostale tradicionalne. Ob letošnjem letu prostovoljstva sem nam je zdelo to skoraj obvezno dejanje. 
Akcija je potekala v času informativnega dne, in sicer od sobote, 12. februarja, do torka, 15. februarja 
2011 v jedilnici naše šole. Zbrali smo igrače in okrog 40 kilogramov živil. S to akcijo so dijaki naše 
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gimnazije spet dokazali, da z veseljem pomagajo tistim ljudem, ki so v stiski in si ne morejo privoščiti 
niti osnovnih živil, kaj šele  knjig, slikanic in ostalih igrač za svoje otroke.  
Mentorica: Sonja Ferčak, prof. 

2.8.3.10 Medgeneracijski projekt »MED« 
Letošnje šolsko leto smo prostovoljci gimnazije Franca Miklošiča  Ljutomer svoje uspešno 
sodelovanje z Domom starejših občanov v Ljutomeru nadgradili še z medgeneracijskim projektom 
»MED«. Ker je letošnje leto posvečeno prostovoljnemu delu in ker menimo, da  je spodbujanje mladih 
k medgeneracijski solidarnosti in ozaveščanje o pomenu prenosa znanja s starejših generacij na mlajše 
nujno, smo se odzvali na prošnjo za sodelovanje z II. Gimnazijo Maribor. Projekt je potekal vzporedno 
z njihovo šolo, pri katerem je vsaka šola sodelovala z domom starejših občanov v domačem okolju. 
Gre za medgeneracijski projekt med starimi in mladimi, prenos znanja in izkušenj na različnih 
področjih življenja. Sodelovanje smo razdelili v več delavnic: naravoslovno, dramsko, pevsko, 
likovno, lončarsko, kuharsko, filmsko in novinarsko.  
Mentorica: Sonja Ferčak, prof. 

2.8.3.11 Šolska gledališka skupina 
30 dijakov je meseca aprila uprizorila premierno predstavo Sen kresne noči, avtorja Williama 
Shakespeara. Dijaki so ob pomoči mentorjev izdelali sceno, kostime,  scensko glasbo, plakate, vabila. 
Vaje so potekale od meseca novembra in so jih izvedli preko 30-krat. Predstava je bila uprizorjena 
štirikrat.  
Mentor: Franc Čuš, prof. 

2.8.3.12 Festival sodobne umetnosti mladih »Transgeneracije 2011«  
Festival je namenjen srednješolcem, ki se ukvarjajo z umetnostjo, in sicer tako s področja likovne, 
literarne, gledališke in druge ustvarjalnosti. Je tekmovalnega značaja, zato je potrebno na natečaj 
predhodno poslati fotografije likovnih del, ki jih žiranti odberejo in naredijo izbor razstavljenih kot 
seveda tudi nagrajenih del. Poslala sem fotografije 9-ih likovnih del, od katerih jih je bilo 8 izbranih za 
razstavo v Cankarjevem domu in dve dijakinji sta bili za svoje delo tudi nagrajeni. To sta bili Petja 
Kolenko za sklop najboljših fotografij ter Živa Moravec za najboljšo grafiko. Ker sem se prvič 
odločila sodelovati na tem vseslovenskem festivalu sodobne umetnosti, ki ga pripravlja Cankarjev 
dom, sem z uspehom naših dijakov zelo zadovoljna. Število izbranih del potrjuje tudi kakovost mojega 
dela in dela dijakov.  
Mentorica: Tanja Trajbarič Lopert, prof. 

2.8.3.13 Postavitev pregledne razstave dijaških likovnih del v KD v Ljutomeru v okviru 
kulturnega praznika, februar 2011 

Kot že vrsto let, sem tudi letos pripravila pregledno likovno razstavo v galeriji Ante Trstenjaka. Pri 
postavitvi razstave so mi pomagali dijaki 2. c, dijaki 2. b pa so skupaj s prof. Ireno Štuhec pripravili 
kulturni program ob uradni otvoritvi, ki je bila namenjena dijakom v počastitev Prešernovega dne. 
Razstava je bila namenjena širši javnosti in je ostala postavljena ves mesec februar. Ob osrednji 
občinski prireditvi na predvečer kulturnega praznika si to razstavo zmeraj ogleda lepo število 
obiskovalcev, ki jo sprejemajo z naklonjenostjo in jo tudi pohvalijo. 
Mentorica: Tanja Trajbarič Lopert, prof. 

2.8.3.14 Razstava ob 20. obletnici samostojnosti Slovenije 
Skupina dijakinj iz 2. letnika je sodelovala pri pripravi razstave ob 20. obletnici samostojnosti 
Republike Slovenije. Razstava je bila predstavljena na zunanjem ministrstvu Zvezne republike 
Nemčije v Berlinu. Glavna avtorica razstave je bila Katja Sudec, akademska slikarka, pri pripravi 
projekta pa je sodeloval tudi Muzej novejše zgodovine iz Ljubljane. V okviru zbiranja gradiva je bila 
izvedena tudi anketa med slovenskimi srednješolci o poznavanju države Slovenije.  
Mentor: Franc Čuš, prof. 
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2.8.3.15 Filmska delavnica 
V šolskem letu 2010/11 sem bil mentor in producent dveh kratkih filmov, Hunt for gorička veverca in 
Pulse. Letos smo prvič snemali v HD tehniki (1920 x 1080 pikslov). Snemali smo s fotoaparatom, z 
možnostjo funkcije snemanje videa, Canon 5d mark 2. Takšno snemanje omogoča visoko kakovost 
slike (fotoaparat ima dvopalčno tipalo), a je obenem zahtevnejše, predvsem zaradi ostrenja in 
stabilizacije slike. 
Film Hunt for gorička veverca smo posneli v okviru raziskovalne naloge pri predmetu angleški jezik. 
Moje delo je vključevalo pomoč pri snovanju scenarija, snemanje, režijo, montažo in oblikovanje 
zvoka.  
Naš glavni projekt v filmski delavnici pa je bil igrani film Pulse. Zgodbo in scenarij za film smo 
snovali skozi celo šolsko leto in film posneli v zaključnih mesecih. Gre za dramo o prevzetni najstnici, 
ki se zaplete v ljubezenski trikotnik, v katerem naleti na neprijetno presenečenje. Film je posnet  na 
lokacijah po Pomurju. V filmu so sodelovali Anja Štuhec, Sara Žibrat, Samo Smodiš, Nikola 
Geršanov, Luka Zelko. Kot igralca sta nama pomagala Tara Klun in David Kosi. Film sem opremil z 
angleškimi podnapisi, ker te zahtevajo na filmskih festivalih. Film je bil premierno predvajan 25. julija 
2011 na Grossmannovem festivalu filma in vina. Prijavljamo ga na festivale po Sloveniji in v tujini. 
Objavili ga bomo tudi na spletnem portalu. Moje delo je vključevalo pomoč in svetovanje  pri 
snovanju zgodbe in scenarija, organizaciji, snemanju, režiji, montažo, oblikovanje zvoka, izdelavo 
podnapisov, izdelavo dvd-jev. 
Mentor: Vitomir Kaučič 

2.8.4. Strokovni aktiv športne vzgoje 
2.8.4.1 Dejavnosti v okviru ŠVZ 
Na regijskem tekmovanju v streljanju z zračno puško sta ženska in moška ekipa osvojili prvo mesto. 
Ženska ekipa se je neposredno uvrstila v finale državnega prvenstva v Ljubljani. Tukaj so dosegle 
največji uspeh, saj so postale državne prvakinje. Ena izmed dijakinj je dosegla tudi tretje mesto med 
posameznicami.  
Udeležili smo se tudi regijskega tekmovanja v odbojki na mivki v Murski Soboti, kjer so dijakinje 
osvojile drugo, dijaki pa prvo mesto. 
V sodelovanju s prijateljsko Gimnazijo Čakovec smo doma odigrali nogometno tekmo in jih 
premagali. Na povratni tekmi smo jih premagali v odbojki in izgubili v košarki.  
Mentor: Niko Peterka, prof. 

2.8.4.2 Plesni festival 
Letos so se naši dijaki udeležili projekta ŠOLSKI PLESNI FESTIAL, ki se je izvajal na Gimnaziji 
Celje, 13. 5. 2011. Šolski plesni festival je posebna oblika tekmovanja, namenjena druženju mladim. 
Uvrščen je v sistem šolskih športnih tekmovanj, katerih organizator je Ministrstvo za šolstvo in šport, 
Zavod za šport RS Planica. Prireditev je namenjena vsem dijakom, ne glede na starost, spol ali plesno 
predznanje. 
Udeleženci projekta lahko tekmujejo: v posameznih plesih (hip-hop, pop in latino) in/ali v plesih v 
paru (cha-cha-cha, swing, salsa) in/ali v enem plesu angleški valček in/ali šolska plesna produkcija 
(skupina). Naše dijakinje so tekmovale v posameznih plesih. 
Šolskega plesnega festivala so se udeležile naslednje dijakinje: Irena Lisjak (4. v), Saša Ivanov (1. vb), 
Vivian Patricia Horvat (2. b). Od tekmovanja sta zaradi bolezni odstopili Bianka Vogrinčic in Tadeja 
Subašič. Ekipno se je Gimnazija Franca Miklošiča uvrstila na 18. mesto. 
Mentorica: Svetlana Krstić, prof. 

2.8.4.3 Področno tekmovanje v atletiki – ekipno 
Dne 4. 10. 2010 je bilo področno srednješolsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo v Murski soboti.  
Mentor: Andrej Kos, prof. 
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2.8.4.4 Področno tekmovanje v rokometu za dijake 
Dne 23. 11. 2010 je Gimnazija Franca Miklošiča organizirala področno tekmovanje v rokometu za 
dijake. Tekmovanja so se udeležile Gimnazija Murska Sobota, Dvojezična srednja šola Lendava, 
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja poklicna in tehnična šola Murska Sobota, Srednja 
zdravstvena šola Murska Sobota in Gimnazija Ljutomer.  
Mentor: Andrej Kos, prof. 

2.8.4.5 Športno srečanje z Gimnazijo iz Čakovca 
V okviru sodelovanja z gimnazijo Čakovec je potekalo tudi tekmovanje v odbojki. Naše dijakinje so 
tako doma kot tudi v Čakovcu brez težav premagale dijakinje iz Čakovca z rezultatom 3:0. 
Mentor: Andrej Kos, prof. 

2.8.4.6 Državno prvenstvo v judu za srednje šole 
Dne 10. 2. 2011 je bilo  državno tekmovanje v judu. Dijaki so dosegli izjemne rezultate: 1. mesto:  
Tadeja Hozjan v kategoriji do 70 kg, 3. mesto: Aljaž Bednar v kategoriji do 73 kg, 5. mesto: Katja 
Karba v kategoriji do 57 kg.  
Mentor: Andrej Kos, prof. 

2.8.4.7 Državno  srednješolsko prvenstvo v atletiki za posameznike 
Dne 25. 5. 2011 je bilo posamično srednješolsko finale v atletiki. Dijaki so dosegli naslednje rezultate: 
11. mesto: Andrej Copot – daljina (6,06 m), 9. mesto: Sonja Neger – 1000 m (3:10,41), Sandra Prelog 
– daljina (se je poškodovala).  
Mentor: Andrej Kos, prof. 

2.8.5. Strokovni aktiv predšolske vzgoje 
V šolskem letu 2010/11 smo  dijakom ponudili: 

2.8.5.1 Pevski zbor 
V šolskem letu 2010/11 nam je po večletnih poskusih uspelo ustanoviti in obdržati šolski pevski zbor. 
V njem so zaradi omejenega urnika sodelovali le dijaki smeri predšolske vzgoje, saj smo imeli pevske 
vaje v času, ki je sicer namenjen malici. Kljub začetnim korakom pevskega zbora smo v šolskem letu 
imeli zelo veliko nastopov. 21. decembra smo zapeli prvič, in sicer na obisku Božička za otroke 
zaposlenih na gimnaziji, nato pa smo se 23. decembra ob podobni priložnosti z istim programom 
predstavili še na OŠ Cvetka Golarja. 26. januarja je naši šoli potekalo regijsko Cankarjevo 
tekmovanje; tudi ob tej priložnosti smo s pevci zapeli v uvodnem programu. 4. februarja smo v sklopu 
predstave Onežimo svet dopoldan zapeli na srečanju z Nežo Maurer, še isti dan zvečer pa na občinski 
proslavi ob Slovenskem kulturnem prazniku. Predstava je bila ponovljena še v Veržeju 6. in v 
Križevcih 7. februarja. Prav tako smo se prestavili na informativnih dnevih gimnazije 11. in 12. 
februarja. 7. aprila smo se udeležili revije pevskih zborov oz. območnega srečanja otroških in 
mladinskih pevskih zborov občin Ljutomer, Veržej, Križevci in Razkrižje in bili izbrani za udeležbo 
na regijskem pevskem tekmovanju v prihodnjem šolskem letu.  
6. maja smo na povabilo ravnateljice Gimnazije Murska Sobota sodelovali na tradicionalni in letos 
jubilejni 10. mladinski kulturni prireditvi ob »Dnevu spominov in tovarištva« na Petanjcih v Vrtu 
spominov in tovarištva z naslovom »Jambori spominov in dobrega sosedstva«. Ubrano petje priredb 
istrskih pesmi smo podkrepili s spremljavo na instrumente. 8. maja smo zapeli na Pisanem toboganu 
za predšolske otroke pomurskih vrtcev,  9. maja pa za starše dijakov predšolske vzgoje. Ob tej 
priložnosti nas je na klavirju spremljal prof. Borut Slavic. 10. junija smo se predstavili tudi na 
Festivalu talentov v Črenšovcih. Tudi tokrat nas je na klavirju spremljal prof. Borut Slavic. 
23. junija smo zapeli na šolski proslavi ob dnevu državnosti ter na kulturnem maratonu v sklopu 
razrednih prireditev. Šolsko leto smo zaključili z zadnjim nastopom 13. julija, ko smo nastopili na 
slovesni podelitvi maturitetnih spričeval na glavnem trgu v Ljutomeru. 
Mentorja: Tatjana Rozmarič-Poštrak, prof., in Danijel Berden 
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2.8.5.2 Komorne skupine 
Ker dijaki v sodelovanju v komornih zasedbah zelo uživajo, smo občasno organizirali vaje za 
določene instrumentalne, vokalne in vokalno-instrumentalne skupine. V šolskem letu smo vadili v 
klavirskih duih, v kitarskih duih, triih in kvartetih ter manjših vokalnih skupinah – solo ob spremljavi 
klavirja, dekliški tercet, priložnostno pa se je sestal in na kulturnem maratonu tudi predstavil 
profesorski tercet.  
Nosilka: Tatjana Rozmarič-Poštrak, prof. 

2.8.5.3 Folklora 
Letos smo na šoli ustanovili folklorno skupino. Na začetku leta smo si zastavili cilj, da se naučimo 
štiri do pet plesov, s katerimi se bomo lahko predstavili na šolskih proslavah in širši javnosti. Folkloro 
smo oblikovali z željo, da lahko šolo tudi promoviramo. Oblikovala se je skupina dijakov, nekaj iz 
gimnazijske smeri in večina iz predšolske vzgoje. Vaje so potekale skozi celo šolsko leto, enkrat na 
teden. Ob predvidenem nastopu, pa smo vadili tudi večkrat na teden. Dijaki so se predstavili na srednji 
šoli v Varaždinu, na prireditvi predšolske vzgoje – Pisani tobogan in na šolskih proslavah. Z delom 
bomo nadaljevali v naslednjem šolskem letu.  
Mentorica: Svetlana Krstić, prof. 

2.9. PRIREDITVE 
Tudi v tem šolskem letu je šola organizirala, soorganizirala ali se udeležila naslednjih prireditev, 
namenjenih dijakom in širši javnosti. 

2.9.1.1 Sprejem 1. letnikov v dijaško skupnost 
Tradicionalno prireditev vodijo dijaki in dijakinje 3. letnikov.  
Mentorica: Darinka Uršič, prof. 

2.9.1.2 Miklošičevi dnevi 2010 
Miklošičevi dnevi 2010 pod krovnim naslovom Blizu/preblizu skupaj so se začeli 18. novembra z 
otvoritvijo razstave Krošnje brez korenin ni v gimnazijski knjižnici, dijaki so si razstavo ogledali pri 
slovenščini in pri razrednih urah. Istega dne je v dvorani glasbene šole potekal plenarni del, na 
katerem so svoja videnja izpostavili: dobitnik Rožančeve nagrade 2010 Peter Kovačič Peršin z 
referatom Vrnitev k Itaki (Slovenci v procesih globalizacije), dr. Matej Mertik s Fakultete za 
informacijske študije s študijo Popotovanja – med računalništvom in glasbo in dr. Miran Puconja, 
profesor na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, ki je aktualiziral Stanka Vraza, povezovalca 
južnoslovanskih kultur s kulturo vzhodnih in severnih Slovanov.                                            
Simpozij je bil namenjen četrtim letnikom gimnazije in maturitetnemu tečaju v okviru izbirnih 
predmetov na maturi in širši javnosti. Za prve letnike gimnazije in predšolske vzgoje je bilo 
organizirano tematsko dopoldne  Franc Miklošič – Blizu/preblizu – med velikima družinama ljudstev, 
19. novembra. Program Miklošičevih dni za druge letnike je bil medpredmetno povezan z zgodovino; 
dijaki so imeli v Splošni knjižnici Ljutomer, OE Muzej tematsko delavnico Dr. Karol Grossmann 
danes, ki je dala poudarek zbirki fotografij in filma dr. Karola Grossmanna, umetniški fotografiji in 
projekciji najstarejših slovenskih filmov iz leta 1905–1906, posnetih v Ljutomeru. 
(Organizacija: Anton Ratiznojnik, Franci Čuš, Suzana Rauter, 25. novembra) 
Miklošičevi dnevi 2010 so se zaključili v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota z literarnim 
večerom Mladi ustvarjalci, Govorica knjige Sanje Vičar: Težave? Ne, problemi. Kulturni program so 
pripravili dijaki četrtih letnikov, vsi skupaj so privabili svobodomiselno poslušalstvo. 
Miklošičevi dnevi so namenjeni predvsem strokovni in kulturni javnosti, odpirajo  aktualna vprašanja 
sodobnosti, letos je v osrednje stopila vedno odpirajoča se vez med zgodovino in sodobnostjo, ki je 
BLIZU/PREBLIZU SKUPAJ. 
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Organizacija: slovenisti gimnazije: Tanja Bigec, Mojca Rižnar Nedeljko, Lilijana Fijavž, Irena Štuhec, 
Klaudija Tivadar, dr. Miran Puconja, Saša Pergar, knjižničarka Veronika Prijol; glasba in zvok: Borut 
Slavic.  
Nosilka: Irena Štuhec, prof. 

2.9.1.3 Spremljevalni program na informativnem dnevu 
Dijaki so navedenega dne sodelovali na spremljevalni prireditvi ob informativnem dnevu z igranimi 
scenami, s plesnimi in literarnimi točkami, interpretativnim branjem ter glasbenimi točkami. 
Posamezna prireditev je trajala eno uro in je bila izvedena trikrat: v petek dopoldan in popoldan ter v 
soboto dopoldan.  
Nosilka: Tanja Bigec, prof. 

2.9.1.4 Maturantski ples 
Javna svečana plesna prireditev, namenjena dijakom in dijakinjam 4. letnikov – bodočim maturantom 
in maturantkam je bila uspešno izvedena v novi športni dvorani, in sicer 18. in 19. februarja 2011. 

2.9.1.5 Maturantska ekskurzija 
Tradicionalna ekskurzija dijakov in dijakinj 3. letnika na koncu in začetku šolskega leta je bila 
uspešno izvedena v času od 28. avgusta do 4. septembra 2011. 

2.9.1.6 Ulična četvorka in maturantski pohod 
Sedaj že tradicionalna javna plesna prireditev dijakov in dijakinj 4. letnikov na Glavnem trgu v 
Ljutomeru, ob podpori Občine Ljutomer in strokovnem vodstvu plesne šole Pingi, je bila uspešno 
izvedena 20. maja 2011. 

2.9.1.7 Podelitev maturitetnih spričeval 
13. julija 2011 je na Glavnem trgu v Ljutomeru potekala slavnostna podelitev maturitetnih spričeval, 
ki se je pričela ob 19.00. Podelili smo spričevala gimnazijskim maturantom, maturantom redne 
poklicne mature in odraslim. Pri pripravi kulturno-zabavnega programa so sodelovali dijaki 3. a 
(priprava montiranih posnetkov) in dijaka iz 3. c Monika Dajčar in Rok Krese, ki sta tudi moderirala 
celotno prireditev. Glasbeni del je izvajal pevski zbor GFML. Slavnostni govorniki so bili Irena 
Kumer, predstojnica ZŠ M. Sobota, dr. Henrik Gjerkeš, Olga Karba, županja občine Ljutomer, in 
namestnica župana občine Beltinci. Prireditev je potekala do 22.30. Pri izvedbi programa (tehnični in 
vsebinski) so sodelovali: Tanja Bigec, Jernej Jakelj, Borut Slavic, Damjan Erhatič, Ludvik Rogan, 
Danijel Berden in Tatjana Rozmarič Poštrak.  
Nosilka: Tanja Bigec, prof. 

2.9.1.8 Podelitev priznanj 
Na zadnji šolski dan šola podeli pohvale in priznanja dijakom in dijakinjam za dosežke, ki so jih 
dosegli v iztekajočem se šolskem letu. Prireditev s knjižnimi nagradami podpre tudi Občina Ljutomer. 
Nosilka: Katja Peršak, prof. 

2.9.1.9 Kulturni maraton 
Letos je Kulturni maraton 2011, sicer že 14. po vrsti, potekal med 22. in 24. 6. 2011. V sredo, 22. 6. 
2011 je po jutranji razredni uri potekalo 54 delavnic, s katerimi smo skušali pokriti najširši spekter 
dijaških interesov. Dijaki so delavnice izbirali povsem v skladu s svojimi željami. 
V četrtek, 23. 6. 2011, je jutranji razredni uri sledila evakuacijska vaja, nato pa so se vsi dijaki zbrali v 
telovadnici ŠIC, kjer je potekala šolska proslava ob 20. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije. 
Posebno presenečenje je predstavljal nastop plesno-akrobatske skupine Flip iz Pirana. Izbrana skupina 
dijakov se je udeležila še pogovora s Tonetom Partljičem, ki je bil osrednji govornik na šolski 
proslavi. Popoldne je sledil Festival razrednih predstavitev, na katerem so se vsi razredi predstavili s 
svojo točko, ocena pa je bila del medrazrednega tekmovanja. Sledila je nogometna tekma med dijaki 
in profesorji. Nato se je šolsko dvorišče spremenilo v veliko kuhinjo, saj si je vsak razred pripravljal 
svoj obrok na prostem. Iznajdljivost in ustvarjalnost pri kuhanju in pečenju sta bili glavni merili pri 
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letošnjem drugem delu medrazrednega tekmovanja. Prvo nagrado je osvojil 1. va, drugo nagrado 1. vb 
in tretjo nagrado 3. v-razred. Zvečer je sledil še koncert skupine Free for cash pred šolo. 
V petek, 24. 6. 2011, sta dijake in profesorje čakala še ogled filmske predstave v Domu kulture in 
podelitev spričeval. Popoldne pa so dijaki, ki so se v celotnem šolskem letu še posebej izkazali, iz 
ravnateljevih rok prejeli šolska priznanja za svoje dosežke. 
Nosilec: Saša Pergar, prof. 

2.9.1.10 Mednarodni debatni turnir v Ljutomeru, 4.–7. november 2010 
Tradicionalni Mednarodni debatni turnir, ki ga organiziramo skupaj z Zavodom za kulturo dialoga 
ZIP, je letos  potekal v sklopu projekta Think - Meet - Include - Debate - Europe, ki ga je financirala 
Evropska  komisija. Udeleženci so prišli iz Južne Koreje, Katarja, Turčije, Anglije, Nemčije, Češke, 
Slovaške, Estonije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Romunije ter Slovenije. Skupno je sodelovalo 48 
ekip, v vsaki so bili trije debaterji. Z naše šole je debatiralo 5 ekip.  
Ker so nekateri gostje prispeli že v sredo, 3. novembra, je bil v četrtek organiziran izlet. Najprej smo 
se ustavili na domačiji, kjer pridelujejo bučno olje. Tam so nam razložili postopek pridelave, poskusili 
pa smo tudi odlično bučno olje na kosu kruha. Naslednja postaja je bila ogled prazgodovinske vasi, 
kjer so uprizorili predstavo o življenju v tistem času. Po predstavi smo se peš sprehodili do Ivanovega 
izvira. Sledilo je kosilo, po kosilu pa nas je avtobus  odpeljal na Jeruzalem. Temu je sledila vožnja do 
Maribora, kjer je bila v Multimedijskem centru Kibla razprava na temo varnosti na internetu, piratstvo 
ter pomen interneta v današnjem svetu.  
V petek, 5. novembra, po delavnici za sodnike, ki jo je vodila predsednica sveta Svetovnega 
srednješolskega debatnega prvenstva, gospa Claire Ryan iz Nove Zelandije, se je ob 14. uri začel 
turnir. Trditev, na katero je potekala prva debata, je bila, da bi morala EU podeliti amnestijo vsem 
ilegalnim imigrantom, ki trenutno živijo znotraj njenih meja. Naslednja debata je bila impromptu, kar 
pomeni, da so debaterji trditev izvedeli eno uro pred debato in so v tem času morali brez pomoči 
mentorjev pripraviti primer. Trditev je bila, da bi morala država finančno nagraditi podjetja, ki bi 
opustila poskuse na živalih. 
Debatne trditve v soboto so bile, da bi morali biti vsi državljani deležni temeljnega dohodka ter 
naslednja, da bi morali biti vsi zaposleni deležni dobička v podjetjih, kjer so zaposleni. Vmes pa sta 
potekali še dve impromptu debati:  internetni dostop bi morali odvzeti vsem, ki kršijo avtorske pravice 
na internetu, in ukiniti bi morali šolnine za vse univerze. Po koncu vseh debat je bila v šoli odlična 
večerja, potem pa je v jedilnici potekal kulturni večer s predstavitvijo sodelujočih držav. Udeleženci so 
poizkušali najrazličnejšo hrano in se spakovali ob angleškem Marmite-u, plesali s Katarci, na stojnici  
Nove Zelandije reševali nagradni kviz in predvsem »minglali«. Na koncu je bila razglasitev 
četrtfinalistov, ti so bili: dve ekipi iz Estonije,  Gimnazija Celje Center in po ena ekipa iz Nemčije, 
Hrvaške, Južne Koreje ter Romunije. 
V nedeljo se je ob devetih začel četrtfinale. Trditev je bila, da bi moralo biti Kosovo prva izmed držav 
zahodnega Balkana, ki bo vstopila v EU. Temu je sledil polfinale z impromptu trditvijo, da bi morali 
prepovedati oglaševanje hitre hrane. V polfinalu so se pomerile ekipe iz Nemčije in iz Južne Koreje, 
ter iz Hrvaške in Estonije. Sledilo je kosilo v Domu starejših občanov. V finalu je trditev, Modra karta 
je škodljiva, zagovarjala ekipa iz Južne Koreje, nasprotovali pa so ji Estonci. Po končani debati so 
razglasili 10 najboljših govorcev ter zmagovalno ekipo. To je bila ekipa iz Estonije, ki bo to državo  
drugo leto zastopala na svetovnem prvenstvu na Škotskem.  
Tekom dneva je postalo znano, kdo bo zastopal Slovenijo na tem svetovnem debatnem prvenstvu.  To 
bodo: Tina Bencik (2. gimnazija Maribor), Mojca Juteršek (Gimnazija Litija), Nastja Strnad 
(Gimnazija Celje Center), Jernej Fink (Gimnazija Slovenj Gradec) ter Zoran Fijavž, dijak naše 
gimnazije.  
Mentorica: Liana Miholič, prof. 

2.9.1.11 Dan spomina na mrtve 
Pridružili smo se s kulturnim programom vsakoletnemu spominu na mrtve. 
Nosilka: Lilijana Fijavž, prof. 
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2.9.1.12 Obeležitev slovenskega kulturnega praznika 
Ob slovenskem kulturnem prazniku smo dijakom prvih in drugih letnikov pripravili recital poezije 
Neže Maurer z naslovom Omrežimo svet, za dijake tretjih in četrtih letnikov pa literarno srečanje s 
Ferijem Lainščkom Raza.  
Nosilki: Cilka Jakelj, prof., in Irena Štuhec, prof. 

2.9.1.13 Proslava ob dnevu državnosti 
24. junija 2011 smo na šoli organizirali proslavo ob dnevu državnosti. Na prireditvi so nastopili dijaki 
z recitacijami, pevskimi in glasbenimi točkami pod mentorstvom Katje Peršak. Slavnostni govornik je 
bil g. Tone Partljič. Prireditev je vodila Katja Peršak, ki je po prireditvi pripravila tudi pogovor z 
literatom in nekdanjim poslancem.  
Nosilec: Franc Čuš, prof. 

2.10. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
Naloga svetovalne službe v šoli je pomagati in sodelovati z osnovnim namenom, da bi bili vsi 
posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čimbolj uspešni pri 
uresničevanju temeljnega cilja in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih 
vzgojno-izobraževalnih ciljev. Zaradi kompleksnih pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj, ki 
se pojavljajo v šolski svetovalni službi, je delo interdisciplinarne narave. Za uspešno delo v šolski 
svetovalni službi in za vzpostavitev svetovalnega odnosa je zato nujno sodelovanje med vsemi 
udeleženci v izobraževanju (dijaki, učitelji, vodstvom šole in zunanjimi institucijami).  
V šolskem letu 2010/2011 smo bile v šolski svetovalni službi (ŠSS) zaposlene: 
• pedagoginja s polnim delovnim časom,  
• pedagoginja (profesorica pedagogike in nemščine), ki je prevzela predvsem dijake s posebnimi 

potrebami ter organiziranje dodatne učne pomoči za vse dijake na šoli ter sodelovala med vpisnim 
postopkom (informativni dnevi, vpis novincev),  

• volonterska pripravnica – psihologinja. 
Če šolsko leto in realizacijo dela svetovalne službe na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer 
analiziramo po sklopih iz programskih smernic, ki predstavljajo standard za delo šolske svetovalne 
službe, je bila večina planiranega dela opravljenega 

2.10.1. Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela 

− Sodelovanje pri oblikovanju LDN šole in posameznih dejavnostih, kjer so bile tudi letos 
prednostne naloge v okviru projekta Posodobitev gimnazije. Šolska svetovalna delavka je vodja 
šolskega razvojnega tima, ki na šolski ravni skrbi za uvajanje ciljev projekta. 

− Oblikovanje oddelkov (dva oddelka programa predšolske vzgoje ter štirje oddelki programa 
gimnazija). 

− Spremljanje in evalvacija opravljenih nalog šole, svetovalne službe z vodenjem dnevnika o 
opravljenih nalogah. 

− Posvetovalno delo z vodstvom šole (informativni dan, uvajanje novosti ...). 
− Sodelovanje pri pripravi in izvedbi predinformativnega dneva na gimnaziji (januar 2011, kjer so 

sodelovali predstavniki 26 slovenskih fakultet) in informativnih dni za osnovne šole na gimnaziji 
in na različnih lokacijah v Pomurju (januar, februar 2011).  

V okviru sklopa Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in opravil šolskega svetovalnega dela 
opažam, da se pojavljajo nove zahteve in pričakovanja. Pogosto so nove naloge v nasprotju s 
tolmačenjem posameznega zakona (Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o preprečevanju 
nasilja …).  
Med šolskim letom so smo se začeli načrtno pripravljati tudi na novo nalogo, delo z nadarjenimi, ki bo 
s šolskim letom 2011/2012 postalo za srednje šole obvezno. 
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2.10.1.1 Razvojno-analitične naloge 
Dela, ki smo jih v šolskem letu na tem področju opravili so:  
− analiza vpisa novincev, uspešnosti ponavljalcev, vzgojno-izobraževalno delo z dijaki s posebnimi 

potrebami, evidentiranje nadarjenih dijakov ter analiza interesov dijakov, ki se vpisujejo v našo 
šolo; 

− spremljanje in evalvacija uvajanja elementov posodobitve gimnazije v pouk v prvem in v drugem 
letniku s poudarkom na razvijanju kompetence učenje učenja ter socialne kompetence;  

− sodelovanje pri šolskih projektih (Comenius projekti, Evropski oddelki, Debata – Mednarodni 
debatni vikend v novembru 2010). 

Med šolskim letom smo v ŠSS sodelovali tudi pri izvedbi raznih anket (Zavod RS za šolstvo, Inštitut 
za varovanje zdravja RS, Univerzitetni klinični center Ljubljana in drugimi).  

2.10.1.2 Delo z dijaki:  
− Vpis in sprejem šolskih novincev predstavlja vedno eno najbolj stresnih obdobij oz. del v šolski 

svetovalni službi. V lanskem šolskem letu smo ponovno imeli omejitev vpisa na obeh programih. 
Vpisali smo 116 dijakov in dijakinj ali štiri oddelke programa gimnazija in 57 dijakov in dijakinj 
programa predšolska vzgoja (junij 2011). 

− Socializacijski dnevi so se odvijali v mesecu septembru 2010. Vključili smo vse dijake in dijakinje 
1. letnikov po planiranem razporedu, sodelovali so tudi vsi njihovi razredniki in razredničarke. Pri 
pripravi in izvedbi delavnic smo sodelovale obe pedagoginji in psihologinja. Uvedba 
socializacijskih dni za 1. letnike je ugodno sprejeta med razredniki ter med dijaki in dijakinjami, 
zato bomo s podobno obliko oblikovanja novih razrednih kolektivov nadaljevali tudi v bodoče. 

− Poklicno informiranje in svetovanje je skupinsko in individualno. Vanj so bili zajeti vsi dijaki in 
dijakinje tretjih, četrtih letnikov in maturitetnega tečaja. Pri skupinskem svetovanju v dveh do treh 
šolskih urah dijake in dijakinje v razredu seznanimo s pogoji vpisnega postopka na univerze, z 
izračunom števila točk pri omejitvah vpisa ter s programom Kam in kako. Individualnih 
razgovorov se ne udeležijo vsi dijaki, vseeno pa je intenzivnost poklicnega svetovanja za četrte 
letnike in maturitetni tečaj od decembra 2010 do marca 2011 na višku, saj takrat poteka vpis na 
univerzo. V mesecu maju je bil poudarek pri poklicnem svetovanju na tretjih letnikih, ko so se 
odločali za izbirne predmete pri maturi.  

− Organizirali smo (pred)informativni dan za vpis na univerze, ko so predstavniki 26 fakultet iz treh 
slovenskih univerz predstavili svoje študijske programe. Predstavitve fakultet so se udeležili bolj 
tretji letniki kot četrti letniki. Novost je pri dijakih in dijakinjah in v javnosti naletela na ugoden 
odziv (januar 2011). 

− Organiziranje 80-urnega tečaja na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer za priprave na sprejemne 
izpite na umetniških fakultetah. 

− Identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih problemov dijakov je stalna naloga 
šolske svetovalne službe. Pri tem delu se povezujemo s centri za socialno delo v Pomurju in traja 
čez celo leto. 

− Sodelovanje z razredniki pri reševanju posameznih težav v razredu, pri roditeljskih sestankih, pri 
evidentiranju dijakov in dijakinj, ki potrebujejo pedagoške pogodbe in pri izdelavi 
individualiziranih programov za dijake s posebnimi potrebami ter pri pripravi poročil o 
opravljenih dodatnih urah za Ministrstvo RS za šolstvo. 

− Splošno-razvojni preventivni programi (razredne ure, socializacijski dnevi). 
− Nadarjeni dijaki in njihovo evidentiranje je nova naloga na srednji šoli, ko naj bi srednje šole čim 

bolj kakovostno nadaljevale sistematično delo z že odkritimi nadarjenimi iz osnovne šole. 
Psihologinja se je udeležila izobraževanja za odkrivanje nadarjenih (marec 2011). 

− Identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih problemov dijakov in svetovalna 
pomoč dijakom pri razreševanju osebnih razvojnih ali situacijskih težav (stalna naloga).  
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2.10.1.3 Delo z učitelji: 
Šolska svetovalna služba skuša pri delu z učitelji kar najbolj spodbujati strokovno avtonomnost 
učitelja pri uvajanju novosti v pouk, njihovo skrb za strokovno delo v razredu ter za sistematično 
beleženje in evalvacijo opravljenega dela:  
− Identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih problemov dijakov.  
− Koordiniranje dela v okviru Ministrstva RS za šolstvo Posodobitev gimnazije in Konzorcija 

gimnazij kot vodja šolskega razvojnega tima, z rednimi srečanji in organizacijo izobraževanja 
učiteljev na šoli. 

− Sodelovanje na sestankih oddelčnega in celotnega učiteljskega zbora, sodelovanje na strokovnih 
aktivih učiteljev, hospitacije v razredu pri novih oblikah in metodah dela (kroskurikularne 
povezave, uvajanje novih predmetov v pouk, debata pri pouku, sodelovanje s tujim učiteljem). 

− Individualne strokovne konzultacije in konzultacije na strokovnih aktivih, pri čemer so teme zelo 
različne: uvajanje novih šolskih predmetov v pouk, ocenjevanje in nivojski pouk, različna 
problematika oddelka … 

− Sodelovanje z razredniki pri pripravi individualiziranih programov dijakom, ki imajo odločbo 
Komisije za usmerjanje, pedagoških pogodb, sklepov dijakom s statusi športnika, tekmovalca, 
kulturnika. 

− Sodelovanje na sestankih oddelčnega in celotnega učiteljskega zbora, koordiniranje dela 
razrednikov. 

− Preučevanje potreb po strokovnem spopolnjevanju, aktivna udeležba v internem strokovnem 
spopolnjevanju, dajanje predlogov o izobraževanju za kolektiv vodstvu šole. 

− Sodelovanje na strokovnih aktivih učiteljev in hospitacije v razredu pri novih oblikah in metodah 
dela. 

− Svetovanje in dogovor z učitelji zaradi izvajanja pouka ali vodenja razreda. 
− Sodelovanje s pripravnico v šolski svetovalni službi. 

2.10.1.4 Delo s starši 
− Govorilne ure po urniku so bile najpogosteje namenjene staršem dijakov s posebnimi potrebami 

(to so dijaki, ki jim je Komisija o usmeritvi izdala odločbo o prilagoditvah pri pouku) ali staršem 
dijakov, ki potrebujejo pedagoške pogodbe. Dijakov z odločbami komisije smo imeli v minulem 
šolskem letu šestnajst, dva sta bila v postopku. Po potrebi smo za posamezne dijake pripravili 
pedagoške pogodbe zaradi njihovih zdravstvenih težav.  

− Na individualna svetovanja staršem so bili starši vabljeni in so se izvajala v primeru bolezni 
dijakov ali daljših neopravičenih odsotnosti ali če so razredniki izkazali željo po sodelovanju 
šolske svetovalne službe. Praviloma so v razgovorih sodelovali tudi dijaki. 

− Organizacija predavanj, delavnic in druge oblike skupinskega dela s starši (sodelovanje na prvem 
roditeljskem sestanku za starše 1. letnikov, avgust 2010, in predavanje na temo Poklicno 
svetovanje za 3. in 4. letnike, januar in maj 2011). 

2.10.1.5 Drugo delo 
− Mentorica slovenskega debatnega kluba (25 članov), spremstvo dijakom na debatnih turnirjih in v 

novembru soorganiziranje mednarodnega debatnega vikenda. 
− Vodja šolskega razvojnega tima in članica šolskega projektnega tima. 
− Strokovni seminarji in izobraževanja:  

1. Študijska skupina za svetovalno delo (tri srečanja). 
2. Projekt Posodobitev gimnazije, redna izobraževanja in posveti v organizaciji Zavoda 

RS za šolstvo.  
3. VPIS na univerzo in na srednjo šolo (januar 2011, maj 2011). 
4. Projekt Posodobitev gimnazije – mentorska mreža svetovalnih služb in članica 

predmetne razvojne skupine za šolsko svetovalno delo.  
- Mentorstvo volonterski pripravnici Tini Kajzer (od oktobra dalje).  
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2.11. KNJIŽNICA 

2.11.1. Interno strokovno bibliotekarsko delo 
Šolska knjižnica je skozi vse leto sodelovala z zunanjimi ustanovami: knjigarnami, založbami, 
zastopniki založb, ter se sproti seznanjala z novostmi na knjižnem trgu. Knjižnično zalogo, 
monografske, serijske publikacije, neknjižno gradivo smo skozi vso šolsko leto smotrno obnavljali z 
letnim prirastom, ki je znesel 548 novih enot. Aktualizacija knjižničnega gradiva je potekala s 
pomočjo predstavnikov večjih založb, ki redno obiskujejo in informirajo šolsko knjižnico o knjižnih 
novostih (npr. Založba Rokus, gospa Slavica Bela, Založba mladinska knjiga, gospa Brigita Orgulan, 
Založba Modrijan, gospa Iris Herman, Tehnična založba Slovenije, gospod Anton Kopitar, in drugi) 
ter z direktnim obveščanjem založb preko elektronske pošte. Sodelovali smo tudi s knjigarnami 
Mladinska knjiga, Oxford center iz Ljubljane in Maribora. Obiskovala sem knjigarne, knjižnice in 
knjižni sejem v Ljubljani. Nabavljali smo po posvetu s strokovnimi aktivi, vodji aktiva za posamezna 
predmetna področja. Nekaj gradiva smo dobili v dar. Obseg periodičnega gradiva je zadovoljiv – 46 
naslovov. V knjižnično zbirko smo vključili tudi vse publikacije, ki so izšle na šoli (raziskovalne 
naloge, seminarske in maturitetne naloge, šolska glasila, drugo gradivo). 
V skladu z usmeritvijo šole smo še letos posebej vsebinsko izpopolnili knjižnično zbirko s področij, ki 
jih dijaki največ izbirajo za maturitetne naloge, pa tudi gradivo, ki predstavlja sodobne oblike učenja 
in poučevanja. Na osnovi dogovora z aktivom jezikoslovja smo za letošnje Cankarjevo tekmovanje 
nabavili po pet izvodov knjig za obe stopnji. Dopolnili smo nekatere naslove del za obvezno domače 
branje pri slovenskem jeziku za oba programa ter leposlovje v slovenskem in tujih jezikih (za angleško 
in nemško bralno značko).  
Knjižnično gradivo je bilo obdelano po predpisih bibliotekarske stroke, ki zajema inventarizacijo 
knjižničnega gradiva, formalno in vsebinsko obdelavo ter tehnično opremo gradiva. Kot vodja šolske 
knjižnice sem sproti urejala knjižnično gradivo na policah, kontrolirala in vzdrževala gradivo v 
prostem pristopu, izločala poškodovano, opravljala preprostejša popravila ter ga tehnično opremljala. 
Gradivo je opremljeno, urejeno in strokovno postavljeno na ustrezno mesto, na police v knjižnici in v 
kabinetih. Uvrščeno je po načelu prostega pristopa in na osnovi sistema univerzalne decimalne 
klasifikacije (UDK).  

2.11.2. Pedagoško delo 
Obisk knjižnice in izposoja knjižničnega gradiva v šolskem letu 2010/11 sta zadovoljiva. Dijaki so si 
izposodili 4171 enot, od tega največ gradiva, ki je neposredno povezano z učnim programom 
(učbeniki, strokovna literatura, slovarji, leksikoni enciklopedije, maturitetno gradivo, serijske 
publikacije). Dijaki nižjih letnikov so prebirali sodobno mladinsko leposlovje ter leposlovje, ki je bilo 
predpisano za bralno tekmovanje (Cankarjevo, nemško in angleško) ter za domače branje.  Profesorji 
in ostalo osebje gimnazije so si izposodili 1997 enot gradiva, največ strokovne literature (monografske 
in serijske publikacije), precej pa tudi leposlovja. 
Individualno bibliopedagoško delo s posameznimi dijaki je potekalo ob izposoji vsak dan najmanj štiri 
pedagoške ure. Obiskovalcem in članom knjižnice sem individualno svetovala in pomagala pri iskanju 
in izboru informacij in gradiva, pri vrednotenju, uporabi in vključevanju gradiva v izobraževalni 
proces, pri iskanji gradiv za izdelavo domačih nalog, referatov, seminarskih nalog, priprav za pouk 
(ekskurzije, naravoslovni dnevi) ipd., torej za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva.  
Vodila sem pedagoške ure z oddelki. Pouk knjižnična informacijska znanja (KIZ) smo letos 
nadaljevali po posodobljenem kurikulu. Izveden je bil v različnih terminih. Temeljil je na učno-ciljno 
in procesno razvojnem načrtovanju. Učenci so gradili znanje skozi izkušnje, z vključevanjem miselnih 
procesov. Pouk smo izvedli v medpredmetnih povezavah, pri razrednih urah, v projektnih tednih, 
tednu OIV in dnevih dejavnosti.  V tem šolskem letu je šolska knjižnica v programu gimnazija izvajala 
Knjižnična informacijska znanja, in sicer deset pedagoških ur v 1. letniku ter pet pedagoških  ur v 2. 
letniku. 
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Dijake sem med drugim navajala na vse vrste knjižničnih pomagal (leksikoni, enciklopedije, 
bibliografije, atlasi, katalogi ...), vzgajala sem jih v uporabi vsega knjižničnega gradiva, predvsem pa 
jih stimulirala za branje leposlovja ter strokovne literature.  
V okviru medknjižničnega sodelovanja smo si prvimi letniki ogledali Pokrajinsko in študijsko 
knjižnico Murska Sobota. Januarja 2010 smo si v sklopu medpredmetne povezave (FI, LUM, KIZ) 
ogledali NUK v Ljubljani. Maja smo s prvimi letniki obiskali Splošno knjižnico Ljutomer, kjer smo 
sodelovali v projektu Rastem s knjigo, ki so ga pripravili Javna agencija za knjigo RS ter Združenje 
splošnih knjižnic, ob podpori Zavoda za šolstvo RS, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in 
Društva slovenskih pisateljev. Z drugimi letniki smo si v sklopu medpredmetne povezave (ZG, KIZ) 
ogledali Univerzitetno knjižnico Maribor.  
Pri dejavnosti pogovorjevalnica smo se z dijaki pogovarjali o prebranih knjigah. Dijaki so izmenjali 
izkušnje o prebrani knjigi, ki se jih je dotaknila. Njihove povzetke smo redno objavljali v šolskem 
glasilu GFM novice, v rubriki pogovorjevalnica.  
 
1.1.3. Strokovno izpopolnjevanje  
Izobraževanje vodje šolske knjižnice je potekalo v skladu s programom izobraževanja, ki je določen v 
delovnem načrtu za tekoče šolsko leto in na osnovi vabil. Udeleževala sem se seminarjev stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja bibliotekarjev v okviru projekta Uvajanje posodobljenih učnih načrtov v 
gimnazijskih programih (Izobraževanje za izvajanje posodobljenega kurikula Knjižnično 
informacijsko znanje). S svojim aktivnim prispevkom, referatom, sem se udeležila 4. kongresa šolskih 
knjižničarjev Slovenije, ki je bil oktobra na Rogli, ter 27. knjižnega sejma v CD v Ljubljani. 

2.11.4. Druge naloge v sodelovanju z ostalimi delavci šole ter z zunanjimi ustanovami 
Šolska knjižnica je skupaj z dijaki sodelovala pri kulturnih in športnih dnevih, pri organiziranju 
srečanj z ustvarjalci knjige, literati (s Ferijem Lainščkom, Karolino Kolmanič, z Moniko  Čuš) in pri 
pripravi priložnostnih  razstav s kulturnim programom ter z redno predstavitvijo novosti v knjižnici. 
Ob Miklošičevih dnevih smo z dijaki pripravili zelo uspešno in odmevno razstavo z naslovom Krošnje 
brez korenin ni, Sodobni slovenski roman. Pred knjižnico se je zvrstilo nekaj razstav likovnih izdelkov 
dijakov. Ob 23. aprilu, svetovnem dnevu knjige, smo v okviru akcije »Podarimo knjigo« postavili 
stojnico z rabljenimi knjigami. 
Knjižnica je s strokovno pomočjo pomagala profesorjem in dijakom pri naročanju in nabavi ter 
razdeljevanju obveznih in dodatnih gradiv, ki jih potrebujejo za maturo ali za dodatno delo pri pouku. 
Kot vodja šolske knjižnice sem sodelovala na pedagoških in drugih konferencah, pisala prispevke za 
šolsko glasilo in generacijsko knjigo.  
Vodja šolske knjižnice: Veronika Prijol, prof.   
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3. ORGANIZACIJSKI IN ANALITIČNI KAZALCI ŠOLSKEGA LETA  

3.1. ORGANIZIRANOST STROKOVNIH AKTIVOV 
Strokovni aktivi so organizirani v naslednje skupine: 

Strokovni 
aktiv Člani 

Jezikoslovcev 

Klaudija 
Tivadar  Saša Pergar  Tanja Bigec  Lilijana 

Fijavž  Brigita Fras  Beverley 
Landricombe  

Lidija  
Kos Ulčar  Liljana Kosič  Liana 

Miholič  

Mojca 
Nedeljko 

Rižnar  

Miran 
Puconja  

Suzana 
Ramšak  

Irena Štuhec  Milojka 
Vaupotič  

Martina 
Vogrinec  

Liljana 
Fajdiga  

Veronika 
Prijol  Brina Miklavc  

Družboslovcev 

Franci Čuš  Jasna Čirič  Sonja Ferčak Obal Danilo Pihlar 
Simona 

Puconja 
Miran 

Suzana 
Rauter  Borut Slavic  

Tanja 
Trajbarič 

Lopert  
Jernej Jakelj Tone Ficko  Saša Vrbnjak  

Andrej Kos  Niko Peterka  Svetlana 
Krstić  Jasna Runjak    

Naravoslovcev 

Irena Rauter 
Repija  

Mateja 
Škrlec  

Natalija 
Horvat  Mira Babič  Marija 

Meznarič  
Mateja 
Godec  

Martina Trost  Simon Ülen Darinka 
Uršič  

Vesna 
Vrhovski  

Damjan 
Erhatič  Nina Žuman  

Ludvik 
Rogan       

Programa 
predšolske 

vzgoje 

Tatjana 
Rozmarič 
Poštrak  

Danijel 
Berden Borut Slavic Barbara 

Špilak  
Vesna 

Vrhovski  Bernarda Fras  

Simona 
Pihlar Jernej Jakelj Karolina 

Erjavc  Nina Žuman Svetlana 
Krstič 

Liljana 
Fajdiga 

Andrej Kos  Jasna Čirič Niko Peterka Milojka 
Vaupotič   

EO Čuš Franci sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v EO 
Izobraževanja 

odraslih 
Zvonko 
Kustec Liljana Grof Nina 

Đekovski in vsi učitelji, ki poučujejo v IO 

Vsi strokovni delavci izpolnjujejo zahtevano strokovno izobrazbo. 

3.2. ORGANIZACIJA POUKA IN DRUGIH OBLIK IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

3.2.1. Razporeditev pouka, počitnic in roki za opravljanje izpitov 
Razporeditev pouka, počitnic, OIV, IV, roditeljskih sestankov in rokov za opravljanje izpitov smo 
objavili v prvi številki GFM novic in na spletnih straneh. V prilogi tega poročila je tudi realizacija 
terminskega plana LDN za šolsko leto 2010/2011. 



Gimnazija Franca Mikloš iča Ljutomer POROČILO O REALIZACIJI LDN v š. l. 2010/11 

 

 Stran 52  

3.2.2. Časovna razporeditev ur pouka 
Pouk smo pričeli ob 7.05 za vse letnike. 1. 2. in 3. letniki po osem ur, 9. in 10. šolska ura sta bili 
namenjeni za 4. letnike in MT. 

 Od Do Malica 
1. šolska ura 7.05 7.50  
2. šolska ura 8.00 8.45  
3. šolska ura 8.50 9.35  
4. šolska ura 9.40 10.25 1. G in vsi letniki PV 
ODMOR cela šola 10.25 10.40 4. G letniki 
5. šolska ura 10.40 11.25 2. in 3. G letniki 
6. šolska ura 11.30 12.15  
7. šolska ura 12.20 13.05  
8. šolska ura 13.10 13.55  
9. šolska ura 14.00 14.45 za 4. letnike 
10. šolska ura 14.45 15.30 za 4. letnike 

3.3. RAZPOREDITEV DIJAKOV V ODDELKE IN SKUPINE 

Razred Razrednik  
Na začetku šol. leta Ob koncu šol. leta +  - % 

VSI M Σ M     
1. a BRIGITA FRAS  32 14 32 14     
1. b SIMON ÜLEN  28 13 28 13     
1. c LILIJANA FIJAVŽ  31 13 30 13 -1 -3,2 
1. d SONJA FERČAK  24 8 22 7 -2 -8,3 
1. letniki 115 48 112 47 -3 -2,6 
2. a SIMONA PIHLAR  34 12 34 12     
2. b MATEJA ŠKRLEC  34 15 34 15     
2. c TANJA T. LOPERT  34 11 34 11     
2. E KLAUDIJA TIVADAR  34 11 34 11     
2. letniki 136 49 136 49     
3. a MOJCA RIŽNAR NEDELJKO  33 14 33 14     
3. b SAŠA PERGAR  32 14 32 14     
3. c FRANC ČUŠ  31 10 31 10     
3. E JERNEJ JAKELJ  26 11 26 11     
3. letniki 122 49 122 49     
4. a IRENA ŠTUHEC  28 9 28 9     
4. b NATALIJA HORVAT  33 13 33 13     
4. c DARINKA URŠIČ  27 10 27 10     
4. d DANILO OBAL  33 12 33 12     
4. E SUZANA RAUTER 23 9 23 9     
4. letniki 144 53 144 53     
Gimnazija 517 199 514 198 -3 -0,6 
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Razred Razrednik  
Na začetku šol. leta Ob koncu šol. leta +  - % 

VSI M Σ M     
1. va LILJANA FAJDIGA  30 2 29 2 -1 -3,3 
1. vb SVETLANA KRSTIĆ  32   32       
2. va DANIJEL BERDEN  30 5 32 5 2 6,7 
2. vb MILOJKA VAUPOTIČ  30 4 29 4 -1 -3,3 
3. v VESNA VRHOVSKI  34 4 34 4     
4. v ANDREJ KOS  34 4 34 4     
Predšolska vzgoja 190 19 190 19     
MT NINA ĐEKOVSKI  36 11 35 10 -1 -2,8 
VSI 743 229 739 227 -4 -0,5 

3.3.1. Dijaki pri izbirnih predmetih v 2. letniku gimnazije 
V drugem letniku se dijaki in dijakinje samostojno odločajo o izbirnem predmetu. 

Predmet              Letnik 2. letnik 3. letnik 
IZBIRNI PREDMETI V GIMNAZIJI IN EO     
PTJ: Slovenija v svetu 34   
PTJ: Kultura in civilizacija   26 
Družbena vloga slovenščine 34   
Evropske študije   26 
Študij okolja 22  
Informatika  8 
Poudarjena Fizika  21 
Poudarjena Kemija  65 
Poudarjena Biologija  30 
DSD (od 2011 dalje)  16 
TJ III Francoščina 17 20 
TJ III Španščina 60  
Taktike razmišljanja (MAT) 10 12 
Likovno snovanje 18  

 

3.3.2. Dijaki pri izbirnih maturitetnih predmetih v 4. letniku gimnazije 

Predmet 4. letnik  Predmet 4. letnik 
Nemščina 8  Biologija 31 
Angleščina 11  Kemija 49 
Francoščina 4  Fizika 19 
Zgodovina  35  Psihologija 23 
Geografija 53  Sociologija 24 
   Informatika 8 
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3.4. UČNI USPEH 
Realizacija vzgojno-izobraževalnega dela je v kvalitetnem in kvantitativnem smislu dobra. Pri tem 
mislim na učni uspeh v vseh programih ob koncu pouka, kakor tudi ob koncu šolskega leta. Naslednja 
dva grafikona prikazujeta primerjavo učnega uspeha od leta 2005 naprej. 

Učni uspeh programa Gimnazija 

 
Učni uspeh programa Predšolska vzgoja 

 
Nasprotno pa beležimo v programu maturitetni tečaj slab učni uspeh. To je posledica dejstva, da se je 
veliko dijakov in dijakinj vpisalo v program zaradi statusa, veliko jih je premalo samokritičnih do 
svojih učnih sposobnosti. Nekaj dijakov in dijakinj je v koledarskem letu doseglo 21 let, ki omogočajo 
prijavo na maturo brez zaključnega spričevala. Vse to je imelo za posledico, da beležimo samo 22,9 
lani 27,3 % uspeh, čeprav smo jim nudili več kot je to predpisano z učnimi načrti. 
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Tako je učni uspeh šole 93,7 % v in če ne upoštevamo maturitetnega tečaja je učni uspeh neprimerno 
višji, in sicer 97,3 %. 
Tudi ostali analitični kazalci vzgojno-izobraževalnega dela so dobri in primerljivi z lanskoletnimi 
rezultati. Posamezni kazalci so prikazani v nadaljevanju v posameznih točkah: učni uspeh na koncu 
pouka, po spomladanskem izpitnem roku in jesenskem izpitnem roku oz. ob koncu šolskega leta, 
realizacija pouka, vzgojni ukrepi in obvezne izbirne vsebine. 

3.4.1. Učni uspeh ob koncu šolskega leta 

    Število dijakov Učni uspeh ob koncu šol. leta 2010/2011 

  na zač. 
šol. l. (1) 

ob koncu 
(2) 

+  
- % Število pozitivnih 

dijakov 
Število neg. 

dijakov 
Število 

neocenjenih 

 R. Razrednik  VSI M Σ M     M Ž Σ % 
(1) 

% 
(2) M Ž Σ % M Ž Σ % 

1. a BRIGITA FRAS  32 14 32 14     13 17 30 93,8 93,8 1 1 2 6,3         
1. b SIMON ÜLEN  28 13 28 13     12 15 27 96,4 96,4 1   1 3,6         

1. c LILIJANA 
FIJAVŽ  31 13 30 13 -1 -3,2 13 17 30 96,8 100,0                 

1. d SONJA FERČAK  24 8 22 7 -2 -8,3 6 15 21 87,5 95,5 1   1 4,5         
1. letniki 115 48 112 47 -3 -2,6 44 64 108 93,9 96,4 3 1 4 3,6         

2. a SIMONA 
PIHLAR  34 12 34 12     12 22 34 100,0 100,0                 

2. b MATEJA 
ŠKRLEC  34 15 34 15     15 19 34 100,0 100,0                 

2. c TANJA T. 
LOPERT  34 11 34 11     11 23 34 100,0 100,0                 

2. E KLAUDIJA 
TIVADAR  34 11 34 11     11 22 33 97,1 97,1   1 1 2,9         

2. letniki 136 49 136 49     49 86 135 99,3 99,3   1 1 0,7         

3. a MOJCA RIŽNAR 
NEDELJKO  33 14 33 14     14 19 33 100,0 100,0                 

3. b SAŠA PERGAR  32 14 32 14     13 18 31 96,9 96,9 1   1 3,1         
3. c FRANC ČUŠ  31 10 31 10     9 21 30 96,8 96,8         1   1 3,2 
3. E JERNEJ JAKELJ  26 11 26 11     11 15 26 100,0 100,0                 
3. letniki 122 49 122 49     47 73 120 98,4 98,4 1   1 0,8 1   1 0,8 
4. a IRENA ŠTUHEC  28 9 28 9     9 19 28 100,0 100,0                 

4. b NATALIJA 
HORVAT  33 13 33 13     13 20 33 100,0 100,0                 

4. c DARINKA 
URŠIČ  27 10 27 10     10 16 26 96,3 96,3   1 1 3,7         

4. d DANILO OBAL  33 12 33 12     12 21 33 100,0 100,0                 

4. E SUZANA 
RAUTER  23 9 23 9     9 14 23 100,0 100,0                 

4. letniki 144 53 144 53     53 90 143 99,3 99,3   1 1 0,7         
G   517 199 514 198 -3 -0,6 193 313 506 97,9 98,4 4 3 7 1,4 1   1 0,2 
1. 
va 

LILJANA 
FAJDIGA  30 2 28 2 -2 -6,7 2 24 26 86,7 92,9   2 2 7,1         

1. 
vb 

SVETLANA 
KRSTIĆ  32   31   -1 -3,1   28 28 87,5 90,3   3 3 9,7         

2. 
va 

DANIJEL 
BERDEN  30 5 32 5 -2 -6,7 5 25 30 100,0 93,8   2 2 6,3         

2. MILOJKA 30 4 27 4 -3 - 3 22 25 83,3 92,6 1 1 2 7,4         
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    Število dijakov Učni uspeh ob koncu šol. leta 2010/2011 

  na zač. 
šol. l. (1) 

ob koncu 
(2) 

+  
- % Število pozitivnih 

dijakov 
Število neg. 

dijakov 
Število 

neocenjenih 

 R. Razrednik  VSI M Σ M     M Ž Σ % 
(1) 

% 
(2) M Ž Σ % M Ž Σ % 

vb VAUPOTIČ  10,0 

3. v VESNA 
VRHOVSKI  34 4 34 4     4 28 32 94,1 94,1   1 1 2,9   1 1 2,9 

4. v ANDREJ KOS  34 4 34 4     4 30 34 100,0 100,0                 
Vzgoj. oddelki 190 19 186 19 -4 -2,1 18 157 175 92,1 94,1 1 9 10 5,4   1 1 0,5 
G+P   707 218 700 217 -7 -1,0 211 470 681 96,3 97,3 5 12 17 2,4 1 1 2 0,3 

MT NINA 
ĐEKOVSKI  36 11 35 10 -1 -2,8 2 6 8 22,2 22,9   1 1 2,9 8 18 26 74,3 

VSI 743 229 735 227 -8 -1,1 213 476 689 92,7 93,7 5 13 18 2,4 9 19 28 3,8 

3.4.2. Učni uspeh po končnem uspehu ob koncu šolskega leta 

Razred 
Število   

odličnih prav dobrih dobrih zadostnih negativni neocenjenih Uspeh 
1. a 2 10 16 2 2   3,25 
1. b 2 13 12   1   3,54 
1. c 5 14 10 1     3,77 
1. d 6 2 13   1   3,55 
1. letniki 15 39 51 3 4   3,52 
2. a 10 15 9       4,03 
2. b 9 12 10 3     3,79 
2. c 7 14 12 1     3,79 
2. E 6 14 13   1   3,71 
2. letniki 32 55 44 4 1   3,83 
3. a 11 18 4       4,21 
3. b 12 13 6   1   4,09 
3. c 5 6 14 5   1 3,29 
3. E 6 11 8 1     3,85 
3. letniki 34 48 32 6 1 1 3,87 
4. a 7 13 8       3,96 
4. b 7 18 8       3,97 
4. c 6 13 6 1 1   3,81 
4. d 11 19 3       4,24 
4. E 12 7 4       4,35 
4. letniki 43 70 29 1 1   4,06 
G 124 212 156 14 7 1 3,84 
1. va 1 8 15 2 2   3,14 
1. vb   11 14 3 3   3,06 
2. va 3 11 14 2 2   3,34 
2. vb 1 13 11   2   3,41 
3. v 6 11 13 2 1 1 3,50 
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Razred 
Število   

odličnih prav dobrih dobrih zadostnih negativni neocenjenih Uspeh 
4. v 9 15 10       3,97 
Vzgoj. oddelki 20 69 77 9 10 1 3,42 
G+P 144 281 233 23 17 2 3,73 
MT     5 3 1 26 1,37 
VSI 144 281 238 26 18 28 3,61 

 
  

odli!nih, 15, 
13% 

prav dobrih, 39, 
35% 

dobrih, 51, 45% 

zadostnih, 3, 3% 

negativni, 4, 4% 

neocenjenih, 0, 
0% 

1. letniki gimnazije 

odli!nih, 34, 28% 

prav dobrih, 48, 
39% 

dobrih, 32, 26% 

zadostnih, 6, 5% 

negativni, 1, 1% 
neocenjenih, 1, 

1% 

3. letniki gimnazije 

odli!nih, 124, 
24% 

prav dobrih, 212, 
41% 

dobrih, 156, 30% 

zadostnih, 14, 
3% negativni, 7, 2% 

neocenjenih, 1, 
0% 

Program Gimnazija 

odli!nih, 20, 
11% 

prav dobrih, 69, 
37% 

dobrih, 77, 41% 

zadostnih, 9, 5% 

negativni, 10, 
5% neocenjenih, 1, 

1% 

Program Pred!olska vzgoja 

odli!nih, 0, 0% 

prav dobrih, 0, 
0% 

dobrih, 5, 14% 
zadostnih, 3, 9% 

negativni, 1, 3% neocenjenih, 26, 
74% 

Maturitetni te"aj 

odli!nih, 144, 
20% 

prav dobrih, 
281, 38% 

dobrih, 238, 
32% 

zadostnih, 26, 
4% 

negativni, 18, 
2% neocenjenih, 28, 

4% 

#ola 

odli!nih, 32, 
24% 

prav dobrih, 55, 
40% 

dobrih, 44, 32% 

zadostnih, 4, 3% negativni, 1, 1% 

neocenjenih, 0, 
0% 

2. letniki gimnazije 

odli!nih, 43, 30% 

prav dobrih, 70, 
48% 

dobrih, 29, 20% 

zadostnih, 1, 1% 
negativni, 1, 1% 

neocenjenih, 0, 
0% 

4. letniki gimnazije 
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3.5. POROČILO O REALIZACIJI IN IZVEDBI POUKA  
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Realizacija ur je po predmetih in skupno v programih dovolj velika, da ne potrebuje dodatnih analiz. 



Gimnazija Franca Mikloš iča Ljutomer POROČILO O REALIZACIJI LDN v š. l. 2010/11 

 

 Stran 60  

3.6. OBISKOVANJE POUKA IN VZGOJNI UKREPI 
V preteklem šolskem letu smo posvečali posebno pozornost obiskovanju pouka. Razredniki so sprotno 
preverjali in obveščali starše o sumljivih odsotnostih dijakov in dijakinj, pa kljub vsemu je povprečno 
število ur manjkanja na dijaka še vedno preveliko. 

 Razred Opravičene ure Neopravičene ure Skupaj Na dijaka 
1. a 1933 54 1987 62,1 
1. b 1406 3 1409 50,3 
1. c 1696 40 1736 56,0 
1. d 1774 75 1849 77,0 
1. letniki 6809 172 6981 60,7 
2. a 1389 49 1438 42,3 
2. b 3013 62 3075 90,4 
2. c 2025 70 2095 61,6 
2. E 3485 84 3569 105,0 
2. letniki 9912 265 10177 74,8 
3. a 1767 50 1817 55,1 
3. b 2707 28 2735 85,5 
3. c 2618 119 2737 88,3 
3. E 2483 95 2578 99,2 
3. letniki 9575 292 9867 80,9 
4. a 1221 135 1356 48,4 
4. b 1624 118 1742 52,8 
4. c 1310 109 1419 52,6 
4. d 2329 86 2415 73,2 
4. E 1203 35 1238 53,8 
4. letniki 7687 483 8170 56,7 
G 33.983 1.212 35.195 68,1 
1. va 1689 99 1788 59,6 
1. vb 1167 32 1199 37,5 
2. va 2808 75 2883 96,1 
2. vb 2363 165 2528 84,3 
3. v 2858 85 2943 86,6 
4. v 3005 134 3139 92,3 
Vzgoj. oddelki 13.890 590 14480 76,2 
G+P 47.873 1.802 49.675 70,3 
MT 3566 271 3837 106,6 
VSI 51.439 2.073 53.512 72,0 
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4. MATURA 2011 

Letošnji rezultati poklicne in splošne mature so zelo dobri. Pri splošni maturi beležimo poleg 100 % 
uspeha četrtošolcev, še petnajst "zlatih" maturantov in maturantk in žal nobenega maturanta, ki bi  
dosegel vseh 34 možnih točk.  

Zlati maturantje splošne mature 2011 so: 

1. BENCAK  MATEJ 
2. BOROVŠAK MARUŠA 
3. DUGAR TAMARA 
4. GABOR ALJA 
5. HLADEN ALJOŠ 
6. KOLBL JERNEJ 
7. KOROŠEC  EVA 
8. MLJAČ DEA 
9. NEMEC KATARINA 
10. NOVAK  PETRA 
11. RATEK GREGOR 
12. ROPOŠA TAMARA 
13. TIBAUT MAJA 
14. VIGALI ALEŠ 
15. ŽIBRAT SARA 

63,5	  

73,7	  

51,7	  

63,1	  

68,1	  67,6	  

78,8	   79	  

82,3	  

76,2	  
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Gimnazija	  

Predš.	  vzg.	  
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Pri poklicni maturi beležimo zavidljivo število "zlatih" maturantk in maturantov, kar je posledica 
majhnega števila kandidatov. Naslednji grafikon prikazuje število "zlatih" v celotni zgodovini 
poklicne mature. Omeniti pa velja, da tudi letos beležimo zlato maturantko v izobraževanja odraslih. 

Zlati maturantje poklicne mature 2011 so: 

1. LEJKO BARBARA 
2. LOVRENKO KATARINA 
3. ZADRAVEC LEA 
4. PERGAR MARTINA 
5. SMODIŠ* v izobraževanju odraslih SANJA 
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4.1. SPLOŠNA MATURA 2011 
Splošno maturo dijaki zaključnih letnikov opravljajo v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku. 
Rezultati so razvidni iz naslednje tabele. 

Kandidati 
Spomladanski rok  Jesenski rok 

Pristopilo Opravilo % Pristopilo Opravilo % 
Dijaki 4. letnika 134 134 100 % 9 9 100 % 
MT 8 6 75 % 1 1 100 % 
Skupaj 142 140 98,6 % 10 10 100 % 
Ostali - - 0 % 1 - 0 % 
Skupaj 142 140 98,6 % 11 10 90,9 % 

Primerjava z lanskoletno maturo je razvidna iz naslednje tabele. 

 

 

Kandidati 
Matura 2010 Matura 2011 

Pristopilo Opravilo % Pristopilo Opravilo % 
Dijaki 4. letnika 129 129 100 % 143 143 100 % 
MT 6 4 67 % 9 7 77,7 % 
Skupaj 135 133 99 % 152 150 98,7 % 
Ostali 3 - 0 % 1 0 0 % 
Skupaj 138 133 96 % 153 150 98,1 % 

4.1.1. Uspeh 4. letnikov na maturi 
Naslednji grafikon prikazuje primerjavo števila doseženih točk na spomladanski maturi naših 
maturantov glede na število doseženih točk vseh gimnazijcev na državni ravni. Z rezultati smo lahko 
zelo zadovoljni. 
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V nadaljevanju grafikoni prikazujejo primerjavo števila doseženih točk naših maturantov glede na 
število doseženih točk gimnazijcev na državni ravni po predmetih. 
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4.1.2. Uspeh 5. letnikov (MT) na maturi 
Naslednji grafikon prikazuje primerjavo števila doseženih točk na spomladanski maturi dijakov 
maturitetnega tečaja glede na število doseženih točk na državni ravni. Z rezultati smo lahko prav tako 
zadovoljni. 

 

4.2. POKLICNA MATURA 2011 
Poklicno maturo dijaki zaključnih letnikov opravljajo v zimskem, spomladanskem in jesenskem 
izpitnem roku. Rezultati so razvidni iz naslednje tabele. 

 Zimski rok Spomladanski rok Jesenski rok 
 Pristopilo Opravilo % Pristopilo Opravilo % Pristopilo Opravilo % 
Dijaki 4. l. - - - 32 32 100 1 1 100 
Odrasli 6 3 50 55 55 100 3 - 0 
Skupaj 6 3 50 87 87 100 4 1 25 

Primerjava z lanskoletno maturo je razvidna iz naslednje tabele. 

Kandidati 
Matura 2011 Matura 2010 

Pristopilo Opravilo % Pristopilo Opravilo % 
Dijaki 4. l. 33 33 100 33 33 100 
Odrasli 64 58 90,6 54 51 94 
Skupaj 97 91 93,8 87 84 97 

4.2.1. Uspeh 4. letnika na poklicni maturi 
Naslednji grafikon prikazuje primerjavo števila doseženih točk na spomladanski maturi naših 
maturantov glede na število doseženih točk na državni ravni. Z rezultati smo lahko zelo zadovoljni. 
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V nadaljevanju grafikoni prikazujejo primerjavo števila doseženih točk naših maturantov glede na 
število doseženih točk na državni ravni po predmetih.  
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5. DOSEŽKI DIJAKOV 

Dijaki so dosegli najvišja priznanja na naslednjih državnih tekmovanjih: 
- za Cankarjevo priznanje: šest srebrnih priznanj; 
- iz nemščine dva državna prvaka, štiri zlata priznanja in petnajst srebrnih; 
- iz angleščine državni prvak, zlato priznanje, dve srebrni in eno bronasto; 
- iz matematike, logike in razvedrilne matematike: štirinajst prvih mest ali zlatih priznanj; 
- iz fizike, kemije in biologije: osem prvih mest ali zlatih priznanj; 
- iz digitalne fotografije: eno zlato priznanje; 
- iz zgodovine in geografije: dve zlati priznanji; 
- v športnih tekmovanjih dosegli eno prvo mesto; 
- iz geografije: eno zlato priznanje in dve srebrni priznanji; 
- v športnih tekmovanjih dosegli eno prvo mesto med posamezniki in ekipno prvo mesto med 

ekipami; 
- dve zlati priznanji na tekmovanju mladih raziskovalcev v organizaciji ZOTKS; 
- nagradi za najboljšo grafiko oz. najboljšo serijo fotografij na Festivalu sodobne umetnosti mladih 

»Transgeneracije 2011«; 
- dve prvi mesti na tekmovanju dijaških esejev na temo Tabu in kultura; 
- uspešno sodelovanje na državnem in svetovnem debatnem tekmovanju. 
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priimek R. Vrsta priznanja Mentor 

1.  Katarina 
Nemec 

4. 
c za srebrno Cankarjevo priznanje na 3. A-stopnji Cilka Jakelj 

2.  Sara Ferlin 3. 
e za srebrno Cankarjevo priznanje na 3. A-stopnji Irena Štuhec 

3.  Janja 
Horvat 

4. 
b za srebrno Cankarjevo priznanje na 3. A-stopnji Lilijana 

Fijavž 

4.  Barbara 
Žabota 

4. 
a za srebrno Cankarjevo priznanje na 3. A-stopnji Irena Štuhec 

5.  Špela Gubič 1. 
d za srebrno Cankarjevo priznanje na 2. A-stopnji Klaudija 

Tivadar 

6.  Nejc 
Černela 

2. 
a za srebrno Cankarjevo priznanje na 2. A-stopnji Tanja Bigec 

7.  Anja Filipič 2. 
b 

za 1. mesto na vseslovenskem srednješolskem natečaju za najboljši 
ljubezenski haiku Irena Štuhec 

8.  Jan 
Keuschler 

3. 
e 

za zlato priznanje (1. mesto) na državnem tekmovanju iz znanja 
nemščine za 3. letnike v kategoriji 1. tuji jezik  

Suzana 
Ramšak 

9.  Sara Kikec 3. 
e 

za zlato priznanje (1. mesto) na državnem tekmovanju iz znanja 
nemščine za 3. letnike v kategoriji 1. tuji jezik 

Suzana 
Ramšak 

10.  Petra 
Hajdinjak  

3. 
e 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja nemščine za 
3. letnike v kategoriji 1. tuji jezik 

Suzana 
Ramšak 

11.  Gregor 
Lešnjak 

3. 
a 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja nemščine za 
3. letnike v kategoriji 1. tuji jezik 

Suzana 
Ramšak 

12.  Vid Kutoš 3. 
a 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja nemščine za 
3. letnike v kategoriji 1. tuji jezik 

Martina 
Vogrinec 

13.  Jani Steržaj 
Koritnik 

3. 
b 

za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja nemščine za 3. 
letnike v kategoriji 2. tuji jezik Liljana Kosič 

14.  Andrej 
Šterman 

3. 
b 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja nemščine za 
3. letnike v kategoriji 2. tuji jezik Liljana Kosič 

15.  Rok Krese 3. 
c 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja nemščine za 
3. letnike v kategoriji 2. tuji jezik Liljana Kosič 

16.  Lea Žilavec 2. 
e 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja nemščine za 
2. letnike v kategoriji 1. tuji jezik 

Suzana 
Ramšak 

17.  Mitja Šadl 2. 
c 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja nemščine za 
2. letnike v kategoriji 1. tuji jezik 

Suzana 
Ramšak 

18.  Nastja 
Gregorec 

2. 
a 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja nemščine za 
2. letnike v kategoriji 1. tuji jezik Brigita Fras 

19.  Maša Žižek 2. 
e 

za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja nemščine za 2. 
letnike v kategoriji 2. tuji jezik 

Martina 
Vogrinec 

20.  Uroš Bokan 2. 
e 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja nemščine za 
2. letnike v kategoriji 2. tuji jezik 

Martina 
Vogrinec 

21.  Roberta 
Kurbus 

2. 
b 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja nemščine za 
2. letnike v kategoriji 2. tuji jezik 

Martina 
Vogrinec 

22.  Nejc Havaši 2. 
e 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja nemščine za 
2. letnike v kategoriji 2. tuji jezik 

Martina 
Vogrinec 
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23.  Jure Lindič 2. 
e 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja nemščine za 
2. letnike v kategoriji 2. tuji jezik 

Martina 
Vogrinec 

24.  Mirjam 
Pergar 

2. 
e 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja nemščine za 
2. letnike v kategoriji 2. tuji jezik 

Martina 
Vogrinec 

25.  Nastija Kos 
Rantaša 

2. 
b 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja nemščine za 
2. letnike v kategoriji 2. tuji jezik 

Martina 
Vogrinec 

26.  Žiga Benko 2. 
vb za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja nemščine Milojka 

Vaupotič 

27.  Andrej 
Šterman 

3. 
b 

za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja angleščine v 
kategoriji A 1, angleščina kot 1. tuji jezik 

Mojca Rižnar 
Nedeljko 

28.  Sara Kikec 3. 
e 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja angleščine v 
kategoriji C, angleščina kot 2. tuji jezik 

Lilijana 
Fijavž 

29.  Rok Janža 3. 
a 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja angleščine v 
kategoriji C, angleščina kot 2. tuji jezik 

Lilijana 
Fijavž 

30.  Aljaž Opaka 3. 
a 

za bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz znanja angleščine v 
kategoriji C, angleščina kot 2. tuji jezik 

Lilijana 
Fijavž 

31.  Andrej 
Anderlič 

1. 
c za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz matematike Irena Rauter 

Repija 

32.  David 
Grilec 

1. 
d 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike in za  srebrno 
priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike 

Irena Rauter 
Repija 

33.  Špela Gubič 1. 
d 

za  srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike 

Irena Rauter 
Repija 

34.  Jure Škedelj 1. 
d za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike Irena Rauter 

Repija 

35.  Denis 
Györek 

1. 
d za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike Irena Rauter 

Repija 

36.  Ines Hidič 1. 
c 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike 

Irena Rauter 
Repija 

37.  Žan 
Klaneček 

2. 
b 

za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz matematike in za 
uvrstitev na srednjeevropsko matematično olimpijado Mateja Škrlec 

38.  Mitja Šadl 2. 
c 

za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz matematike, za zlato 
priznanje na državnem tekmovanju iz logike, za zlato priznanje na 
državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike 

Irena Rauter 
Repija 

39.  Lara Lebar 2. 
e 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike 

Irena Rauter 
Repija 

40.  Sara Lebar 2. 
e 

za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike 

Irena Rauter 
Repija 

41.  Živa 
Moravec 

2. 
c 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne  
matematike 

Irena Rauter 
Repija 

42.  Tjaša Legen 3. 
a zlato priznanje na državnem tekmovanju iz matematike Mira Babič 

43.  Jani Steržaj 
Koritnik 

3. 
b za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike Irena Rauter 

Repija 

44.  Mihael Kosi 3. 
a 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike 

Irena Rauter 
Repija 
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45.  Marcel Obal  3. 
e 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike 

Irena Rauter 
Repija 

46.  Gregor Prša 3. 
b 

za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike Martina Trost 

47.  Aleš Vigali 4. 
e za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz matematike Mateja Škrlec 

48.  Gregor 
Ratek 

4. 
c 

 za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz matematike in za zlato 
priznanje na državnem tekmovanju iz logike Mateja Škrlec 

49.  Alen Repija 4. 
c 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike in za zlato 
priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike 

Irena Rauter 
Repija 

50.  Maja Tibaut 4. 
b 

za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike 

Irena Rauter 
Repija 

51.  Sara Žibrat 4. 
e za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike Irena Rauter 

Repija 

52.  Dea Mljač 4. 
d 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike 

Irena Rauter 
Repija 

53.  Petra Novak 4. 
d 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike 

Irena Rauter 
Repija 

54.  Dominik 
Lanjšček 

4. 
a za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike Irena Rauter 

Repija 

55.  Aleš Vigali 4. 
e za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz fizike Darinka Uršič 

56.  Timotej 
Ratek 

2. 
a za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz fizike Darinka Uršič 

57.  Tjaša Legen 3. 
a 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz fizike in  za srebrno 
priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev za raziskovalno 
nalogo Očala in UV žarki 

mag. 
SimonÜlen 

58.  Mitja Šadl 2. 
c za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz fizike mag. Simon 

Ülen 

59.  Rok 
Pangeršič 

3. 
a 

za srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev za 
raziskovalno nalogo Očala in UV žarki 

mag. Simon 
Ülen 

60.  Žan 
Klaneček 

2. 
b za zlato Preglovo priznanje na državnem tekmovanju iz kemije Mateja Godec 

61.  Mitja Šadl 2. 
c za zlato Preglovo priznanje na državnem tekmovanju iz kemije Mateja Godec 

62.  Urška Elbl 1. 
a za srebrno Preglovo priznanje na državnem tekmovanju iz kemije mag. Nina 

Žuman 

63.  Špela Gubič 1. 
d za srebrno Preglovo priznanje na državnem tekmovanju iz kemije  mag. Nina 

Žuman 

64.  Zoran 
Fijavž 

2. 
c za srebrno Preglovo priznanje na državnem tekmovanju iz kemije Mateja Godec 

65.  Sara Brunec 3. 
a za srebrno Preglovo priznanje na državnem tekmovanju iz kemije  mag. Nina 

Žuman 

66.  Tjaša 
Novak 

2. 
a 

za zlato priznanje na državnem tekmovanju inovativnih tehnologij – 
področje digitalna fotografija Mateja Godec 
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67.  Anja 
Brenčič 

2. 
a 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju inovativnih tehnologij 
– področje digitalna fotografija Mateja Godec 

68.  Gregor 
Ratek 

4. 
c za bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz botanike mag. Marija 

Meznarič 

69.  Leonida 
Kajdič 

4. 
c za bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz botanike mag. Marija 

Meznarič 

70.  Eva 
Korošec 

4. 
c za bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz botanike mag. Marija 

Meznarič 

71.  Anja Petra 
Bencek 

4. 
d za bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz botanike mag. Marija 

Meznarič 

72.  Samo 
Kuzmič 

2. 
a 

za zlato priznanje za Proteusovo nagrado na državnem tekmovanju iz 
biologije in za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o 
sladkorni bolezni 

Vesna 
Vrhovski 

73.  Staša Vintar 2. 
c 

za zlato priznanje za Proteusovo nagrado na državnem tekmovanju iz 
biologije in za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o 
sladkorni bolezni 

Vesna 
Vrhovski 

74.  Maja Tibaut 4. 
b 

za zlato priznanje za Proteusovo nagrado na državnem tekmovanju iz 
biologije 

Marija 
Meznarič 

75.  Anja Heric 2. 
a 

za srebrno priznanje za Proteusovo nagrado na državnem tekmovanju 
iz biologije 

Vesna 
Vrhovski 

76.  Tjaša 
Novak 

2. 
a 

za srebrno priznanje za Proteusovo nagrado na državnem tekmovanju 
iz biologije 

Vesna 
Vrhovski 

77.  Živa 
Moravec 

2. 
c 

za srebrno priznanje za Proteusovo nagrado na državnem tekmovanju 
iz biologije 

Vesna 
Vrhovski 

78.  Tamara 
Rojnik 

2. 
c 

za srebrno priznanje za Proteusovo nagrado na državnem tekmovanju 
iz biologije 

Vesna 
Vrhovski 

79.  Sara Brunec 3. 
a 

za srebrno priznanje za Proteusovo nagrado na državnem tekmovanju 
iz biologije 

mag. Marija 
Meznarič 

80.  Dominik 
Lanjšček 

4. 
a 

za srebrno priznanje za Proteusovo nagrado na državnem tekmovanju 
iz biologije 

mag. Marija 
Meznarič 

81.  Timotej 
Ratek 

2. 
a 

za srebrno priznanje za Proteusovo nagrado na državnem tekmovanju 
iz biologije 

Vesna 
Vrhovski 

82.  Ema Lopert 4. 
c 

za srebrno priznanje za Proteusovo nagrado na državnem tekmovanju 
iz biologije 

mag. Marija 
Meznarič 

83.  Dea Mljač 4. 
d 

za srebrno priznanje za Proteusovo nagrado na državnem tekmovanju 
iz biologije in za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz 
znanja o sladkorni bolezni 

mag. Marija 
Meznarič 

84.  Petra Novak 4. 
d 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni 
bolezni 

mag. Marija 
Meznarič 

85.  Vanesa Srša 2. 
a 

za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni 
bolezni 

Vesna 
Vrhovski 

86.   
Iris Štefanec  

 
4. 
b 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni 
bolezni in za bronasto priznanje na državnem srečanju mladih 
raziskovalcev za raziskovalno nalogo Spolna aktivnost in rizično 
vedenje mladih v Pomurju 

 
mag. Marija 
Meznarič 
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87.   
Nina Hanžič 

 
4. 
b 

za bronasto priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev za 
raziskovalno nalogo Spolna aktivnost in rizično vedenje mladih v 
Pomurju 

 
mag. Marija 
Meznarič 

88.  Monika 
Mihorič 

4. 
b 

za srebrno priznanje (2. mesto) na državnem tekmovanju Pot v 
prihodnost 

mag. Jernej 
Jakelj 

89.  Katarina 
Nemec 

4. 
c 

za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja geografije (1. 
mesto) Franc Čuš 

90.  Larisa 
Kuzmič 

4. 
c za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja geografije Franc Čuš 

91.  Gregor 
Marič 

2. 
c 

za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja geografije in 
za zlato priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev za 
raziskovalno nalogo Prekmurski kmečki dom na Markovskem 

Franc Čuš 
dr. Miran 
Puconja 

92.  Grega 
Konkolič 

4. 
d 

za zlato priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev za 
raziskovalno nalogo Hip-hop subkultura v Prekmurju 

mag. Jernej 
Jakelj 

93.  Staša 
Čurman 

4. 
c 

za aktivno debatiranje in sodelovanje v slovenskem debatnem klubu 
v času šolanja na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer 

Martina 
Domajnko 

94.  Tija Kuhar 4. 
c 

za aktivno debatiranje in sodelovanje v slovenskem debatnem klubu 
v času šolanja na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer 

Martina 
Domajnko 

95.  Ema Lopert 4. 
c 

za aktivno debatiranje in sodelovanje v slovenskem debatnem klubu 
v času šolanja na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer 

Martina 
Domajnko 

96.  Katarina 
Nemec 

4. 
c 

za aktivno debatiranje in sodelovanje v slovenskem debatnem klubu 
v času šolanja na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer 

Martina 
Domajnko 

97.  Blanka 
Šiško 

4. 
d 

za aktivno debatiranje in sodelovanje v slovenskem debatnem klubu 
v času šolanja na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer 

Martina 
Domajnko 

98.  Lucija Vulc 4. 
d 

za aktivno debatiranje in sodelovanje v slovenskem debatnem klubu 
v času šolanja na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer 

Martina 
Domajnko 

99.  Anja Štuhec 4. 
e 

za aktivno debatiranje in sodelovanje v slovenskem debatnem klubu 
v času šolanja na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer Liana Miholič 

100.  Zoran 
Fijavž 

2. 
c za drugega najboljšega debatnega govorca v državi Liana Miholič 

101.  Andrej 
Šterman 

3. 
b 

za uspešno zastopanje Slovenije na mednoradno konferenci MEP v 
Estoniji 2011 

Mojca Rižnar 
Nedeljko 

102.  Živa 
Moravec 

2. 
c 

za najboljšo grafiko na Festivalu sodobne umetnosti mladih 
»Transgeneracije 2011« 

Tanja 
Trajbarič 
Lopert 

103.  Petja 
Kolenko 

2. 
c 

za najboljšo serijo fotografij na Festivalu sodobne umetnosti mladih 
»Transgeneracije 2011«  

Tanja 
Trajbarič 
Lopert 

104.  Aljaž 
Bednar 

4. 
d 

za 3. mesto na srednješolskem državnem prvenstvu v judu v 
kategoriji do 73 kg  Tone Ficko 

105.  Tadeja 
Hozjan 

4. 
d 

za 1. mesto na srednješolskem državnem prvenstvu v judu v 
kategoriji do 70 kg Niko Peterka 

106.  Megi Fujs 1. 
va 

za 3. mesto na državnem prvenstvu v streljanju z zračno puško -  
posamično in za 1. mesto ekipno na državnem prvenstvu v streljanju 
z zračno puško 

Niko Peterka 
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 Ime in 
priimek R. Vrsta priznanja Mentor 

107.  Nuša 
Krančič 

1. 
va 

za ekipno 1. mesto na državnem prvenstvu v streljanju z zračno 
puško Niko Peterka 

108.  Kaja Raščan 2. 
e 

za ekipno 1. mesto na državnem prvenstvu v streljanju z zračno 
puško Niko Peterka 

109.  Nuša Lašič 1. 
c 

za 2. mesto na državnem prvenstvu v badmintonu za nekategorizirane 
igralke in za 1. mesto  v šprintu na 100 m v atletiki na srednješolskem 
prvenstvu Pomurja 

Tone Ficko 

110.  Barbara 
Žabota 

4. 
a za odličen učni uspeh skozi vsa štiri leta Irena Štuhec 

111.  Matej 
Bencak 

4. 
a za odličen učni uspeh skozi vsa štiri leta Irena Štuhec 

112.  Julija Žižek 4. 
a za odličen učni uspeh skozi vsa štiri leta Irena Štuhec 

113.  Iva Drvarič 4. 
b za odličen učni uspeh skozi vsa štiri leta Natalija 

Horvat 

114.  Matej Štaus 4. 
b za odličen učni uspeh skozi vsa štiri leta Natalija 

Horvat 

115.  Maja Tibaut 4. 
b za odličen učni uspeh skozi vsa štiri leta Natalija 

Horvat 

116.  Aljoša 
Hladen 

4. 
c za odličen učni uspeh skozi vsa štiri leta Darinka Uršič 

117.  Jernej Kolbl 4. 
c za odličen učni uspeh skozi vsa štiri leta Darinka Uršič 

118.  Katarina 
Nemec 

4. 
c za odličen učni uspeh skozi vsa štiri leta Darinka Uršič 

119.  Gregor 
Ratek 

4. 
c za odličen učni uspeh skozi vsa štiri leta Darinka Uršič 

120.  Jaka Ivanič 4. 
d za odličen učni uspeh skozi vsa štiri leta Danilo Obal 

121.  Dea Mljač 4. 
d za odličen učni uspeh skozi vsa štiri leta Danilo Obal 

122.  Petra Novak 4. 
d za odličen učni uspeh skozi vsa štiri leta Danilo Obal 

123.  Alja Gabor 4. 
d za odličen učni uspeh skozi vsa štiri leta Danilo Obal 

124.  Aleš Vigali 4. 
e za odličen učni uspeh skozi vsa štiri leta Suzana 

Rauter 

125.  Sara Žibrat 4. 
e za odličen učni uspeh skozi vsa štiri leta Suzana 

Rauter 

126.  Maruša 
Borovšak 

4. 
e za odličen učni uspeh skozi vsa štiri leta  Suzana 

Rauter 

127.  Nina Maček 4. 
v za odličen učni uspeh skozi vsa štiri leta Andrej Kos 

128.  Barbara 
Lejko 

4. 
v za odličen učni uspeh skozi vsa štiri leta Andrej Kos 
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6. OBSEG IN ORGANIZACIJA POUKA IN DRUGIH OBLIK IZOBRAŽEVALNEGA 
DELA ZA ODRASLE 

Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer se zavedamo, da bo naše območje lahko šlo v korak z ostalo 
Slovenijo le s povečanim vlaganjem v ljudi, katerih znanje bo kapital, ki bo zagotavljal večjo stopnjo 
inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti. Zato bomo vse svoje resurse usmerili v aktivnosti za 
dvig izobrazbene ravni in s tem doseganje večje zaposlenosti prebivalstva, socialne vključenosti vseh 
ljudi, višjega življenjskega standarda ter zmanjšanje regionalnih razlik s ciljem, razvijati družbo 
znanja, za katero so med drugim značilne tesna povezanost med izobraževanjem in gospodarstvom, 
visoko usposobljena delovna sila in ustrezna informacijska infrastruktura.  
Naša naloga je ponuditi prebivalcem znanja in izobraževalne vsebine, ki so usklajene s potrebami 
gospodarstva in drugih razvojnih področij tega območja. Pri tem nam vseživljenjskost učenja 
predstavlja vodilno načelo vsega izobraževanja in učenja ter temeljno družbenorazvojno strategijo. 

6.1. PODROČJA AKTIVNOSTI  

6.1.1. Informiranje, svetovanje in motiviranje za izobraževanje 
Vsak človek potrebuje pri sprejemanju odločitev o učenju in izobraževanju ter usmerjanju svoje 
življenjske in poklicne poti s pomočjo učenja ustrezno informiranje in svetovanje. V množici 
informacij smo ljudem, ki se učijo ali to šele nameravajo, pomagali, da so poiskali, kar je zanje 
pomembno in uporabno, pri tem pa posebno pozornost namenili tudi kakovosti izobraževalne 
ponudbe. Zagotovili smo ustrezne informacije o trgu učenja ter ustrezen dostop (osebni stik, s 
pomočjo interneta) do teh informacij.  
V svetovalnem procesu smo udeležencem pomagali razviti zmožnosti in spretnosti za uspešnost pri 
vseživljenjskem učenju in jim predlagali, da se učijo učiti se in jih opozorili na ukrepe, ki pomagajo 
pri učenju in preprečujejo neuspeh in osip v programih izobraževanja in usposabljanja. Z vsakim 
posameznikom, ki je želel, smo oblikovali njegov osebni izobraževalni načrt, v srednješolskem 
izobraževanju pa smo to naredili za vse vključene udeležence izobraževanja odraslih. 
Spodbujali smo motivacijo za učenje v vseh pojavnih oblikah in raznovrstnih učnih priložnosti s 
povečano ponudbo možnosti za učenje in izobraževanje v domačem okolju ali vsaj čim bližje domu. 

6.1.2. Pridobivanje izobrazbe 
6.1.2.1 Srednješolsko izobraževanje 
Tudi v tem šolskem letu smo izvajali program Predšolska vzgoja za odrasle. V program predšolska 
vzgoja se je vpisalo 62 kandidatov, ki so delali prekvalifikacijo, 33 kandidatov pa je obiskovalo 
program dokvalifikacija.  
Cilj programa predšolske vzgoje je bil omogočiti kandidatom in kandidatkam, da z ustreznim 
izobraževanjem pridobijo vsa potrebna znanja za opravljanje dela kot pomočnik/-ca vzgojitelja/-ice 
predšolskih otrok. 
Pouk v programu Predšolska vzgoja v izobraževanju odraslih se je izvajal kombinirano, kar pomeni, 
da so se izvedla predavanja, hkrati so kandidati še individualno predelali določena poglavja, ki so jih 
določili učitelji za posamezen predmet. Realizacija ur je bila pri vseh predmetih 100 %. 
Praktično pedagoško delo so kandidati opravljali v vrtcih, s katerimi je šola sklenila pogodbo. Vrtec so 
si izbrali s pomočjo organizatorke praktičnega izobraževanja Gabrijele Kuhar. Kandidati so morali 
opraviti najmanj 80 % od 200 ur praktičnega pedagoškega dela, če so hoteli uspešno zaključiti 
program. 
Profesorji, ki so poučevali v tem šolskem letu:  
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Mateja Pučko Marija Meznarič Liljana Fajdiga Jernej Jakelj Boštjan Kolbl 

Nina Črešnjevec Karolina Erjavc Barbara Špilak Martina Kurbos Gabrijela Kuhar 

Svetlana Krstić Borut Slavic Andrej Kos Danijel Berdem Mojca Vizjak 
Horvat 

Program prekvalifikacija in dokvalifikacija je uspešno zaključilo 55 kandidatov in kandidatk, ki so 
prav tako vsi uspešno opravili poklicno maturo. Ena kandidatka je postala zlata maturantka. 
V Maturitetni tečaj smo vpisali vse zainteresirane, bilo jih je 36. Glede na interes smo pripravili 
program Priprava na maturo po programu Maturitetni tečaj, v katerega se je vključilo 44 udeležencev, 
ki so se pripravljali za opravljanje enega ali več predmetov splošne mature. 

6.1.2.2 Nacionalne poklicne kvalifikacije 
Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je formalno priznana usposobljenost, potrebna za opravljanje 
poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer ima tri 
usposobljene svetovalce za nacionalne poklicne kvalifikacije, ki so izvajali brezplačno svetovanje za 
pripravo osebnega portfolija vsem, ki so se podali v postopek preverjanja in potrjevanja znanja. 
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je vpisana v razvid izvajalcev postopkov za ugotavljanje in 
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij: Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani in 
Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani. Izvedli smo pripravo na preverjanje in potrjevanje nacionalne 
poklicne kvalifikacije Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani, vanjo se je vključilo in jo uspešno 
zaključilo 7 udeležencev, ki jih je v izobraževanje napotil Zavod RS za zaposlovanje.  

6.2. PRIDOBIVANJE ZNANJ 

6.2.1. Tuji jeziki 
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov 
angleškega in nemškega jezika, kar pomeni, da lahko udeleženci pridobijo javno veljavno listino o 
znanju jezika.  
V izobraževalni sezoni 2010/11 smo občanom ponudili: 
− tečaje javnoveljavnega programa angleščine in nemščine v obsegu 480 ur (nižji in višji nivo 

znanja), ki bi jih izvajali v posameznih sklopih po 80 ur programa; 
− pripravo na državni izpit iz angleščine in nemščine v obsegu 30 ur za nižji oziroma višji nivo; 
− pripravo na mednarodne izpite (angleščine FCE – First Certicicate in English, CAE – Certificate 

in Advanced English in poslovne izpite Cambridge, nemščine ZD – Zertifikat Deutsch in ZMP – 
Zentrale Mittelstufenprüfung) v obsegu 50 ur; 

− tečaje francoščine, italijanščine, španščine in ruščine v obsegu 70 ur v začetni in nadaljevalnih 
stopnjah; 

− osvežitvene tečaje znanja angleščine in nemščine v obsegu 40 ur;  
− intenzivne individualne tečaje angleščine, nemščine in francoščine;  
− pripravo na maturo iz angleščine in nemščine v obsegu 30 ur;  
− tečaje za osnovnošolce iz angleščine, nemščine in francoščine v obsegu 40 ur.  
Žal se v ponujene tečaje za posamezne skupine ni zbralo dovolj kandidatov, da bi jih lahko izvedli.  
Smo pa občane, zainteresirane za učenje nemškega ali angleškega jezika, vključevali v tečaje 
angleškega in nemškega jezika, ki smo jih izvajali v okviru javnega povabila Zavoda RS za 
zaposlovanje, kjer smo bili izbrani za edinega izvajalca tečajev angleškega in nemškega jezika za 
brezposelne osebe v Pomurju. Realizirali smo sedem skupin tečajev angleškega jezika (tri začetne 
stopnje, dve skupini 2. stopnje in po eno skupino 3. in 4. stopnje) in pet skupin tečajev nemškega 
jezika (tri začetne stopnje, po eno skupino 2. in 3. stopnje), v katere se je vključilo 177 udeležencev.  
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6.2.2. Računalništvo 
Splošna računalniška pismenost je eden izmed kazalcev, s katerim Slovenija kot sodobna družba kaže 
svojo podobo in ugled svetu. Zato temu področju posvečamo na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer 
še prav posebno pozornost. Naš cilj je, usposobiti ljudi za suvereno vsakdanje delo z računalnikom in 
omogočiti vsem dostop do svetovnega spleta.  

6.2.2.1 E-šola 
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je e-šola, kar pomeni, da imajo tako dijaki naše šole kot tudi vsi 
občani brezplačno možnost uporabe računalnika in druge IKT in dostopa do svetovnega spleta. Mnogi 
dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih to možnost s pridom izkoriščajo, upada pa interes občanov, 
kar kaže na to, da imajo večinoma že doma svoje računalnike.  

6.2.2.2 Tečaji računalništva 
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnega programa 
Računalniška pismenost za odrasle, ki ga izvajamo v obliki 50-urnega temeljnega tečaja. Ob uspešnem 
zaključku udeleženci pridobijo javnoveljavno državno listino o znanju računalništva. 
Za vse tiste, ki želijo še več znanja, smo ob temeljnem tečaju pripravili še tečaje: 
− računanje s preglednicami, 
− obvladovanje podatkovnih baz, 
− razumevanje pojmov informatike, 
− izdelava predstavitev, 
− konstruiranje s CAD orodji, 
− naprednejše obdelave besedil in preglednic, 
− digitalna fotografija. 
V šolskem letu 2010/11 smo realizirali šest skupin tečajev v javnoveljavnem programu Računalniška 
pismenost za odrasle, v katere se je vključilo 91 udeležencev. 

6.2.2.3 Priprava na ECDL izpite  
Za vse, ki si želijo pridobiti »evropski računalniški potni list«, torej opraviti izpite, ki potekajo po vsej 
Evropi na osnovi enakih standardov znanja, smo pripravili pripravo na izpite v obsegu od 8 do 15 ur, 
odvisno od tega, kateri modul oziroma izpit bo udeleženec opravljal. Žal interesa za tovrstno 
izobraževanje ni bilo. 

6.3. TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) 
TVU je najvidnejša promocijska manifestacija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. 
Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije, vsako leto sodeluje na stotine ustanov, skupin in 
posameznikov po vsej državi, pa tudi onkraj naših meja. Tudi letos smo se jim pridružili  na Gimnaziji 
Franca Miklošiča Ljutomer kot lokalni koordinator prireditev in izvajalec prireditev. 
Poslanstvo TVU je promovirati pomen, vlogo in možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih 
obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema – kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva 
in drugih skupnosti. TVU je potekal v tretjem tednu v maju, sicer pa smo v njegov okvir umestili vse 
prireditve in dogodke od začetka maja do konca junija, ki so bili namenjeni učenju in izobraževanju. 
Prav tako kot lani smo tudi letos v našem okolju poiskali osebo, ki s svojimi dejanji in aktivnostmi 
promovira učenje, in jo predlagali za dobitnika priznanja Andragoškega centra Slovenije – to je bila 
Štefka Kustec, zlata maturantka programa Predšolska vzgoja, ki je priznanje tudi prejela. 
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6.4. TEČAJI 
Izvedba programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2010/2011: 

1. Javnoveljavni programi: Število 
skupin 

Število 
udeležencev 

Število 
ur 

Angleščina za odrasle 7 102 350 

Nemščina za odrasle 5 75 250 

Računalniška pismenost za odrasle 6 91 300 

UŽU – Most do izobrazbe 1 12 120 

UŽU – Izzivi podeželja 1 12 120 

2. Tečaji, javna predavanja, delavnice:    

Delavnice na temo komunikacija, zdravo življenje 
(za tretje življenjsko obdobje), učenje učenja, ohranjanje 
kulturne dediščine 

6 108 180 

Priprava na maturo po programu Maturitetni tečaj 1 44 824 

3. Drugo    

Koordinacija prireditev TVU 2011    

SKUPAJ 26 292 1320 

6.5. ŠTUDIJSKI KROŽKI 
Študijski krožek je brezplačna splošnoizobraževalna oblika prostovoljnega učenja odraslih. Skupino 
tvori 5–12 ljudi, ki se vsaj petkrat srečajo, da bi se načrtno učili vsaj 25 ur. Odnosi v krožku 
so enakopravni, sproščeni in prijateljski. Delo je ustvarjalno, sodelovalno in načrtovano.  
Čeprav študijski krožki potekajo po Sloveniji že več kot desetletje, so novost v izobraževalni ponudbi 
na našem območju. Njihovo delovanje sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport, strokovno pa jih 
usmerja Andragoški center Slovenije.  
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer študijskih krožkov v šolskem letu 2010/2011 ni izvajala. 
Razlog je v tem, da moramo imeti najmanj tri usposobljene mentorje študijskih krožkov, da bi lahko 
kandidirali za sredstva MŠŠ. Dvema mentorjema se je spomladi pridružila še ena mentorica, tako da 
bomo z realizacijo študijskih krožkov lahko pričeli v novem šolskem letu. 

6.6. USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST 
Izobraževalni programi UŽU (usposabljanje za življenjsko uspešnost) so javnoveljavni programi, 
namenjeni zviševanju ravni pismenosti odraslih. V programe se vključujejo manj izobraženi odrasli, ki 
so z vidika pismenosti najbolj ranljivi.  
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov UŽU 
Most do izobrazbe, Beremo in pišemo skupaj in Izzivi podeželja. Glede na pridobljeno sofinanciranje 
programov s strani MŠŠ in ESS, smo izvajali program UŽU – Most do izobrazbe, eno skupino, v 
katero je bilo vključenih 12 udeležencev, in program UŽU – Izzivi podeželja, v katero je bilo prav 
tako vključenih 12 udeleženk. 
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6.7. UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 
Za šolsko leto 2010/11 smo pripravili poseben program, ki je sledil načelom Univerze za tretje 
življenjsko obdobje. Namen Univerze za tretje življenjsko obdobje je razvijati izobraževanje starejših 
za njihovo osebnostno rast, razumevanje lastnega položaja v družbi ter za dejavno delovanje v družbi. 
Prva je nastala v Franciji že leta 1973, v Sloveniji pa 1986. V naši državi deluje v 34 krajih, želeli smo 
jo ustanoviti tudi v Ljutomeru, vendar nismo uspeli pridobiti sredstev za to.  
Pripravili smo programe s področja jezikovnega izobraževanja, računalništva, fotografiranja, ročnih 
spretnosti, spoznavanja in sožitja z okoljem, v katerem živimo, aktivnega državljanstva v tretjem 
življenjskem okolju, zdravega načina življenja. Kljub temu, da formalno Univerze za tretje življenjsko 
učenje nismo ustanovili, smo vendarle izvajali nekatere posamezne programe, za kar smo pridobili 
sredstva iz drugih razpisov. Ustanovitev je ključna naloga v prihodnjem šolskem letu. 

6.8. UČENJE ZA USPEŠNO IN KAKOVOSTNO DELO TER POKLICNO KARIERO 
Izobraževanje in učenje za poklicno kariero ter za uspešno in kakovostno delo temelji na dejstvu, da je 
vsako delovno mesto tudi učno mesto. Pri tem je pomembno, da se vsi, delodajalci in delavci, 
zavedajo odgovornosti za svoje napredovanje tako za potrebe dela kot za osebni razvoj v širšem 
pomenu. Uspešno opravljanje dela je povezano s stalnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki ne 
temelji izključno na formalnem izobraževanju, ampak predvsem zaradi stalnega razvoja sodobne 
tehnologije in njenega vpliva na delo, v posebnih programih na področjih, ki bodo povečala 
konkurenčnost gospodarstva.  
Zato smo na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer še krepili partnerstva s posameznimi 
gospodarskimi subjekti, čeprav nismo za nobenega izvajali nobenega programa, za kar je razlog 
predvsem v gospodarski situaciji. 
Posebno pozornost smo namenili razvijanju osebne in poklicne poti (kariere). V posebnih programih 
smo predstavili karierno orientacijo kot vrsto aktivnosti, ki v vseh starostnih obdobjih in na katerikoli 
točki življenja omogoča identifikacijo posameznikovih sposobnosti, kompetenc in interesov za 
sklepanje odločitev na področju izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica. Izvajali smo tudi 
individualno svetovanje za razvoj kariere posameznika.  

6.9. PROGRAMI ZA BREZPOSELNE 
Pomen in obseg Programov aktivne politike zaposlovanja se nenehno povečuje, saj je država 
ugotovila, da je to eden najbolj učinkovitih načinov za reševanje neskladij na trgu dela. Med 
najpomembnejše ukrepe te politike sodi cela paleta programov izobraževanja in usposabljanja 
brezposelnih oseb, ki jih izvaja ZRSZ oziroma jih odda v izvajanje zunanjim izvajalcem na podlagi 
javnega razpisa.  
Na javnem razpisu Zavoda RS za zaposlovanje »Institucionalno usposabljanje in NPK« smo bili 
izbrani za izvajalca programov Nemščina (1. do 6. stopnja in osvežitveni tečaj), Angleščina (1. do 6. 
stopnja in osvežitveni tečaj), Oblikovalec spletnih strani in Izdelovalec spletnih strani za obdobje 2009 
do 2015 za Območno službo M. Sobota in smo vse programe tudi izvajali. 

6.10. UČENJE ZA RAZVOJ SKUPNOSTI  
Za večino ljudi, od otroštva do starosti, poteka učenje predvsem v lokalnem okolju. Zato bomo na 
Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer še naprej krepili partnerske odnose z občinami, da bi 
vseživljenjsko učenje postalo sestavni del lokalnih politik in programov.  
Posebna pozornost v skupnosti velja vprašanjem, povezanim s trajnostnim razvojem. Izobraževanje za 
trajnostni razvoj spodbuja demokratično udeležbo ljudi kot aktivnih državljanov, zato smo v 
sodelovanju s posameznimi lokalnimi skupnostmi pripravili posebne izobraževalne programe v obliki 
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javnih predavanj glede na aktualno družbeno problematiko, skrb za zdravje človeka, komuniciranje v 
slovenskem in tujih jezikih, ohranjanje kulturne dediščine in ročnih spretnosti.  
Na tem področju smo že vsa leta prisotni, realizirali smo 4  različne programe, v katere se je vključilo 
76 udeležencev. Problem nastaja v tem, da se financiranje teh programov iz leta v leto zmanjšuje, 
ljudje pa se za vključitev v te programe, če so plačljivi, ne odločajo. 

6.11. PRIJAVLJANJE NA SLOVENSKE IN EVROPSKE RAZPISE 
Na vse razpise, ki so bili objavljeni bodisi s strani slovenskih bodisi evropskih razpisovalcev in so se 
dotikali izobraževanja odraslih, smo se prijavili. Glede na uspešnost prijav smo lahko občanom 
ponudili večino izobraževanj brezplačno. Ker se približuje konec finančnega obdobja, pa je razpisov 
vsako leto manj. 

6.12. ANDRAGOŠKE KONFERENCE 
V šolskem letu 2010/11 smo imeli štiri andragoške konference, na katerih smo obravnavali vso učno-
vzgojno problematiko izobraževanja odraslih in tako omogočili nemoteno andragoško delo. Uspešno 
smo reševali tekoče organizacijske in učne probleme.  
 
 

7. ZAVAROVANJE, ZDRAVSTVENO VARSTVO IN PREHRANA DIJAKOV 

7.1.1. Zavarovanje učencev 
Nezgodno zavarovanje dijakov je prostovoljno in ga lahko izberejo glede na ponudbo zavarovalnic. 
Ponudbe zavarovalnic posreduje razrednik. V letošnjem letu nismo imeli hujših poškodb. 

7.1.2. Zdravstveno varstvo 
Zdravniški pregledi so po zakonu obvezni za 1. in 3. letnike in so uvrščeni v LDN gimnazije in smo 
jih v celoti realizirali. Izbrana zdravnica za šolo s strani Zdravstvenega doma Ljutomer je dr. Sunčica 
Cesarec, specialist šolske medicine.  
Omarice s prvo pomočjo se nahajajo v tajništvu, vajalnici in športnem kabinetu. 

7.1.3. Šolska prehrana 
Glede na novi zakon, ki omogoča vsem srednješolcem brezplačno malico, smo leta 2008 izvedli javni 
razpis, na katerem je uspel Hotel Jeruzalem. Tako od 1. septembra 2010 vozijo malice iz Hotela 
Jeruzalem. 
 
 

8. UČBENIŠKI SKLAD 

Dijaki in dijakinje si lahko izposodijo komplet učbenikov za posamezen letnik in program, razen 
delovnih zvezkov in učbenikov za slovenski jezik in tuje jezike (AN, NE, FR). 
Uporabnina učbenikov iz učbeniškega sklada je 1/3 zneska vrednosti maloprodajne cene. 
Seznam izposojenih učbenikov v UČBENIŠKEM SKLADU za šolsko leto 2010/2011: 
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Naziv: Izposojeno 
Brodnik V.: Zgodovina 1. Učbenik za 1. letnik gimnazij, 2009 122 
D. Mlacović, N. Urankar: Zgodovina 2, Učbenik za 2. Letnik gimnazij, 2010 106 
Hribar M. et al.: Mehanika in toplota 226 
Stušek et al.: Biologija 1. Celica. 153 
Podobnik, Devetak: Biologija. Raznolikost živih bitij. 109 
Wechtersbach: Informatika. Učbenik (Saji) 30 
Berzelak: Zgodovina 1. Učb. za tehniške in druge strok. šole 20 
Berzelak S.: Zgodovina 2. Učb. za tehn. in druge strok. šol. 59 
Stušek: Biologija človeka. Učb. za 3. letnik gimnazij. 107 
Hribar et al.: Elektrika, svetloba in snov. 99 
Barle: Uvod v sociologijo. Učbenik. 105 
Korošak: Biologija človeka. Strokovno in tehnično izobraževanje. 59 
Tarman: Biologija. Ekologija. 13 
Andrej Smrdu: Snov in spremembe 1. Učbenik. 110 
Andrej Smrdu: Snov in spremembe 2. Učbenik. 117 
Drobnjak: Obča geografija. 167 
Brajkovič: Genetika – od dvojne vijačnice do kloniranja, učbenik 14 
Barle A. : Sociologija. Učbenik za 280-urni program v 4. letniku gimnazije, DZS, 2004 7 
Alenka Kompare [et al.]: Uvod v psihologijo, (novi) učbenik za 2. letnik, DZS, 2006 199 
Alenka Kompare [et al.]: Psihologija – spoznanja in dileme, učb. za 4. l., DZS, 2006. 19 
R. Brilej: ALFA 1, zbirka vaj 51 
Alfa 1: Linearna funkcija 24 
Alfa 1: Realna števila 31 
R. Brilej: ALFA 2, zbirka vaj 23 
ALFA 2: Geometrija v ravnini 32 
ALFA 2: Potence in koreni … 32 
R. Brilej: ALFA 3, zbirka vaj 30 
R. Brilej: ALFA 4, zbirka vaj 21 
Spoznajmo osebni računalnik 57 
N. Golob: Umetnostna zgodovina, učbenik 59 
Manica Habjanič: Glasbeni dan. Učbenik za glasbo v sred. strok. in pokl. teh. izobr. 59 
SKUPAJ 33 knjig: 2261 

 
Podatki o številu dijakinj in dijakov v šolskem letu 2010/2011 

Letnik Št. dijakov, ki si izposojajo učbenike: Število vseh dijakov % 
1. 169 177 95 
2. 186 196 95 
3. 147 156 94 
4. 87 178 49 
5. 2 36 5 

Skupaj: 591 743 80 
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9. ŠOLSKI SKLAD 

Šolski sklad je namenjen financiranju nadstandardnih storitev in opreme. Svetu staršev in Svetu šole je 
bil na začetku šolskega leta predlagan prispevek v višini 40,00 € na dijaka v gimnazijskem programu 
in 20,00 € za dijake predšolske vzgoje. Tako bi se moralo zbrati dobrih 24.000,00 €. 
Po podatkih računovodske službe je bilo zbrano od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 25.700,00 €. 
Starši dijaka, ki tega zneska ne zmorejo plačati, so lahko vložili vlogo za zmanjšanje višine prispevka 
v svetovalni službi. Prispelo je kar nekaj vlog za oprostitev plačila v šolski sklad iz socialno 
ekonomskih razlogov. 
Predlog porabe šolskega sklada, ki je bil sprejet na Svetu staršev in Svetu šole je bil naslednji: 

Predlog investicije Namen Okvirna cena 

- mesečnik GFML vsem dijakom 9.500,00 € 

- generacijska knjiga vsem dijakom 10.000,00 € 

- vse fotokopije za pouk – 100.000 x 0,05 € vsem dijakom 5.000,00 € 

SKUPAJ  24.500,00 € 

 
Skozi šolsko leto smo realizirali: 

Poraba za/iz šolskega sklada GFML Skupaj 

- mesečnik GFML 10.700,00 € 26.857 € 37.557 € 

- generacijska knjiga 10.000,00 € 10.990 € 20.990 € 

- vse fotokopije za pouk – 100.000 x 0,05 € 5.000,00 € 14.007 € 19.007 € 

SKUPAJ 25.700,00 € 51.854 € 77.554 € 

 
 

10. ZAKLJUČEK 

Dovolite, da končam tudi letošnje poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta z naslednjo mislijo: 
Nič ni tako dobro, da bi ne moglo biti boljše. Pa vendar moramo in smo lahko z doseženimi rezultati 
zadovoljni. 
Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti vsem sodelavcem, učiteljem in administrativno-tehničnemu 
osebju, ki so pripomogli k uspešnemu šolskemu letu 2010/2011. 
V naslednjem šolskem letu, ki smo si ga že začrtali, nas čaka veliko novih izzivov v organizacijskem, 
poslovnem in vzgojno-učnem smislu. Verjamem, da nam bo uspelo s skupnimi močmi tudi naslednje 
šolsko leto končati prav tako uspešno. 
 

Zvonko Kustec, 
ravnatelj 


