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1. UVOD 

Šolsko leto 2008/2009 je bilo uspešno v vseh pogledih. To nam kažejo tudi analiti�ni kazalci 
uspešnosti dijakov ob koncu šolskega leta in na maturi 2009. Vpisanih je bilo 695 dijakov v rednih 
izobraževalnih programih in 50 odraslih. V izobraževalnem procesu je sodelovalo preko 60 u�iteljev 
in u�iteljic ter 10 delavk in delavcev v administrativno-tehni�nem sektorju. 
Šolsko leto je minilo v znamenju u�nih in tekmovalnih dosežkov dijakov ter izvedenih projektov. 
Vseh dogodkov je bilo veliko in vsi so bili dokumentirani v našem šolskem �asopisu GFM novice.  
Šolsko leto 2008/2009 so posebej zaznamovali naslednji najpomembnejši dogodki: 
- uspešno za�eli s projektom brezpla�ne malice za dijake; 
- v septembru 2008 smo organizirali socializacijske dneve za prve letnike; 
- v oktobru uprizorili odmeven recital Kreslinovih pesmi Nekega jutra, ko se zdani; 
- v oktobru izvedli sre�anje s Tonetom Pav�kom; 
- v novembru 2008 smo uspešno organizirali tradicionalne Mikloši�eve dneve; 
- v novembru 2008 smo organizirali mednarodni debatni teden; 
- v decembru izvedli sre�anje s Tomo Križnarjem; 
- v drugi polovici marca 2009 smo organizirali nemško državno tekmovanje za 2. letnike; 
- v drugi polovici marca 2009 smo organizirali državno tekmovanje iz fizike; 
- uspešno izvedli tri projektne tedne; 
- konec pouka smo izvedli 12. kulturni maraton; 
- uspešno sodelovanje v projektu EO, didakti�ni prenovi gimnazijskega programa in priprava na 

izvajanje prenovljenega programa Predšolska vzgoja in 
- uspešno konkurirali na razpisih in nate�ajih. 
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 starši odzivali na posamezne probleme, ki so se pojavljali. 
Ve�ino 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 odli�ne rezultate na vseh nivojih, kjer so tekmovali. S strani 
u�iteljev 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: dve zlati priznanji; 
- iz nemš�ine in angleš�ine devet prvih mest ali zlatih priznanj; 
- iz matematike, logike in razvedrilne matematike: devet prvih mest ali zlatih priznanj; 
- iz fizike, kemije in biologije: trinajst prvih mest ali zlatih priznanj; 
- iz zgodovine in geografije: eno zlato priznanje in 
- v športnih tekmovanjih dosegli tri prva mesta. 
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 2009 

Zvonko Kustec 
ravnatelj 



� �� �������   
� 	 
����� � ��������   

� � ����� �
�   

 Stran 3 7.10.2009 

2. REALIZACIJA VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

2.1. U�NI USPEH 

Realizacija vzgojno-izobraževalnega dela je v kvalitetnem in kvantitativnem smislu dobra. Pri tem 
mislim na u�ni uspeh v vseh programih ob koncu pouka, kakor tudi ob koncu šolskega leta. Naslednja 
dva grafikona prikazujeta primerjavo u�nega uspeha od leta 2005 naprej. 

U�ni uspeh programa Gimnazija
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Nasprotno pa beležimo v programu maturitetni te�aj slab u�ni uspeh. To je posledica dejstva, da se je 
veliko dijakov in dijakinj vpisalo v program zaradi statusa, veliko pa jih je premalo samokriti�nih do 
svojih u�nih sposobnosti. Nekaj dijakov in dijakinj pa je v koledarskem letu doseglo 21 let, ki 
omogo�ajo prijavo na maturo brez zaklju�nega spri�evala. Vse to je imelo za posledico, da beležimo 
samo 17,4 % uspeh, �eprav smo jim nudili ve�, kot je to predpisano z u�nimi na�rti. 
Tako je u�ni uspeh šole 92,7 % v in �e ne upoštevamo maturitetni te�aj je u�ni uspeh neprimerno višji 
in sicer 98,0 % . 
Tudi ostali analiti�ni kazalci vzgojno-izobraževalnega dela so dobri in primerljivi z lanskoletnimi 
rezultati. Posamezni kazalci so prikazani v nadaljevanju v posameznih to�kah: u�ni uspeh na koncu 
pouka, po spomladanskem izpitnem roku in jesenskem izpitnem roku oz. koncu šolskega leta, 
realizacija pouka, vzgojni ukrepi in obvezne izbirne vsebine. 
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2.1.1. U�ni uspeh ob koncu pouka 

 Število dijakov U�ni uspeh ob koncu pouka v š. l. 2008/09 

 na za�. 
šol. l.(1) 

ob koncu 
(2) 

+  
- % Število pozitivnih 

dijakov 
Število dijakov z 

'nms' 
Število 

neocenjen. 

 VSI M �� M   M Ž ��
% 
(1) 

% 
(2) M Ž �� % M Ž �� % 

1. a 32 13 32 13   13 19 32 100,0 100,0         
1. b 32 13 33 14 1 3,1 13 16 29 90,6 87,9 1 3 4 12,1     
1. c 33 11 32 10 -1 -3,0 7 15 22 66,7 68,8 3 7 10 31,3     
1. E 27 13 26 12 -1 -3,7 11 12 23 85,2 88,5 1 2 3 11,5     

1. letniki 124 50 123 49 -1 -0,8 44 62 106 85,5 86,2 5 12 17 13,8     
2. a 29 10 29 10   9 17 26 89,7 89,7 1 2 3 10,3     
2. b 32 12 32 12   12 19 31 96,9 96,9  1 1 3,1     
2. c 27 11 27 11   8 14 22 81,5 81,5 3 2 5 18,5     
2. d 32 11 32 11   9 20 29 90,6 90,6 1 1 2 6,3 1  1 3,1 
2. E 25 9 25 9   7 15 22 88,0 88,0 2 1 3 12,0     

2. letniki 145 53 145 53   45 85 130 89,7 89,7 7 7 14 9,7 1  1 0,7 
3. a 32 10 32 10   10 19 29 90,6 90,6  3 3 9,4     
3. b 34 14 34 14   10 19 29 85,3 85,3 4 1 5 14,7     
3. c 33 15 33 15   13 18 31 93,9 93,9 2  2 6,1     
3. E 32 18 31 17 -1 -3,1 15 13 28 87,5 90,3 2  2 6,5  1 1 3,2 

3. letniki 131 57 130 56 -1 -0,8 48 69 117 89,3 90,0 8 4 12 9,2  1 1 0,8 
4. a 33 12 33 12   12 21 33 100,0 100,0         
4. b 30 9 30 9   9 20 29 96,7 96,7  1 1 3,3     
4. c 32 12 32 12   12 20 32 100,0 100,0         
4. E 31 6 31 6   6 25 31 100,0 100,0         

4. letniki 126 39 126 39   39 86 125 99,2 99,2  1 1 0,8     
G 526 199 524 197 -2 -0,4 176 302 478 90,9 91,2 20 24 44 8,4 1 1 2 0,4 

1. v 34 4 34 4   4 30 34 100,0 100,0         
2. v 32 4 32 4   4 28 32 100,0 100,0         
3. v 34 2 34 2   1 31 32 94,1 94,1 1 1 2 5,9     
4. v 33 1 33 1   1 28 29 87,9 87,9  3 3 9,1  1 1 3,0 

Vzgoj. 
oddelki 133 11 133 11   10 117 127 95,5 95,5 1 4 5 3,8  1 1 0,8 

G+P 659 210 657 208 -2 -0,3 186 419 605 91,8 92,1 21 28 49 7,5 1 2 3 0,5 
MT 36 6 46 16 10 27,8 2 5 7 19,4 15,2 2 1 3 6,5 12 24 36 78,3 
VSI 695 216 703 224 8 1,2 188 424 612 88,1 87,1 23 29 52 7,4 13 26 39 5,5 

2.1.2. U�ni uspeh ob koncu šolskega leta 

  Število dijakov U�ni uspeh ob koncu šolskega leta 2008/09 

  na za�. 
šol. l.(1) 

ob koncu 
(2) 

+  
- % Število pozitivnih 

dijakov 
Število dijakov 

z 'nms' 
Število 

neocenjen. 
  VSI M �� M     M Ž �� %(1) %(2) M Ž �� % M Ž �� % 
1. a 32 13 32 13     13 19 32 100,0 100,0                 
1. b 32 13 33 14 1 3,1 14 19 33 103,1 100,0                 
1. c 33 11 32 10 -1 -3,0 10 19 29 87,9 90,6   3 3 9,4         
1. E 27 13 24 12 -3 -11 12 12 24 88,9 100,0                 
1. letniki 124 50 121 49 -3 -2,4 49 69 118 95,2 97,5   3 3 2,5         
2. a 29 10 29 10     10 19 29 100,0 100,0                 
2. b 32 12 32 12     12 20 32 100,0 100,0                 
2. c 27 11 27 11     9 15 24 88,9 88,9 2 1 3 11,1         
2. d 32 11 32 11     11 21 32 100,0 100,0                 
2. E 25 9 25 9     9 15 24 96,0 96,0   1 1 4,0         
2. letniki 145 53 145 53     51 90 141 97,2 97,2 2 2 4 2,8         
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3. a 32 10 32 10     10 22 32 100,0 100,0                 
3. b 34 14 34 14     12 20 32 94,1 94,1 2   2 5,9         
3. c 33 15 33 15     15 18 33 100,0 100,0                 
3. E 32 18 31 17 -1 -3,1 17 14 31 96,9 100,0                 
3. letniki 131 57 130 56 -1 -0,8 54 74 128 97,7 98,5 2   2 1,5         
4. a 33 12 33 12     12 21 33 100,0 100,0                 
4. b 30 9 30 9     9 20 29 96,7 96,7   1 1 3,3         
4. c 32 12 32 12     12 20 32 100,0 100,0                 
4. E 31 6 31 6     6 25 31 100,0 100,0                 
4. letniki 126 39 126 39     39 86 125 99,2 99,2   1 1 0,8         
G 526 199 522 197 -4 -0,8 193 319 512 97,3 98,1 4 6 10 1,9         
1. v 34 4 34 4     4 30 34 100,0 100,0                 
2. v 32 4 32 4     4 28 32 100,0 100,0                 
3. v 34 2 34 2     1 31 32 94,1 94,1 1 1 2 5,9         
4. v 33 1 33 1     1 31 32 97,0 97,0           1 1 3,0 
Vzgoj. 
oddelki 133 11 133 11     10 120 130 97,7 97,7 1 1 2 1,5   1 1 0,8 

G+P 659 210 655 208 -4 -0,6 203 439 642 97,4 98,0 5 7 12 1,8   1 1 0,2 
MT 36 6 46 16 10 27,8 2 6 8 22,2 17,4 2   2 4,3 13 23 36 78,3 
VSI 695 216 701 224 6 0,9 205 445 650 93,5 92,7 7 7 14 2,0 13 24 37 5,3 

2.1.3. U�ni uspeh po kon�nem uspehu ob koncu šolskega leta 

 Število: 
 Razred odli�nih prav dobrih dobrih zadostnih nms neocenjenih Povpre�ni uspeh 

1. a 5 22 5       4,00 
1. b 5 17 11       3,82 
1. c 2 7 16 4 3   3,03 
1. E 4 12 8       3,83 

1. letniki 16 58 40 4 3   3,66 
2. a 5 11 12 1     3,69 
2. b 3 15 12 2     3,59 
2. c 4 12 7 1 3   3,48 
2. d 6 11 14 1     3,69 
2. E 3 14 7   1   3,72 

2. letniki 21 63 52 5 4   3,63 
3. a 5 19 7 1     3,88 
3. b 5 17 8 2 2   3,62 
3. c 13 10 10       4,09 
3. E 6 18 7       3,97 

3. letniki 29 64 32 3 2   3,88 
4. a 10 20 3       4,21 
4. b 8 12 9   1   3,87 
4. c 7 18 7       4,00 
4. E 16 12 3       4,42 

4. letniki 41 62 22   1   4,13 
G 107 247 146 12 10   3,82 

1. v   15 19       3,44 
2. v 4 22 6       3,94 
3. v 4 26 2   2   3,88 
4. v 13 15 4     1 4,18 

Vzgoj. oddelki 21 78 31   2 1 3,86 
G+P 128 325 177 12 12 1 3,83 
MT   2 5 1 2 36 1,37 
VSI 128 327 182 13 14 37 3,67 
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2.2. PORO�ILO O REALIZACIJI IN IZVEDBI POUKA  

V šolskem letu 2008/2009 je bilo planiranih v programih splošna gimnazija, predšolska vzgoja in 
maturitetni te�aj skupaj 26.762 pedagoških ur, realiziranih pa je bilo 26.953 ur, kar znaša 100,71 %. 
Kljub temu beležimo pri nekaterih predmetih realizacijo pod 95 %, kar je izklju�no posledica daljših 
nepredvidenih razli�nih izostankov pedagoških delavcev. 
Analiti�ni podatki po predmetih in letnikih so razvidni iz tabel. Niso prikazani podatki za vse 
predmete za program maturitetni te�aj, saj smo izvajali samo tri predmete (angleš�ina, matematika in 
slovenš�ina), pri ostalih predmetih pa so se združevali v skupine s 4. letniki. 

Program/letnik Planirano Realizirano 
1. letnik gimnazije 6.720 6.777 100,85% 
2. letnik gimnazije 5.040 5.127 101,73% 
3. letnik gimnazije 4.900 4.966 101,35% 
4. letnik gimnazije 5.183 5.277 101,81% 
Gimnazija 21.843 22.147 101,39% 
Predšolska vzgoja 4.397 4.272 97,16% 
Maturitetni te�aj 522 534 102,30% 
SKUPAJ 26.762 26.953 100,71% 
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Predmet Planirano Realizirano v 1. letnikih Gimnazije 
Slovenš�ina 560 614 109,60% 
Matematika 560 573 102,30% 
Nemš�ina I 210 224 106,66% 
Nemš�ina II 210 216 102,85% 
Angleš�ina I 210 213 101,42% 
Angleš�ina II 210 208 99,04% 
Francoš�ina II 105 103 98,09% 
Zgodovina 280 295 105,40% 
Geografija 280 283 101,10% 
Fizika 280 299 106,80% 
Biologija 280 291 103,90% 
Kemija 280 287 102,50% 
Glasba 280 277 98,90% 
Likovna umetnost 280 313 111,80% 
Informatika 280 280 100% 
Modul EO - A 70 72 102,85% 
Modul EO - N 70 64 91,42% 
Športna vzgoja 420 444 105,70% 
SKUPAJ 4.865 5.056 103,93% 

 

Predmet Planirano Realizirano v 2. letnikih Gimnazije 
Slovenš�ina 700 755 107,86% 
Matematika 700 740 105,71% 
Nemš�ina I 210 206 98,10% 
Nemš�ina II 315 330 104,76% 
Angleš�ina I 315 353 112,06% 
Angleš�ina II 315 347 110,16% 
Francoš�ina II 105 104 99,05% 
Zgodovina 350 377 107,71% 
Geografija 350 384 109,71% 
Fizika 350 369 105,43% 
Biologija 350 365 104,29% 
Kemija 350 371 106,00% 
Psihologija 350 348 99,43% 
Izbirni predmeti 
 (ŠOK, TR, LUM, INF, DK) 70 68 97,14% 
Modul EO - A 105 100 95,24% 
Modul EO - N 105 101 96,19% 
DVS 35 25 71,43% 
Športna vzgoja 525 520 99,05% 
SKUPAJ 5600 5863 104,70% 

 

Predmet Planirano Realizirano v 3. letnikih Gimnazije 
Slovenš�ina 560 587 104,82% 
Matematika 700 690 98,57% 
Nemš�ina I 315 307 97,46% 
Nemš�ina II 315 316 100,32% 
Angleš�ina I 210 217 103,33% 
Angleš�ina II 210 203 96,67% 
Francoš�ina II 105 107 101,90% 
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Predmet Planirano Realizirano v 3. letnikih Gimnazije 
Zgodovina 280 286 102,14% 
Geografija 280 289 103,21% 
Fizika 280 296 105,71% 
Biologija 280 296 105,71% 
Kemija 280 320 114,29% 
Filozofija 280 288 102,86% 
Modul EO - A 70 70 100,00% 
Modul EO - N 70 65 92,86% 
Sociologija 280 288 102,86% 
Evropske študije 70 75 107,14% 
Športna vzgoja 420 432 102,86% 
SKUPAJ 5005 5132 102,54% 

 

Predmet Planirano Realizirano v 4. letnikih Gimnazije 
Slovenš�ina 680 698 102,65% 
Matematika 682 743 108,94% 
Nemš�ina I 417 423 101,44% 
Nemš�ina II 186 205 110,22% 
Angleš�ina I 417 419 100,48% 
Angleš�ina II 186 188 101,08% 
Zgodovina 186 174 93,55% 
Zgodovina-M 310 326 105,16% 
Geografija 310 326 105,16% 
Fizika 155 162 104,52% 
Biologija 155 172 110,97% 
Kemija 155 158 101,94% 
Sociologija 186 201 108,06% 
Psihologija 186 189 101,61% 
Športna vzgoja 372 375 100,81% 
Informatika 155 156 100,65% 
SKUPAJ 4738 4915 103,74% 

 

Predmet Planirano Realizirano v 5. letnikih Gimnazije 
Slovenš�ina 174 170 97,7% 
Matematika 174 189 108,6% 
Angleš�ina 174 175 100,6% 
SKUPAJ 522 534 102,3% 

 

Predmet Planirano Realizirano v 1., 2., 3. in 4. letniku  
Programa predšolska vzgoja 

Slovenš�ina 540 534 98,89% 
Matematika 408 427 104,66% 
Nemš�ina I 408 412 100,98% 
Angleš�ina I 408 398 97,55% 
Zgodovina 210 204 97,14% 
Geografija 210 214 101,90% 
Fizika 140 139 99,29% 
Biologija 210 211 100,48% 
Kemija 140 139 99,29% 
Sociologija 70 73 104,29% 
Psihologija 163 176 107,98% 
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Predmet Planirano Realizirano v 1., 2., 3. in 4. letniku  
Programa predšolska vzgoja 

Informatika 68 64 94,12% 
Športna vzgoja 303 329 108,58% 
Glasba z metodiko 202 209 103,47% 
Ples z metodiko 136 143 105,15% 
Likovna umet. z met. 237 239 100,84% 
Instrument 33,3 37,8 113,51% 
Higiena 105 107 101,90% 
Pedagogika 163 169 103,68% 
Hospitacije 462 477 103,25% 
Umetnost (lik, gl) 102 109 106,86% 
Varno in zdravo okolje 34 34 100,00% 
Kurikulum oddelka v vrtcu 34 66 194,12% 
Ustvarjalno izražanje (gl, pl, ins) 408 185 45,34% 
IKT 68 64 94,12% 
SKUPAJ 5.262 5.160 98,05% 

2.2.1. Jezikoslovje 

Nižja realizacija je pri predmetu DVS v 2. e-oddelku, ker je odpadla strokovna ekskurzija v Rezijo, 
zato se le-ta prenese v 3. letnik. 

2.2.1.1 Poudarjeni tuji jezik 
Z letošnjim šolskim letom na naši gimnaziji izvajamo poudarjeni pouk tujih jezikov, in sicer v prvem 
in drugem letniku pri drugem tujem jeziku, v tretjem letniku pri prvem in drugem tujem jeziku, v 
�etrtem letniku pa pri tujem jeziku za maturo. Pouk poteka na dveh ravneh: na osnovni in na 
poudarjeni ravni, v �etrtem letniku na osnovni in na višji ravni. Na osnovni ravni pouk temelji na 
poglobljenem utrjevanju in na dodatni razlagi slovni�nih pravil ter besediš�a, na poudarjeni ravni pa 
imajo dijaki možnost utrditi, poglobiti in razširiti svoje znanje, samostojno predstaviti obravnavane 
teme in se ukvarjati z drugimi aktivnostmi, ki jih odmerjeni �as za delo v mešanem razredu ne 
omogo�a. V �etrtem letniku se dijaki pri tujem jeziku na maturo pripravljajo na osnovni ali na višji 
ravni. V �etrtem letniku pa pouk že dalj �asa poteka na osnovni in višji ravni, kar omogo�a dijakom 
opravljanje tujega jezika na maturi na teh dveh ravneh. 
"Nivojski" pouk omogo�a, da dijaki v homogenih skupinah karseda optimalno dosežejo temeljne 
standarde znanja in optimalno razvijejo svoje spretnosti in sposobnosti. "Nivojski" pouk omogo�a 
dodatno razlago, ponavljanje, utrjevanje in urjenje tistih u�nih snovi, ki dijakom povzro�ajo težave. 
Pouk na poudarjenem nivoju omogo�a, da dijaki z boljšim znanjem svoje znanje še nadgradijo in 
izpopolnijo. 
"Nivojski" pouk je s strani dijakov in profesorjev zelo dobro sprejet. Delo v razredu je lažje, utrjevanje 
je prilagojeno nivoju znanja dijakov. 

2.2.2. Družboslovje 

Realizacija v aktivu družboslovja in športne vzgoje je v ve�ini 100% in v skladu z LDN.  Po letnikih 
so navedeni vzroki za manjšo realizacijo.  

2.2.2.1 Prvi letniki 
V prvih letniki je iz slede�ih razlogov prišlo do manjše realizacije. Pri predmetu geografija je 
realizacija ur sicer ve� kot 100%, a u�na snov ni v celoti predelana v skladu z LDN. Nepredelana u�na 
snov je: Kmetijstvo, Energetika in industrija, Promet in telekomunikacijsko omrežje, Turizem, 
Trajnostni razvoj, Prebivalstvo in Energetika. Razlogi za nepredelano snov so: ve� �asa je bilo 
namenjeno utrjevanju in projektni tedni – ure so bile namenjene temam, ki niso povezane s teko�o 
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u�no snovjo. Nepredelane vsebine se bodo obravnavale v prvih tednih pouka v septembru oz. po 
posamezni u�ni enoti so�asno.  
Pri predmetu glasba je malo manjša realizacija zaradi odsotnosti profesorja v �asu 2. projektnega tedna 
ter njegove odsotnosti zaradi tehni�ne pomo�i na  prireditvah.  

2.2.2.2 Drugi letniki 
Pri predmetu zgodovina v 2. c in 2. d je realizacija ur 100%, a u�na snov ni v celoti predelana. 
Nepredelana u�na snov je: Absolutizem in razvoj absolutizma v Španiji, Francija kot zgled 
absolutisti�ne države, Razvoj absolutne monarhije v Prusiji, Rusiji in na Poljskem. Razlogi za 
nepredelano u�no snov je ve� �asa namenjenega utrjevanju, referati, projektni tedni - ure so bile 
namenjene temam, ki niso povezane s teko�o u�no snovjo. Snov bo predelana v za�etku novega 
šolskega leta.  
Pri predmetih psihologija in športna vzgoja ter likovna umetnost je realizacija le  1 ali 2% pod 100% 
realizacijo, do katere je prišlo zaradi odsotnosti zaradi izobraževanja profesorjev ali zaradi projektnih 
tednov. U�na snov je vseeno bila realizirana.  

2.2.2.3 Tretji letniki 
Pri predmetu geografija v 3. b in 3. c je realizacija ur 100%, a u�na snov ni v celoti predelana. 
Nepredelana u�na snov je: Lega in položaj Slovenije v Evropi, Vpliv geotektonske zgradbe in 
kamninske sestave na površje, prst, rastlinstvo in rabo tal, Zna�ilni tipi reliefa in reliefne kategorije. 
Razlogi za nepredelano snov so: ve� �asa namenjeno utrjevanju, referati, projektni tedni - ure so bile 
namenjene temam, ki niso povezane s teko�o u�no snovjo.  
U�na  snov pri predmetu zgodovina v 3. c ni v celoti predelana v skladu z LDN. Nepredelana u�na 
snov: Britanski imperij v 19. stoletju, ZDA v 19. stoletju, Indija, Kitajska in Japonska v 19. stoletju. 
Razlogi: ve� �asa namenjeno utrjevanju, referati, projektni tedni - ure so bile namenjene temam, ki 
niso povezane s teko�o u�no snovjo.  
Dijaki, ki si bodo izbrali katerega od teh predmetov, bodo snov predelali na pripravah na maturo.  

2.2.2.4 �etrti letniki 
Pri predmetu zgodovina nematura je realizacija vsako leto nižja od 100%. Glavni vzroki za to so: 
ekskurzije za �etrte letnike, ki potekajo ob petkih (ekskurzija v München, ekskurzija na Avstrijsko 
Koroško, ekskurzija na Notranjsko), informativni dan, blok ure, pohod maturantov.    

2.2.2.5 Predšolska vzgoja 
V 2. v je realiziranih 69 ur pouka pri predmetu zgodovina, kar je 98.6%. Pouk je odpadel 2 x v �asu 2. 
projektnega tedna za gimnazijski progam in zaradi izobraževanja profesorja.   
Najve� pouka je odpadlo v 3. v pri predmetu zgodovina, saj je pouk ob petkih bil velikokrat moten 
zaradi drugih dejavnosti. Realizirali so 65 ur od 70 predvidenih, kar je 93%. Samo od novega leta 
naprej je bilo veliko izpada. Odpadlo je: 2 x v �asu 2. projektnega tedna za gimnazijski program, 
zaradi izobraževanja profesorja in njegovega sodelovanja na mednarodni izmenjavi, zaradi odsotnosti 
dijakov, ker so bili na ekskurziji in na lutkovnem sre�anju.  
V 3. V je pri predmetu geografija realiziranih 67 ur, kar je 95,7%. Ure so odpadle, ker so dijaki bili na 
strokovni ekskurziji, na medobmo�nem sre�anju lutkovnih skupin ter zaradi odsotnosti profesorja.    
V aktivu smo zadovoljni s potekom pouka v tem šolskem letu in tudi ugotavljamo, da je ve�ina 
dijakov motiviranih za u�enje in sodelovanje pri pouku. Pri pouku nas veliko uporablja projektor kot 
dodatni u�ni pripomo�ek. Smo pa izrazili željo, da bi imeli izobraževanje o uporabi interaktivnih tabel, 
da bi lahko za�eli uporabljali tudi le-te.   
Prav tako ugotavljamo, da na ra�un projektnih tednov ni bilo pri nekaterih predmetih možno realizirati 
u�ne snovi, saj teme projektnih tednov niso bile povezane z u�no snovjo ali samim predmetom. Za 
naslednje leto predlagamo, da pri pripravi projektnega tedna sodelujejo vsi u�itelji, ki pou�ujejo v 
dolo�enem letniku.  
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2.2.3. Naravoslovje 

2.2.3.1 Matematika 
Realizacija ur pri matematiki je v povpre�ju v vseh letnikih dobra in presega 100%. Pri pregledu 
realizacij po posameznih razredih odstopa 3.b razred s 97 % realizacijo, kar je posledica delno zaradi 
bolniških odsotnosti profesorice in odpadlih ur ob petkih zaradi odsotnosti zaradi seminarja, 
tekmovanja, prireditve. 
Kljub visoki realizaciji pa snov pri matematiki ni v celoti obdelana. Razlogi za zaostanek snovi so 
navedeni spodaj. 
1. Letnik 
Ker ni bilo omejitve vpisa, je  bilo potrebno tempo pouka prilagoditi glede na razli�ne sposobnosti 
dijakov (po�asnejši tempo). V bistvu smo dijake skozi vse šolsko leto u�ili u�iti se matematiko. S 
snovjo smo v zaostanku tudi zaradi ponavljanja testov. 
2. Letnik 
Snov ni predelana, ker: 
Dijaki so pogosto potrebovali  dodatno razlago snov. Vsak test se je ponavljal. (Štrakl) 
V tem šolskem letu so dijaki imeli tri projektne tedne (to pomeni 12 ur matematike), od tega enega 
naravoslovnega. V tem tednu smo sicer opravili kar nekaj matemati�nih vsebin (zlati rez, razvedrilna 
matematika, logika), ki pa v u�nem na�rtu nimajo tako poudarjene vloge. 
3. Letnik 
Z dodatno eno uro na teden nam je uspelo nadoknaditi zaostanek snovi prvih dveh letnikov. 

2.2.3.2 Kemija 
Pri kemiji je snov v 1. letniku obdelana do poglavja  o raztopinah oz. v nekaterih oddelkih je poglavje 
o raztopinah neutrjeno in niso opravljene laboratorijske vaje pri tej snovi. Zaostanek je posledica 
ponavljanja testa in veliko utrjevanja pri stehiometriji kemijske reakcije, ki dijakom vsako leto 
predstavlja problem, je pa dobra osvojitev te snovi velikega pomena za nadaljnje delo pri kemiji. 
Poglavje o raztopinah bo utrjeno in preverjano v za�etku 2.letnika. 
V 2. letniku je snov obdelana do elementov IV skupine periodnega sistema in je to podobno kot v 
prejšnjih letih.  
V 3. letniku je snov v nekaterih oddelkih v celoti  obdelana, v nekaterih oddelkih pa do organskih 
dušikovih spojin.  
Ne v celoti predelana snov je posledica tudi projektnih tednov, kjer so bile obravnavane vsebine sicer 
del u�nega na�rta, vendar se je za te vsebine porabilo nekoliko ve� �asa kot ga predvideva u�ni na�rt, 
ker so bile obravnavane na druga�en na�in. 

2.2.3.3 Biologija 
V 1. letnikih je snov v celoti predelana, v 2. letnikih letnikih je ostala samo u�na vsebina Sesalci, kar 
pomeni v primerjavi z minulimi leti bistveno manj nepredelane snovi in v 3. letnikih je ostala je samo 
u�na vsebina Razmnoževalni sistem, kar prav tako pomeni v primerjavi z minulimi leti bistveno manj 
nepredelane snovi. 

2.2.3.4 Fizika 
Po prenovljenem programu je u�iteljeva izbira glede dolo�enih izbirnih vsebin. Profesorja sva se 
odlo�ila, da obdelamo vsa poglavja, tudi izbirna, zato je zmanjkalo nekaj �asa za zadnja, ki sva jih 
preselila v 2. letnik. Enostavno želiva, da z dijaki obravnavamo vsa, tudi izbirna poglavja, do 3. letnika 
bomo predelali vsa. 

2.2.3.5 Informatika 
Nizka realizacija pri predmetu informatika, je posledica dvojnih ur, ki jih ob izpadu zaradi 
organizacije ni možno nadomeš�ati, saj pouk poteka v dveh skupinah z dvema u�iteljema vezan na 
ra�unalniški u�ilnici.  Pri informatiki v 2. letnikih je odpadlo kar nekaj ur v projektnih tednih, saj je 
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predmet izbirni, izvedba le-teh v projektnih tednih pa bi zahtevala še veliko ve� že tako zahtevne 
organizacije.  
Najslabša realizacija je tako v 1.v in 2.letnikih, kjer pa je kljub slabši realizaciji predelana celotna u�na 
snov. 

2.2.3.6 Študij Okolja 
Pri predmetu Študij Okolja v 2. letnikih je podobno kot pri informatiki odpadlo kar nekaj ur v 
projektnih tednih, saj je predmet izbirni, izvedba le-teh v projektnih tednih pa bi zahtevala še veliko 
ve� že tako zahtevne organizacije. Odpadla je tudi planirana ekskurzija v Mursko Šumo, ki je bila 
na�rtovana  za �etrti projketni teden – kulturni maraton, ki smo ga predstavili na konec šolskega leta, 
ko pa izvedba ekskurzije ni bila mogo�a zaradi vremena. 

2.2.4. Ostale oblike izobraževalnega dela 

2.2.4.1 Te�aji s podro�ja športa 
Od 19.1. do 23.1. 2009 smo organizirali smu�arski te�aj za dijake 2.v in 2.d oddelka. Bivali smo v 
Centru za šolske in obšolske dejavnosti v Bohinju. Na te�aju je bilo prisotnih 58 dijakov od skupno 64 
dijakov iz obeh oddelkov. V sklopu 35 ur športne vzgoje je bilo 28 ur namenjenih pou�evanju 
smu�anja, ostalih 7 ur pa je bilo namenjenih aktivnostim kot so lokostrelstvo, plezanje, tek na smu�eh, 
pohodi in igre z žogo. Zaradi slabega vremena(v torek in sredo nismo smu�ali) je bilo realiziranih 17 
ur smu�anja, ostale ure pa so bile porazdeljene med zgoraj omenjene aktivnosti. Zaradi normativov, ki 
jih je potrebno zagotoviti pri u�enju smu�anja, je smu�anje pou�evalo 6 profesorjev. Dijaki so zaradi 
ugodnih snežnih razmer, kljub muhastemu vremenu imeli idealne pogoje za u�enje smu�anja, kar se je 
videlo ob zaklju�ku smu�arskega te�aja, ko so vsi dijaki osvojili osnove smu�anja. Te�aj smu�anja je 
minil brez  poškodb in izgredov zato ga ocenjujem kot izredno uspešnega. 
Dijaki 2.a in 2.b letnika so opravljali dejavnosti znotraj drugega projektnega tedna v CŠOD-ju 
Gorenje. S te�ajem smu�anja so opravili tretjo uro športne vzgoje. V �asu od 19.1. pa do 23.1.2009 so 
imeli 5-6 ur smu�anja dnevno, v popoldanskem �asu pa je bila na razpolago telovadnica, kjer so se 
odvijale športne igre. Skupno smo tako opravili ve� kot 28 ur športnih dejavnosti. Poleg tega so dijaki 
v popoldanskem �asu izvajali še obveznosti iz jezikoslovnega in družboslovnega podro�ja.  V celoti 
smo realizirali zastavljeni na�rt in ure. Te�aj smu�anja so vodili delavci CŠOD-ja, Saša Vrbnjak in 
dva zunanja sodelavca, ki smo ju najeli v sklopu gimnazije: Miloš Bavec in Marko Pozderec. 

2.2.4.2 Hospitacije v 3. v letniku 
Dijakinje in dijaki 3. V razreda so v šol. letu 2008/2009 opravljali hospitacije v naslednjih vrtcih: 
Apa�e, Cven, Bakovci, Veržej, Radenci, Lipovci, Martjanci, G. Radgona, Mala Nedelja, Lendava, 
�renšovci, Cezanjevci, Stara cesta, Gan�ani,  Ivanjkovci, M. Sobota, Beltinci, Radenci, Križevci pri 
Ljutomeru, Tišina, Velika Polana, Lendava, Sveti Jurij ob Š�avnici in Melinci. 
Preden so dijaki in dijakinje opravili formalnosti z vrtci, kjer so želeli opravljati hospitacije (prošnja 
vodstvu in podpis pogodbe z vrtcem), sem opravila prvi informativni sestanek z ravnatelji in 
ravnateljicami omenjenih vrtcev oz. OŠ, pri katerih so vrtci. Le – ti so podpisniki pogodb z  našo šolo. 
Nato sem opravila delovni sestanek z izbranimi mentoricami. Seznanila sem jih z vsemi potrebnimi 
podatki in nalogami, katere dijaki morajo opravljati v �asu hospitacij. 
Z dijaki sem v mesecu septembru v okviru na�rtovanih ur v razredu izvedla teoreti�ni del, ki je 
zajemal: 
- Seznanitev s Kodeksom eti�nega ravnanja v vrtcu, 
- Konvencijo o otrokovih pravicah, 
- Kurikulum za vrtce s poudarkom na elementih dnevne rutine, 
- Utrdili so znanje o poznavanju otrokove igre in opazovanja otrok pri igri (osvojena snov 2. letnika 

v okviru higiene), 
- Zakonodajo s podro�ja predšolske vzgoje, 
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- Pravicami in dolžnosti v vlogi, ki jo bodo opravljali v celodnevnem hospitiranju v vrtcu, 
- Vodenju zapisov v dnevnik dela. 
Skozi vse šol. leto sem njihove hospitacije spremljala vsak �etrtek po predhodni najavi pri 
ravnatelju/ici vrtca ali OŠ, pri kateri je enota vrtca. Moji obiski so zajemali neposredno vklju�evanje 
in opazovanje v skupini, pogovore s posameznim dijakom oz. dijakinjo, njihovo mentorico in po 
potrebi še z ravnateljem oz.ravnateljico. 
V okviru hospitacij smo s skupino dijakov in dijakinj izvajali v nekaterih omenjenih vrtcih lutkovno 
igrico, ki so jo pripravili v povezovanju posameznih predmetov. 
Cilj vsakoletne  predstave dijakinj in dijakov 3. letnika v vrtcih je konkretizacija povezovanja 
teoreti�nega znanja s prakso. 
Specifi�nost je v tem, da omogo�a sintezo spoznanj s posameznih podro�ij (jezika, znanja s podro�ja 
glasbe,  likovnega ustvarjanja, gibalno-ritmi�nega znanja, znanja s podro�ja razvojne  psihologije, 
pedagogike in znanj o igri in igra�i predšolskega otroka).  
Dijaki in dijakinje spoznavajo: 
- Oblike in metode dela  z otroki– motivacija otrok. 
- Opazovanja otrok , spremljanje njihovega  odziva  in hkrati konkretizacija zapisov o otroku, ki 

omogo�ajo spremljanje otrokovega razvoja. 
- Povezovanje z vrtci – neposredno sodelovanje in kot dopolnilo k obveznemu prakti�nemu delu v 

vrtcih. 
- Dobro sodelovanje z vrtci, ki omogo�ajo prakti�no pedagoško delo našim dijakinjam in dijakom. 
- Spoznavanje delovanja razli�nih vrtcev – v razli�nem okolju in z razli�nim na�inom organizacije, 

specifiko vzgojnih programov in posebnosti oddelkov. 
O vsakem obisku vodim zapise, kjer evidentiram svoja zapažanja na omenjenih obiskih. 
V tem šol. letu posebnosti ni bilo, zaznanih je bilo le nekaj za�etnih težav. Dodatno sem morala 
opraviti nekaj razgovorov z mentoricami v posameznih vrtcih, kerr niso bile prisotne na skupnem 
sestanku. 
Obiski v vrtcih, kjer so isto�asno opravljali PPD udeleženci izobraževanja odraslih, so bili pogostejši, 
kar sem izkoristila za dodatne pogovore z mentoricami naših dijakov in dijakinj. 
Vsi dijaki in dijakinje so uspešno opravili hospitacije v izbranih vrtcih, kar je razvidno iz njihovih 
preglednih in dokaj temeljito vodenih zapisov v dnevnike. Le te sem individualno pregledovala ob 
obiskih, ob polletju in ob zaklju�ku šol. leta. Dnevnike dela so redno podpisovale tudi mentorice v 
vrtcih. 
Hospitacije v šol. letu 2008/2009 so bile opravljene v 255 urah. 
Ocenjujem jih kot zelo  uspešne, tako, da mi ni žal velikih naporov, ki jih vlagam, ko obiskujem vrtce, 
ki se med seboj zelo razlikujejo in so razpršeni na širšem obmo�ju. Zadovoljne so bile tudi mentorice, 
saj so vse dale soglasje, da bodo v novem šolskem letu ponovno mentorice našim dijakom in 
dijakinjam na pedagoški praksi v 4. letniku.   Mentorica: Bernarda Fras 

2.2.4.3 Hospitacije v 4. v letniku 
Dijak in dijakinje 4. letnika predšolske vzgoje so svojo prakti�no pedagoško delo opravljali v 222 urah 
v  naslednjih vrtcih: Vrtec Benedikt, Odranci, Cven, Stogovci, �renšovci, Beltinci, �rešnjevci, 
Srednja Bistrica, Ivajnkovci, Lipovci, Gresov�ak, Razkrižje, Velika Polana, Miklavž pri Ormožu, 
Lendava, G. Radgona, Križevci pri Ljutomeru, Tišina, Radenci, Beltinci , Ljutomer, Stro�ja vas in  
Mala Nedelja. 
Vodstvo omenjenih vrtcev in OŠ sem informirala na skupnem sestanku, prav tako njihove mentorice, 
ki so zahteve do dijakov in dijakinj že poznale, saj so kot mentorice bile pri predmetu  hospitacije  že  
v 3. letniku. 
Preden so dijak in dijakinje za�eli neposredno pedagoško prakso, smo v okviru na�rtovanih ur  v šoli 
obnovili teoreti�na znanja s podro�ja Kurikuluma za vrtce, pomen igre in igra� za predšolskega otroka 
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(znanje iz higiene 2. letnik), Kodeks eti�nega ravnanja v vrtcu, Konvencijo o otrokovih pravicah, 
Zakonodajo s podro�ja predšolske vzgoje ter o vlogi in liku vzgojiteljice v vrtcu. 
Prav tako smo v teoreti�nem delu analizirali zapise iz prejšnjega šol. leta – hospitacije in se dogovorili 
za skupna navodila za na�rtovanje vzgojnih dejavnosti in zapisovanje v dnevnik – dnevne priprave z 
analizami, refleksijo in evalvacijo. 
Prav tako smo sprejeli skupne dogovore za vodenje zapisov o otrocih. 
V okviru PPD so se morali v neposredno delo vklju�evati vsak petek, udeležite vsaj ene delavnice s 
starši, prisostvovati eni obliki izobraževanja vzgojnega kadra v vrtcu in opraviti in predhodno 
na�rtovati  3 usmerjene dejavnosti, katere sva skupaj z mentorico ocenili v dodatno dokumentacijo za 
pristop k maturi – zagovor prakti�nega dela. 
Ker fizi�no nisem zmogla prisostvovati na vseh 3 nastopih, sem v dogovoru z dijakom in dijakinjami 
opravila ocenjevalno hospitacijo na predhodno najavljenem  nastopu (obvezno vsak vsaj 1 nastop) – 
datum in dejavnost si je dijak oz. dijakinja izbral/a  sam/a. 
Pri skupni evalvaciji in analizi so sodelovali še mentorica in ravnatelj oz. ravnateljica  vrtca-šole. 
V tem šol. letu so se pojavile težave v vrtcu Gornja Radgona in Beltinci že ob za�etku izvajanja PPD. 
Dijakinjama, ki sta imeli težave v omenjenih vrtcih, sem omogo�ila opravljati prakti�no pedagoško 
delo v novo izbranih vrtcih in novimi mentoricami, kar mi je povzro�ilo veliko dodatnih obiskov po 
vrtcih. 
V vrtcu Veržej smo zelo uspešno s celotnim razredom izvedli ob tednu otroka delavnice iz vseh 
podro�ij dejavnosti. 
Prav tako je skupina dijakinj in dijaka z mentorico prof. Tatjano R. Poštrak izvajala po vrtcih (Veržej, 
�renšovci, Beltinci) glasbeno – didakti�ne igre v vseh starostnih skupinah otrok. 
Na pogostejših obiskih sem bila  pri dijakih in dijakinjah �etrtega letnika v tistih vrtcih, ki spadajo v 
mrežo naše študijske skupine, saj sem se tako neposredno ve� sre�evala z njihovimi mentoricami, kar 
je pripomoglo še k boljšemu sodelovanju med vsemi. 
Tudi hospitacije pri programu izobraževanja odraslih sem izkoristila za sodelovanje z našimi rednimi 
dijaki – Vrtci v ob�ini  Moravske Toplice, kjer bodo nudili mentorstvo prihodnje šol. leto našim 
rednim dijakom in dijakinjam. 
Razen  že omenjenih težav v vrtcu Gornja Radgona in Beltinci -  ocenjujem prakti�no pedagoško delo 
vseh naših dijakinj in dijaka kot uspešno, kar je razvidno iz dnevnikov   in uspešno opravljenih 
zagovorov na poklicni maturi. 
Stike in sodelovanje z dijakinjami in dijaki, ki so bili sprejeti na višje šolski program ohranjam, saj se 
bomo v �asu njihovega  nadaljnjega študija še sre�evali na praksi oz. bodo opravljali obvezno prakso 
za strokovne izpite!  Mentorica: Bernarda Fras 

2.3. OBISKOVANJE POUKA IN VZGOJNI UKREPI 

V preteklem šolskem letu smo posve�ali posebno pozornost obiskovanju pouka. Razredniki so sprotno 
preverjali in obveš�ali starše o sumljivih odsotnostih dijakov in dijakinj, pa kljub vsemu je povpre�no 
dobrih 59 ur odsotnosti na dijaka še vedno preve�. 

Manjkanje od pouka Vzgojni ukrepi   
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1. a M. R. Nedeljko 1371 12 1383 43,2             
1. b S. Pergar   3 3 0,1             
1. c D. Vaupoti�/Š. Štrakl                     
1. E J. Jakelj 1899 36 1935 71,7             
1. letniki  3270 51 3321 26,8             
2. a I. Štuhec 1816 61 1877 64,7             
2. b N. Horvat 1706 46 1752 54,8 3 1       4 
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Manjkanje od pouka Vzgojni ukrepi   
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2. c D. Urši� 1947 31 1978 73,3   1       1 
2. d D. Obal 2541 111 2652 82,9 4         4 
2. E S. Rauter 1964 95 2059 82,4 3 2       5 
2. letniki  9974 344 10318 71,2 10 4       14 
3. a S. Ramšak 2459 34 2493 77,9             
3. b M. Meznari� 2045 56 2101 61,8             
3. c L. Fijavž         4         4 
3. E F. �uš 3171 122 3293 102,9 3 2 1     6 
3. letniki  7675 212 7887 60,2 7 2 1     10 
4. a A. Šimonka 783 52 835 25,3             
4. b S. Vrbnjak 1467 29 1496 49,9             
4. c T. Bigec 790 96 886 27,7 2         2 
4. E B. Fras 2399 61 2460 79,4             
4. letniki  5439 238 5677 45,1 2         2 
G  26.358 845 27.203 51,7 19 6 1     26 
1. v V. Vrhovski 1861 53 1914 56,3     1     1 
2. v A. Kos 3106 45 3151 98,5             
3. v B. Slavic 2093 110 2203 64,8     1     1 
4. v B. Špilak/K. Erjavc 3206 27 3233 98,0             
Vzg. oddel.  10.266 235 10501 79,0     2     2 
G+P  36.624 1.080 37.704 57,2 19 6 3     28 
MT L. Grof 3212 360 3572 99,2             
VSI  39.836 1.440 41.276 59,4 19 6 3     28 

Povpre�no število ur manjkanje od pouka
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2.4. OBVEZNE IN IZBIRNE VSEBINE 

V šolskem letu 2008/2009 smo izvedli OIV v skrajšani obliki, saj bi odpadlo preve� pouka, �e bi vse 
vsebine poskušali realizirati.  Za prve in tretje letnike smo organizirali naslednje vsebine: 
- Knjižni�na informacijska znanja – za dijake 1. letnikov- realizirano v �asu 3. projektnega tedna  in 

v okviru ekskurzije v Ljubljano v NUK 
- Zdravniški pregledi- 1. in 3. letnik- realizirano november 2008 
- Zdravstvena vzgoja – za dijake 1. in 3. letnikov- odpadlo 
- Vzgoja za družino, mir in nenasilje – za dijake 3. letnikov- realizirano v sklopu ur pri sociologiji 
- Prometna vzgoja – za dijake 1. in 3. letnikov - odpadlo 
- Vloga policije – 3. letniki- odpadlo 
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- Rde�i križ- 1. in 3. letniki- odpadlo 
- Debata – za dijake 1. letnikov- delno realizirano v 1. projektnem tednu in pri razrednih urah 
- Prva pomo� – za dijake 3. letnikov- realizirano  v popoldanskem �asu 
- U�enje u�enja – za dijake 1. letnikov- odpadlo 
- Športni tabor in šole v naravi – za dijake 2. letnikov- realizirano v �asu 2. projektnega tedna 
Kulturno-umetniške vsebine, prostovoljno socialno delo in športni dnevi so bili organizirani in 
izvedeni po letnem delovnem na�rtu skozi šolsko leto. 
Evakuacija vaja na Gimnaziji Franca Mikloši�a Ljutomer je bila izvedena v torek, 23. junija 2009 ob 
8. uri. Pokazala je na�elno dobro pripravljenost na izredne dogodke v primeru, ko bi morali izvesti 
evakuacijo. 
Vse OIV so bile realizirane v najmanj predpisanem obsegu. 
Šola tradicionalno ponudi dijakom udeležbo v: 
- krožkih, ki potekajo skozi celo šolsko leto; 
- projektih, na katere smo se prijavili in bili izbrani s strani razpisnika projekta; 
- dejavnostih, ki se izvedejo ob�asno; 
- pripravah na tekmovanjih, ki se izvajajo od za�etka šolskega leta do samega tekmovanja; 
- prireditvah, ki se priložnostno izvedejo; 
- kulturnem maratonu; 
Dijaki se prostovoljno prijavijo k posamezni ekskurziji, projektu, dejavnosti in pripravi na tekmovanje 
glede na interes. 

2.5. PORO�OLA STROKOVNIH AKTIVOV IN RAZVOJNIH TIMOV 

2.5.1. Projektni tedni, posodobitev gimnazije in šolski razvojni tim  

Zavod RS za šolstvo je v letu 2008/2009 za�el izvajati razvojni projekt Posodobitev gimnazije, ki je 
zasnovan kot dolgoro�ni projekt in bo potekal vse do (vklju�no) šolskega leta 2013/2014. Gimnazija 
Ptuj je kot vodja konzorcija prevzela odgovornost do Ministrstva za šolstvo in šport Republike 
Slovenije za izvršitev vseh nalog, ki jih zahteva izvajanje projekta Posodobitev gimnazijskih 
programov. V konzorcij šol je vklju�ena tudi naša gimnazija. Temeljni cilji projekta Posodobitev 
gimnazije  so razvoj in uvedba sodobnih pristopov k u�enju in pou�evanju na predmetni ravni (kar 
prinašajo prenovljeni u�ni na�rti) in posodobitev v na�rtovanju in izvajanju kurikula, ki jih prinašajo 
odprti, fleksibilni in integrativni kurikulum. Posodobitev gimnazije omogo�a, da vso pozornost 
usmerimo v kompetence, ki jih dijak pridobiva v u�nem procesu. 
Uvajanje posodobljenih u�nih na�rtov za gimnazijski program, se je za�elo s šolskim letom 
2008/2009, s prvim letnikom gimnazije. Tako je gimnazija dolžna uvajati:  
- u�no-ciljni in procesni pristop,  
- avtenti�no u�enje,  
- avtenti�no vrednotenje u�nih dosežkov,  
- aktivno u�enje,  
- problemsko u�enje,  
- raziskovalno u�enje,  
- projektni pristop,  
- sodelovalno u�enje in pou�evanje,  
- timsko pou�evanje,  
- individualizirano u�enje in  
- uporabo novih tehnologij.  
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Na šoli je nosilec projekta šolski razvojni tim  (ŠRT) v sestavi: Franc �uš, prof. zgodovine, geografije 
(evropski oddelki), Martina Domajnko, prof. pedagogike, sociologije (šolska svetovalna služba, vodja 
ŠRT), Mateja Godec, univ. dipl. ing kemije (naravoslovje), Zvonko Kustec, ravnatelj in Klaudija 
Tivadar, prof. slovenš�ine, nemš�ine (jezikoslovje).  
Naloge ŠRT so: na�rtovanje, usmerjanje, vodenje, spremljanje, vrednotenje in evalviranje vseh 
razvojnih aktivnosti na šoli.  
Za posamezne razvojne naloge smo maja 2009 vzpostavili še šolski projektni tim, ki skrbi, da šola na 
na�rten in sistemati�en na�in spreminja svojo prakso, da bi spremenila (izboljšala) u�ne dosežke 
u�encev v katerih sodelujeta dva �lana ŠRT in dva iz u�iteljskega zbora.  Šolski projektni tim skrbi, da 
se šolski pilotni projekti vklju�ujejo v posodobitveni na�rt šole. V procesu posodabljanja gimnazije je 
poudarjena tudi vloga predmetnih aktivov. 

2.5.1.1 Šolski razvojni tim (ŠRT) in realizacija LDN  
Od imenovanja se je ŠRT sestal petnajstkrat z namenom usklajevanja nalog s podro�ja posodabljanja 
gimnazije. V mesecu decembru 2008 smo po navodilih Zavoda RS za šolstvo naknadno sprejeli letni 
delovni na�rt ŠRT, ki je priloga LDN šole. Na sestankih smo usklajevali in evalvirali projektne tedne, 
dogovarjali smo se o prijavi šolskih razvojnih projektov in pripravljali zamisli za novo šolsko leto.  
Glede na sprejete naloge v letnem delovnem na�rtu ŠRT je bila ve�ina energije, �asa in dela usmerjena 
v izpeljavo projektnih tednov, ki so v organizacijskem smislu precejšnja novost ne samo za našo šolo 
ampak širše. 

2.5.1.2 Projektni tedni 
S projektnim delom dijake navajamo na timsko delo, sodelovalno u�enje in razvijanje spretnosti 
komunikacije, strpnosti in dobrih odnosov. V šolskem letu 2008/2009 so bili skladno z na�rti 
strokovnih aktivov izvedeni trije projektni tedni. Vsi projektni tedni so imeli nosilne teme, ki se je z 
obliko medpredmetnih povezav vklapljala v u�ni na�rt sodelujo�ih predmetov. Pouk v projektnih 
tednih je z vklju�evanjem že naštetih ciljev posodobitve gimnazije (aktivno, avtenti�no in problemsko 
in raziskovalno u�enje, uporaba projektnega pristopa, sodelovalno in timsko u�enje in pou�evanje, 
uporaba novih tehnologij) dosegal zastavljene cilje, ki pa jih bomo v bodo�e še dopolnjevali. 

 PRVI PROJ. TEDEN  
(3.11.2008-7.11. 2008) 

DRUGI PROJ. TEDEN 
(19.1.2009-23.1.2009) 

TRETJI PROJ. TEDEN 
(20.4.2009-22.4.2009) 

1. 
LETNIK 

Jezikoslovje  “Še vemo gu�ati? 
Jezik je živ.”, Koordinator 

I.Štuhec 

Naravoslovje “Organske 
molekule”, Koordininator 

M.Meznari� 

Družboslovje “Anti�ni 
Rim”, Koordinator D.Obal 

2. 
LETNIK 

Naravoslovje “Voda”, 
Koordinator M.Godec 

Družboslovje “Branje skozi 
kurikulum”, Koordinator 

S.Pihler 

Jezikoslovje “Govorica 
glasbe, besed in telesa”, 
Koordinator K.Tivadar 

3. 
LETNIK 

Družboslovje “Izzivi v šoli”, 
Koordinator J.Jakelj 

Jezikoslovje “Medkulturni 
dialog”, Koordinator B.Fras 

Naravoslovje “Svetloba”, 
Koordinator S.Ülen 

�ETRTI PROJEKTNI TEDEN, ki je bil izveden kot Kulturni maraton 2009, je koordiniral Saša 
Pergar. �eprav smo predvidevali, da bi tudi pri Kulturnem maratonu delavnice potekle na izbrano 
krovno temo, zaradi druga�ne organizacijske oblike kot pri prvih treh projektnih tednih, to ni bilo 
možno. Ve�ina delavnic se ni izvajala v organizacijski obliki razreda in šolske ure, ampak so se jih 
dijaki udeležili glede na interes. 
Projektni tedni so predstavljali organizacijski izziv v ustaljenem šolskem urniku, saj so bile v �asu 
projektnega tedna izvedene vse ekskurzije, kurikularne povezave, projekti, mednarodna in narodna 
izmenjava, kar je zahtevalo veliko premišljenega na�rtovanja, usklajevanje dejavnosti in spreminjanje 
ustaljenega urnika. Ob evalvaciji posameznih projektnih tednov smo ugotovili, da so pri u�iteljih in pri 
dijakih vseeno pretehtale pozitivne izkušnje, zato bomo organizacijsko obliko projektnih tednov v 
prihodnjem šolskem letu skušali nadgraditi.  
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2.5.1.3 Diferenciacija pouka 
V šolskem letu smo na šoli dijakom in staršem poskusno ponudili obiskovanje "nivojskega" pouka s 
podro�ja pouka tujih jezikov (osnovni nivo in poudarjeni nivo tujega jezika). Tudi pri matematiki je 
potekal pouk potekal v "nivojih": osnovnem, splošnem in poudarjenem. Osnovna ideja diferenciranja 
je bila, da delitev na tri ravni prinaša prednosti predvsem dijakom in dijakinjam, ki želijo po�asnejši 
tempo podajanja snovi in ve� utrjevanja (osnovna raven) in po drugi strani dijakom, ki želijo 
poglobljeno matemati�no-miselno znanje (poudarjena raven). Evalvacija "nivojskega" pouka v 
drugem letniku je med drugim pokazala manjše število popravnih izpitov kot prejšnja leta kar 
nakazuje na smiselnost takšnega pouka. 

2.5.1.4 Sodelovalno in timsko pou�evanje    
Je zamenjava u�iteljev pri dolo�enih temah ali pa skupno pou�evanje v razredu. Kot oblika pouka se  
prenaša iz projekta Evropski oddelki in je s posodabljanjem gimnazije v prvih letnikih spodbujano s 
strani Ministrstva RS za šolstvo. Sodelovalno in timsko pou�evanje se je izvajalo pri pouku angleš�ine 
(skupaj s tujim u�iteljem) in v projektnih tednih ter v posameznih primerih tudi izven projektnih 
tednov.  

2.5.1.5 Uvajanje novih predmetov 
V drugem letniku so dijaki poleg že standardnih izbirnih predmetov lahko izbirali še med dvema 
novima predmetoma, ki sta se izvedla v obsegu 70 ur letno. Državljanska kultura (nosilec Jernej 
Jakelj)   
Taktike razmišljanja (nosilka Mateja Škrlec): �eprav se je predmet izvajal prvi�, je ve�ina dijakov 
dosegla želene cilje: napredek v organizaciji, razmišljanju in razlaganju. Glede same izbire snovi bodo 
potrebne še manjše spremembe - predvsem je potrebno dodati še ve� znanih iger, problemov, 
vsakdanjega, nekatere druge naloge pa izklju�iti.  

2.5.1.6 Kroskurikularno ocenjevanje  
ali ve� ocen isto�asno za isti izdelek lahko razbremeni dijake in u�itelje isto�asno pa takšno 
ocenjevanje odpira popolnoma novo podro�je pri pouku, saj posega v u�iteljevo avtonomijo. Zametke 
takšnega ocenjevanja smo opazili pri projektnih tednih pri  u�iteljih, ki so bolj fleksibilni in so 
ocenjevanje izdelkov že predhodno na�rtovali  

2.5.1.7 Dodatna ura tujega jezika 
ali predmet Slovenija v svetu: angleš�ina, nemš�ina (prenos predmeta iz evropskih oddelkov) v obsegu  
35 ur je bila izvedena za vse 1. letnike. U�itelji tujega jezika ocenjujejo pouk tega predmeta kot 
pozitivno izkušnjo in prednost za dijake in dijakinje. 

2.5.1.8 Drugo: 
V mesecu septembru je šolska svetovalna služba skupaj z razredniki izvedla socializacijske dneve. 
V mesecu januarju smo organizirali obisk ekipe u�iteljev naravoslovcev iz Gimnazije Ko�evje, ki sta 
jim naši profesorici Mateja Godec in Irena Rauter Repija predstavili uporabo elektronske table pri 
pouku. 
Z letnim delovnim na�rtom šolskega razvojnega tima smo planirali tudi, da bodo kolegi na pedagoških 
konferencah prikazovali primere dobre prakse in da bomo med šolskim letom izvedli še kakšno 
strokovno izobraževanje za u�iteljski zbor. Zadanih nalog nismo uspeli realizirati  in ostajajo kot plan 
za naslednje šolsko leto. 
Problem pri delu šolskega razvojnega tima predstavlja status �lanov in vodje ŠRT, ki ni formalno 
urejen. Na eni strani Zavod RS za šolstvo pri�akuje, da bodo ŠRT aktivno delovali, dajali pobude in 
predstavljali pozitivne izkušnje iz prakse širše v Sloveniji, isto pri�akuje tudi vodstvo šole, po drugi 
strani pa so vsi aktivni in najbolj inovativni u�itelji že tudi sicer vklju�eni v uvajanje novosti v lastni 
šoli in zaradi profesionalne odgovornosti to prekomerno obremenjeni. 

Vodja šolskega razvojnega tima: Martina Domajnko, prof. 
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2.5.2. Projekti, dejavnosti, dogodki na ravni šole 

2.5.2.1 Maturantski ples 
V �asu zimskih po�itnic so bili izvedeni trije maturantski plesi. Dva za gimnazijce v Hotelu Radin v 
Radencih in za vzgojiteljice v Hotelu Diana v Murski Soboti. Vse tri maturantske plese je vodila 
plesna šola Salsa iz Maribora. Plesno šolo so izbrali predstavniki dijakov, staršev in razrednikov na 
javnem razpisu. Maturantski plesi so bili izvedeni vše�no, slovesno in na nivoju. 

2.5.2.2 Maturantska ekskurzija 
Na za�etku šolskega leta 2008/2009 je bila izvedena strokovna maturantska ekskurzija v Španijo, ki se 
jo je udeležilo 94% dijakov in dijakinj. Drugi� smo organizirali maturantsko ekskurzijo po principu 
solidarnosti, kar pomeni, da so dijaki in dijakinje imeli možnost zaprositi za sofinanciranje, kar jih je 
izkoristilo osem. Izvedba je bila, po javnem razpisu, zaupana agenciji Mondial iz Ljubljane. Agencijo 
so izbrali predstavniki dijakov, staršev in razrednikov na javnem razpisu. Maturantska ekskurzija je 
bila izvedena v skladu z razpisnimi pogoji. Na maturantski ekskurziji ni bilo zabeleženo neljubih 
dogodkov. 

2.5.2.3 Informativni dan 
13. in 14. februarja 2009 smo izvedli informativni dan za osnovnošolce. Informativni dan izvedemo 
lo�eno za gimnazijski program in program predšolske vzgoje v petek dopoldne in popoldne ter v 
soboto dopoldne. Obisk je bil zelo dober, kar se je odrazilo tudi pri vpisu kandidatov. 

2.5.2.4 Kulturni maraton 
Kulturni maraton 2009 je potekal od ponedeljka, 22.6.2009, do srede, 24.6.2009. V ponedeljek zjutraj 
sta potekali priprava na torkove razredne nastope in evakuacijska vaja. Nato so se dijaki udeležili 
delavnic, ki so jih pripravili delavci šole in zunanji sodelavci ob pomo�i šolskih koordinatorjev. 
Delavnice prvega letnika gimnazije so bile povezane v tematsko celoto z naslovom Modno 
oblikovanje. Dijaki so med temi delavnicami izbirali v skladu s svojimi željami in interesi. Dijaki 2. in 
3. letnika gimnazije ter 1., 2. in 3. letnika programa vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok pa so se 
razpisanih delavnic udeležili povsem po lastnem izboru. Dijaki so s seznama izbrali eno dolgo ali dve 
kratki delavnici. 
Seznam delavnic 
Delavnice za dijake prvega letnika gimnazije 

Ime Izvajalci 
Oblikovanje modne skice (15/15) Tanja Trajbari�–Lopert, Tatjana Kalamar Morales 
Priprava modnih kreacij (16/15) Tanja Trajbari�–Lopert 
Li�enje in modni dodatki (10/10) Karolina Erjavc, Monika Erjavc 
Fotografiranje in snemanje (12/10) Ines Sever, Natalija Horvat 
Zgodovina modnega oblikovanja (15/15) Lidija Kos Ul�ar 
Vpliv obla�enja na samozavest (15/15) Jasna �iri� 
Modne znamke in manipulacija (15/15) Jernej Jakelj 
Novinarska ekipa (9/10) Tanja Bigec 
Gibanje manekenk na odru (8/10) Andrej Kos 
Zvo�na kulisa in ozvo�itev (8/10) Borut Slavic 

Dolge delavnice (Pon., 22. 6. 2009, od 9.00 do 13.55) 
Ime Izvajalci 
Z biciklom v neznano (6/20) Andrej Kos, Sašo Fijavž 

Izmišljarije in poezija (8/20) Danijel Berden, Tanja Bigec, Tatjana Rozmari�–Poštrak,  
Klaudija Tivadar, Milojka Vaupoti� 

Lete�i reporter (17/16) Mojca Rižnar Nedeljko 
Bukvarna (23/15) Veronika Prijol 
Naša mala galerija (10/10) Karolina Erjavc, Bernarda Fras 
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Ime Izvajalci 
Tatjana Rozmari� Poštrak 

Pomurje – ali te poznam? (15/20) Simona Pihlar, Suzana Rauter 
V ritmu Orienta (20/20) Štefka Štrakl 
Mož s šestimi ženami (2/9) James Bowen 
Karaoke (12/20) Mateja Škrlec, Tadeja Vrbnjak 
Šolska klipoteka (6/20) Lilijana Fijavž 
Gledališ�e z ulice (14/20) Irena Štuhec 
Klic divjine (15/15) Tomaž Zupan�i� 
Nogomet za dame (12/20) Simon Ülen 
Dežela son�nega vzhoda (20/20) Sonja Fer�ak, Kaja Lenar�i� 
Koncertisimo (5/20) Borut Slavic 
Naj se slišijo trobente in saksofoni (3/20) Borut Slavic 

Kratke delavnice – prvi termin (Pon., 22. 6. 2009, od 9.00 do 11.45) 
Ime Izvajalci 
Vodna aerobika (11/30) Saša Vrbnjak 
Mini Las Vegas (22/20) Vesna Vrhovski 
Ne spomnim se ve� … (33/30) Jasna �iri�, Zunanji sodelavci iz Minerve 
Juvo? Juvo! (0/34) Irena Rauter Repija 
Izba svobodnega gibanja (2/30) Gita Fras, Damjan Makovec 
Z zakrivljeno lupo v roki (10/10) Marija Meznari� 
Zemlja pleše – kako dolgo še? 
(21/20) Liana Miholi� 

Bum! Bum! (12/12) Martina Vogrinec, Zunanji sodelavec: Marjan Vogrinec 

Tehnologija je zakon! (10/10) Anica Šimonka, Zunanji sodelavec: Gregor Zorman iz 
Svaroga 

Pozor, hudi mediji! (7/40) Saša Pergar, Zun. sodelavca: Staš Milovanovi�, Anej Ivanuša 

Ples z Matejko (7/30) Cilka Jakelj, Sonja Fer�ak, Zunanja sodelavka: Matejka 
Koštric 

Osnovna šola tenisa (12/12) Tone Ficko 
Kratke delavnice – drugi termin (Ponedeljek, 22. 6. 2009, od 11.55 do 13.55) 
Ime Izvajalci 
Vodna aerobika (26/30) Saša Vrbnjak 
Mini Las Vegas (21/20) Vesna Vrhovski 
Ne spomnim se ve� … (25/30) Jasna �iri�, Zunanji sodelavci iz Minerve 
Juvo? Juvo! (0/34) Irena Rauter Repija 
Pojem, torej sem (3/40) Gita Fras, Lilijana Fajdiga, Zunanja sodelavka: Romana Gnezda 
Z zakrivljeno lupo v roki (5/10) Marija Meznari� 
Zemlja pleše – kako dolgo še? 
(0/20) Liana Miholi� 

Bum! Bum! (12/12) Martina Vogrinec, Zunanji sodelavec: Marjan Vogrinec 
Tehnologija je zakon! (11/10) Anica Šimonka 
Osnovna šola tenisa (11/12) Tone Ficko 
Peka mafinov (10/10) Jasna �iri�, Polonca Kolbl 
Potovanje v Jemen (28/50) Franci �uš, Zunanji sodelavec: Boris Ferk 

Ujemi svoje sanje (8/20) Zvonko Kustec, Zunanji sodelavci: bivši dijaki, danes doktorji 
znanosti 

V torek je potekalo medrazredno tekmovanje, ki je trem najuspešnejšim oddelkom prineslo nagrade: 
potovanje v Gardaland, potovanje v Styrassic park in kopanje v enem od letnih kopališ�. Namen 



� �� �������   
� 	 
����� � ��������   

� � ����� �
�   

 Stran 21 7.10.2009 

medrazrednega tekmovanja je bil vzbujati zdravo tekmovalnost in posledni�no aktivno sodelovanje, 
ustvarjalnost in timsko delo dijakov. Najuspešnejši oddelki so bili 3. c, 1. b in 3. b. 
Zaradi slabega vremena se je Izbor miss-njega in mistra-nje odvijal od 17. do 18. ure, tradicionalni 
Tek treh ritešnic in ve�erni koncert pa sta odpadla. 
Seznam tekmovalnih panog 

Ime Izvajalci 
Tenis Tone Ficko 
Odbojka na mivki Saša Vrbnjak 
Nogomet Niko Peterka, Sašo Fijavž 
Debata Martina Domanjko 
Fotoorientacija Saša Pergar, Tomaž Zupan�i� 
Activity Mateja Godec, Nina Žuman 
Bogra�ijada 
Kotli�kijada Nina Žuman, Jernej Jakelj, Sre�ko Škerlak 

Strelja�ijada Martina Vogrinec 
Kartanje Šnops in Enka Darinka Urši� 
�lovek ne jezi se/Štiri v vrsto Danijel Berden, Simona Pihlar, Suzana Rauter 
Karaoke Mateja Škrlec, Tadeja Vrbnjak, Suzana Ramšak 
Rubikova kocka Mateja Škrlec, Tadeja Vrbnjak 
Kviz Jasna �iri�, Danilo Obal 
Naj fotografija, posneta med tekmovanji Tanja Trajbari� – Lopert, Karolina Erjavc 
Lon�arska delavnica Nina Žuman 
Naj pismo–poziv Saša Pergar 
Tek treh ritešnic – fantje Andrej Kos 
Tek treh ritešnic – dekleta Andrej Kos 
Izbor miss-njega Saša Pergar 
Izbor mistra-nje Saša Pergar 

V sredo so dijaki pripravili zaklju�ne razredne ure v svojih oddelkih, ki so se kon�ale z razdelitvijo 
spri�eval in pohval. Zve�er so najuspešnejši dijaki za svoje dosežke prejeli šolska priznanja. 

2.5.3. Poro�ilo strokovnega aktiva jezikoslovcev 

Strokovni aktiv jezikoslovcev je v šolskem letu 2008/2009 izvedel naslednje dejavnosti: 

2.5.3.1 Jezikoslovni projektni tedni 
Projektni teden je potekal pod krovnim naslovom Jezik je živ; za�el se je z delavnicami Uvod v 
socialne zvrsti jezika in zgodovino jezika, potem so dijaki imeli predstavitev jezikoslovca Franca 
Mikloši�a, pripravili so  kulturni program, ki so ga predstavili pri Mikloši�evi doma�iji v 
Radomerš�aku; ponedeljkov dan se je nadaljeval z Mikloši�evim pohodom za vse prve letnike; kjer so 
dijaki pripravili pester kulturni program, potekal je tudi kviz; dijaki so pokazali veliko znanja in 
pripravljenosti za sodelovanje. 
V torek – 4. novembra: tema delavnic: Jezik je živ, koncert Marko bande; vzporedno je potekal tudi 
program Mikloši�evih dnevov: plenarni del; in sicer simpozij: Jezik je živ: gostje: Zinka Zorko, 
Natalija Ul�nik, Anja Benko, Mojca Horvat.  
Ob 18. uri je bil v Golarjevi hiši literarni ve�er – Še znamo gu�ati? Gost je bil prleški pesnik Marko 
Ko�ar. 
Sreda: delavnice Živa slovenš�ina, dijaki so si ogledali Val, ki so ga posneli profesorji in dijaki naše 
gimnazije. 
�etrtek – 6. novembra: Mednarodni debatni teden tedna 
Jezik živi, pestre delavnice z gostujo�imi dijaki in u�itelji, kjer je bila izpostavljena predvsem 
ve�jezi�nost; potem so dijaki pripravili predstavitve projektnega tedna. 
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V petek se je nadaljeval mednarodni debatni turnir, dijaki prvih letnikov so imeli strokovno ekskurzijo 
v Slovenske Konjice, kjer so si dijaki ogledali samostan Ži�e in gledališko predstavo The Chrismas 
Carol; s petkom se je obvezni del projektnega tedna kon�al. 
Projektni teden so dijaki kljub nekaterim težavam dobro sprejeli, dijaki so delo ocenili zanimivo, tudi 
zabavno  Nosilka projektnega tedna: Irena Štuhec, prof. 

2.5.3.2 2. projektni teden: 19.-23.1.2009 za 3. letnike 
Krovna tema:  �lovek in njegove razsežnosti 
2. jezikoslovni projektni teden za 3. letnike od 19. do 23. januarja 2009 s krovno temo �lovek in 
njegove razsežnosti je bila odli�na medpredmetna povezava slovenš�ine, tujih jezikov (angleš�ine, 
nemš�ine, francoš�ine), filozofije, biologije, kemije, fizike in športne vzgoje. V okviru krovne teme so 
potekale razli�ne dejavnosti: delavnice, kjer so dijaki raz�lenjevali neumetnostna besedila 
naravoslovnih vsebin, delavnice o bontonu, revijalnem tisku, angleški poeziji, slovenskem šolskem 
sistemu, plesno-gibalna delavnica petih ritmov, potekalo je branje skozi kurikulum, priprava 
predstavitve naše šole v nemš�ini, prevajalska, filmska, raziskovalna in glasbena delavnica ter številne 
druge. V okviru tega projektnega tedna smo za 3. letnike  izvedli tudi medpredmetno strokovno 
ekskurzijo v Ljubljano, kjer so si dijaki ogledali gledališko predstavo v Slovenskem mladinskem 
gledališ�u, obiskali muzej športa, francoski inštitut, 8. slovenski bienale ilustracij  v galeriji CD in se 
sprehodili po starem delu mesta Ljubljana. Projektni teden omogo�a dijakom in u�iteljem druga�en 
na�in dela: fleksibilnost urnika in razporeditve u�nih vsebin, projektno delo, timsko delo, 
medpredmetno povezovanje, … 
3. jezikoslovni projektni teden za 2. letnike od 20. do 24. aprila 2009 s krovno temo Medkulturni 
dialog je medpredmetno povezal naslednje predmete: slovenš�ino, angleš�ino, nemš�ino, francoš�ino, 
zgodovino, geografijo, psihologijo, športno vzgojo in knjižni�no-informacijska znanja. Dijaki so bili v 
okviru tega tedna tudi na dveh ekskurzijah in sicer v Londonu in v Pragi.  
Cilji tretjega projektnega tedna so bili slede�i:  
- Dijaki predelajo del snovi iz UN; 
- Dobijo izkušnjo sodelovalnega pou�evanja (u�itelji ne pou�ujejo samo v svojih razredih, ampak v 

obliki delavnic vodijo pouk v razli�nih skupinah); 
- Dojemajo vsebine (medkulturnost) iz razli�nih strokovnih vidikov (jeziki, ZGO, GEO, PSI); 

ekskurzije (London, Praga) 
- Spoznajo povezanost vsebin jezikoslovja in družboslovja; 
- Popularizacija jezikoslovja (ekskurzije London, Praga). 
Tako so bili dijaki vklju�eni v delavnice London pred Londonom, Stereotipi in predsodki, 
Medkulturnost kot izziv, Slovenci po svetu, Medkulturnost v književnosti … 
Dejavnosti v okviru projektnega tedna, vklju�no z obema ekskurzijama (London, Praga) so tako 
vsebinsko obogatile šolski vsakdan, dijaki pa so lahko na razli�ne na�ine ustvarjali in pridobivali nova 
znanja in izkušnje.    Nosilka projektnega tedna: Klaudija Tivadar, prof. 

2.5.3.3 Bralni klub 
�eprav branje med gimnazijci (pa tudi sicer) ni najbolj priljubljeno, je v množici srednješolcev gotovo 
tudi nekaj takih, ki še vedno radi posegajo po knjigah. Z njimi in zaradi njih se je porodila ideja o 
�etrtkovih sre�anjih v �italnici knjižnice. Pogovarjali smo se o knjigah, ki so nas prevzele, svetovali 
drug drugemu, kaj naj beremo, kaj nas na literarnem podro�ju privla�i in kaj odbija. Problem naših 
sre�anj je predstavljal predvsem �as oziroma ura, saj smo za druženje žrtvovali odmore, ki niso bili 
namenjeni zgolj duhovni hrani.    Mentorica: Cilka Jakelj, prof. 

2.5.3.4 Gledališki avtobus 
Tudi v letošnjem šolskem letu je gledališki avtobus popeljal dijake in dijakinje razli�nih letnikov na 
Dunaj  in v Ljubljano. Na Dunaju smo si ogledali muzikala Rebecca in Rudolf, ki sta na nekoliko 
lahkotnejši na�in odkrivala literarne in zgodovinske kulise. Obisk Raimund theatra ali Theatra an der 
Wien je za gimnazijce že tradicija, ki nikoli ne razo�ara. Ogled predstav organiziramo v soboto in jih 
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povežemo z ogledom Dunaja in njegovih znamenitosti. V Ljubljani smo si ogledali trenutno slovensko 
uspešnico Briljantino.     Mentorica: Cilka Jakelj, prof.  

2.5.3.5 Tekmovanja iz angleš�ine 
Šolsko tekmovanje za dijake 3. letnikov je bilo kot izbirno za uvrstitev na regijsko tekmovanje. 
Regijsko tekmovanje je potekalo 6. 2. 2009 na Gimnaziji Murska Sobota; to je bilo izbirno 
tekmovanje za uvrstitev na državno.  
Tekmovalne naloge so vsebovale bralno razumevanje in poznavanje struktur in rabe jezika ter kulture 
angleško govore�ih dežel. 
Državno tekmovanje je potekalo 28.3. 2009 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Tekmovalne naloge so 
vsebovale slušno razumevanje in pisanje eseja ter zgodbe. Najboljši dijaki iz obeh kategorij so bili 
povabljeni še na ustni zagovor dne 9. 5. 2009  v Ljubljani. 
Andrej Kreslin je postala državni prvak in je osvojil zlato priznanje, Kaja Lenar�i� pa je za doseženo 
3. mesto prejela srebrno priznanje.   Mentorica: Suzana Ramšak, prof. 

2.5.3.6 Nemško državno tekmovanje 
10. aprila je na Gimnaziji Franca Mikloši�a v Ljutomeru pod okriljem društva SDUNJ znova potekalo 
državno tekmovanje iz znanja nemš�ine, a tokrat druga�e kot prejšnja leta. Srednješolci so tekmovali v 
šestih kategorijah: 2. in 3. letniki vseh gimnazij v kategorijah nemš�ina kot 1. in 2. tuji jezik ter  prvi� 
tudi posebej v kategoriji za srednje tehni�ne, strokovne in poklicne šole. Tudi izbor za uvrstitev na 
državno tekmovanje je letos potekal druga�e. Do sedaj je vsaka šola lahko sodelovala s štirimi 
tekmovalci, letos pa je že 5. februarja potekalo izbirno šolsko tekmovanje z enotnimi tekmovalnimi 
nalogami in kandidati so se uvrstili na podlagi doseženih rezultatov. Na šolski ravni je tekmovalo 1228 
srednješolcev, na državno tekmovanje  v Ljutomeru pa se jih je uvrstilo 191. Tekmovalci so se 
preizkusili v bralnem razumevanju,  poznavanju struktur ter pisanju eseja brez uporabe slovarja. 
Tekmovalne naloge so pripravile profesorice Brigita Fras, Suzana Ramšak, Klaudija Tivadar ter 
Milojka Vaupoti�, pregledali in lektorirali pa sta jih dr. Brigita Kacjan (Filozofska fakulteta MB) ter 
mag. Saša Podgoršek (Filozofska fakulteta LJ). Za uspešno izvedbo tekmovanja so zaslužni vsi 
sodelujo�i kolektiva GFML, še posebej gospod ravnatelj, koordinatorica Suzana Ramšak ter 
profesorice Brigita Fras, Polonca Kolbl, Martina Vogrinec, Milojka Vaupoti�, Klaudija Tivadar, 
Tadeja Vrbnjak in Ines Sever. 
Uradni rezultati so bili objavljeni 28. aprila na spletni strani društva SDUNJ. Ljutomerski gimnazijci 
so se tudi tokrat odli�no izkazali: tekmovalo je 13 dijakov, prejeli so 4 zlata priznanja in 9 srebrnih.                                                                                                             
Dobitniki zlatih priznanj so: Tim Cifer (mentorica Brigita Fras), Simona Podlesek (mentorica Suzana 
Ramšak), Tara Klun (mentorica Martina Vogrinec) in Larissa Zver (mentorica Milojka Vaupoti�). 
Poleg zlatih priznanj so nagrajenci prejeli še enotedensko bivanje na Dunaju, ki ga je prispevala 
avstrijska ambasada. 
Srebrna priznanja so prejeli: Marko Balažic, Jernej Kolbl, Tija Kuhar, Alen Repija (mentorica Brigita 
Fras), Anja Kosi, Matic Nemec, David Zemlji� (mentorica Suzana Ramšak) in Gregor Ko�ar in Luka 
Fartek (mentorica Martina Vogrinec). Tekmovalcem se za uspešno udeležbo prizna 70 ur OIV.  
Koordinatorica tekmovanja: Suzana Ramšak, prof. 

2.5.3.7 Projekt  ''PASCH'' – Schulen: Partner der zukunft (Šole: Partnerji prihodnosti) 
V šolskem l. 2008/09 je tudi Gimnazija Ljutomer postala ena izmed številnih partnerskih šol po svetu 
v okviru iniciative PASCH. Že v preteklem šol. l. smo se na pobudo gospoda Josefa Prokscha iz 
Centrale za šolstvo v tujini, ki deluje v okviru Zavoda RS za šolstvo, pridružili projektu PASCH in v 
decembru 2008 na sve�anosti v Ljubljani iz rok nemškega veleposlanika prejeli plaketo Partnerske 
šole. 
Zvezni minister za zunanje zadeve, dr. Frank-Walter Steinmeier, je obudil iniciativo "Šole: Partnerji 
prihodnosti." Njen cilj je, vzpostaviti planetarno mrežo, ki  bi vklju�evala najmanj 1000 partnerskih 
šol in s tem pri mladih zbuditi zanimanje in navdušenje za moderno Nem�ijo.  
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V okviru iniciativ partnerskih šol PASCH naj bi se zgradile živahne in dolgoro�ne vezi z Nem�ijo in 
šole, u�iteljice in u�itelje, u�enke ter u�ence spodbudile k odprti izmenjavi mnenj in k medsebojnemu 
sodelovanju. Šole, ki so pod okriljem iniciative partnerski šol, se pri tem podpira s široko ponudbo 
dodatnih izobraževanj, u�nih gradiv, kot tudi usposabljanj za u�iteljice in u�itelje. 
Iniciativo partnerskih šol koordinira nemško Zunanje ministrstvo in jo skupaj s Centralo za šolstvo v 
tujini (ZfA), Goethe-Institutom, Pedagoško službo za izmenjavo Konference ministrov za prosveto in 
Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD), tudi uresni�uje. 
Naša gimnazija je ena izmed 5 partnerskih šol, ki v Sloveniji delujejo v okviru te iniciative; druge šole 
so: Gimnazija �rnomelj, Gimnazija Murska Sobota, Gimnazija Velenje ter OŠ Beltinci. Naš cilj je 
poleg sodelovanja z drugimi partnerskimi šolami pridobiti Nemško jezikovno diplomo (DSD C1) in se 
tako pridružiti 8 srednjim šolam v Sloveniji, ki že izvajajo ta program. 
Dejavnosti v okviru PASCH-projekta v šol. l. 2008/09 
- Internetni kviz v nemš�ini na temo Poznavanje Slovenije: pripravili so ga dijaki Gimnazije Ptuj 

pod vodstvom programske u�iteljice gospe Alfier. Kviz je potekal od novembra do januarja, 
sodelovali pa so dijaki 1.a in 1.ce oddelka, razdeljeni na 8 skupin. Dijaki so reševali vprašanja o 
geografiji, kulturi, zgodovini Slovenije. Za sodelovanje so prejeli priznanje. 

- Januarja smo z dijaki 3ae pripravili predstavitev naše gimnazije v nemš�ini za predstavitev naše 
šole na spletni strani PASCH:  http:// www.pasch-net.de. 

- Predstavitev je na ogled tudi na spletnih straneh naše šole. 
- V okviru pobude ''Billion Trees Campaign'', ki so se ji pridružile nemške partnerske šole po vsem 

svetu, smo 29. maja posadili drevo na šolski zelenici. S tem smo simboli�no prispevali k ohranitvi 
biološke raznolikosti vrst in pokazali, da se zavzemamo za ohranjanje in varstvo okolja. Naš 
prispevek je na ogled na spletnih straneh Pasch-a in naše šole. 

Koordinatorica projekta: Suzana Ramšak, prof. 

2.5.3.8 Šolsko tekmovanje iz nemš�ine  
Letošnjega šolskega tekmovanja iz nemš�ine za 2. in 3. letnike se je udeležilo 83 tekmovalcev. Iz 
drugega letnika je tekmovalo 42, iz tretjega 41 dijakov.  
Cilji šolskega tekmovanja iz nemš�ine: preverjanje bralnega razumevanja, jezikovnih struktur in 
sposobnosti pisnega sporo�anja, primerjava znanja dijakov z znanjem dijakov iz drugih šol, uvrstitev 
dijakov na državno tekmovanje. 
Cilji šolskega tekmovanja so bili doseženi. Bronasta priznanja je doseglo skupno 27 dijakov:  
2. letnik: Marko Balažic, Tija Kuhar, Tim Cifer, Alen Repija, Jernej Kolbl (mentorica Brigita Fras); 
Gregor Ko�ar, Anja Slekovec, Eva Korošec, Jaka Ivani�, Maruša Borovšak, Petra Novak, Gregor 
Donša (mentorica Martina Vogrinec); Jasna Šipek (mentorica Milojka Vaupoti�). 
3. letnik: David Zemlji�, Matic Nemec, Anja Kosi, Simona Podlesek, Mihael Skledar, David Kosi, 
Kaja Lenar�i�, Klavdija Glava�, Andrej Kreslin (mentorica Suzana Ramšak); Tara Klun, Luka Fartek, 
Miha Dominko, Lea Denša (mentorica Martina Vogrinec); Larissa Zver (mentorica Milojka 
Vaupoti�). 
Na državno tekmovanje so se uvrstili naslednji dijaki: 
Marko Balažic, Tija Kuhar, Tim Cifer, Alen Repija, Jernej Kolbl (mentorica Brigita Fras), Gregor 
Ko�ar, Tara Klun, Luka Fartek (mentorica Martina Vogrinec), David Zemlji�, Matic Nemec, Anja 
Kosi, Simona Podlesek (mentorica Suzana Ramšak), Larissa Zver (mentorica Milojka Vaupoti�.) 
Mentorica: Milojka Vaupoti�, prof. 

2.5.3.9 Angleška bralna zna�ka EPI READING BADGE 
Angleško bralno zna�ko oz. EPI Reading Badge organizira DZS Šolski epicenter iz Ljubljane. V tem 
projektu sodelujejo dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov. 
Septembra smo na šolo dobili seznam knjig, ki jih je potrebno prebrati, s katerim sem seznanila dijake 
2 A razreda ter skupine 3ace, v katerem pou�ujem angleš�ino kot poudarjeni 2.t.j. Vzpodbudila sem 
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jih k udeležbi, saj tekmovalci, ki uspešno rešijo tekmovalne naloge, dobijo priznanja, najboljši tudi 
zlata in srebrna priznanja. �eprav se dijaki u�ijo angleš�ino kot drugi tuji j., sem jih pritegnila k 
sodelovanju. Dijaki so morali prebrati v angleš�ini 3 leposlovna dela. Knjižni�arki sem oddala seznam 
knjig in število zainteresiranih, da je lahko priskrbela zadostno število izvodov. 
V januarju smo pregledali vsebine omenjenih del. Dijakom sem pripravila naloge za pripravo na 
tekmovanje, sami pa so izdelali oznako glavnih junakov in komentarje. 
Februarja sem prijavila 35 dijakov na tekmovanje. Tekmovanje smo izvedli 26.3. 2009. Teste je 
pripravil Šolski epicenter, vsebovali pa so naloge tipa T/F, test dopolnjevanja in test izbirnega tipa. 
Teste sem popravljala jaz po navodilih DZS. Z rezultati sem zelo zadovoljna, saj se je ve�ina dijakov 
dobro odrezala in so poleg priznanj dobili tudi odli�no oceno iz angleš�ine. Priznano jim je tudi 20 ur 
OIV. 
V 2.a razredu so zlato priznanje  osvojili 4 dijaki: Matej Bencak, Andreja Kustec, Monika Miholi� ter 
Barbara Žabota, 12 dijakov je prejelo srebrno priznanje, 3 pa priznanje za uspešno sodelovanje. V 
3ace so 3 dijaki osvojili srebrno priznanje, 13 pa priznanje za uspešno sodelovanje. Z rezultati smo 
nadvse zadovoljni. 
Organizatorju sem poslala poro�ilo o poteku projekta in prejela potrdilo o enoletnem mentorstvu. 
Menim, da dijaki z angleško bralno zna�ko bogatijo besedni zaklad ter pridobijo pomembne veš�ine v 
znanju tujega jezika, kot so bralno razumevanje, interpretacija, spretnost izražanja in sposobnost 
prebiranja tujejezi�ne literature, zato jih bom tudi v bodo�e spodbujala za sodelovanje pri tem že 
tradicionalnem projektu. Mentorica: Suzana Ramšak 

2.5.3.10 Nemška bralna zna�ka PFIFFIKUS 
Na naši šoli smo tudi letos izvedli tekmovanje iz nemške bralne zna�ke Pfiffikus. Tekmovanja se je 
udeležilo 15 dijakinj in dijakov, ki so prebrali tri nemške knjižice. Felix &Theo, MORD  AUF  DEM  
GOLFPLATZ; Felix&Theo, HAUS OHNE  HOFFNUNG in Franz Specht, SICHER  IST NUR  
EINS.  
Bralno tekmovanje Pfiffikus letos praznuje deseti rojstni dan in namen tekmovanja že od njegovih 
za�etkov ostaja isti: popularizacija nemš�ine in branja v tem jeziku. 
Tudi letos so tekmovalci reševali naloge izbirnega tipa, dopolnjevanja, razvrš�anja, povezovanja in  
križanko. Za svoje sodelovanje so vsi prejeli priznanja. Mentorica: Brigita Fras, prof. 

2.5.3.11 Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje  

Priprave so potekale od oktobra do marca, najprej na šolsko, potem na regijsko in nazadnje na državno 
tekmovanje. Priprave so zajemale predstavitev razpisanega tematskega sklopa in so potekale na dveh 
nivojih. 
Na letošnje šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 16.12.2008 se je na 2. A-stopnji prijavilo 58, 
na 3. A-stopnji pa 20 dijakov in dijakinj. Dijaki 1. in 2. letnikov so prebirali besedilo Nejca Gazvode 
Vevericam ni� ne uide, dijaki 3. in 4. letnikov pa roman Ferija  Lainš�ka Muriša. Na regijsko 
tekmovanje 3.2.2009, ki je potekalo v ekonomski šoli v Murski Soboti, se je uvrstilo 12 tekmovalcev 
2. A-stopnje in 4 tekmovalke 3. A-stopnje. Na državno tekmovanje 21.3.2009 pa so se uvrstile 
naslednje dijakinje: Barbara Žitek iz  4. e, Nina Janža iz 4. e, Eva Klemen�i� iz 4. e in Dobruška 
�ernela iz 3. c. 
Barbara Žitek je na državnem tekmovanju osvojila 1. mesto in zlato Cankarjevo priznanje, Nina Janža 
pa 6. mesto in zlato Cankarjevo priznanje. Srebrna Cankarjeva priznanja so osvojili Janja Horvat, 
Maruša Borovšak, Sara Brunec, Petra Novak, Sara Kikec, Andrej Šterman, Anja Štuhec, Katarina 
Nemec, Jana �ernela, Daša Škrilec, Jasmina Bezjak in Lucija Vulc, vsi na 2. A-stopnji; Dobruška 
�ernela, Nina Janža, Eva Klemen�i�, Barbara Žitek, Sara Drvari� Talian in Anja Kosi na 3. A-stopnji.  
Klaudija Tivadar, prof. 
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2.5.3.12 London v�eraj in danes 
Dijaki kriti�no razmišljajo o razli�nih kulturah in medsebojnem sožitju, sposobni so sprejeti in 
spoštovati druge kulture, primerjati medkulturnost v Angliji in Sloveniji, slediti in razumeti razlage v 
»native« angleš�ini, uporabljajo angleš�ino v vsakdanjih situacijah (podzemna železnica, restavracije, 
muzeji, trgovine, galerije), na mestu samem spoznajo stil življenja, navade in obi�aje Angležev (in 
priseljenih kultur), hrano ipd., samostojno uporabljajo podzemno železnico v Londonu, znajo se 
orientirati na letališ�u (se prijaviti, najti "gate", prtljago), pridobijo na samozavesti, razširijo si obzorje. 
Ponovijo zgodovinska dejstva (predzgodovinska arhitektura – STONEHENGE, Rimljani v Angliji – 
BATH, življenje v Londonu skozi razli�na zgodovinska obdobja. Ogledajo si British Museum, 
National History Museum in National Gallery. Obiš�ejo Greewnich in planetarij, ni�ti poldnevnik in 
lo�ijo med BMT in CET. Spoznajo angleške tradicije Changing of the guard, vožnja po levi . V praksi 
spoznavajo življenje v velemestu danes.  
V Združeno kraljestvo je potovalo 68 dijakov v dveh skupinah s po tremi spremljevalkami.  
Pred odhodom sem jim sestavila delovne liste na temo Medkulturnost. Cilji so bili doseženi. 
Mentorica: Liana Miholi�, prof.� 

2.5.3.13 Spoznajmo Kafkovo Prago 
V okviru 3. projektnega tedna so se dijaki 2. letnikov v okviru medpredmetne povezave slovenš�ine in 
nemš�ine udeležili strokovne ekskurzije v Prago. Ogledali so si praški grad, Karlov most, Zlato uli�ko, 
Vaclavov trg in Loretto. Mentorica: Mojca Rižnar Nedeljko, prof. 

2.5.3.14 Sre�anje in pogovor s Tonetom Pav�kom 
Ob Pav�kovi 80-letnici nam je uspelo priznanega Slovenca "priklicati" tudi v Ljutomer. V pogovoru z 
izbranimi dijaki in dijakinjami, ki jih zanima njegovo literarno pa tudi "neliterarno po�etje", smo 
avtorja spoznali kot odli�nega in duhovitega sogovornika, ki ima kaj povedati vsaki generaciji. Še bolj 
smo se razveselili njegove obljube, da bo vsakoletni  oktobrski gost naše pokrajine. Sre�anje je bilo 
morda pomembno tudi zaradi spoznanj dijakov, da je tudi starost lahko zanimiva in iskriva. 
Mentorica: Cilka Jakelj, prof. 

2.5.3.15 Sre�anje in pogovor z Markom Ko�arjem 
V okviru projektnega tedna, v katerem smo spoznavali jezikovno pestrost slovenš�ine, so dijaki in 
dijakinje 1. letnikov "odkrivali" tudi skrivnosti nare�ij – prleškega in prekmurskega. Tako smo medse 
povabili Prleka (na za�asnem delu v Prekmurju) Marka Ko�arja, avtorja kar nekaj uspešnic v prleškem 
nare�ju. Kot bivši GFM-jevec nam je Marko razkril marsikaj o sebi, svojem delovanju in svojem 
gimnazijskem obdobju – vse v pristni prleš�ini. Razvedril nas je s humornimi prleškimi pesmimi o 
našem vsakdanu. Vprašanja, na katera je odgovarjal, so bila tudi izziv za dijake, saj so se z njimi 
predstavili javnosti. Marko je obljubil, da bo naš gost tudi po izidu dveh novitet, ki bosta zagledali lu� 
sveta še v letu 2008.    Mentorica: Cilka Jakelj, prof. 

2.5.3.16 Sre�anje z Vladom Kreslinom 
V dvorano Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer so se 15. januarja nagnetli dijaki in dijakinje 3. 
letnikov naše prleške gimnazije, da bi prisluhnili prekmurski besedi Vlada Kreslina. Znani pevec se 
nam je tokrat predstavil druga�e – ne toliko z glasbo, ampak s pripovedovanjem o njej, o spominih na 
druženje s �lani Beltinške bande. Kreslina smo tokrat spoznali v popolnoma novi lu�i – kot odli�nega 
pripovedovalca in zapisovalca ne�esa, kar tone v pozabo, predvsem pa kot tenko�utnega 
"prisluškovalca" tistih nad 80, 90 let… O njih je govoril z neprikritim spoštovanjem in nostalgijo. 
Njegov igralski talent je v sre�anju morda celo prekosil pevskega, �eprav nas je pospremil tudi z  
nekaterimi svojimi pevskimi uspešnicami.  
Mentorica: Cilka Jakelj, prof. 

2.5.3.17 Sre�anje in pogovor z Vlasto Nussdorfer 
V okviru izbirnega doma�ega branja so dijaki in dijakinje 2. c razreda v tem šolskem letu  prebrali tudi 
deli Deklice z vžigalicami in Naši fantje z ulice avtorice Vlaste Nussdorfer. Tako se je porodila ideja o 
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sre�anju z višjo državno tožilko in avtorico obeh del Vlasto Nussdorferjevo. Na dogodek so se dijaki 
pripravljali vsaj dva meseca: najprej je bilo potrebno prebrati obe deli, pripraviti vprašanja za pogovor, 
ustvariti scenarij poteka prireditve, poskrbeti za vmesne to�ke, sestaviti vabila za starše in širšo 
javnost, poskrbeti za tiso� in eno malenkost… Kljub zahtevni in mra�ni temi je pogovor razbil veliko 
tabujev, ki vladajo med nami. Tudi starši so spoznali svoje otroke v povsem druga�ni lu�i – kot 
odgovorne mlade ljudi, ki se jih dotakne tudi usoda so�loveka. O Vlasti Nussdorfer je Katja Štesl, 
dijakinja 3. letnika, zapisala: "Vlasta Nussdorfer ne izžareva le ženstvene topline, temve� daje ob�utek 
izredne sposobnosti, hkrati pa tudi poguma in mo�i za sprejemanje dogajanj v podzemlju 
stvarnosti…"Najbolj pa je avtorica presenetila dijake �ez teden dni, ko je na svoji spletni strani  
poslala v svet obširno poro�ilo svojega doživetja tega sre�anja, ki ga je zaklju�ila z: "… v petek zve�er 
sem bila tako ponosna nanje, na gimnazijce v Ljutomeru, na …" 
Mentorica: Cilka Jakelj, prof. 

2.5.3.18 Ogled francoskega inštituta Charles Nodier 
S frankofoni 3. letnika smo se 23. 1. 2009 odpravili na ogled Francoskega inštituta Charles Nodier v 
Ljubljani. Ogled je potekal v okviru 2. projektnega tedna, in sicer kot del celodnevne medpredmetne 
ekskurzije, katere nosilec je bil predmet slovenš�ina. 
Namen ogleda je bila seznanitev dijakov s tem inštitutom, ki je knjižnica francoske literature ter 
medioteka. Inštitut je tudi posrednik med Francijo in Slovenijo ter vsem, kar spada k tema državama, 
pomaga frankofonom do študijskih štipendij na francosko govore�ih prostorih, pomaga pri organizaciji 
raznih kulturnih prireditev povezanih s francoskim jezikom … 
Med ogledom so bili dijaki seznanjeni s prostori in delavci inštituta ter njihovimi funkcijami. Po 
ogledu prostorov so zaposleni za dijake pripravili krajše videoposnetke povezane s francoskim 
jezikom, francosko kulturo in frankofonijo. Dijaki so med ogledom bili dolžni dobro poslušati, 
postavljati dodatna vprašanja ter reševati u�ni list.  Mentorica: Lidija Kos Ul�ar, prof. 

2.5.3.19 Frankofonski dan 
Vsako leto, letos že enajsti� zapored, se okrog 20. marca v Slovenskem ljudskem gledališ�u v Celju 
pod okriljem Zavoda RS za šolstvo, Francoskega inštituta Charles Nodier v Ljubljani in Francoske 
ambasade odvija frankofonski dan. Naši dijaki so se ga udeležili �etrti�. Letos so na njem sodelovali 
frankofoni iz 2. c in E ter dva frankofona iz 3. c oddelka. 
Namen frankofonskega dne ni tekmovanje, temve� prikaz odnosa dijakov do francoskega jezika in 
kulture, druženje mladih frankofonov in izmenjevanje izkušenj z u�enjem tega jezika. 
Naši dijaki drugega letnika so letos pripravili priredbo šansona »Aux Champs-Elysees« v obliki pesmi 
s pantomimo in plesno koreografijo, dijaka tretjega letnika pa recitacijo »Déjeuner du matin« avtorja 
Jacquesa Prévertja. Poleg naših se je s kratkimi ske�i, recitacijami, pesmimi … predstavilo še ve� kot 
20 drugih slovenskih šolskih ustanov, v glavnem gimnazij. 
Mentorica: Lidija Kos Ul�ar, prof. 

2.5.3.20 Tridnevna frankofonska izmenjava s pevskim zborom iz Kanade 
Obiski ljudi iz drugih držav na naši šoli res niso redkost, še posebej v evropskih oddelkih, vendar 
dijaki, ki obiskujejo francoš�ino, nimajo vsako leto priložnost spoznati francosko govore�e ljudi, zato 
so nam pevci zbora Orfeja naredili veliko uslugo, ko so v Ljutomer povabili pevski zbor iz Kanade – 
Collège Vocal De Laval in nas prosili za pomo� pri gostitvi Kanad�anov. Nastal je skupen projekt: 
Tridnevna izmenjava s kanadskim pevskim zborom medpredmetnega tipa (GLA, FR). 
Mlajši del zbora (pevci stari od 17 do 22 let) je bil nastanjen pri naših frankofonih. Namen projekta je 
bil slišati, kako pojejo mladi enega svetovno znanega zbora, spregovoriti kakšen stavek v francoš�ini 
in izmenjati stike.   Mentorica: Lidija Kos Ul�ar, prof. 

2.5.3.21 Bralno tekmovanje Lepota romanskih jezikov navdihuje 
Priprava dijakov 2. in 3. letnika na bralno tekmovanje iz francoskega jezika Lepota romanskih jezikov 
navdihuje, kjer so dijaki lahko tekmovali z likovnim ali literarnim izdelkom, je potekala brez ve�jih 
težav in z velikim interesom s strani dijakov. Izdelke so lahko izdelovali od novembra do marca na 
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podlagi prebranega dela v francoskem jeziku; Drugi letnik je prebral: a) Le tour du monde, Jules 
Verne ali b) L'oeil du loup, Daniel Pennac; Tretji letnik je prebral: a) Mise en bouche, Philippe Djian 
ali b) Germinal, Emile Zola. 
Rok za oddajo izdelkov je bil 26. 3. 2009. Nastalo je 8 izvirnih izdelkov, od teh so 4 prejeli priznanje. 
Podelitve priznanj in nagrad smo se udeležili 17. 4. 2009 na Oxford Centru v Ljubljani. 
Projekt je bil namenjen vsem frankofonom 2. in 3. letnika, knjige so brali skoraj vsi, tekmovanja pa se 
jih udeležilo 9.     Mentorica: Lidija Kos Ul�ar, prof. 

2.5.3.22 22. pohod po poteh kulturne dediš�ine 
22. pohod po poteh kulturne dediš�ine, priprava kulturnega programa, slavnostni nagovor, ki je 
predstavil Mikloši�evo življenje in ga aktualiziral. Sodelujo�i: Aleksandra Blagovi�, Simona 
Blagovi�, Aleš Se�kar, Tjaša Šendlinger, Barbara Žabota.  Mentorica: Irena Štuhec, prof. 

2.5.3.23 Juvenes translatores – prevajalsko tekmovanje 
Tekmovanje Juvenes translatores je potekalo v šol. letu 2008/09 drugi�. Cilj tekmovanje je mladim 
predstaviti poklic prevajalec/prevajalka. Dijaki tako spoznajo razli�ne na�ine in tehnike prevajanja. 
Sodelovale so vse države EU. Slovenijo so zastopale 4 šole, ki so bile izžrebane izmed prispelih prijav 
slovenskih šol. Pred tekmovanjem smo mentorice dijakom predstavile na�ine in tehnike prevajanja ter 
jim za vajo (za prevajanje) dale testne prevode, ki smo jih skupaj z dijaki analizirali. Na dan 
tekmovanja sem kot koordinatorica preko e-maila prejela besedila za prevode. Dijaki, ki so sodelovali 
so bili: Miha Dominko, 3. b; Nika Kova�i�, 3. e; Monika Sobo�an, 3. e; David Zemlji�, 3.e. 
Po tekmovanju sem naloge poslala v Bruselj, kjer so jih uradni prevajalci EU pregledali in ocenili. 
Našim dijakom žal ni uspelo osvojiti prvega mesta med slovenskimi dijaki. Nagrada za prvo mesto je 
bilo potovanje v Bruselj.    Mentorica: Martina Vogrinec 

2.5.3.24 Evropski dan jezikov 
V petek, 26. septembra, na evropski dan jezikov, smo z dijaki 2.E, pod mentorstvom profesoric 
Lilijane Fijavž in Martine Vogrinec, pripravili stojnico na Glavnem trgu v Ljutomeru. Na stojnici smo 
predstavili nekaj plakatov ter projektnih nalog nastalih pri predmetu Slovenija v svetu. Na evropski 
dan jezikov smo se pripravljali pri urah SVS. Anketirali smo tudi 45 naklju�no izbranih mimoido�ih. 
Spraševali smo jih, kateri trije  tuji jeziki so najpomembnejši in zakaj je u�enje le-teh pomembno. 
Zanimalo nas je tudi, katere jezike obvladajo oz. se jih u�ijo. Med anketiranci je bilo najve� 
doma�inov, ki so z veseljem odgovarjali na vprašanja, sodelovala pa sta tudi turista iz Malte. Z anketo 
smo pridobili zanimive rezultate. Tako smo predstavili  angleški, nemški  in francoski jezik. Pela se je 
francoska in slovenska himna. Obisk je gleda na lokacijo bil zadovoljiv. Mentorica: Martina Vogrinec 

2.5.3.25 Spremljevalna prireditev ob informativnih dnevih 
Dijaki so 13. in 14. 2. 2009  sodelovali na spremljevalni prireditvi ob informativnem dnevu z igranimi 
scenami, s plesnimi in literarnimi to�kami, interpretativnim branjem  ter glasbenimi to�kami. 
Sodelovali so v glavnem dijaki 2. e- in 1. b-razreda. Posamezna prireditev je trajala eno uro in je bila 
izvedena trikrat: v petek dopoldan in popoldan ter v soboto dopoldan. Mentorica: Tanja Bigec, prof.  

2.5.3.26 Slovenci na Dunaju 
Ekskurzija je medpredmetna in del obveznih u�nih 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 prakti�ni dopolnitvi 
teoreti�nega dela, ki ga spoznajo v šoli, omogo�a pa zanimivo ter efektivno usvajanje in utrjevanje 
znanja, hkrati pa dijaki ob tem razvijajo kulturni �ut ter narodnostno identiteto. Tanja Bigec, prof.  
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2.5.3.27 Mikloši�evi dnevi 2008 
Krovna tema letošnjih Mikloši�evih dnevov je bila JEZIK JE ŽIV, za�eli so se s tradicionalnim 
pohodom k Mikloši�evi doma�iji 3. novembra 2008; udeleženci so bili vsi dijaki prvih letnikov, 
slavisti, ki dijake pou�ujejo, Tomaž Zupan�i�, Miran Puconja, Tone Ficko. 
4. november, Golarjeva doma�ija, strokovni simpozij JEZIK JE ŽIV:  
Gostje simpozija: 
Zinka Zorko: Izbrano besedje v prleškem nare�nem prostoru, 
Natalija Ul�nik: Ponazarjalno gradivo v prekmurskih slovarjih, 
Anja Benko: Ujetost živega  jezika v nare�nem slovaropisju na primeru Sien�nikovega rokopisnega 
koroškega slovarja, 
Mojca Horvat: Sodobni pristopi pri prou�evanju slovenskih nare�ij in Slovenski lingvisti�ni atlas. 
4. nov. 2008 – Še znamo gu�ati, literarni ve�er s prleškim pesnikom Markom Ko�arjem; pripravili 
dijaki prvih letnikov in Cilka Jakelj.  
20. november 2008 – Rizling polka, literarni ve�er s Štefanom Kardošem, pripravili dijaki 4. E in 
Irena Štuhec.   Mentorica: Irena Štuhec, prof. 

2.5.3.28 Angleški debatni krožek 
September: Mentorica sem slovenska sodnica na Svetovnem srednješolskem debatnem prvenstvu v 
Washingtonu od 5 – 15 septembra 2008. Izobraževanje novih debaterjev. 
Oktober: Priprave na mednarodni debatni turnir na naši šoli. 
November: Pripravili in izvedli smo program (debato) na Election night v Unionski dvorani v 
Ljubljani za ameriško ambasado. Mednarodni debatni turnir Ljutomer 6. do 8. november 2008: 
Sodelovalo je  11 držav in sicer: Nem�ija, Romunija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, �eška 
republika, Slovaška, Srbija, Makedonija, Anglija in Kanada. V pripravljenih debatah smo debatirali  
naslednje: 
- Država bi morala pla�ati izobraževanje v jezikih manjšin, 
- Noben verski praznik ne bi smel biti državni praznik 
- Južni Osetiji in Abhaziji bi morali priznali neodvisnost,  
- Dobro bi bilo, da se ve�ina u�i tudi jezike manjšin. 
Naš klub sodeluje s petimi ekipami. Ekipa Darja Remškar, Mitja Žnidari� in Monika Sobo�an se uvrsti 
v polfinale. 
December: Dve debaterki sta se v slovenski ekipi udeležili debatnega tedna v Stuttgartu. 
Januar: priprave na in sodelovanje na tekmovanju EVROŠOLA; priprave na debatni turni na 
Škofijski gimnaziji v Mariboru; sobota 31. januar: sodelovanje na debatnem turnirju v Mariboru . 
Ekipa: Vanja Vre�i�, Anja Štuhec in Barbara Žitek so se uvrstile v finale in na koncu zasedle drugo 
mesto. 
Februar: dijakinja Vanja Vre�i� je v slovenski ekipi tekmovala na Svetovnem srednješolskem 
debatnem prvenstvu v Atenah. Uvrstili so se se na 12. mesto med 39 državami in na drugo mesto med 
državami, kjer je angleš�ina tuji jezik, Vanja je bila v isti kategoriji peta na svetu kot posamezna 
govorka. 
Marec, april: delo z debaterji za�etniki. 
Maj: 21. maja debatno popoldne z angleškimi debaterji iz druge gimnazije v Mariboru in ptujske 
gimnazije na Ptuju. V mešanih ekipah smo debatirali o šolskih uniformah. 
Junij: Trije dijaki so se udeležili Poletne debatne šole v Zre�ah. 
Julij: Mentorica sem sodelovala na Mednarodni debatni akademiji.  
Mentorica: Liana Miholi�, prof. 
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2.5.3.29 Model združenih narodov 
December: Izobraževanje za  Model združenih narodov . Monika Sobo�an je izdela priro�nik z 
navodili za sodelovanje na Modelu združenih narodov. 
Januar: Priprave na Model združenih narodov v Solunu  (razdelitev po komitejih, priprava na teme). 
Februar: Mitja Žnidari�, Barbara Žitek, Anja Štuhec so se od 19. do 22. februarja udeležili Modela 
Združenih narodov  v Solunu.  
Marec: priprave na Model Združenih narodov v Mostarju; od �etrtka 26. marca do nedelje 29. marca 
so Katja Sraka, Vanja Vre�i� in Barbara Žitek sodelovali na MostMUN v Mostarju.  
April: evalvacija dela in na�rtovanje za naslednje leto.  Mentorica: Liana Miholi�, prof. 

2.5.3.30 Election night 08 
Po odli�nem sodelovanju z ameriško ambasado iz prejšnjih let (zadnje je bila štipendija Benjamin 
Franklin Transatlantic Fellows Institute za debaterko Moniko Sobo�an) smo bili angleški debaterji 
GFML povabljeni, da na no� volitev novega ameriškega predsednika izvedemo program za goste v 
Unionski dvorani. Pripravljali smo se med jesenskimi po�itnicami in nastopili z debato o klju�nih 
problemih ZDA, zastopali republikansko in demokratsko stran, moderirala pa sem jo mentorica. 
Program je bil odli�no sprejet. 
Cilji -  dijaki pridobijo znanje o klju�nih zadevah ZDA, spoznajo novo besedje, javno nastopajo v 
angleškem jeziku, preizkusijo primernost obnašanja na sprejemih in banketih, prakticirajo »small 
talk«,  pridobijo samozavest - so bili doseženi 
Sodelujo�i dijaki/inje. Vanja Vre�i�, Monika Sobo�an, Tierry Šavora Dinga, Mitja Žnidari�, Anja 
Štuhec, Barbara Žitek    Mentorica: Liana Miholi�, prof. 

2.5.3.31 Mednarodni dan – pod geslom LANGUAGE IS ALIVE 
Vsi prvi letniki so v svojih razredih v skupinah po 6  z u�itelji: Liano Miholi�, Sašem Pergarjem, 
Brigito Fras, Liljano Fijavž, Lidijo Kos Ul�ar, Gizelle Allin, Jamesom Bowenom, Martino Vogrinec, 
Mojco Rižnar Nedeljko, Suzano Ramšak, Polonco Kolbl in Milojko Vaupoti� pripravljali svoj 
prispevek k temi Jezik živi. V pomo� so jim bili tuji gostje, dijaki in u�itelji, ki so bili na 
Mednarodnem debatnem koncu tedna: Romuni, Angleži in Kanad�ani.  
Izdelovali so plakate, male slovar�ke in pripravili glasbene to�ke ter sedmo uro predstavili rezultate: 
najprej v svojem razredu, potem so predstavitve izmenjevali z ostalimi razredi. 
Doseženi cilji: 
Delo in konverzacija s tujimi gosti v angleš�ini. 
Raziskovanje spreminjanja angleš�ine s slovarji in revijami. 
Primerjava British English in Canadian English (predstavitev gostov). 
Spoznavanje jezika mladih v vzhodnem Londonu  (predstavitev gostov). 
Nastop vsake skupine in predstavitev svojega izdelka v vseh razredih. 
Razstava plakatov in možnost spoznavanja novih besed tudi za ostale dijake šole.  
Mentorica: Liana Miholi�, prof. 

2.5.3.32 Mednarodni debatni konec tedna 
MEDNARODNI DEBATNI KONEC TEDNA - od �etrtka 6. novembra do nedelje 9. novembra 2008 
CILJI: 
- Promocija medkulturnega dialoga. 
- Spoznavanje sodelujo�ih držav. 
- Promocija debate. 
- Promocija Slovenije, Prlekije, Ljutomera, šole. 
- Pridobivanje socialnih veš�in. 
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- Promocija kriti�nega razmišljanja in argumentiranega posredovanja svojega mnenja. 
- Prakti�na uporaba  angleš�ine v realnih situacijah (debate, druženje, v družinah).  
V �asu projektnega tedna je naša gimnazija organizirala Mednarodni debatni turnir. Skupaj z ekipami 
iz Slovenije se ga je udeležilo 11 držav in sicer: Nem�ija, Romunija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, 
�eška republika, Slovaška, Srbija, Makedonija, Anglija in Kanada. V pripravljenih debatah so 
debatirali naslednje: 
- Država bi morala pla�ati izobraževanje v jezikih manjšin, 
- Noben verski praznik ne bi smel biti državni praznik 
- Južni Osetiji in Abhaziji bi morali priznali neodvisnost,  
- Dobro bi bilo, da se ve�ina u�i tudi jezike manjšin. 
- Debate, za katere imajo eno uro  �asa, da se pripravijo sami, brez mentorja/ice pa so bile naslednje:  
- Srednješolce bi morali ob�asno testirati glede drog,  
- Najboljše zabave so zabave brez alkohola, 
- Ne rabimo blagovnih znamk. 
Vsi debaterji so vložili veliko truda, da so poiskali podatke in bili sposobni organizirano in 
argumentirano predstaviti svojo stran. Naša gimnazija je sodelovala s tremi debatnimi skupinami. 
Ljutomer A - Thierry Šavora  Dinga, Sara Žibrat  in Rok Pangerši�, Ljutomer B - Anja Štuhec, 
Barbara Žitek, Vanja Vre�i�, zasedli so  7. mesto  in Ljutomer C - Mitja Žnidari�, Monika Sobo�an, 
Darja Remškar, ki se je skupaj s skupinami iz Kanade, mariborske Druge gimnazije in Mešane 
skupine Kanada–Bežigrad uvrstila v polfinale. Zmagovalec turnirja je bila ekipa Kanade. To je ekipa, 
ki bo svojo državo predstavljala na Svetovnem debatnem prvenstvu v Atenah februarja 2009. Tam  bo 
tudi naša dijakinja �etrtega letnika Vanja Vre�i�, ena od petih debaterjev/debaterk, ki bodo na tem 
svetovnem prvenstvu zastopali Slovenijo.  
Poleg debatiranja je bilo veliko druženja. V petek zve�er smo pripravili mednarodni ve�er, kjer smo z 
zabavnim  kvizom preverjali znanje o sodelujo�ih državah. Po kvizu pa se je vsaka država predstavila 
še z zabavnim programom. 
Tridnevni mednarodni dogodek je bil velik organizacijski zalogaj za dijake, u�itelje in družine, ki so 
gostile tuje debaterje, vendar so vsi svoje delo izvrstno opravili. 
Na turnirju se je pokazalo, da so debaterji poleg znanja, spretnosti nastopanja in odli�nega znanja 
angleškega jezika pridobili tudi socialne veš�ine. Svoje znanje so namre� nesebi�no delili z ekipo, ki 
se je uvrstila v polfinale in je nujno na hitro rabila podatke in razlago stanja v Gruziji. Poleg 
sposobnosti kriti�nega razmišljanja in argumentiranega posredovanja svojega mnenja debata torej tudi 
vzgaja in krepi moralne vrednote, ki jih danes še kako potrebujemo. 
Mentorica: Liana Miholi�, prof. 

2.5.3.33 MEP 2008 in 2009 
Glavni cilji Modela evropskega parlamenta mladih, ki ima sedež v Haagu na Nizozemskem, so bili 
postavljeni že v letu 1994. 
Najzna�ilnejši so: 
- globlje razumevanje postopka evropske integracije; 
- boljše poznavanje institucij znotraj EU; 
- politi�na osveš�enost; 
- spoznavanje in spoštovanje bogate raznolikosti evropskih kultur in jezikov; 
- zavest mladih o njihovi evropski identiteti. 
Ustanovo Modela evropskega parlamenta podpirata Evropski svet in Evropski parlament. Ustanova 
sama nima nobenih politi�nih povezav in ne zahteva podpore nobene politi�ne stranke v posameznih 
državah. 
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Kljub temu, da mladi delegati razpravljajo o temah, ki so tudi na urniku Evropskega parlamenta v 
Strassbourgu in Bruslju, pa je vseeno neizpodbitno, da s svojim sodelovanjem pove�ujejo mednarodni 
ugled doma�e šole in tudi države. Dijaki so bili izbrani na podlagi njihove motivacije, splošnega 
znanja, razgledanosti in znanja angleš�ine. Zagotovo lahko trdimo, da so sprejemalci rešitev 
prihodnosti. 
V šolskem letu 2008 in 2009 smo se udeležili zasedanj v Bratislavi in na Cipru. 
V Bratislavi sta našo gimnazijo zastopala Katja Sraka in Samo Fijavž, na Cipru pa Tija Kuhar, 
Katarina Nemec, Maja Kramar, Denis Baghrizabehi in Simon Kova�i�. 
Mentorica: Mojca Rižnar Nedeljko, prof. 

2.5.3.34 Primorska v besedi 
Ekskurzija je medpredmetna in del obveznih u�nih vsebin, izvedena v sklopu pouka na terenu. Dijaki 
so spoznali zgodovino, geografijo in kulturno etnologijo tega dela Primorske ter prehodili kulturno-
literarno pot: Vipavski Križ - Tomaj - Sežana, obiskali luko Koper in Piran, se seznanili s kulturno-
zgodovinskimi znamenitostmi, na koncu so obiskali še Se�oveljske soline in jamo Vilenico. S 
podro�ja književnosti so dopolnjevali vsebine reformacije (P. Turbar), protireformacije in baroka 
(Janez Svetokriški), ekspresionizma na Slovenskem (S. Kosovel). Ekskurzija je bila namenjena 
prakti�ni dopolnitvi teoreti�nega dela, ki ga spoznajo v šoli, omogo�a pa zanimivo ter efektivno 
usvajanje in utrjevanje znanja, hkrati pa dijaki ob tem razvijajo kulturni �ut ter narodnostno identiteto.  
Mentorica: Tanja Bigec, prof. 

2.5.3.35 Strokovna ekskurzija Velika Polana – Miško Kranjec 
V okviru sodobne slovenske književnosti, natan�neje socialnega realizma na Slovenskem, so dijaki 3. 
letnikov obiskali doma�ijo Miška Kranjca, si ogledali spominske prostore, pokopališ�e, poslušali 
krajše predavanje in pripravili kulturni program.  Mentorica: Klaudija Tivadar, prof. 

2.5.3.36 Strokovna ekskurzija dijakov 1. letnikov v Slovenske Konjice 
Dijaki prvih letnikov so si ogledali predstavo v angleš�ini A CHRISTMAS CAROL, ki sta jo po romanu 
Charlesa Dickensa priredila Paul Stebbings & Phil Smith, izvedel pa TNT Music Theatre. 
Pri urah angleš�ine smo z dijaki predelali vsebino, da bi lažje spremljali predstavo. 
Za doma�o nalogo so napisali spis o njej. Dolo�ene izraze in poznavanje tega literarnega dela bomo 
preverjali tudi v nasledniih preverjanjih znanja za oceno. 
Doseženi cilji: razumevanje predstave v angleš�ini, prepoznavanje moralnih naukov, spoznavanje 
novih izrazov, spoznavanje klasi�ne angleške literature. 
Pred predstavo so dijaki obiskali še samostan Ži�e in imeli vodeni ogled. 
Mentorica: Liana Miholi�, prof. 

2.5.3.37 Strokovna ekskurzija dijakov 3. letnikov v Ljubljano 
Strokovno ekskurzijo v Ljubljano smo za dijake 3. letnikov izvedli v okviru 2. projektnega tedna. 
Dijaki so si ogledali gledališko predstavo v Slovenskem mladinskem gledališ�u, obiskali muzej športa, 
francoski inštitut, 8. slovenski bienale ilustracij  v galeriji CD in se sprehodili po starem delu mesta 
Ljubljana.    Mentorica: Klaudija Tivadar, prof. 

2.5.3.38 Ogled gledališke predstave v Šentjakobskem gledališ�u 
Z dijaki smo si v okviru maturitetnega sklopa 2009 pri slovenš�ini ogledali gledališko predstavo 
Prevzetnost in pristranost v Šentjakobskem gledališ�u v Ljubljani. Predstava je bogata in koristna 
vsebinska dopolnitev istoimenskega romana avtorice Jane Austen in ne predstavlja le ljubezenske 
drame, ampak v ospredje postavi ženske figure in ženske dileme v �asu po francoski revoluciji, ko je 
bila za marsikatero žensko privolitev v poroko edina življenjsko pomembna odlo�itev, ki jo je sprejela. 
Glavna junakinja dokazuje, da je marsikdaj možna tudi poteza ve�, �eprav se je zdelo za  tisti �as 
marsikaj nemogo�e in nesprejemljivo.   Mentorica: Klaudija Tivadar, prof. 
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2.5.3.39 Knjižni�na dejavnost 
Pri skupinskem bibliopedagoškem delu (knjižni�na informacijska znanja) sem dijake prvih letnikov 
usposabljala za temeljne vzgojno-izobraževalne cilje, kot so: razvijanje sposobnosti za samostojno 
opredelitev informacijske potrebe, iskanje informacijskih virov in izbora, vrednotenje informacij in 
njihova uporaba pri pouku, seminarskih in raziskovalnih nalogah ter v prostem �asu; u�enje za 
samostojno in aktivno uporabo knjižnice in njenih informacijskih virov ter informacijskih virov zunaj 
šole; razvijanje navade uporabljanje knjižnice za vseživljenjsko u�enje in za ustvarjalno preživljanje 
prostega �asa: dijaki so se seznanili s šolsko knjižnico ( poslovanje in organizacija, knjižni�ni red, 
bonton obnašanja, izposoja ...) in z vsemi drugimi tipi knjižnic ter spoznali njihovo delo, vrste 
knjižni�nega gradiva in informacijske vire, spoznali so knjižni�ni fond šolske knjižnice (knjižno in 
neknjižno gradivo), razporeditev in postavitev gradiva, spoznali so informacijske vire (primarne in 
sekundarne) za teko�e informiranje. Nau�ili so se gradivo deliti glede na namembnost in strokovnost, 
dijaki so se seznanili z bibliografskimi podatki knjižni�nega gradiva, s CIP-om, kolofonom, signaturo. 
Spoznali so vrste katalogov (listkovne in ra�unalniške); poleg lokalnih podatkovnih zbirk so postali 
samostojni uporabniki globalnega informacijskega omrežja kot orodja za iskanje podatkov in kriti�no 
vrednotenje informacij (ra�unalniška in komunikacijska oprema za pridobivanje in uporabo 
informacij), dijaki so spoznali pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega dela ter ISO 
standarde za pravilno navajanje literature pri referatih, seminarskih ali maturitetnih nalogah. 
Vsi štirje prvi letniki so si ogledali Splošno knjižnico Ljutomer (mladinski in odrasli oddelek) in 
postali njihovi aktivni uporabniki ter NUK v Ljubljani. Pokrajinsko in študijsko knjižnico v Murski 
Soboti ter Mariborsko univerzitetno knjižnico bodo dijaki vodeno spoznali v višjih letnikih pri 
predmetu sociologija.   Mentorica: Veronika Prijol, prof. 

2.5.4. Poro�ilo strokovnega aktiva družboslovcev 

Strokovni aktiv družboslovcev je v šolskem letu 2008/2009 izvedel naslednje dejavnosti: 

2.5.4.1 Popotniški klub  
Tako kot pretekle šolska leta je tudi v tem potekal Popotniški klub kjer so lahko dijaki spoznavali vtise 
in doživetja popotnikov s svojih potovanj širom sveta. Prav tako so dijaki pa tudi profesorji lahko 
predstavili utrinke iz svojih potovanj. Dijaka Marko Kardinar in Monika Sobo�an sta predstavila 
potovanje na Dansko oz. Švedsko. V prednovoletnem �asu smo organizirali obisk in razgovor s 
Tomom Križnarjem, ki predstavil svoj film Darfur – vojna za vodo. Pogovor in ogled filma je bil 
izveden v Domu kulture v Ljutomeru, najprej za dijake in zve�er za javnost. V �asu kulturnega 
maratona je gost Boris Ferk predstavil potovanje v Jemen in dijakom predstavil v obliki delavnice 
napotke, kako se organizira in izvede potovanje brez pomo�i turisti�ne agencije. Prav tako v �asu 
kulturnega maratona pa je dr. Dragan Poto�nik predstavil svoje polletno bivanje v Iranu z naslovom 
Slovenski profesor med iranskimi študenti.   Mentor: Franc �uš, prof. 

2.5.4.2 Priprave na zgodovinsko tekmovanje  
Šolsko zgodovinsko tekmovanje je bilo izvedeno kot vsako leto v januarju, 13. 1. 2009. Tema 
tekmovanja je bila Razsvetljenstvo in francoska revolucija. Dijaki so vsa potrebna navodila dobili pri 
svojih profesorjih in na oglasni deski takoj, ko je bila tema razpisana. Število prijavljenih dijakov za 
šolsko tekmovanje je bilo tudi letos precej ve�je kot pa število dijakov, ki so se udeležili tekmovanja.  
Tekmovanje je potekalo 7. in 8. šolsko uro. Tekmovanja se je udeležilo 40 dijakov. Prva tri mesta so 
zasedle dijakinje Hana Kodba �eh (90%),  Mihaela Vaupoti� (90%) in Tina Berden (88%). Vse tri so 
se uvrstile na državno tekmovanje. 
Državno tekmovanje iz zgodovine (28 .3. 2009) je potekalo na Gimnaziji Litija. Našo gimnazijo so 
Hana Kodba �eh (4. E),  Mihaela Vaupoti� (4.c) in Tina Berden (4.c). Priprave so potekale enkrat na  
teden.     Mentor: Danilo Obal, prof. 
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2.5.4.3 Priprave na geografsko tekmovanje 
Izvedli smo šolsko tekmovanje iz geografije, kjer je sodelovalo 80 dijakov. Na regijsko tekmovanje so 
se uvrstili 3 dijaki. Matevž Zih je prejel srebrno priznanje, Jošt Slavi�, Beno Rožman sta prejela 
bronasto priznanje.      Mentor: Franc �uš, prof. 
2.5.4.4 Zgodovinsko tekmovanje- Pot v prihodnost 
Zgodovinsko tekmovanje v sodelovanju s Prleškim društvom generala Maistra je potekalo aprila 2009. 
Tema tekmovanja je bila Prelomni dogodki v Prekmurju leta 1919. Sodelovalo je 50 dijakov iz 6 
slovenskih srednjih šol.     Mentor:. Franc �uš, prof.  

2.5.4.5 Darilni bazar kerami�ne delavnice 
Letos smo se na šoli odlo�ili za izvedbo obšolske likovne dejavnosti v obliki kerami�ne delavnice. Ker 
smo zelo težko uskladili proste termine, je število sodelujo�ih res da nekoliko manjše, vendar zato 
nismo ni� manj aktivni. 
V šoli smo ostajali ob petkih popoldan (od 14.00 do 15.30 ) in pridno prenašali svoje ideje v glino. 
Oblikovali smo nakit in posodice, se nau�ili kakšen je postopek žganja, izdelke žgali in glazirali. Pri 
poslikavi smo uporabili tudi nekaj izdelkov, ki so sicer nastajali že predhodno pri pouku  in so se 
za�eli kar kopi�iti v likovnem kabinetu. 
Nad izdelki smo bile navdušene in smo se zato odlo�ile, da jih predstavimo in ponudimo na prodaj na 
darilnem bazarju. Darilni bazar je bil na šoli prvi�, odziv pa moramo z navdušenjem priznati, da je bil 
lep. Predprazni�no vzdušje smo z njim ustvarile na sicer nekoliko pustem hodniku, s prodajo izdelkov 
pa se je nabralo tudi nekaj denarja, ki ga bomo namenile nabavi novih likovnih materialov. Z delom 
bo krožek nadaljeval in upamo, da vas kmalu spet presenetimo s svojimi ustvarjalnimi dosežki.   
Mentor: Tanja Trajbari�-Lopert, prof.  

2.5.4.6 Likovna delavnica 
Vodila sem likovni krožek, ki so ga obiskale dijakinje 1.c in se je izvajal ob petkih od 14. do 16. ure. 
Pri krožku so dijakinje oblikovale glino, se nau�ile postopka glaziranja in žganja in tako izdelale 
prikupne izdelke s katerimi smo pripravile bazar v pred boži�nem  �asu. Ustvarjale so tudi v zahtevni 
tehniki batika, poslikavale svilene rute in poslikale šolski hodnik v mesecu maju in juniju.  
Mentor: Tanja Trajbari�-Lopert, prof.  

2.5.4.7 Prostovoljno delo 
S prostovoljnim delom so se sre�ali dijaki 3. letnikov, ki so se odlo�ili za izbirni maturitetni predmet 
sociologijo ali psihologijo. Prostovoljno delo, opravljeno v okviru 35 ur, je predpogoj za pristop k 
maturi iz teh dveh predmetov. V tem šolskem letu je bilo v prostovoljno delo vklju�enih 47 dijakinj in 
dijakov. 
Cilj prostovoljnega dela je vzpodbuditi dijake, da pomagajo soljudem, razvijajo ob�utek  solidarnosti 
do drugih, se urijo v delu z ljudmi, razvijajo komunikacijske in socialne veš�ine. 
Vsak dijak na koncu šolskega leta odda potrdilo (pe�at, podpis ustanove) in napiše dnevnik oziroma 
poro�ilo o tem, kaj je po�el. Ve�ina dijakov je prostovoljno delo izvajalo v naslednjih ustanovah: Dom 
starejših ob�anov Ljutomer, vrtci v Pomurju, u�na pomo� po osnovnih šolah, vzgojni zavodi, Karitas.  
Mentor: Sonja Fer�ak, prof.  

2.5.4.8 Raziskovalne naloge (geografija, zgodovina) 
Dijaka sta se lotila priprave raziskovalne naloge o konjskih dirkah v Ljutomeru. Samostojno sta 
zbirala gradivo in pripravljala nalogo. Delala sta po splošnih navodilih za pripravo raziskovalne 
naloge. Opravila sta analizo pisnih virov, intervju z znanim ljutomerskim konjerejcem in uspešnim 
tekmovalcem na kasaških dirkah, preiskala arhivsko gradivo shranjeno v Mariboru in pripravila 
nalogo z naslovom Vpliv konjskih dirk na identiteto Ljutomera.  
Naloga je ustrezala razpisnim pogojem Eustory, kamor smo jo poslali, vendar ni bila med prvimi tremi 
nagrajenimi nalogami. Na tekmovanju Znanost mladini je bila na regijskem nivoju naloga nagrajena z 
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zlatim priznanjem in se je uvrstila na državno tekmovanje (torej med prvih šest najboljših nalog), kjer 
je dobila srebrno nagrado. Vsi smo bili z dosežkom izredno zadovoljni, saj so zlata priznanja podelili 
za podro�je umetnostne zgodovine, za podro�je zgodovine pa srebrna priznanja. 
Mentor: Suzana Rauter, prof. 

2.5.4.9 Raziskovalne naloge (sociologija) 
V okviru sociologije in projekta British Council Izzivi v šolah sta dijakinji Sara Bagari in Miša Bakan 
izdelali raziskovalno nalogo z naslovom STATUSNI SIMBOLI PRI MLADIH NA PRIMERU 
BLAGOVNIH ZNAMK, kjer sta primerjali potrošniške navade med mladimi glede na spol in kraj 
bivanja (podeželje, mesto in druga država)  
Na državnem Sre�anju mladih raziskovalcev Slovenije 2009 sta v kategoriji srednješolcev – 
sociologija bili najboljši in prejeli zlato priznanje.  Mentorica: Martina Domajnko, prof.  

2.5.4.10 Mednarodni projekt British Council, Izzivi v šolah 
Projekt British Council Slovenija se je izvajal v delih, v dveh šolskih letih. V prvem šolskem letu 
2007/2008 se je prof. Liana Miholi� udeležila uvodnega sre�anja v Pragi in dijaki so za moodle 
pripravili predstavitev šole v angleš�ini. 
V šolskem letu 2008/2009 lahko dejavnosti v projektu razdelimo na ve� podpoglavij: 
- Vsebine o Varni šoli smo na gimnaziji nadgradili v 1. projektni teden za družboslovje, ko so dijaki 

tretjih letnikov spoznavali vsebine, ki se navezujejo na temo Odvisnost. Namen projektnega tedna 
je bil seznanitev mladih z razli�nimi oblikami odvisnosti, predstaviti pristope pri odpravljanju le-
teh in spodbuditi kriti�no razmišljanje za reševanje prou�evane problematike.  

- V okviru Mednarodnega debatnega vikenda 2008 nas je obiskal direktor British Council Slovenija 
in prisostvoval debatam na temo prepovedi drog. 

- Štirje dijaki (Aleksandra Dobršek, Marko Kljji�, Miša Bakan, Sara Bagari)  in ter profesorja Jernej 
Jakelj in Martina Domajnko so se v mesecu novembru 2008 udeležili sre�anja štirih šol v Belfastu, 
na Severnem Irskem. Predstavili so projektni teden »Odvisnosti« in opravili ankete za 
raziskovalne naloge. 

- V mesecu marcu 2009 sta se skupnega sre�anja vseh sodelujo�ih šol v okviru projekta British 
Council udeležili dijakinja Sara Bagari in profesorica Martina Domajnko. 

- Konec meseca marca smo pod pokroviteljstvom Britsh Council Slovenija na naši gimnaziji 
pripravili skupno sre�anje in delavnice za vse sodelujo�e slovenske šole (Gimnazija Vi�, Srednja 
šola Antona Martina Slomška Maribor in Gimnazija Ljutomer). 

- Dijakinji Sara Bagari in Miša Bakan sta v okviru projekta na temo Odvisnosti prijavili tudi 
raziskovalno nalogo in zanjo osvojili zlato priznanje na državnem tekmovanju mladih 
raziskovalcev za leto 2009. 

- V mesecu juniju 2009 je bila dijakinja Miša Bakan izbrana, da se udeleži mednarodnega sre�anja 
študentov v Londonu na temo Darwin in evolucijska teorija. 

Koordinatorji projekta: Martina Domajnko, prof., Jernej Jakelj, prof., Liana Miholi�, prof.,  

2.5.4.11 Krožek UNICEF 
Kot odziv na predavanja Toma Križnarja o Darfurju se je pri dijakih in dijakinja pojavil interes za 
ustanovitev UNICEF krožka. Namenov delovanja UNICEF-ovega krožka je precej, toda ob 
ustanovitvi smo predvsem želeli pri dijakih spodbuditi razmišljanje o globalni solidarnosti in strpnem 
sobivanju ter s prvimi dobrodelnimi akcijami spodbujati k participaciji in aktivnosti. V za�etnem 
navdušenju je pri krožku sodelovalo ve� kot 30 dijakov in dijakinj, kasneje se je število aktivnih 
zmanjšalo na deset. 
Aktivnosti:  
V mesecu marcu so �lanice krožka ob mednarodnem dnevu boja za pravice žensk  in mednarodni mir 
�lanice krožka prodajale zapestnice Združeni za otroke - združeni proti aidsu. 
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V mesecu maju 2009 sta se dve dijakinji, �lanici UNICEF krožka udeležili skupnega sre�anja 
srednješolcev in osnovnošolcev v Ljubljani. Predvidevamo, da bo krožek bolj zaživel v naslednjem 
šolskem letu.     Mentorica: Martina Domajnko, prof. 

2.5.4.12 Program Debata - slovenski debatni klub 
Slovenski debatni klub je za�el delovati takoj na za�etku šolskega leta, ko so �lanice slovenskega 
debatnega kluba v okviru pouka slovenskega jezika (17. 9. 2008 v 1. a in 1. e in 23. 9. 2008 v 1. b in v 
1. c oddelku) pripravile demonstracijsko debato za prve letnike.  
Pri debati so bili prisotni mentorica debatnega kluba Martina Domajnko in profesorji slovenskega 
jezika: Irena Štuhec, Mojca Rižnar Nedeljko, Saša Pergar in Tomaž Zupan�i�.  
Cilj demonstracijske debate, pridobiti nove �lane, je o�itno uspel, saj se je na prvem sestanku 
debatnega kluba prijavilo 35 novih �lanov in �lanic, sicer pa je bilo v okviru kluba v tem šolskem letu 
registriranih 43 bolj ali manj aktivnih �lanov in �lanic. 
Debatni turnirji in aktivnosti v šolskem letu: 
- Gorenje – Velenje, 18.10.2008 - 8 ekip 
- Mednarodni debatni vikend Ljutomer 2009, Okrogla miza Enojezi�na, dvojezi�na, ve�jezi�na,  
- 7. 11. in 8. 11. 2008    
- Gimnazija Ledina Ljubljana, 6. 12. 2008  - 9 ekip 
- Šolski turnir in zaklju�ek leta, 23. 12. 2008  
- Škofijska gimnazija Antona Slomška Maribor, 31. 1. 2009 – 3 ekipe  
- Srednja šola Ivan�na Gorica, 14. 3. 2009 – 2 ekipi 
- Državni debatni turnir -  Gimnazija Celje Center, 3. 4 in 4. 4. 2009 – 4 ekipe 
- Kulturni maraton 2009 – debatna delavnica in zaklju�ek šolskega leta 
Uvrstitve, dejavnosti: 
- Gorenje – Velenje, zmagala ljutomerska ekipa v sestavi Vanja Vre�i�, Barbara Žitek in Anja 

Štuhec. Najboljša govornica turnirja je bila Vanja Vre�i� iz Ljutomera, na 3. mesto se je uvrstila 
Barbara Žitek iz Ljutomera, na 6. mesto Monika Sobo�an in na 10. mesto Anja Štuhec.   

- MDV Ljutomer 2009: Debaterji in debaterke iz slovenskega kluba so pomagali pri organizaciji 
turnirja in doma gostili tuje dijake in dijakinje. 

- Gimnazija Ledina: 5. mesto ekipa Teti A – Ljutomer (Tija Kuhar, Katja Nemec, Ema Lopert), 10. 
mesto ekipa Ljutomer B (Thierry  Šavora, Anja Štuhec, Vanja Vre�i�). Med posameznimi govorci 
in govorkami je Vanja Vre�i� osvojila 2. mesto. 

- Srednja šola Ivan�na Gorica, zmagala je ekipa Ljutomer A (Monika Sobo�an, Barbara Žitek, 
Vanja Vre�i�), dve govorki med najboljšimi desetimi. 

- Državni debatni turnir Celje, uvrstitev treh ljutomerskih govork med 10 najboljših. 
- Podelitev priznanj šole dijakinjam za štiriletno aktivno sodelovanje pri debati. 
Mentorica: Martina Domajnko, prof. 

2.5.4.13 Ekskurzija Rim in Pompeji 
V okviru OIV in projektnega se je dijakom omogo�ila vodena strokovna ekskurzija s podro�ij 
zgodovine, umetnosti in geografije, s tematskim sklopom Rim in Pompeji. Z udeležbo na tej 
ekskurziji, kakor tudi z izpolnjenim spremljevalnim u�nim gradivom, se dijakom priznava opravljenih 
50 ur OIV,od tega se po 8 ur pripiše vsakemu od prej naštetih podro�ij. Tematsko se ujema s snovjo v 
predpisanem u�nem na�rtu. 
Dijaki prvih letnikov so si v Rimu ogledali Vatikanske muzeje s svojimi razstavnimi eksponati, ki 
segajo vse v anti�no obdobje grške in rimske umetnosti, potem pa preko renesan�nih in baro�nih del 
tudi do sodobne umetnosti z religiozno tematiko, Sikstinsko kapelo, katakombe ter druge zanimivosti 
iz rimske antike in življenja cesarjev. Sledil še je ogled Pompejev.  
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Menimo, da so z ekskurzijo pridobili kar precej novega znanja oziroma, da so že pridobljeno znanje 
poglobili in nadgradili z izkušnjami doživetega.   Mentorji: Danilo Obal, prof.  

2.5.4.14 Ekskurzija na Staro Goro in Negovo  
Na Stari Gori so si dijaki ogledali Muzej kme�kega 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 tehni�ni spomenik na Slovenskem, to je veter na mlin. Ogledali smo 
si tudi cerkev sv. Duha, ki je ena najlepših baro�nih cerkva pri nas in še vedno delujo�imi orglami. 
Drugi del ekskurzije je predstavljal obisk Negove. Ogledali smo si grad, neko� last plemiške družine 
Trautmansdorf in zeliš�ni vrt, ki je urejen v bližini gradu. Obisk osnovne šole, ki jo je obiskoval Anton 
Trstenjak, je odpadel. Poleg tega so imeli dijaki še orientacijski pohod. Dijaki so reševali naloge v 
u�nih listih in utrjevali svoje znanje iz šole.  Mentor: Danilo Obal, prof. 

2.5.4.15 Geografski tabor- Blaguš 
18. in 19. 5. smo organizirali geografski tabor za dijake tretjih letnikov. Tabor je bil organiziran pri Sv. 
Juriju ob Š�avnici. Tabora se je udeležilo 60 dijakov. Dijaki so izvedli 5 geografskih vaj – prst, klima, 
vode, orientacija, rastje.    Mentor: Franc �uš, prof.  

2.5.4.16 Ekskurzija- Avstrijska Koroška 
Za dijake 4. letnikov, ki so se odlo�ili za opravljanje mature iz predmeta zgodovine smo organizirali 
enodnevno ekskurzijo na Avstrijsko Koroško. Dijaki so obiskali in spoznali za Slovence zgodovinsko 
gledan pomembne kraje: nekdanji sedež Lavnatinske škofije St. Andraž, Gosposvetsko polje, gradi 
Vosoka Ostervica in Celovec. Ekskurzija je bila organizirana kot interni del mature (del C). 
Mentor: Franc �uš, prof. 

2.5.4.17 Mednarodna raziskava PISA 2009 
V letu 2009 se je preko raziskave PISA preverjala predvsem bralna pismenost, v manjši meri pa tudi 
matemati�na in naravoslovna pismenost. Moja naloga kot koordinatorja na šoli je bila: udeležba na 
izobraževanju za koordinatorje, sestaviti seznam dijakov, obvestiti izbrane dijake in zbrati soglasja 
staršev, dolo�iti termin in rezervirati u�ilnice, pripraviti dodatno literaturo, pomagati izvajalcem pri 
testiranju in Pedagoškem inštitutu posredovati podatke, ki so jih potrebovali.  Rezultati PISE bodo 
znani šele v za�etku leta 2010. S to raziskavo se preverja znanje in pismenost dijakov v ve� kot 60 
država po vsem svetu in nam pove, kakšno je znanje naših dijakov.  Koordinator: Jasna �iri�, prof. 

2.5.4.18 Ekskurzija za 4. letnike na Notranjsko 
Obvezni del interne mature iz geografije je tudi geografska ekskurzija. Dijaki so na terenu spoznali 
posebnosti kraške pokrajine na primeru regije Notranjsko podolje. Ogledali smo si  razli�ne 
površinske in tudi podzemeljske kraške pojave. Program ekskurzije je zajemal oglede naslednjih 
zanimivosti: Rakov Škocjan (Veliki in Mali naravni most), cerkev Sv. Volbenka v Zelšah, Cerkniško 
polje (multivizija polja v Jezerskem hramu), Križna jama, Polharski muzej (pristava Gradu Snežnik),  
Vivarij Proteus (Postojnska jama) in Predjamski grad. 
Dijaki so bili nad kraškim svetom zelo navdušeni, saj so izvedeli veliko novega, ki jim bo prav gotovo 
koristilo pri opravljanju mature iz tega predmeta. Glavni namen ekskurzije je ta, da zna�ilnosti 
apnenca kot prevladujo�e kamnine in posledice korozije spoznajo v naravi in na ta na�in ugotavljajo in 
prepoznajo druga�en tip reliefa, ki ga v Pomurju ni. Seznanijo se s problematiko pomanjkanja vode in 
s povsem druga�nim na�inom življenja. 
Mentor: Simona Pihlar, prof. 

2.5.4.19 Ekskurzija v Ljubljano- Narodna galerija in Mednarodni grafi�ni likovni center 
Izvedena je bila  strokovna ekskurzija v Ljubljano, kjer so si ogledali razstavo 
 » Impresionisti in njihov �as«, v Narodni galeriji in še grafi�no razstavo »Tretje oko« v 
Mednarodnem grafi�nem likovnem centru v Ljubljani. V okviru razstave »Impresionisti in njihov 
�as«, so sodelovali  posamezni dijaki tudi na razpisanem nate�aju fotografije. Med  240 prispelimi 
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fotografijami je bila v ožji izbor 17 za razstavo v Narodni galeriji  v Ljubljani, uvrš�ena tudi 
fotografija Simone Blagovi�.  Mentor: Tanja Trajbari�- Lopert, prof. 

2.5.4.20 Odbojkarski treningi za dijake 
Odbojkarski treningi so bili izvedeni v namene izpopolnjevanja tehni�no-takti�nega znanja 
odbojkarske reprezentance šole. Ve�ina dijakov je treninge zelo vestno obiskovala, kar se je tudi lepo 
poznalo v sami igri. Finalno tekmo na Obmo�nem tekmovanju smo sicer izgubili z 2:1, vendar je ostal 
dober vtis celotne ekipe.     Mentor: Tone Ficko, prof. 

2.5.4.21 Filmska delavnica 
Letos smo v filmski delavnici posneli ve� krajših filmov. Jeseni so Dobruška �ernela, Staša Toth in 
Sara Drvari� posnele kratki film z naslovom Realizem. 
Gre za film v katerem se prepletajo posnetki iz filmov, posnetih po književnih predlogah nastalih v 
obdobju realizma, z posnetki recitacij  avtoric filma, ki smo jih posneli v parku v Raki�anu.  
V filmsko delavnico so se vklju�ili tudi u�enci 2. e razreda in  po lastnem scenariju posneli kratki 
promocijski film Promografija,  Film so januarja letos predstavili u�encem v izmenjavi iz Španije. 
Februarja smo v okviru raziskovalne naloge Podnebne spremembe problem 21. stoletja posneli kratki 
film�ek z naslovom Creating the world.  Pri tem projektu smo sodelovali z animatorjem Alešem 
Likarjem. Aleš nam je izdelal nekaj krajših animacij, ki smo jih povezali z materialom posnetim pred 
zeleno steno (chroma key). Tak na�in snemanja je od nas zahteval veliko pozornost pri osvetljevanju, 
maski in montaži. 
Z u�enkami Saro Rojnik, Nušo Korošak, Evo Korošec, Petro Novak, Lauro Modlic, Vesno Pertoci in 
Urško Kerec smo posneli krajši film�ek z ekološko tematiko z naslovom KOŠ. 
Naš glavni projekt v filmski delavnici pa je bil naš igrani film Resljeva 14. Zgodbo in scenarij za film 
smo snovali skozi celo šolsko leto in film posneli v zaklju�nih mesecih. Gre za kratko srhljivko o 
težavni dijakinji in njenih težavah z njeno pohlepno teto. Film je posnet  na lokacijah po Pomurju.  
Originalna zgodba, ki se pogosto poigra z žanrskimi obrazci je dobro prilagojena formi kratkega filma. 
V filmu so sodelovali Sara Drvari� Talian, Dobruška �ernela, Staša Toth, Sara Bagari, Barbara Viher, 
Marko Kljaji�, Timotej Hrga, Miša Bakan, Marko Kosi�, Nika Škof, Nika Starovasnik in Edina 
Makovec. 
Kot igralca pa sta nama pomagala tudi Miloš Bavec in Jernej Jakelj. 
Film je opremljen z angleškimi podnapisi in je že prijavljen na dva filmska festivala in sicer na festival 
Grossmann 2009 (Ljutomer)  in Trash4  (Varaždin). 
Dijaki v filmski delavnici so s tem, da sodelovali na vseh stopnjah filmske produkcije dobro spoznali 
filmski jezik, lahko so se kreativno izrazili, se preskusili v organizaciji  in se seznanili z mnogimi 
strategijami, ki jih bodo olajšale delo, ko bodo v prihodnje sodelovali v podobnih projektih in, �e se 
bodo lotili svojih lastnih.   Mentor: Vitomir Kau�i� 

2.5.4.22 ŠKL- nogomet 
Dijaki so se udeležili 9 tekem, od tega 6 tekem v svoji skupini in 3 v napredovanju. Na koncu so dijaki 
pristali na 4. mestu.    Mentor: Sašo Fijavž in Niko Peterka, prof. 

2.5.4.23 Glasbene u�ne ure  
V sklopu pouka glasbe smo organizirali dve u�ni uri koncertnega zna�aja. Predstavi sta se odvijali v 
kulturnem domu v Ljutomeru. Udeležba je bil obvezna za vse dijake prvih letnikov (GIM in VZG). 
Namen u�nih ur je, da dijaki ob predhodni razlagi glasbenikov spremljajo in razumejo zaigrano 
glasbo. Prva u�na ura je potekala v sklopu jezikoslovnega projektnega tedna, na kateri so nastopili 
�lani Marko bande (7. 11. 2008). Druga je bila v drugem projektnem tednu – Rim. Glasbeniki so 
predstavili u�no uro – Glasba skozi �as (24. 4. 2009). Dijaki so se udeležili tudi koncerta gostujo�ega 
zbora iz Francije (maj 2009).   Mentor: Borut Slavic, prof. 



� �� �������   
� 	 
����� � ��������   

� � ����� �
�   

 Stran 39 7.10.2009 

2.5.4.24 Mentor dijaške skupnosti 
Dijaška skupnost je imela svoje sestanke mese�no, pred izvedbo ve�jih projektov pa tudi ve�krat. 
Dijaška skupnost je s pomo�jo ter podporo mentorja skrbela za informiranost dijakov s poglavitvenimi 
dejavnostmi ter vizijami gimnazije. Organizirala ter izvedla je tudi vsakoletne dijaške zabave v 
diskoteki (23. XII. 2008 in 12. VI. 2009) in sooblikovala program ter izvedbo tradicionalnega 
»Kulturnega maratona«. 
Poglaviten pomen delovanja dijaške skupnosti je, da se mladim omogo�i aktivna soudeležba pri 
ustvarjanju ter izvedbi šolskih aktivnostih. Hkrati pa angažiranim dijakom obstoj le-te nudi možnost, 
da šolsko okolje ter dejavnosti (so)oblikujejo po njihovih željah.  Mentor: Jernej Jakelj, prof. 

2.5.4.25 Interdisciplinarna strokovna ekskurzija v Zagreb 
U�enci so na ekskurziji pridobili nova znanja s podro�ja fizike ter sociologije. S pomo�jo razli�nih 
u�nih metod so vseskozi udejanjali didakti�na na�ela ter s pomo�jo delovnih listov dosegli zastavljene 
vzgojno izobraževalne cilje. 
V okviru u�nega predmeta fizike smo si ogledali Tehni�ni muzej v Zagrebu. U�encem so bili 
predstavljeni štirje vsebinsko zaokroženi sklopi znanj: življenje ter delo Nikole Tesle, rudnik, razvoj 
tehnologije skozi �as in prostor ter planetarij. Dijaki so z reševanjem delovnih listov utrdili 
pridobljeno znanje. 
V okviru u�nega predmeta sociologija so se dijaki seznanili z zna�ilnostmi štirih monoteisti�nih religij 
(pravoslavna, katoliška, židovska in muslimanska). Dijakom so vsako izmed zgoraj navedenih religij 
predstavili visoki verski dostojanstveniki, ki so skozi obliko vodene diskusije podali odgovor na 
individualna vprašanja. Skozi pou�evanje ter spoznavanje razli�nih religij, so se dijaki nau�ili 
strpnosti, spoštovanja druga�nosti ter kriti�nega presojanja pridobljenih informacij. Z reševanjem 
delovnih listov so u�enci ponovili in utrdili pridobljeno znanje. 
Dijaki so med sprehodom do razli�nih objektov s pomo�jo vodi�ev spoznavali zgodovino in 
znamenitosti mesta Zagreb. Tako so bolje spoznali eno izmed evropskih prestolnic, ki je v polpretekli 
zgodovini mo�no zaznamovala ter soustvarjala dogodke na slovenskih tleh. 
Mentor: Jernej Jakelj, prof. 

2.5.4.26 Strokovna ekskurzija (RTV Slovenija) 
Dijaki, ki so kot obvezen izbirni predmet v 2. letniku gimnazijskega programa izbrali modul 
»Državljanska kultura« so se udeležili strokovne ekskurzije v okviru katere so si ogledali RTV 
Slovenije. 
Dijaki so podrobneje spoznali proces snemanja ter montaže tako zabavnih oddaj (NLP; Nekega lepega 
popoldneva) kot tudi tistih informativnega zna�aja (TV Dnevnik). S svojo aktivno udeležbo v 
zakulisju so postali del snemalnega procesa ter na zelo slikovit na�in spoznali temeljne snemalne 
tehnike in pravila. Pridobljena znanja ter veš�ine so u�encem pripomogle k ve�ji »medijski 
pismenosti« in družbeni kriti�nosti.   Mentor: Jernej Jakelj, prof. 

2.5.4.27 Športni dnevi 
- 3. 11. in 4. 11. 2008 smo v okviru 1. projektnega tedna za 1. letnike organizirali pohod do 

Mikloši�eve doma�ije na Radomerš�ak.  
- V �asu od 19. 1. do 23. 1. 2009 smo na Rogli, Kranjski Gori in Bohinju organizirali smu�arski 

te�aj, ki je potekal v okviru tretje ure športne vzgoje za dijake 2. letnikov gimnazijskega programa. 
Bivali smo v Centru za šolske in obšolske dejavnosti. V sklopu 27 ur šolske športne vzgoje je bilo 
ve�ji del ur namenjenih metodiki smu�anja in deskanja na snegu, ostale ure pa so bile namenjene 
aktivnostim kot so lokostrelstvo, plezanje, tek na smu�eh, pohodi in igre z žogo. Te�aj smu�anja je 
minil brez ve�jih poškodb in izgredov zato ga ocenjujemo kot izredno uspešnega. 

- Dne 16.5. 2009 smo organizirali pohod, ki se odvija v sklopu Maratona treh src v Radencih. 
Pohoda so se udeležili vsi dijaki iz prvih , drugih in tretjih letnikov. Namen pohoda je bil vplivati 
na vzdržljivostno komponento dijakov in jim približati pohodništvo kot zdrav na�in preživljanja 
prostega �asa. 
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2.5.4.28 Šolska športna tekmovanja 
V šolskem letu 2008/09 smo se udeležili naslednjih šolskih športnih tekmovanj: 

Datum Šolska športna tekmovanja Nosilec 
5. 9. 2008 Podro�no tekmovanje v odbojki na mivki Tone Ficko, prof. 
12. 9. 2008 �etrtfinalno državno tekmovanje v odbojki na mivki Tone Ficko, prof. 
1. 10. 2008 Podro�no ekipno tekmovanje v atletiki Andrej Kos, prof.  
16. 11. 2008 Državno srednješolsko prvenstvo v judu Andrej Kos, prof.  
25. 11. 2008 Tekma ŠKL nogomet- prvi krog lige Sašo Fijavž 
December 2008 Tekmovanje iz strelstva z zra�nimi puškami (ženske) Niko Peterka, prof. 
9. 12. 2008 Tekma ŠKL nogomet- drugi krog lige Sašo Fijavž 
22.12. 08 Podro�no ekipno tekmovanje v rokometu Saša Vrbnjak, prof. 
6. 1. 2009 Tekma ŠKL nogomet- tretji krog lige Sašo Fijavž 
15. 1. 2009 Podro�no ekipno tekmovanje v odbojki Saša Vrbnjak, prof. 
27. 1. 2009 Tekma ŠKL nogomet- �etrti krog lige Sašo Fijavž 
3. 2. 2009 Tekma ŠKL nogomet- �etrti krog lige Sašo Fijavž 
10. 2. 2009 Tekma ŠKL nogomet- šesti krog lige Sašo Fijavž 
19. 3. 2009 Tekma ŠKL nogomet- �etrtfinalni del tekmovanja Sašo Fijavž 
24. 3. 2009 Tekma ŠKL nogomet- �etrtfinalni del tekmovanja Sašo Fijavž 
31. 3. 2009 Tekma ŠKL nogomet- polfinalni boj lige Sašo Fijavž 
6. 4. 2009 Tekma ŠKL nogomet- polfinalni boj lige Sašo Fijavž 
22. 5. 2009 Podro�no tekmovanje za posameznike v atletiki Andrej Kos, prof. 
26. 5. 2009 Finale posami�nega tekmovanja v atletiki za srednje šole Andrej Kos, prof.  

Na posameznih tekmovanjih so naši dijaki dosegli odli�ne rezultate in tako dostojno zastopali barve 
naše šole. Seveda pa je tu potrebno omeniti, da so dijaki v ŠKL – nogometu osvojili �etrto mesto.  
Poro�ilo s te�aja smu�anja na Voglu od 19. 1. – 23.1.2009 
Od 19.1. do 23.1. 2009 smo organizirali smu�arski te�aj za dijake 2.v in 2.d oddelka. Bivali smo v 
Centru za šolske in obšolske dejavnosti v Bohinju. Na te�aju je bilo prisotnih 58 dijakov od skupno 64 
dijakov iz obeh oddelkov. V sklopu 35 ur športne vzgoje je bilo 28 ur namenjenih pou�evanju 
smu�anja , ostalih 7 ur pa je bilo namenjenih aktivnostim kot so lokostrelstvo, plezanje, tek na 
smu�eh, pohodi in igre z žogo. Zaradi slabega vremena(v torek in sredo nismo smu�ali) je bilo 
realiziranih 17 ur smu�anja, ostale ure pa so bile porazdeljene med zgoraj omenjene aktivnosti. Zaradi 
normativov, ki jih je potrebno zagotoviti pri u�enju smu�anja, je smu�anje pou�evalo 6 profesorjev. 
Dijaki so zaradi ugodnih snežnih razmer, kljub muhastemu vremenu imeli idealne pogoje za u�enje 
smu�anja, kar se je videlo ob zaklju�ku smu�arskega te�aja, ko so vsi dijaki osvojili osnove smu�anja. 
Te�aj smu�anja je minil brez  poškodb in izgredov zato ga ocenjujem kot izredno uspešnega. 
Mentor: Andrej Kos, prof. 
Poro�ilo s te�aja smu�anja- CŠOD Gorenje – Rogla-  19.1.2009-23.1.2009 
Dijaki 2.a in 2.b letnika so opravljali dejavnosti znotraj drugega projektnega tedna v CŠOD-ju 
Gorenje. S te�ajem smu�anja so opravili tretjo uro športne vzgoje. V �asu od 19.1. pa do 23.1.2009 so 
imeli 5-6 ur smu�anja dnevno, v popoldanskem �asu pa je bila na razpolago telovadnica, kjer so se 
odvijale športne igre. Skupno smo tako opravili ve� kot 28 ur športnih dejavnosti. Poleg tega so dijaki 
v popoldanskem �asu izvajali še obveznosti iz jezikoslovnega in družboslovnega podro�ja.  V celoti 
smo realizirali zastavljeni na�rt in ure. Te�aj smu�anja so vodili delavci CŠOD-ja, Saša Vrbnjak in 
dva zunanja sodelavca, ki smo ju najeli v sklopu gimnazije: Miloš Bavec in Marko Pozderec. 
Popoldanske aktivnosti pa sta med drugim izvajala razrednika: Natalija Horvat in Borut Slavic. 
Mentor: Saša Vrbnjak, prof. 

2.5.4.29 Krožek Rde�ega križa 
V šolskem letu 2008/09 krožek rde�ega križa ni potekal aktivno vsaki teden, ker nismo našli skupne 
proste ure. Organizirali smo te�aj prve pomo�i za tretje letnike, katerega se je udeležilo ve� kot sto 
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dijakov. V okviru kulturnega maratona smo v sodelovanju z rde�im rižem Ljutomer, pripravili 
predstavitev reševanja ponesre�encev pri evakuaciji. Mentorica Sonja Koroša  

2.5.5. Poro�ilo strokovnega aktiva naravoslovcev 

Strokovni aktiv naravoslovcev je v šolskem letu 2008/2009 izvedel naslednje dejavnosti: 

2.5.5.1 Priprave na tekmovanje iz razvedrilne matematike 
Priprave na tekmovanje iz Razvedrilne matematike so se pri�ele že maja v šolskem letu 2007/2008. 
Do avgusta je potrebno narediti izbor in prijaviti dijake na državno tekmovanje. Dijaki lahko pošljejo 
rešene naloge tudi sami, izbor pa naredi komisija za razvedrilno matematiko v Ljubljani. Del priprav z 
dijaki poteka v živo, del pa na daljavo s pomo�jo elektronske u�ilnice Moodle. Izbrani dijaki so se v 
soboto 27. 9. 2008 udeležili 19. državnega tekmovanja iz razvedrilne matematike, ki je bilo na 
Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Iz naše šole se je tekmovanja udeležilo 12 dijakov, med 
katerimi jih je šest  osvojilo priznanja, od tega je sta dva dijaka osvojila 1. mesto. 
Mentor: Irena Rauter Repija, prof. 

2.5.5.2 Priprave na tekmovanje iz logike 
Priprave na tekmovanje so potekala septembra, oktobra in novembra. Del priprav je potekal v živo, del 
pa na daljavo preko elektronske u�ilnice Moodle. Ker se na tekmovanje pripravljajo dijaki vseh štirih 
letnikov in je njihovo predznanje glede na obravnavano temo razli�no, so bile potrebne tudi 
individualne priprave, predvsem za tiste dijake, ki so potem zastopali našo gimnazijo na državnem 
tekmovanju. 
23. Šolsko izbirno tekmovanje iz logike je potekalo 26. 9.2008 na gimnaziji F. Mikloši�a Ljutomer. 
Na tekmovanju je sodelovalo 175 tekmovalcev. Na tem tekmovanju lahko dijaki prejmejo bronasta 
priznanja. Letošnjih dobitnikov iz naše šole je bilo 45.  
23. državno tekmovanje iz logike, je potekalo, 15. novembra 2008 na Fakulteti za elektrotehniko v 
Ljubljani. Našo gimnazijo je zastopalo 9 dijakov. Izbor je bil narejen glede na dosežke na šolskem 
tekmovanju, glede na dosežke v preteklem šolskem letu in glede na dolo�eno število dijakov 
posamezne tekmovalne skupine, ki jo dolo�i komisija v Ljubljani. Naši dijaki so prejeli 3 zlata in 2 
srebrni priznanji.   Mentor: Irena Rauter Repija, prof. 

2.5.5.3 Priprave na matemati�no tekmovanje 
Dijaki Gimnazije Franca Mikloši�a Ljutomer so se udeležili matemati�nih tekmovanj v dveh 
kategorijah: 
- Kategorija A: tekmovanja za gimnazijce 
- Kategorija B: tekmovanja za dijake vzgojiteljskega programa 
Kategorija A 
Najprej so se dijaki prostovoljno udeležili tekmovanja Mednarodni matemati�ni Kenguru. 
Tekmovanje je potekalo 19.3.2009 na šoli, naloge pa so bile enake v celotni Sloveniji. Tekmovanja se 
je udeležilo 266 dijakov, ki so skupaj dosegli 88 bronastih priznanj.  
Izbirnega tekmovanja iz matematike se je udeležilo 92 dijakov. Tekmovanje je potekalo 1.4.2009 na 
šoli. Dijaki so dosegli 24 srebrnih priznanj. Na podlagi rezultatov so bili izbrani dijaki, ki so se uvrstili 
na državno tekmovanje. 
Državno tekmovanje je bilo 18.4.2009 na Škofijski klasi�ni gimnaziji v Ljubljani. Udeležilo se ga je 9 
naših dijakov. Osvojili so 4 zlata priznanja,  en izmed njih je odvojil 2. Mesto med 3. Letniki. 
Kategorija B 
Tudi v tej kategoriji so se dijaki prostovoljno udeležili tekmovanja Mednarodni matemati�ni Kenguru. 
Tekmovanje je prav tako potekalo 19.3.2009 na šoli.. Tekmovanja se je udeležilo 33 dijakov, ki so 
skupaj dosegli 11 bronastih priznanj. 
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Regijskega tekmovanja iz matematike se je udeležilo 6 dijakov naše šole, tekmovanje pa je bilo 
1.4.2009  na Elektro in ra�unalniški šoli (ŠC Ptuj). Dijaki so dosegli 2 srebrni priznanji. Na podlagi 
rezultatov se je ena dijakinja uvrstila na državno tekmovanje. 
Državno tekmovanje je bilo 18.4.2009 na Gimnaziji v Sežani. Dijakinja, ki se je  uvrstila na državno 
tekmovanje, se ga zaradi bolezni ni udeležila. 
Mentorji: Natalija Horvat prof., mag. Simon Ülen, Tadeja Vrbnjak prof., Štefka Štrakl prof., Irena 
Rauter Repija prof., Anica Šimonka prof. in prof. Mateja Škrlec, spec. 

2.5.5.4 Dodatni pouk matematike 
Potekal je enkrat tedensko. Obiskovalo ga je 6 dijakov. Dijaki so reševali tekmovalne naloge in se 
u�ili snov, ki je ni v u�nem na�rtu, je pa potrebna za tekmovanja.  
Mentorica: Mateja Škrlec, prof. spec. 

2.5.5.5 Priprave na matemati�no olimpiado za 2.letnik 
 »Male priprave« so potekale enkrat tedensko na naši šoli. »Velike priprave« so potekale na Fakulteti 
za matematiko in fiziko v Ljubljani od meseca oktobra do meseca februarja približno enkrat mese�no. 
Udeležilo se jih je 8 dijakov. N a pripravah so spoznavali snov za matemati�no olimpijado. Izbirni 
testi odlo�ajo o udeležencih matemati�ne olimpijade.  
Mentorica: Mateja Škrlec, prof. spec. 

2.5.5.6 Priprave na matemati�no olimpiado za 3. letnik 
 »Male priprave« so potekale individulano na naši šoli. »Velike priprave« so potekale na Fakulteti za 
matematiko in fiziko v Ljubljani od meseca oktobra do meseca februarja približno enkrat mese�no. 
Udeležili so se jih 4 dijaki. N a pripravah so spoznavali snov za matemati�no olimpijado. Izbirni testi 
odlo�ajo o udeležencih matemati�ne olimpijade.  En dijak se je uvrstil na Srednjeevropsko 
matemati�no olimpijado na Poljskem. 
Mentorica: Mateja Škrlec, prof. spec. 

2.5.5.7 Matemati�ni tabor 
Odvijal se je 20., 21. in 22. marca 2009 v domu Štrk (Spuhlja, CŠOD).  
Udeležilo se ga je 9 dijakov prvega letnika, 7 dijakov drugega letnika in 8 dijakov tretjega letnika; 
skupno 24 dijakov. Na matemati�nem taboru so dijaki reševali naloge po skripti, pripravljeni posebej 
za tabor. 
Mentorice: Štefka Štrakl prof., Irena Rauter Repija prof., Anica Šimonka prof. in prof. Mateja Škrlec, 
spec. 

2.5.5.8 Mednarodno tekmovanje iz matematike 
Dne 15.11.2008 so se dijaki Gimnazije Franca Mikloši�a udeležili Mednarodnega tekmovanja iz 
matematike, katerega se udeležujejo gimnazija Franca Mikloši�a Ljutomer, gimnazija iz 
Zalaegerszega, Bad Radkesburga in �akovca.  
Sre�anje je tokrat potekalo na naši šoli. Tekmovanja se je udeležilo 8 naših dijakov. 
Mentorici: Anica Šimonka, prof. in Mateja Škrlec, prof. 

2.5.5.9 Priprava raziskovalnih nalog  
V  letošnjem šolskem letu so dijaki pokazali veliko zanimanje za raziskovalno dejavnost s podro�ja 
naravoslovja. Tako je nastalo sedem raziskovalnih nalog s podro�ja biologije, fizike, kemije in 
ekologije. Mentorji dijakom pri izdelavi nalog smo bili: mag. Nina Žuman, mag Marija Meznari�,  
mag. Simon Ulen in Mateja Godec. 
Naloge so bile uspešne na regijskem sre�anju mladih raziskovalcev, ki je bilo v Radencih, 4.5.2009, 
kjer smo dosegli sedem zlatih priznanj in tudi na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev, ki je 
bilo v Murski Soboti,  22.5.2009, kjer smo prejeli dve bronasti, dve srebrni in tri zlata priznanja. Obe 
tekmovanji  je organizirala  Zveza za tehni�no kulturo Slovenije. 
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V sodelovanju z Ob�ino Ljutomer smo 22.6.2009 organizirali javno predstavitev raziskovalnih  nalog 
s podro�ja ekologije, namenjeno osveš�anju in izobraževanju širše javnosti. Predstavitev je potekala 
pod mentorstvom mag. Nine Žuman.   Zapisala: Mateja Godec, prof. 

2.5.5.10 Priprave na tekmovanje iz biologije 
V soboto 21.03.2009 je v Ljubljani na Biotehni�ni fakulteti, oddelku za biologijo potekalo letošnje 
državno tekmovanje iz znanja biologije. Tekmovanja se je udeležilo tudi 15 naših dijakov (ki so glede 
na rezultate na šolskem tekmovanju, ki je potekalo na naši gimnaziji 28.01.2009, osvojili bronasto 
priznanje in si s tem pridobili pravico do udeležbe na državnem tekmovanju), pod mentorstvom obeh 
biologinj mag. Marije Meznari� in Vesne Vrhovski. 
Tekmovanje je potekalo na dveh težavnostnih stopnjah. Prva težavnostna stopnja je vklju�evala dijake 
1. in 2. letnikov. Letošnja tema za 1. in 2. letnike so bile invazivne vrste. 
Druga težavnostna stopnja je vklju�evala dijake 3. in 4. letnikov. Pri tej težavnostni stopnji so morali 
dijaki obvladati vso maturitetno snov in je bila posebej pisana na kožo �etrtošolcem, ki so �asovno po 
u�nem na�rtu imeli obdelane najve� u�ne snovi, medtem, ko je bila za tretješolce nekoliko bolj trd 
oreh, saj so imeli približno �etrtino vsebin, ki jih je tekmovanje vklju�evalo po u�nem na�rtu še 
neobdelanih. 
Dijaki so na državnem tekmovanju osvojili 2 zlati priznanji in 3 srebrna priznanja. 
Zapisala: mag.Marija Meznari�, prof. 

2.5.5.11 Priprave na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
17. 10. 2008 ob 13.00, je na šoli potekalo s pomo�jo Zveze društev diabetikov Slovenije vseslovensko 
šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Najboljši trije dijaki pri posamezni mentorici, ki so 
dosegli 31 to�k ali ve�, so se uvrstili na letošnje 10. državno tekmovanje. 
22. 11. 2008 se je šest naših najboljših dijakov udeležilo državnega tekmovanja iz znanja o sladkorni 
bolezni, ki je letos potekalo v Šoštanju in Ilirski Bistrici. Pravilniku o tekmovanju v znanju o sladkorni 
bolezni, je letos potrdil Zavod za šolstvo RS (glej www.diabetes-zveza.si). 
Naši dijaki so dosegli  2 zlati in 3 srebrna priznanja. 
Mentorici: mag.Marija Meznari� prof. in Vesna Vrhovski, prof. 

2.5.5.12 Priprave na tekmovanje iz kemije 
Pri kemiji se dijaki lahko uvrstijo na državno tekmovanje iz kemije le z najboljšo uvrstitvijo na 
šolskem tekmovanju, ki ga organizirata profesorici kemije. 
Letos je šolsko tekmovanje iz kemije potekalo 29. januarja, katerega se je udeležilo 85 dijakov iz vseh 
štirih letnikov. Najboljši dijaki šolskega tekmovanja, skupaj 12 dijakov, se je v soboto, 9. maja 2009 
udeležilo državnega tekmovanja iz kemije za Preglove plakete. Dijaki so se odrezali zelo dobro. 
Osvojili smo 4 bronasta, 1 srebrno in 2 zlati Preglovi plaketi.  
Štirje dijaki so se udeležili tudi izbirnega tekmovanja za mednarodno kemijsko olimpijado, ki je bilo 
18.10.2008 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Ena dijakinja se je uvrstila med 
najboljših 20 dijakov, en dijak pa med najboljših 12 dijakov. 
Mentorici: Mateja Godec, prof. in  mag. Nina Žuman, prof. 

2.5.5.13 Priprave na tekmovanje iz fizike 
9. februarja je poteklo na naši gimnaziji šolsko tekmovanje iz znanja fizike. Kot vsako leto, je bil tudi 
letos odziv dober,saj se je tekmovanja udeležilo 60 dijakov. Možnost tekmovanja imajo vsi letniki, 
same naloge pa so temu prilagojene. Tekmuje se namre� v treh skupinah: mehanika, toplota in 
elektrika, maturantje. Na regijsko tekmovanje so se uvrstili: 6 dijakov 1. skupine, 5 dijakov 2. skupine 
in 5. dijakov 3. skupine. 
Regijsko tekmovanje je potekalo na Škofijski gimnaziji  A. M. Slomška v Mariboru. Kljub mo�ni 
konkurenci so dijaki osvojili 10 bronastih priznanj; štirje dijaki pa so se uvrstili na državno 
tekmovanje.  
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Državno tekmovanje je potekalo 28. marca na naši šoli. Kljub zahtevnim nalogam, so si dijaki  nabrali 
nove izkušnje. Tudi njihove uvrstitve so  bile odli�ne. Vsi 4 dijaki so prejeli srebrna priznanja. Posebej 
moram izpostaviti Aleša Vigalija, ki je tekmoval v skupini tretjih letnikov in dosegel 12. mesto ter 
Mateja Mlinari�, ki je v skupini �etrtih letnikov dosegel 15. mesto. Uroš Markoja je v svoji skupini 
osvojil zlato priznanje in tretjo nagrado, obenem se je uvrstil v ekipo za dodatne priprave za fizikalno 
olimpijado.  
Kot organizatorji državnega tekmovanja smo se potrudili in mentorjem predstavili koš�ek prleških 
lepot in dobrot.   Mentorja: Darrinka Urši�, prof. in mag. Simon Ulen, prof. 

2.5.5.14 Salzburg 
Dijaki 3. letnikov so v okviru OIV  v 3. projektnem tednu opravili med predmetno ekskurzijo v 
Salzburg in sicer 23. in 24. aprila 2009. Ekskurzije se je udeležilo 80 dijakov. 
V zgodnjih jutranjih urah smo se odpeljali iz Ljutomera proti Murski Soboti in Gornji Radgoni. Pot 
smo nadaljevali  do Haleina in se spustili v rudnik soli. Zraven rudnika smo si ogledali še keltsko 
naselbino. Nato smo nadaljevali proti Salzburgu. Želeli smo si ogledati  naravoslovni muzej– »hišo 
narave«, ki pa so ga prenavljali, zato smo naredili panoramski ogled mesta z ladje.   Vožnja je bila 
zelo zanimiva, saj so na koncu vožnje z ladjo zaplesali dunajski val�ek. Ekskurzijo smo nadaljevali z 
ogledom starega dela mesta z vsemi zanimivostmi ( Mozart ). Naslednji dan smo si ogledali dvorec 
Hellbrunn z zanimivimi vodnimi igrami. Po kratkem odmoru za kosilo smo si ogledali živalski vrt. 
Naše raziskovanje smo zaklju�ili z ogledom pivovarne. Domov smo se vrnili v poznih ve�ernih urah. 
Mentorica: Darinka Urši�, prof. 

2.5.5.15 Šahovski krožek 
Namen krožka je bil pridobiti vrednostna izhodiš�a šahovske kulture in osnove splošne šahovske 
teorije, razvijati ve�jo miselnost pri dijakih, razvijati dobre medsebojne odnose preko igre. 

Krožek sploh to šolsko leto ni potekal, ker ni bilo v urniku prosta ura ne za mene , ne za dijake. 

Sem pa zato za kulturni maraton pripravila delavnico – Mini Las Vegas. V tem tednu so dijaki v �asu 
kulturnega maratona v delavnici Mini Las Vegas dosegli naslednje cilje: 
- medsebojno druženje, 
- spoznavanje, da je igra tudi odli�ni pripomo�ek za u�enje, 
- izmenjava medsebojni izkušenj, 
- spoznavanje pravil iger, 
- spoznavanje novih iger za druženje, 
- spoznavanje, da je važno sodelovati in ne zmagati, 
- igrati partijo šaha s profesorico in jo premagati (le nekateri). 
Mentorica: Vesna Vrhovski, prof. 

2.5.5.16 Podjetniški krožek 
Dijaki v tem šolskem letu niso ustanovili svoje podjetje, saj sem zaradi porodniškega dopusta rok za 
prijavo podjetja zamudila. Zato smo se odlo�ili, da šoli ponudimo nekaj inovativnih idej. Po 
predavanjih, ki so bila izvajana v drugi polovici šolskega leta, ko smo na urniku dobili prosto uro 
(sreda 5 šolska ura) in pogovorih z ravnateljem smo se odlo�ili za projekt ŠOLSKI COPATI. 
Dijaki so po dogovoru zbrali razli�ne ponudbe  od proizvajalcev sobnih copat in potem raziskali trg. 
Pri tem so naleteli na kar nekaj problemov: koliko copato, katerih številk naro�iti, kako trpežni naj 
bodo copati, ali bodo vsi dijaki uporabljali copate, kazen za ne nošenje copatov v šoli (predlog je bil, 
da bi dijak vedno moral kupiti nove copate), barva copat, logotip šole ali karikature. Zaradi vseh teh 
nesoglasij in seveda recesije je proti koncu šolskega leta zanimanje za podjetniški krožek vse bolj 
upadlo in na koncu dijaki k podjetniškem krožku niso ve� prihajali. 
Pomembno pri vsem tem je, da so dijaki spoznali, daj je biti podjetnik zahtevno  in odgovorno delo. 
Mentorica: mag. Nina Žuman, prof. 
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2.5.5.17 Sodelovanje v akciji Zbirajmo star papir – ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji 
V tem šolskem letu smo se ob zbiranju papirja odzvali na razpis evropske poslanke Romane Jordan 
Cizelj in se vklju�ili v akcijo Zbirajmo star papir – ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji. V akciji, ki 
smo jo izvedli v decembru 2008 smo zbrali 5810 kg papirja in s tem prispevali 348,60 EUR za šolo 
Piali Ashar Alo v Indiji. Udeležili smo se tudi slavnostne razglasitve najboljših v akciji, ki je bila 
13.3.2009 v Koloseju v Ljubljani.  Mentorica: Mateja Godec, prof. 

2.5.5.18 Sodelovanje na razpisu – Mislimo zeleno, ustavimo korozijo 
Poleg mnogih dejavnosti za trajnostni razvoj smo sodelovali tudi na razpisu podejtja Fit media d.o.o. 
in Pocinkovalnice Celje. Nate�aj »Mislimo zeleno, ustavimo korozijo« je del širšega projekta Zelena 
Slovenija, s katerim predstavljamo dobre okoljske prakse in vzpodbujamo k zavestnemu, okolju 
prijaznemu delovanju. Projekt Zelena Slovenija, ki ga vodi specializirana strokovna revija za okolje 
EOL v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Svetom za varstvo okolja pri DZ in Odborom 
za okolje pri Državnem zboru Republike Slovenije, opozarja na klju�ne okoljske probleme, predstavlja 
dobre okoljske prakse in spodbuja k zavestnemu, okolju prijaznemu delovanju. K sodelovanju na  
ate�aju pod okriljem Zelene Slovenije »Mislimo zeleno, ustavimo korozijo!« so bili povabljeni 
srednješolci po vsej Sloveniji. V svojem okolju naj bi poiskali konstrukcije, ki propadajo zaradi rje, in 
jih avtorsko ujeli v fotografski objektiv. Sodelovalo je 26 dijakov z naše šole in  prejeli smo nagardo -
darilni bon za donatorsko vro�e pocinkanje naše predlagane konstrukcije – kovinske konstrukcije 
vremenske hišice. Na podelitvi nagrade 4.6.2009 v Celju, smo si z dijaki ogledali tudi proizvodnjo, na 
kulturnem maratonu 23.6.2009 pa smo imeli že slavnostno otvoritev pocinkane in tako zaš�itene 
vremenske hišice.    Mentorica: Mateja Godec, prof. 

2.5.5.19 Taborništvo 
Letos je za�el pod okriljem taborniškega društva Rod vedri Prleki na Gimnaziji Franca Mikloši�a 
Ljutomer delovati taborniški klub popotnikov in popotnic (PP) ter raziskovalcev in raziskovalk (RR). 
Taborništvo mladim ponuja možnost, da s prevzemanjem organizatorskih zadolžitev tvorno 
sooblikujejo dogajanje zase in za ostale �lane skupine, pri �emer krepijo tako svoje telo kot duha. 
Skupaj je v njem sodelovalo 17 dijakinj in dijakov. Ti so lahko izbirali med spodaj naštetimi akcijami 
in dogodki. 
- 26. september 2008: Prvo sre�anje Kluba PP v taborniški sobi (7 udeležencev); 
- 18. oktober 2008: Akcija »Igra po mestu« (6 udeležencev); 
- 26. december 2008: Jelkovanje in Ob�ni zbor (4 udeleženci); 
- april 2009: Sodelovanje na akciji »Gothic« v Ljubljani (brez udeležencev); 
- 25.–27. april 2009: Pomladovanje (brez udeležencev); 
- maj 2009: �istilna akcija okoli Gimnazije Franca Mikloši�a Ljutomer (10 udeležencev) 
- 16. maj 2009: Sodelovanje na akciji »Spust po Ljubljanici« (brez udeležencev) 
- 23. maj 2009: Priprava taborniškega dopoldneva pri nacionalni izmenjavi 1. e-oddelka Gimnazije 

Franca Mikloši�a Ljutomer in Gimnazije Brežice (5 udeležencev). 
Mentorja: Saša Pergar, prof. in Niko Miholi�, na�elnik Rodu vedri Prleki 

2.5.5.20 Sodelovanje v Comenius projektu – Global warming effect 
V tem šolskem letu smo se vklju�ili v  dveletni Comenius projekt partnerstva šol z gimnazijo iz 
Backnanga v Nem�ji in gimnazijo iz Liminke na Finskem. 08. – 12.10.2008 je bilo 1. sre�anje 
partnerjev projekta v Backnangu v Nem�iji. Sre�anja smo se udeležili le u�itelji vseh treh partnerskih 
šol in se dogovorili podrobnosti o poteku projekta. V prvem obdobju naj bi z dijaki zbrali  podatke o 
podnebju, podatke o temperaturah za doma�e okolje, poskušali naj bi dolo�iti  CO2 odtis dijakov in 
med ljudmi poizvedeli kako zaznavajo podnebne spremembe in svoje prve ugotovitve  predstavili na 
naslednjem sre�anju. Dogovorili smo se tudi o komuniciranju s pomo�jo spletne u�ilnice (Moodle) in 
o terminu za drugo in tretje sre�anje.  
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22. – 25.01.2008 je bilo 2. Sre�anje partnerjev projekta v Liminki na Finskem . Sre�anja se je poleg 
u�iteljev udeležilo tudi 6 dijakov naše šole in 3 dijaki nemške šole. Dijaki so predstavili svoje delo.  V 
�asu sre�anja je na gimnaziji v Liminki potekal „klimatski dan“ na katerem nam je predaval dr. Kari 
Strand iz Univerze v Oulu. Dogovorili smo se o poteku projekta v drugem obdobju. Predvsem naj bi z 
dijaki raziskali, na katero dejavnost podnebne spremembe v našem okolju najbolj vplivajo, izdelali 
kratek slovar�ek izrazov, ki se pojavljajo v terminologiji o podnebju in izdelali u�ni pripomo�ek.  
Tako smo v tem �asu z  dijaki že zbrali podatke o temperaturah in anketah, ki smo jih predstavili 
januarja na Finskem iz vseh treh držav in naredili primerjavo, raziskovali vplive podnebnih sprememb 
na kmetijstvo tako, da smo opravili intervjuje s strokovnjaki za poljedelstvo, sadjarstvo, 
vinogradništvo in gozdarstvo, pripravili zloženko za osveš�anje javnosti o podnebnih spremembah, 
posneli kratek film�ek za osveš�anje javnosti, izdelali družabno igrico,  kateri na poti do cilja dijaki 
morajo pokazati znanje o podnebnih spremembah, izdelali slovar�ek. 
17. – 20.09.2009 planiramo 3. Sre�anje partnerjev projekta v Ljutomeru. Na tem sre�anju bomo s 
svojimi partnerji ponovno izmenjali svoje izkušnje, raziskave in se dogovorili o nadaljnjem delu. 
Mentorica: Mateja Godec, prof. 

2.5.5.21 Strokovna ekskurzija v Ljubljano (FIZ , LUM, KEM in KIZ) 
Ekskurzija je namenjena dijakom 1. a, 1. b, 1. c, in 1. e - 20. in 21. 1. 2008 
Medpredmetno ekskurzijo (povezava z LUM) v Hišo eksperimentov smo realizirali v okviru  
naravoslovnega projektnega tedna za 1. letnike, tako kot smo na�rtovali. Tako prvi kot drugi dan 
ekskurzije smo obiskali Hišo eksperimentov v dveh skupinah ob dveh razli�nih terminih. Vsaka 
skupina je ob za�etnih napotkih strokovnih delavcev v Hiši eksperimentov imela na razpolago 45 
minut za samostojno eksperimentiranje, v pomo� in dodatno razlago so jim bili profesor fizike in 
strokovno osebje v hiši.  
V drugi šolski uri so nam pripravili t. i. Dogodivš�ino, v okviru katere so nam ob dolo�enih, 
nevsakdanjih in zanimivih eksperimentih, podrobneje predstavili dolo�ene pojave pri fiziki, vezane na 
vsakdanje življenje. 
Ekskurzija je bila dobro organizirana, namen ekskurzije je bil dosežen, saj so dijaki ob številnih 
eksperimentih spoznali vso raznolikost in pomembnost fizike v vsakdanjem življenju.  
Vodja ekskurzije: mag. Simon  Ülen, prof. 

2.5.5.22 Idrija (FIZ, KEM v sodelovanju z ZGO in GEO) 
Ekskurzija je namenjena dijakom 2. a, 2. b, 2.c. in 2.e - 6. in 7. 11. 2008 
Medpredmetno ekskurzijo v Idrijo smo realizirali 6. in 7. 11. 2008, tako kot smo na�rtovali. Ob 6,00 
uri smo se odpeljali iz Ljutomera v Idrijo smo se kljub gostemu prometu in zastojem na cesti pripeljali 
v napovedanem �asu. Najprej smo se razdelili  v dve skupini, v �etrtek pa v tri skupine po razredih. 
Pod strokovnim vodstvom, s podrobno razlago in vprašanji na delovnih listih, smo si ogledali: 
Rudarsko hišo, rudnik Antonijev rov, mestni muzej in Kamšt - vodno kolo.  
 Po ogledih so imeli slabo uro �asa za  malico, ker so prej skupine hitele od enega ogleda k drugemu. 
V �etrtek in petek smo imeli sre�o z vremenom, saj med ogledi ni deževalo. Dijaki so z zanimanjem 
sledili strokovni razlagi in izpolnili delovne liste.     
Ekskurzija je bila dobro organizirana, vendar zelo obsežna. Vodja ekskurzije: Darinka Urši� 

2.5.5.23 Naravoslovna ekskurzija v München 
Ekskurzija je namenjena dijakom 4. letnika, ki bodo opravljali maturo iz kemije, fizike in biologije  
16. in 17. oktober 2008 
Dijaki naravoslovnih predmetov (kemija, biologija, fizika) 4. letnika so opravili dvodnevno ekskurzijo 
v München.: V tehni�nem muzeju smo se razdelili v tri skupine po interesu fizika, kemija in biologija. 
Ob strokovni razlagi profesoric je bil vodeni ogled po oddelkih fizike, kemije in farmacije. Ob 12.uri 
je sledil ogled planetarija, nato poskusi z visokimi napetostmi. Preostali �as je bil namenjen za 
individualne oglede po lastni izbiri. Najve� pozornosti pa so deležni eksperimenti: pritisneš na veliki 
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rde�i gumb in poskus se izvede kar sam. Za sedem ur se najde dovolj zanimivosti. Biologi so po 
skupnem ogledu odšli v muzej narave. Po ogledih smo se nastanili v hotelu. Naslednje jutro smo se 
podali v živalski vrt. Natan�en ogled vsake živalske vrste je vzel kar nekaj �asa. Pot smo nadaljevali 
proti botani�nemu vrtu. Bogat rastlinski svet v malem. Od vro�ega tropskega deževnega gozda do 
dežele kaktusov, vodnih rastlin, orhidej in še bi lahko naštevala. Nato smo se odpeljali do 
Olimpijskega stolpa. Lepo vreme nam je omogo�ilo �udovit razgled na milijonsko mesto z 205m 
visokega mesta na stolpu, kjer je restavracija.                                                    Med odhodom iz mesta, 
smo si ogledali še nogometni stadion. Nato smo se odpravili proti domu. V Ljutomer smo prispeli v 
zgodnjih jutranjih urah.    Vodja ekskurzije: Darinka Urši� 

2.5.5.24 Demonstracija in strokovna razlaga na oddelku za patologijo v Murski Soboti 
V mesecu novembru in decembru 2008 smo ob dogovoru z vodstvom Mursko Soboške bolnišnice 
pri�eli z izvajanjem demonstracije in strokovne razlage fiziologije in anatomije �loveka za dijake 4. 
letnikov, ki so se v tem šolskem letu pripravljali na maturo. Poudarek smo dali tudi na patologijo 
posameznih organov. Demonstracije smo izvedli 4 krat (po šest dijakov biologov, tri šolske ure) na 
oddelku za patologijo pod strokovnim vodstvom dr. Borovšaka. Tako smo v takšni obliki dela izvedli 
ve� kot 10 šolskih ur (12 ur). 
Prakti�ni del pouka, ki smo ga izvedli v navedeni obliki, se mi zdi zelo kvaliteten in nazoren. Pri 
dijakih nehote preverja še �ustveno inteligenco, ki je po opazovanju sode� pri naših dijakih pri ve�ini 
zelo visoka. Hkrati imajo dijaki odli�en vpogled v medicinske poklice in so v neposrednem stiku z 
marsikaterim predsodkom, ki ga na ta na�in lahko premagajo. 
Takšnega izobraževanja si v prihodnje želimo še ve�. Vsekakor velja pohvaliti dejstvo, da nas je pri 
tem vodstvo šole podpira.   Vodja ekskurzije: Vesna Vrhovski, prof. 

2.5.5.25 Obisk programerske hiše Hermes Softlab v Mariboru 
Podjetje Hermes Softlab smo obiskali, 12.11.2008.  
Namen obiska podjetja je bil, da dijaki spoznajo proizvodnjo programske opreme. 
Vodja ekskurzije: Dušan Vaupoti� 

2.5.6. Poro�ilo o delu v EO 

2.5.6.1 Evropski oddelki 
Pouk v evropskih oddelkih Gimnazije Franca Mikloši�a 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 dolo�enimi prilagoditvami pri obveznih izbirnih vsebinah in z uvajanjem novih 
premetov. V šolskem letu 2008/09 je bila v projekt vklju�ena že peta generacija dijakov, medtem ko je 
druga generacija dijakov EO v preteklem šolskem letu zaklju�ila s srednješolskim izobraževanjem. Na 
podlagi izkušenj iz preteklih let smo za prihajajo�o šolsko leto na�rtovali v skladu projektom EO 
številne dejavnosti. Nekatere izmed teh so predstavljale nadaljnje delo iz preteklosti, vklju�ene pa so 
bile tudi nekatere novosti. Pridobljene izkušnje s pou�evanjem v EO so bile v skladu s posodobitvijo 
gimnazijskega programa vklju�ene 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. noslinega 
predmetnega podro�ja. Izvedba in organiziranost projektnega tedna je razvidna v poro�ilu Šolskega 
razvojnega tima. U�itelji so uporabljali nove metode pou�evanja (npr. timsko pou�evanje, 
medpredmetne ekskurzije, projektni pristop). Pri angleškem jeziku je pri izvajanju pouka sodeloval 
tuji sou�itelj, medtem ko nam za pouk nemš�ine ni uspelo pridobiti ustreznega nemško govore�ega 
u�itelja.  Tudi angleško govore�i u�itelj je ob koncu šolskega leta zaklju�il s pou�evanjem na naši šoli 
tako bo v prihodnje potrebno zagotoviti ustrezno zamenjavo. 
Po pregledu letnega plana dela v EO ugotavljam, da smo ve�ino ciljev zastavljenih na za�etku 
šolskega leta dosegli, nekatere planirane dejavnosti so sicer izpadle, izvedene pa so bile nekatere 
druge, ki se na za�etku šolskega ni dalo planirati.  
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1. letnik 
- dijaki so poslušali predmet Slovenija v svetu 
- organizirana je bila narodna izmenjava z dijaki iz Gimnazije Brežice (koordinator Jernej Jakelj) 
- v okviru projektnega tedna je bila organizirana izbirna medpredmetna ekskurzija v Rim in 

Pompeje (koordinator Danilo Obal) 
- organiziranih je bilo ve� medpredmetnih ekskurzij: Slovenski impresionisti (koordinator Tanja 

Trajbari� Lopert), obisk NUKa v Ljubljani (koordinator Veronika Prijol) 
- projekt Izdelava angleškega dela �asopisa FRENDES (koordinirala Liana Miholi�) 
- profesorji so izvedli ve� ur sodelovalnega oziroma timskega pou�evanja 
2. letnik 
- dijaki so poslušali predmeta Slovenija v svetu in Družbene vloge slovenš�ine 
- izvedena je bila mednarodna izmenjava z vrstniki iz srednje šole Melila v Španiji; izmenjava je 

bila izvedena v okviru projekta comenius na temo VODA-razumeti in doživeti razli�nost odnosa 
do vode v razli�nih kulturah - Slovenija/Španija (koordinatorki Liana Miholi� in Martina 
Domajnko) 

- snemanje predstavitvenega filma Gimnazija Franca Mikloši�a Ljutomer (koordinirala Lilijana 
Fijavž) 

- profesorji so izvedli ve� ur sodelovalnega oziroma timskega pou�evanja na razli�ne teme 
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 slovenske evroposlanke gospe Ljudmile Novak (koordiniral Jernej Jakelj) 
- dijaki so se vklju�ili v projekt EUROSCOLA (sodelovali so na kvizu o poznavanju Evrope in 

zasedli 4. mesto) in se udeležili sre�anja srednješolcev iz držav �lanic EU v evropskem parlamenta 
v Strasbourgu (koordiniral Jernej Jakelj) 

- obisk IFCN – francoskega inštituta v Ljubljani (koordiniral Lidija Kos Ul�ar) 
- pri predmetu Kultura in civilizacija so dijaki izdelali raziskovalne naloge z naslednjih predmetnih 

podro�ij: nemš�ina, angleš�ina, biologija, športna vzgoja in zgodovina; nekateri dijaki so svoje 
raziskovalne naloge predstavili tudi na tekmovanju Mladi raziskovlaci v organizaciji ZOTKe in 
prejeli dve zlati in eno srebrno prizanje 

- dijaki so se v okviru predmeta Evropske študije udeležili ve� sre�anj z evroposlanci, obiskala pa 
jih je tudi evroposlanka ga. Romana Jordan Cizelj in predstavniki ameriškega veleposlaništva v 
Sloveniji 

- profesorji so izvedli ve� ur sodelovalnega oziroma timskega pou�evanja na razli�ne teme oziroma 
so uporabljali sodobne oblike dela 

4. letniki 
- dijaki so poslušali obiskovali predmet Prevodi in književnost 
- prevodi v nemškem jeziku, zahtevnost prevajanja literarnih tekstov, prevodi iz materinš�ine v nem. 

in obratno, strokovna besedila (navodila za uporabo), vsak dijak je izdelal portfolio, ki se je 
pregledal in ocenil (izvajali sta Irena Štuhec in Suzana Ramšak) 

- profesorji so izvedli ve� ur sodelovalnega oziroma timskega pou�evanja na razli�ne teme oziroma 
so uporabljali sodobne oblike dela 

Profesorji, ki pou�ujejo v EO so se sre�evali na stalnih sre�anjih kjer smo se koordinirali glede 
organizacije in izvedbe na�rtovanih aktivnosti. Udeleževali smo se tudi strokovnih sre�anj v izvedbi 
ZRSŠ. Izmenjane se bile tudi izkušnje s kolegi iz Gimnazije Ko�evje, za katere je bila na naši šoli 
organizirana predstavitev dela z interaktivno tablo. Oblikovana sta bila ožji in širši projektni tim. �lani 
ožjega projektnega tima in njihove naloge so razvidne iz spodnje tabele: 
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Franc �uš KPT 
Liana Miholi� KPTJ – angleš�ina 
Brigita Fras KPTJ – nemš�ina 
Mateja Škrlec KPN 
Martina Domajnko šolska svetovalna služba 
Klaudija Tivadar vodja pilotnega projekta 
James Bowen tuji sou�itelj 

�lani ožjega projektnega tima smo se predvsem seznanjali in ukvarjali z organiziranostjo projekta EO, 
ki je bil podaljšan za naslednji dve generaciji dijakov, ki se bosta vpisali v program v šol. letu 
2009/2010 in 2010/2011. Z novostmi smo seznanjali tudi ostale zaposlene na šoli. Odlo�ili smo se, da 
tudi v bodo�e ohranimo angleš�ino in nemš�ino kot poudarjena tuja jezika. Skupaj z ZŠRS smo se 
vklju�ili v pilotni projekt medpredmetnega povezovanja. Koordinatorka pilotnega projekta je postala 
Klaudija Tivadar. Liana Miholi�, Jernej Jakelj in Mateja Godec so na Festivalu dobre prakse, ki je 
potekal na Rogli 30. 6. in 1. 7. predstavili primere dobre prakse, ki so jih izvedli v okviru EO.  Kot cilj 
smo si zadali, da še naprej vsebinsko kot organizacijsko prenašamo izkušnje iz EO na ostalo 
populacijo. Ocenjujem, da delo znotraj EO poteka v skladu z zastavljenimi cilji in lahko zaklju�im, da 
smo v preteklem šolskem letu presegli pri�akovanja zastavljena na za�etku šolskega leta. To je 
razvidni iz poro�il, ki so jih posredovali u�itelji, ki so v preteklem šolskem letu izvajali pouk v EO, 
oziroma iz u�nega uspeha, ki so ga dosegli dijaki EO.       Koordinator EO: Franc �uš 

2.5.7. Poro�ilo strokovnega aktiva u�iteljev predšolske vzgoje 

Strokovni aktiv u�iteljev predšolske vzgoje je v šolskem letu 2008/09 izvedel naslednje dejavnosti: 

2.5.7.1 Sre�anje srednjih vzgojiteljskih šol v Jesenicah – Vzgojiteljada 
Tudi v tem šolskem letu smo se udeležili že tradicionalne »Vzgojiteljade«, na kateri se sre�amo 
profesorji in dijaki z vseh osmih srednjih vzgojiteljskih šol. Letos je sre�anje potekalo na Jesenicah, 
tema letošnjega sre�anja pa je bila »S Kekcem in Mojco v planine«. Dijaki so sodelovali v razli�nih 
delavnicah, kjer so skupaj z mentorji ustvarjali rekvizite za predstavo v likovni delavnici, se u�ili peti 
Kek�eve pesmi in  sestavili glasbeno spremljavo v glasbeni delavnici ter se nau�ili besedila in vlog v 
gledališki delavnici. Dijaki so se pomerili tudi v športnem delu, kjer so fantje merili svoje mo�i pri 
dvoranskem hokeju, dekleta pa v odbojki. Potek vseh teh delavnic so spremljali dijaki, ki so sodelovali 
v novinarski delavnici in so vse skupaj dokumentirala s slikami in intervjuji.  
Letošnja Vzgojiteljada je bila zelo dobro organizirana, zato smo bili dijaki in mentorji zelo zadovoljni.   
Mentorica: Barbara Špilak, prof.  

2.5.7.2 Nastopi dijakov 3.v letnika z lutkovno predstavo po vrtcih 
V letošnjem šolskem letu so dijaki 3.v letnika v okviru medpredmetne povezave – likovna umetnost, 
glasbena umetnost, slovenš�ina, higiena – igra in igra�e predšolskega otroka ter hospitacije s pomo�jo 
profesorjev omenjenih predmetov izbrali besedilo, ga priredili in si razdelili vloge, izdelali sceno in 
ro�ne lutke ter izbrali in se nau�ili glasbeno spremljavo. Vadili so v dveh skupinah tako, da je vsak 
izmed dijakov imel možnost sodelovanja pri izvedbi igrice. 
Z igrico so dijaki gostovali po vrtcih in OŠ, sodelovali na obmo�nem sre�anju lutkovnih skupin v 
Gornji Radgoni, na katerem so bili izbrani za medobmo�no sre�anje  lutkovnih skupin v Murski  
Soboti, predstavo  so izvedli na informativnem dnevu Gimnazije Ljutomer za smer predšolska vzgoja , 
v decembru pa so z njo razveselili tudi otroke staršev, zaposlenih na GFML. 
V okviru gostovanj po vrtcih so zasledovali cilje iz posameznih podro�ij Kurikula za vrtce. Evalvacije 
vseh sre�anj z otroki po vrtcih so dijaki in dijakinje zapisovali v dnevnike, ki so jih vodili v okviru 
hospitacij.   Mentorica: Bernarda Fras, prof. 
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2.5.7.3 Obdarovanje otrok zaposlenih na Gimnaziji Franca Mikloši�a 
Letos smo z dijaki že �etrti� zapored sodelovali na novoletnem obdarovanju otrok zaposlenih na 
GFML. Ob tej priložnosti smo imeli premiero lutkovne predstave �ri�ek in mravljice, ki so jo 
pripravili dijaki 3. letnika predšolske vzgoje, nato pa so nastopajo�i zaplesali in zapeli z otroki in 
Boži�kom, ki jih je prišel obdarit. Nastopu so sledile likovne ustvarjale delavnice, v katerih so otroci 
izdelovali novoletne okraske iz slanega testa. Na prireditvi so sodelovali vsi dijaki 3. letnika 
predšolskega programa.  Mentorici: Tatjana Rozmari�-Poštrak, prof. in Karolina Erjavc, prof. 

2.5.7.4 Glasbene u�ne ure 
Dijaki 1. letnika predšolske vzgoje so v letošnjem letu imeli 2 glasbeni u�ni uri v KD Ljutomer, in 
sicer glasbeno u�no uro z naslovom Z glasbo skozi �as ter eno z Marko bando. Na prvi so z odli�nimi 
glasbeniki na zanimiv na�in potovali skozi razvoj glasbe in instrumentov, na drugi pa so spoznali etno 
glasbo z Marko bando.    Mentor: Borut Slavic, prof. 

2.5.7.5  Obisk Waldorfskega vrtca v Ljubljani  
Dijaki 4. letnika predšolske vzgoje so spoznali na�in dela in posebnosti  Waldorfskega vrtca. 
Ogled vrtca in seznanitev s filozofijo  Waldorfske pedagogike sta služili kot dopolnitev teoreti�nih 
znanj s podro�ja pedagogike, hospitacij, higiene – igra in igra�a predšolskega otroka ter prakti�nega 
pedagoškega dela v vrtcih in k teoreti�nemu znanju  Kurikuluma.      Mentorica: Liljana Grof, prof. 

2.5.7.6 Ogled vrtca Montessori v Salzburgu 
Dijaki 3. letnika predšolske vzgoje so spoznali na�in dela in filozofijo ter posebnosti  vrtca 
Montessori. S tem so dopolnili svoja teoreti�na znanja s podro�ja pedagogike, hospitacij, higiene – 
igra in igra�a predšolskega otroka ter prakti�nega pedagoškega dela v vrtcih in  teoreti�na znanja  
Kurikuluma, obenem pa so si ogledali znamenitosti mesta Salzburg. Mentorica: Liljana Grof, prof. 

2.5.7.7 Lutkovni abonma KD Ljutomer 
Dijaki vseh štirih letnikov predšolske vzgoje so si letos v sklopu lutkovnega abonmaja ogledali 5 
lutkovnih predstav v KD v Ljutomeru. Z ogledi dijaki spoznavajo razli�ne vrste predstav in lutk ter na 
ta na�in pridobivajo nova znanja s podro�ja scenografije, kostumografije in maskerstva, glasbene 
»opreme« predstav ter  izkušnje za prakti�no delo z lutkovno predstavo, ki jih bodo potrebovali, ko 
bodo sami pripravljali podobno predstavo. 
Mentorici: Barbara Špilak, prof in Tatjana Rozmari�-Poštrak, prof. 

2.5.7.8 Ogled Mednarodne razstave jaslic in Centra DUO v Veržeju 
Dijaki 2. in 3. letnika predšolske vzgoje so si v mesecu decembru ogledali Mednarodno razstavo jaslic 
v Veržeju, ki so bile izdelane iz najrazli�nejših materialov ter v razli�nih velikostih; hkrati pa smo 
izkoristili priložnost in si ogledali še Center doma�e in umetne obrti, kjer so razstavljeni razli�ni 
predmeti  oz. spominki, zna�ilni za našo pokrajino. 
Z dijaki smo se odlo�ili, da bomo na naslednji razstavi jaslic prihodnje šolsko leto aktivno sodelovali. 
Mentorica: Tatjana Rozmari�-Poštrak, prof. 

2.5.7.9 Šport špas v Ljutomeru 
Dijaki 2. in 3. letnika predšolske vzgoje so se udeležili že tradicionalnega generacijskega pohoda Šport 
špas v Ljutomeru, na katerega otvoritvi so aktivno sodelovali z glasbeno to�ko na orffovih 
instrumentih. Mentorica: Tatjana Rozmari�-Poštrak, prof. 

2.5.7.10 Ekskurzija Ptuj - Ogled gradu in mesta Ptuj 
Dijaki 1. letnika predšolske vzgoje so si v okviru medpredmetne ekskurzije, v kateri so sodelovali 
zgodovina, geografija, likovna in  glasbena umetnost, ogledali Ptujski grad in znamenitosti mesta Ptuj. 
Pri ogledu ptujskega gradu so si  dijaki ogledali nekatere stalne zbirke (zbirko fevdalne stanovanjske 
kulture, zbirko orožij, grajsko galerijo, grafi�ni kabinet Franceta Miheli�a, zbirko Marka Sluge, zbirko 
tradicionalnih  ptujskih mask, zbirko slik na steklo ter etnološko razstavo, poseben poudarek pa je bil 
na ogledu zbirke glasbil. 
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Z ogledom naštetih zbirk so dijaki spoznali pohištvo in umetnine iz 16.-  20. stol.,  razli�ne vrste orožij 
od 15. – 20. stol., gotske in baro�ne umetnine, ki so razstavljene v grajski galeriji, študijsko zbirko 
grafik in risb Franceta Miheli�a, razne predmet, ki pri�ajo  o bivalni kulturi meš�anov  v 1. polovici 
19. stol., tradicionalne pustne maske, umetnine na steklu iz 18. in 19. stol., etnološke predmete iz 2. 
polovice 19. stol. in 1. polovice 20. stol. ter najbogatejšo zbirko glasbil za igranje umetne in 
ljudske glasbe in umestili zgodovinske in geografske zna�ilnosti v �as in prostor. 
Ogledu gradu je sledil še voden ogled znamenitosti mesta Ptuj. 
Mentorica: Tatjana Rozmari�-Poštrak, prof. 
Dijaki 2. in 3. letnika so si ogledali Vrtec Ptuj, ki je ustanovljen po standardih in normativih za vrtce in 
tudi kurikuluma za vrtce ter si ogledali priložnostno likovno razstavo v samem mestu. Ogled vrtca je 
služil kot dopolnilo teoreti�nih znanj s podro�ja pedagogike, hospitacij, higiene – igra in igra�a 
predšolskega otroka, ter prakti�nega pedagoškega dela v vrtcih. Dijaki so se seznanili  
- z organizacijsko shemo vrtca – posebnost vrtca Ptuj,  
- s prostorom  kot elementom Kurikula – zunanjim  in notranjim,  
- z dodatnimi in dopolnilnimi dejavnostmi Vrtca Ptuj,  
- z vlogo vrtca v bližnjem in širšem družbenem okolju,  
- z vlogo dela vzgojiteljice v tandemu in timu.  
Mentorica: Bernarda Fras, prof. 

2.5.7.11 Ogled muzikla Moje pesmi, moje sanje v Lendavi 
Dijaki 1., 2. in 3. letnika predšolske vzgoje so si v mesecu juniju ogledali muzikal Moje pesmi, moje 
sanje in ob tako spoznali novo gledališko glasbeno zvrst, ki jih je zelo navdušila. 
Mentorica: Tatjana Rozmari�-Poštrak, prof. 

2.5.7.12 Zaposlitveni sejem v Murski Soboti 
Dijaki 4. letnika predšolske vzgoje so se v mesecu maju  udeležili zaposlitvenega sejma v M. Soboti. 
Mentorica: Karolina Erjavc, prof. 

2.6. 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 �imbolj uspešni pri 
uresni�evanju 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, u�itelji, vodstvom šole in zunanjimi institucijami).   
V šolskem letu 2008/2009 smo bile v šolski svetovalni službi (ŠSS) zaposlene: 
- pedagoginja s polnim delovnim �asom,  
- psihologinja, ki ima polno zaposlitev v razredu in je v svetovalni službi sodelovala ve�inoma v 

�asu vpisa novincev v 1. letnik,  
- pripravnica - pedagoginja, ki je nastopila polovi�no pripravniško obvezo v mesecu aprilu 2009. 
�e šolsko leto in realizacijo dela svetovalne službe na Gimnaziji Franca Mikloši�a Ljutomer 
analiziramo po sklopih iz programskih smernic, ki predstavljajo standard za delo šolske svetovalne 
službe, je bila ve�ina planiranega dela opravljenega: 

2.6.1. Na�rtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela 

- sodelovanje pri oblikovanju LDN šole in posameznih dejavnostih, kjer so bile 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. 
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- oblikovanje oddelkov, 
- vodenje dokumentacije priprava na svetovalno delo; 
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi predinformativnih in informativnih dni za osnovne šole kot tudi 

za naše dijake, (Tržnica srednjih šol za ob�ino Ljutomer na OŠ Ivana Cankarja, OŠ Ivanjkovci) 
- posvetovalno delo z vodstvom šole (uvajanje novosti v šolo), 
- spremljanje in evalvacija opravljenih nalog šole in svetovalne službe z vodenjem dnevnika 

opravljenega dela. 
V okviru sklopa Na�rtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in opravil šolskega svetovalnega dela 
opažam, da se pojavljajo nove zahteve in pri�akovanja. Pogosto so nove naloge tudi v nasprotju s 
tolma�enjem posameznega zakona (Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o prepre�evanju 
nasilja…).  Med šolskim letom so se pojavile tudi nena�rtovane naloge iz tega sklopa, npr. naloge, ki 
jih predvideva Zakon o prepre�evanju nasilja v družini. 

2.6.2. Razvojno - analiti�ne naloge 

Standard na tem podro�ju dela naj bi obsegal od  100 do 170 ur letne delovne obveznosti svetovalnega 
delavca. �e upoštevamo, da je šolska svetovalna delavka vodja šolskega razvojnega tima, je bil 
standard presežen. Velik delež so zavzeli analiza vpisa novincev, uspešnosti ponavljalcev, vzgojno-
izobraževalno delo z dijaki s posebnimi potrebami, nova naloga evidentiranje nadarjenih dijakov ter 
analiza interesov dijakov, ki se vpisujejo v našo šolo. 
Med šolskim letom sem pri izvedbi anket sodelovala z Zavodom RS za šolstvo z anketo o odnosih v 
družini, Inštitutom za varovanje zdravja RS pri vseslovenski anketi o odnosu mladih do dovoljenih in 
nedovoljenih drog, s Slovenskim farmacevtskim društvom in z  drugimi.   
V okviru šolskih razvojnih projektov sem vodila in koordinirala akcijsko raziskovanje: Uvajanje 
projektnih tednov kot nova organizacijska oblika pouka.  
Sodelovala sem tudi pri organizaciji in koordiniranju šolskih projektov: Debata – Mednarodni debatni 
vikend v novembru 2009 ter mednarodna izmenjava v evropskem oddelku v aprilu 2009. 

2.6.3. Delo z dijaki:  

Šolski svetovalni delavec naj bi 30% – 40% svojega �asa posvetil delu z dijaki. Pogosto standard 
presegamo, v�asih pa ga zaradi drugih obveznosti in nujnih del sploh ne dosegamo. Vseeno smo v 
svetovalni službi skušali izpolniti na�rtovane naloge za to šolsko leto. 
- Vpis in sprejem šolskih novincev  predstavlja vedno eno najbolj stresnih obdobij in del v šolski 

svetovalni službi, še posebej takrat, ko Ministrstvo RS za šolstvo omeji vpis v šolo. V letošnjem 
šolskem letu smo imeli omejitev vpisa v program Gimnazija, kjer je bilo prijavljenih 153 
novincev, sprejeli pa smo lahko 125 dijakov in dijakinj ali štiri oddelke. Vpisali smo tudi 60 
dijakov in dijakinj v 1. letnik programa Predšolska vzgoja, kjer ni bilo omejitve vpisa (junij 2009); 

- Socializacijski dnevi so se odvijali v mesecu septembru 2008. Vklju�ili smo vse dijake in dijakinje 
1. letnikov po planiranem razporedu, sodelovali so tudi vsi njihovi razredniki in razredni�arke. Pri 
pripravi in izvedbi delavnic je poleg pedagoginje – šolske svetovalne delavke sodelovala tudi 
psihologinja. Iz analize opravljenega dela ugotavljam, da je bila uvedba socializacijskih dni za 1. 
letnike ugodno sprejeta tako med razredniki kot med dijaki in dijakinjami, zato bomo s podobno 
obliko oblikovanja novih razredov nadaljevali tudi v bodo�e. Socializacijske dneve bomo skušali 
razširiti v program razvijanja socialnih kompetenc dijakov, ki je tudi del pri�akovanega programa 
v posodobljenem izobraževanju. 

- Poklicno informiranje in svetovanje je skupinsko in individualno. Vanj so bili zajeti vsi dijaki in 
dijakinje tretjih, �etrtih letnikov in maturitetnega te�aja. Pri skupinskem svetovanju v dveh do treh 
šolskih urah dijake in dijakinje v razredu seznanim s pogoji vpisnega postopka na univerze, z 
izra�unom števila to�k pri omejitvah vpisa ter s programom Kam in kako. Individualnih 
razgovorov se ne udeležijo vsi dijaki, vseeno pa je intenzivnost poklicnega svetovanja za �etrte 
letnike in maturitetni te�aj od decembra 2008 do marca 2009 na višku, saj takrat poteka vpis na 
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univerzo. V mesecu maju je bil poudarek pri poklicnem svetovanju na tretjih letnikih, ko se 
odlo�ajo za izbirne predmete pri maturi.  

- Organiziranje te�aja na Gimnaziji Franca Mikloši�a Ljutomer za priprave na sprejemne izpite     
- na umetniških fakultetah. 
- Novost pri poklicnem informiranju je bila v mesecu januarju 2009 organizacija 
- (pred)informativnega dne za vpis, kjer je na šoli v popoldanskem �asu 25 fakultet iz treh 

slovenskih univerz predstavilo svoje študijske programe. Na predstavitev fakultet so bili vabljeni 
tretji in �etrti letniki, njihovi starši in sosednje šole. Novost je pri dijakih in dijakinjah in v javnosti 
naletela na ugoden odziv.  

- Identifikacija in pomo� pri reševanju socialno-ekonomskih problemov dijakov je stalna naloga 
šolske svetovalne službe. Pri tem delu se povezujem s centri za socialno delo v Pomurju in traja 
�ez 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 priprava poro�il 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 �im 

bolj kakovostno nadaljevale sistemati�no delo z že odkritimi nadarjenimi iz osnovne šole. Naloga 
še ni obvezna zato je za šolsko leto še nismo imeli predvidene in je pomenila dodatno nalogo 
šolske svetovalne službe.  

- Svetovalna pomo� dijakom pri razreševanju osebnih razvojnih ali situacijskih težav; 
V neposrednem delu z dijaki in dijakinjami vse pogosteje ugotavljam pojav ve�je potrebe 
mladostnikov po dodatni u�ni pomo�i (inštrukcije)  in težave mladostnikov v šoli, ki so bolj odraz 
nemo�i staršev v družinskem okolju (problem postavljanja mej, vztrajanja pri zastavljenih ciljih, 
sodelovanje s šolo). Menim, je potreba po dodatni u�ni pomo�i prepogosto posledica na�ina soo�anja 
mladih s težavami kot pa tega, da bi imeli dijaki in dijakinje prave u�ne težave.  
Ali so u�ne težave zgolj odraz permisivne vzgoje v družini, ki je vzgoja brez omejitev? Takšna vzgoja 
prepogosto vodi k pomanjkanju notranje motivacije in povzro�a zmedenost, da se otrok ne znajde v 
novih situacijah. 

2.6.4. Delo z u�itelji: 

Kot šolska svetovalna delavka skušam pri delu z u�itelji skušam kar najbolj spodbujati strokovno 
avtonomnost u�itelja pri uvajanju novosti v pouk, njihovo skrb za strokovno delo v razredu ter za 
sistemati�no beleženje in evalvacijo opravljenega dela. Spodbujala sem sodelovanje u�iteljev v 
razli�nih projektih, ki so nadgraditev šolskega dela  
- Koordiniranje dela v okviru Ministrstva RS za šolstvo Posodobitev gimnazije kot vodja šolskega 

razvojnega tima, z rednimi mese�nimi sre�anji, 
- Individualne strokovne konzultacije in konzultacije na strokovnih aktivih pri �emer so teme zelo 

razli�ne: uvajanje novih šolskih predmetov v pouk, ocenjevanje in nivojski pouk, razli�na 
problematika oddelka…, 

- Sodelovanje z razredniki pri pripravi individualiziranih programov dijakom, ki imajo odlo�bo 
Komisije za usmerjanje, pedagoških pogodb, sklepov dijakom s statusi športnika, tekmovalca, 
kulturnika. 

- Sodelovanje na sestankih oddel�nega in celotnega u�iteljskega zbora (stalna naloga) in v šolskem 
letu 2008/2009 koordiniranje dela razrednikov, 

- Preu�evanje potreb po strokovnem spopolnjevanju, aktivna udeležba v internem strokovnem 
spopolnjevanju, dajanje predlogov o izobraževanju za kolektiv vodstvu šole. V mesecu avgustu 
2008 je predstavnica ZRSŠ kolektivu predstavila projekt Posodobitev gimnazije 
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- Sodelovanje na strokovnih aktivih u�iteljev in hospitacije v razredu pri novih oblikah in metodah 
dela (kroskurikularne povezave, uvajanje novih predmetov v pouk, debata pri pouku, sodelovanje 
s tujim u�iteljem), 

- Svetovanje in dogovor z u�itelji zaradi izvajanja pouka ali vodenja razreda.; 
V mesecu januarju 2009 sem organizirala sodelovanje s skupino u�iteljev naravoslovja iz Gimnazije 
Ko�evje. Ljutomerski kolegici (prof. matematike in prof. kemije) sta predstavili u�iteljem 
naravoslovja iz Ko�evja uporabo elektronske table pri pouku. 
V okviru tega sklopa je bilo z LDN planirano tudi, da bodo kolegi na pedagoških konferencah 
prikazovali primere dobre prakse in da bomo v okviru pedagoške konference med šolskim letom 
izvedli še kakšno strokovno izobraževanje za u�iteljski zbor. Zadanih nalog nismo uspeli realizirati 
tudi zato, ker svetovalna služba nima mehanizmov, ki bi izobraževanje lahko izpeljali, kve�jemu 
izobraževanje lahko priporo�a vodstvu šole. Naloga ostaja kot plan za naslednje šolsko leto. 

2.6.5. Delo s starši 

V okviru Programskih smernic se standard za delo s starši razdeli na štirih podro�ja: 
- Predavanja, delavnice in druge oblike skupinskega dela s starši: Sodelovanje na 1. roditeljskem 

sestanku vseh prvih letnikov ter na roditeljskih sestankih v tretjih in �etrtih letnikih s temo 
Poklicno svetovanje. 

- Pogovorne ure so bile najpogosteje namenjene staršem dijakov s posebnimi potrebami (to so 
dijaki, ki jim je Komisije o usmeritvi izdala odlo�bo o prilagoditvah pri pouku). Takšnih dijakov 
smo v minulem šolskem letu imeli sedem, trije so bili v postopku.  

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

- Svetovanje staršem (ponavadi v sodelovanju z razrednikom) 
Ugotavljam, da starši v zadnjem �asu najpogosteje stopijo v kontakt s šolsko svetovalno službo v 
primerih, ko je potrebno posredovanje med u�iteljem in dijakom. V bodo�e želim delo šolske 
svetovalne službe usmeriti tako, da bo delo postalo kar najbolj usklajeno s potrebami in pri�akovanji 
staršev in u�iteljev.  

2.6.6. Strokovno spopolnjevanje, priprava gradiv, drugo 

Strokovni seminarji in izobraževanja, ki sem se jih v šolskem letu udeležila:  
1. Comenius program, Bilateralna partnerstva, kjer sem koordinatorica  projekta VODA(september 

2009), 
2. Študijska skupina za svetovalno delo (štiri sre�anja), 
3. Projekt Posodobitev gimnazije, redna izobraževanja in posveti v organizaciji Zavoda RS za 

šolstvo (9 krat) 19.8. in 20.8., 9.9., 19.1., 24.2., 23.2., 17.3., 15.4., 15.5., 9.6.) 
4. Strokovni posvet CPI o poklicnem svetovanju (november 2008), 
5. Sestanek ravnateljev SV Slovenije v Mariboru (december 2008), 
6. VPIS na univerzo in na srednjo šolo (januar 2009, maj 2009) 
7. Projekt EO in informativni dan na ZRSŠ (januar 2009) 
8. Posodobitev gimnazije - mentorska mreža svetovalnih služb (december 2008, junij 2009) 
9. Strokovni posvet CSD in policije z obravnavo Zakona o prepre�evanju nasilja (maj 2009), 

2.6.7. Drugo delo: 

- Udejstvovanje v medijih: TV AS, Kanal 10, Ve�er, Pomurski informativni kanal  - 1. projektni 
teden (november 2009), SLO 1 – Gymansium (24.3.2009), Murski Val – Mursko morski val 
(13.5.2009) – 
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- Mentorstvo študentki na pedagoški praksi (marec) in v mesecu maju mentorstvo volonterski 
pripravnici Nini �ekovski,  

- Koordiniranje projekta Comenius, Bilateralna partnerstva s špansko srednjo šolo in isto�asno 
koordiniranje  mednarodne izmenjave 2.e (januar, april 2009),  

- DEBATA - mentorstvo slovenskemu debatnemu klubu (45 �lanov) in spremstvo dijakom na petih 
debatnih turnirjih in v novembru soorganiziranje mednarodnega debatnega vikenda ter 
soorganiziranje okrogle mize o manjšinah, 

- British Coucil, projekt Varna šola – sodelovanje na sre�anju šol v Lisburnu, Severna Irska 
(november 2008), v Budimpešti (marec 2009), organizacija sre�anja treh sodeloju�ih slovenskih 
šol in vodenje delavnic o idealni šoli (marec 2009)  

- Mentorstvo raziskovalni nalogi iz sociologije –zlato priznanje na državnem nivoju. 
- mentorstvo UNICEF krožku –ustanovitev v januarju 2009 in za�etek delovanja krožka. 
Kljub temu, da so v sprejetih programskih smernicah za delo šolske svetovalne službe opredeljena 
tako temeljna na�ela dela kot osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe ter so predvidena 
�asovna razmerja za posamezna podro�ja dela šolske svetovalne služne (na�rtovanje, spremljanje in 
evalvacija 10 - 15%, razvojno-analiti�ne naloge 5 - 10%, svetovalno delo dijaki 30 - 40%, svetovalno 
delo z u�itelji 20 - 25%, svetovalno delo s starši 15-20%, strokovno izpopolnjevanje 5 - 10%, druge 
naloge 5 - 10%), ugotavljam, da je standarde skoraj nemogo�e dose�i. Prav zaradi lastne evidence dela 
ŠSD vodim med šolskim letom dnevnik šolskega svetovalnega dela po podro�jih in o opravljenih 
urah. 
�e iz celostnega in kompleksnega pristopa svetovalne službe izhaja, da svojo temeljno nalogo lahko 
opravljam le preko sodelovanja z vsemi podsistemi oziroma udeleženci šole in ne glede na to, da je 
bila v tem šolskem letu od aprila dalje zaposlena tudi pripravnica, ki je šolski svetovalni službi v 
veliko pomo�, opažam velik problem na podro�ju svetovalnega dela na Gimnaziji Franca Mikloši�a 
Ljutomer. Zaradi prepletanje razli�nih vlog šolske svetovalne delavke na eni strani ter del in nalog, ki 
se jih s strani vodstva šole pri�akuje od ŠSS, sem prepri�ana, da marsikdaj prihaja tudi do 
zanemarjanja dolo�enih podro�ij svetovalnega dela na Gimnaziji Franca Mikloši�a Ljutomer    
   Šolska svetovalna delavka Martina Domajnko, prof. pedagogike-sociologije  

2.7. KNJIŽNICA 

2.7.1. Interno strokovno bibliotekarsko delo 

Knjižni�no zalogo, monografske, serijske publikacije, neknjižno gradivo smo skozi vso šolsko leto 
smotrno obnavljali z letnim prirastom, ki je znesel 487 novih enot. Od tega 361 leposlovja in 
strokovne literature ter126 u�benikov in delovnih zvezkov za u�itelje. 
Nabavljali smo po posvetu s strokovnimi aktivi ter vodji aktivov za posamezna predmetna podro�ja. 
Nekaj gradiva smo tudi letos dobili v dar. Biblioteka SAZU iz Ljubljane nam je podarila precej 
publikacij lastne založniške produkcije preteklih let.  
Obseg periodi�nega gradiva je zadovoljiv. Z letošnjim letom smo se, za potrebe pri angleškem jeziku 
in angleške debaterje, naro�ili na mese�nik Economist. Odjavili smo revije Problemi, PIL in 
Geografski vestnik. Skupno število naslovov serijskih publikacij je 47. 
V knjižni�no zbirko smo vklju�ili vse publikacije, ki so izšle na šoli (raziskovalne naloge, seminarske 
in maturitetne naloge, šolska glasila, generacijska knjiga, drugo gradivo). 
V skladu z usmeritvijo šole smo še posebej vsebinsko izpopolnili knjižni�no zbirko s podro�ij, ki jih 
dijaki najve� izbirajo za maturitetne naloge, pa tudi gradivo, ki predstavlja sodobne oblike u�enja in 
pou�evanja. Dopolnili smo nekatere naslove del za obvezno doma�e branje in Cankarjevo tekmovanje 
pri slovenskem jeziku za oba programa (gimnazijski in program predšolske vzgoje) ter leposlovje v 
tujih jezikih, za angleško in nemško bralno zna�ko.  
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Knjižni�no gradivo je bilo obdelano po predpisih bibliotekarske stroke, ki zajema formalno in 
vsebinsko obdelavo ter tehni�no opremo gradiva. 
Gradivo je opremljeno, urejeno in strokovno postavljeno na ustrezno mesto, na police v knjižnici in v 
kabinetih. Uvrš�eno je po na�elu prostega pristopa in na osnovi sistema univerzalne decimalne 
klasifikacije (UDK). 

2.7.2. Pedagoško delo 

Statisti�ni pregledi obiska knjižnice in izposoje knjižni�nega gradiva v šolskem letu 2008/2009 kažejo 
na zadovoljiv obisk.  
Dijaki so si v letošnjem šolskem letu (glede na lanski, ki je znašal 3167 enot) izposodili nekoliko 
manj:  2938 enot in 346 starih vendar še uporabnih u�benikov, izlo�enih iz u�beniškega sklada. 
Najve� je bilo v izposoji  gradiva, ki je neposredno povezano z u�nim programom (u�beniki, 
strokovna literatura, slovarji, leksikoni enciklopedije, maturitetno gradivo).  
Dijaki nižjih letnikov so radi prebirali sodobno mladinsko leposlovje ter leposlovje, ki je bilo 
predpisano za bralno tekmovanje (Cankarjevo tekmovanje, nemško in angleško bralno tekmovanje) ter 
za doma�e branje. Drugi letniki so v �asu družboslovnega projektnega tedna z naslovom Branje skozi 
kurikulum prebirali izbrana leposlovna dela avtorjev M. Tomši�a, I. Karlovška, T. Križnarja, I. 
Tav�aja, N. V. Gogolja.  
Profesorji in ostali zaposleni na gimnaziji so si glede na lansko šolsko leto (728 enot) izposodili nekaj 
ve� gradiva: 776 enot, najve� strokovne literature, pred prazniki in prostimi dnevi tudi precej 
leposlovja. Redno so si izposojali serijske publikacije: 943 enot.  
Individualno bibliopedagoško delo s posameznimi dijaki je potekalo ob izposoji vsak dan najmanj štiri 
pedagoške ure. Vsebovalo je individualno svetovanje dijakom in profesorjem za u�inkovito izrabo 
knjižni�nega gradiva (izposoja), pomo� dijakom in profesorjem pri iskanju literature za individualno 
uporabo, iskanje informacij za izdelavo doma�ih nalog, referatov, seminarskih nalog, priprav za pouk, 
za razli�ne projekte, za strokovne ekskurzije, naravoslovne dneve ipd. 
Bibliopedagoško delo z oddelki je potekalo na osnovi posodobljenega kurikula knjižni�no 
informacijsko znanje (KIZ), ki temelji na u�no-ciljnem in procesno razvojnem na�rtovanju. . Letos 
sem s prvimi letniki izvedla obvezne ure KIZ v �asu od septembra do novembra 2008 ter januarja in 
marca 2009. Pouk sem izvedla pri razrednih urah, v projektnih tednih in v medpredmetnih povezavah.  
Dve uri smo s kolegicami za kemijo in informatiko izvedle medpredmetno oz. kroskurikularno 
povezavo KIZ s kemijo in informatiko.   
Z dijaki prvih letnikov smo si januarja 2009 ob strokovnem vodenju ogledali NUK. Seznanili so se z 
zgodovino knjižnice, z na�inom delovanja NUK-a ter pridobivali druga knjižni�na informacijska 
znanja, se seznanili s Ple�nikovo arhitekturo idr. Strokovna ekskurzija je bila medpredmetna. 
Dijake sem med drugim navajala na vse vrste knjižni�nih pomagal (leksikoni, enciklopedije, 
bibliografije, atlasi, katalogi ...), pou�evala in vzgajala sem jih v uporabi vsega knjižni�nega gradiva, 
predvsem pa jih stimulirala za branje leposlovja ter strokovne literature. Marca smo si ogledali SK 
Ljutomer ter postali njeni �lani. 

2.7.3. Strokovno izpopolnjevanje  

- Avgusta 2008 sem se v Ljubljani udeležila drugega dela izobraževanja o posodobitvi u�nih 
na�rtov gimnazije. 

- Oktobra 2008 sem se v Radencih udeležila tridnevnega  kongresa šolskih knjižni�arjev. Teme  
kongresa so bile vseživljenjsko u�enje in informacijska družba, šolski kurikulum, medkulturni 
dialog,  vloga šolskih knjižnic pri razvijanju bralne pismenosti. 

- Novembra 2008 sem si v Cankarjevem domu v Ljubljani ogledala knjižni sejem ter za šolsko 
knjižnico nabavila nekaj strokovne literature. 
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- Maja 2009 sem se udeležila delovnega sre�anja šolskih knjižni�arjev , ki je bilo na Zavodu za 
šolstvo v Ljubljani. Mentorske knjižni�arke so nam predstavile svoje letošnje primere 
medpredmetnih povezav KIZ-a s predmeti v 1. letniku gimnazije. 

2.7.4. Druge naloge 

Sodelovala sem pri kulturnih in Mikloši�evih dnevih, projektnih tednih, medpredmetnih povezavah.  
Ob kulturnem maratonu sem z dijaki organizirala dejavnost bukvarna. Dijaki so iskali, zbirali in nato 
na stojnicah mimoido�im podarjali rabljene, odpisane knjige, u�benike ter revije. Z dijaki smo pisali 
prispevke za gimnazijski mese�nik. V knjižnici je  redno potekala predstavitev novih knjig. 
Knjižnica je bila skozi vso šolsko dejavna kot povezovalni �len – kot nujen sestavni del izvajanja 
pedagoškega procesa in vseh drugih šolskih in izvenšolskih dejavnosti. 
Vodja šolske knjižnice, Veronika Prijol, prof. 
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3. REALIZACIJA VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA DELA V PROGRAMIH ZA 
ODRASLE 

V programu za odrasle izobražujemo v programu predšolske vzgoje oz. za poklic vzgojitelj-ica 
predšolskih otrok. 
Število udeležencev v izobraževanju odraslih je bilo podobno kot lansko šolsko leto. S šol. l. 2007/08 
so se spremenila poimenovanja programov ter s tem povezano tudi vpisni pogoji. Tako smo razpisali 
kot vrsto izobraževalnega programa poklicni te�aj in srednje strokovno izobraževanje. V stolpcu 
srednje strok. izobraževanje so prikazani kandidati, ki so se v program vpisali pred letom 2007/08. 
Program srednje strokovno izobraževanje traja dve šolski leti, zaradi tega ni mogo�e izra�unati u�nega 
uspeha za kandidate, ki so se vpisali v šol. l. 2007/08. Vpisanih udeležencev je bilo 11 kandidatov. 

U�ni Poklicni te�aj Srednje strok. izobraževanje Skupaj 
uspeh Štev. Procent Štev. Procent Štev. Procent 
odli�en 6 16,7 % - - 6 12,8 % 
prav dober 11 30,6 % - - 11 23,4 % 
dober 8 22,1 % 6 54,5 % 14 29,8 % 
zadosten - - 1 9,1 % 1 2,1 % 
pozitiven 25 69,4 % 7 63,6 % 32 68,1 % 
neocenjen 11 30,6 % 4 36,4 % 15 31,9 % 
skupaj 36 100,0 % 11 100,0 % 47 100,0 % 

3.1. TE�AJI 

Izvedba programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2008/2009: 

1. Javno veljavni programi: 
Število 

udeležencev 
v š.l. 2007/2008 

Število 
udeležencev 

v š.l. 2008/2009 
Angleš�ina za odrasle 31 22 
Nemš�ina za odrasle 24 7 
Ra�unalniška pismenost za odrasle 6 148 
UŽU-MI (Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do 
izobrazbe)  12 

Priprava na maturo 6 12 
2. javna predavanja, delavnice:   
Excel  6 
25 delavnic na temo aktivno državljanstvo, 
tretje življenjsko obdobje 238 405 

Študijski krožek Križevci 16 15 
Študijski krožek Sv. Jurij ob Š�avnici  12 
SKUPAJ 315 639 

3.2. ANDRAGOŠKE KONFERENCE 

V šolskem letu 2008/2009 smo imeli 4 andragoške konference, na katerih smo obravnavali vso u�no-
vzgojno problematiko izobraževanja odraslih in tako omogo�ili nemoteno pedagoško delo. Uspešno 
smo reševali teko�e organizacijske in u�ne probleme. 
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4. REZULTATI MATURE 2008 

Letošnji rezultati poklicne in splošne mature so zelo dobri. Pri splošni maturi beležimo poleg 100 % 
uspeha �etrtošolcev, še devet "zlatih" maturantov in maturantk in enega maturanta, ki je dosegel vseh 
34 možnih to�k.  
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Pri poklicni maturi beležimo ponoven dvig števila "zlatih" maturantk in maturantov, kar je posledica 
majhnega števila kandidatov. Naslednji grafikon prikazuje število "zlatih" v celotni zgodovini 
poklicne mature. 
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4.1. SPLOŠNA MATURA 2009 

Splošno maturo dijaki zaklju�nih letnikov opravljajo v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku. 
Rezultati so razvidni iz naslednje tabele. 

Spomladanski rok  Jesenski rok Kandidati 
Pristopilo Opravilo % Pristopilo Opravilo % 

Dijaki 4. letnika 124 124 100 % - - - 
MT 9 5 55,6 % 2 0 0 
Skupaj 133 129 96,6 % 2 0 0 
Ostali 12 6 50 % - - - 
Skupaj 145 135 93,1 % 2 0 0 
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Primerjava z lanskoletno maturo je razvidna iz naslednje tabele. 
Matura 2008 Matura 2009 Kandidati 

Pristopilo Opravilo % Pristopilo Opravilo % 
Dijaki 4. letnika 134 134 100 % 124 124 100 % 
MT 13 8 61,5% 9 5 55,6 % 
Skupaj 147 142 95,9 % 133 129 96,6 % 
Ostali 17 6 35,3 % 12 6 50 % 
Skupaj 164 148 90, 2 % 145 135 93,1 % 

4.1.1. Uspeh 4. letnikov na maturi 

Naslednji grafikon prikazuje primerjavo števila doseženih to�k na spomladanski maturi naših 
maturantov glede na število doseženih to�k vseh gimnazijcev na državni ravni. Z rezultati smo lahko 
zelo zadovoljni. 
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V nadaljevanju grafikoni prikazujejo primerjavo števila doseženih to�k naših maturantov glede na 
število doseženih to�k 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 to�k na spomladanski maturi dijakov 
maturitetnega te�aja glede na število doseženih to�k na državni ravni. Z rezultati smo lahko prav tako 
zadovoljni. 
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4.2. POKLICNA MATURA 2009 

Poklicno maturo dijaki zaklju�nih 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. - - - 29 29 100 3 2 66.6 
Odrasli 5 4 80,0 27 25 92,6 17 12 70,6 
Skupaj 5 4 80,0 56 54 96,4 20 14 70 

Primerjava z lanskoletno maturo je razvidna iz naslednje tabele. 

 

Matura 2009 Matura 2008 Kandidati 
Pristopilo Opravilo % Pristopilo Opravilo % 

Dijaki 4. l. 32 31 96,9 33 33 100 
Odrasli 49 41 83,7 40 31 77,5 
Skupaj 81 72 88,9 73 64 87,7 

4.2.1. Uspeh 4. letnika na poklicni maturi 

Naslednji grafikon prikazuje primerjavo števila doseženih to�k na spomladanski maturi naših 
maturantov glede na število doseženih to�k na državni ravni. Z rezultati smo lahko zelo zadovoljni. 
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V nadaljevanju grafikoni prikazujejo primerjavo števila doseženih to�k naših maturantov glede na 
število doseženih to�k na državni ravni po predmetih.  

Poklicna matura

Analiza uspeha pri SLOVENŠ�INI po to�kovnih ocenah

2: Št.kand: 29; št.šol: 1; povp.: 5,86; STD: 0,94
1: Št.kand: 345; št.šol: 7; povp.: 4,59; STD: 1,58
Osnovni statisti�ni podatki:

Izbrani podatki
1. Rok=091; Predmet=SLM; Šola=VSE; VP=SSI; IP=58002; Nacin=1; Status=Dijak; ������

2. Rok=091; Predmet=SLM; Šola=***; VP=SSI; IP=58002; Nacin=1; Status=Dijak; ������
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Poklicna matura

Analiza uspeha pri MATEMATIKI po to�kovnih ocenah

2: Št.kand: 25; št.šol: 1; povp.: 4,36; STD: 0,69
1: Št.kand: 242; št.šol: 7; povp.: 3,57; STD: 1,14
Osnovni statisti�ni podatki:

Izbrani podatki
1. Rok=091; Predmet=MAT; Šola=VSE; VP=SSI; IP=58002; Nacin=1; Status=Dijak; ������

2. Rok=091; Predmet=MAT; Šola=400902; VP=SSI; IP=58002; Nacin=1; Status=Dijak; ������
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Poklicna matura

Analiza uspeha pri NEMŠ�INI po to�kovnih ocenah

2: Št.kand: 1; št.šol: 1; povp.: 5,00; STD: 0,00
1: Št.kand: 13; št.šol: 4; povp.: 3,31; STD: 0,99
Osnovni statisti�ni podatki:

Izbrani podatki
1. Rok=091; Predmet=NEM; Šola=VSE; VP=SSI; IP=58002; Nacin=1; Status=Dijak; ������

2. Rok=091; Predmet=NEM; Šola=400902; VP=SSI; IP=58002; Nacin=1; Status=Dijak; ������

To�kovna ocena
87654321

O
ds

to
te

k 
ka

nd
id

at
ov

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 %

30,77 %

15,38 %

46,15 %

7,69 %

0 % 0 % 0 %0 % 0 % 0 % 0 %

100 %

0 % 0 % 0 %

 

Poklicna matura

Analiza uspeha pri ANGLEŠ�INI po to�kovnih ocenah

2: Št.kand: 3; št.šol: 1; povp.: 4,33; STD: 0,47
1: Št.kand: 90; št.šol: 7; povp.: 3,69; STD: 0,97
Osnovni statisti�ni podatki:

Izbrani podatki
1. Rok=091; Predmet=ANG; Šola=VSE; VP=SSI; IP=58002; Nacin=1; Status=Dijak; ������

2. Rok=091; Predmet=ANG; Šola=400902; VP=SSI; IP=58002; Nacin=1; Status=Dijak; ������
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Poklicna matura

Analiza uspeha pri PEDAGOGIKI po to�kovnih ocenah

2: Št.kand: 6; št.šol: 1; povp.: 5,00; STD: 0,00
1: Št.kand: 138; št.šol: 7; povp.: 4,27; STD: 0,91
Osnovni statisti�ni podatki:

Izbrani podatki
1. Rok=091; Predmet=PED; Šola=VSE; VP=SSI; IP=58002; Nacin=1; Status=Dijak; ������

2. Rok=091; Predmet=PED; Šola=***; VP=SSI; IP=58002; Nacin=1; Status=Dijak; Razred=4V; ������
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Poklicna matura

Analiza uspeha pri PSIHOLOGIJI po to�kovnih ocenah

2: Št.kand: 23; št.šol: 1; povp.: 4,39; STD: 0,71
1: Št.kand: 206; št.šol: 7; povp.: 4,29; STD: 0,99
Osnovni statisti�ni podatki:

Izbrani podatki
1. Rok=091; Predmet=PSI; Šola=VSE; VP=SSI; IP=58002; Nacin=1; Status=Dijak; ������

2. Rok=091; Predmet=PSI; Šola=400902; VP=SSI; IP=58002; Nacin=1; Status=Dijak; Razred=4V; ������
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4.2.2. Uspeh odraslih na poklicni maturi 

Naslednji grafikon prikazuje primerjavo števila doseženih to�k na spomladanski maturi odraslih glede 
na število doseženih to�k na državni ravni. Z rezultati smo lahko prav tako zadovoljni. 
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5. DOSEŽKI DIJAKOV 

Letošnje šolsko leto je prineslo veliko pomembnih dosežkov na razli�nih nivojih tekmovanj. Seveda 
ne moremo mimo dijakov, ki so svojo energijo usmerili v razli�ne oblike kulturnega udejstvovanja. 
Vsem dijakom, ki so dosegli pomembne rezultate ali so vidno sodelovali na kulturnih prireditvah in v 
razrednih skupnostih, smo 24. junija 2009 podelili pohvale in priznanja ter podarili knjige, ki sta jih 
prispevali gimnazija in Ob�ina Ljutomer. 
Priznanja so bila podeljena v skladu s pravilnikom naslednjim dijakom: 
Ime Priimek R. Vrsta priznanja Mentor 

Staša Tušak 4.v za ve�letno aktivno sodelovanje na razli�nih kulturnih 
prireditvah Gimnazije Franca Mikloši�a Barbara Špilak 

Tadeja Kau�i� 4.v za ve�letno aktivno sodelovanje na razli�nih kulturnih 
prireditvah Gimnazije Franca Mikloši�a Barbara Špilak 

Tjaša Pani� 4.v za odli�en u�ni uspeh skozi vsa štiri leta  
Viktorija 
Ternar 4.v za odli�en u�ni uspeh skozi vsa štiri leta  

Viktorija 
Ternar 4.v za srebrno priznanje iz matematike Natalija Horvat 

Barbara Žitek 4.e za 1. mesto in zlato Cankarjevo priznanje na 3. A stopnji Irena Štuhec 
Barbara Žitek 4.e za srebrno Cankarjevo priznanje na 3. A stopnji Irena Štuhec 
Barbara 
Žitek 

4.e za štiriletno aktivno sodelovanje pri slovenski debati Martina 
Domajnko 

Eva Klemen�i� 4.e za srebrno Cankarjevo priznanje na 3. A stopnji Irena Štuhec 
Katja Sraka 4.e za odli�en u�ni uspeh skozi vsa štiri leta Brigita Fras 
Luka Prelog 4.e za odli�en u�ni uspeh skozi vsa štiri leta Brigita Fras 
Marko Pucko 4.e za odli�en u�ni uspeh skozi vsa štiri leta Brigita Fras 

Marko Pucko 4.e za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike Irena Rauter 
Repija 

Marko Pucko 4.e za srebrno priznanje iz matematike Irena Rauter 
Repija 

Maša Hozjan 4.e za odli�en u�ni uspeh skozi vsa štiri leta Brigita Fras 
Nataša Šijanec 4.e za odli�en u�ni uspeh skozi vsa štiri leta Brigita Fras 
Nina Janža 4.e za odli�en u�ni uspeh skozi vsa štiri leta Brigita Fras 
Nina Janža 4.e za bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz fizike Darinka Urši� 

Nina Janža 4.e za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike  Irena Rauter 
Repija 

Nina Janža 4.e za 6. mesto in zlato Cankarjevo priznanje na 3. A stopnji Irena Štuhec 
Nina Janža 4.e za srebrno Cankarjevo priznanje na 3. A stopnji Irena Štuhec 

Nina Janža 4.e za 3. mesto na državnem prvenstvu v streljanju z zra�no puško- 
ekipno Niko Peterka 

Barbara Berki 4.c za srebrno priznanje na državnem sre�anju mladih raziskovalcev  Mateja Godec 
Barbara Berki 4.c za odli�en u�ni uspeh skozi vsa štiri leta Tanja Bigec 
Barbara 
Fijavž 

4.c za štiriletno aktivno sodelovanje pri slovenski debati Martina 
Domajnko 

Martina Lipi� 4.c za srebrno priznanje na državnem sre�anju mladih raziskovalcev  Mateja Godec 
Martina Lipi� 4.c za odli�en u�ni uspeh skozi vsa štiri leta Tanja Bigec 
Matevž Zih 4.c za bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz fizike Darinka Urši� 
Matevž Zih 4.c za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz geografije  Franc �uš 
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Ime Priimek R. Vrsta priznanja Mentor 
Kim Cvetko 4.b za odli�en u�ni uspeh skozi vsa štiri leta Saša Vrbnjak 
Lea Turner 4.b za odli�en u�ni uspeh skozi vsa štiri leta Saša Vrbnjak 
Sabina Magyar 4.b za odli�en u�ni uspeh skozi vsa štiri leta Saša Vrbnjak 
Valentina Jeri� 4.b za odli�en u�ni uspeh skozi vsa štiri leta Saša Vrbnjak 
Vito Fran�i� 4.b za odli�en u�ni uspeh skozi vsa štiri leta Saša Vrbnjak 
Tamara Virag 4.a za odli�en u�ni uspeh skozi vsa štiri leta Anica Šimonka 

Valentina Jeri� 4.a za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni 
bolezni 

Vesna 
Vrhovski 

Vanja Vre�i� 4.a za odli�en u�ni uspeh skozi vsa štiri leta Anica Šimonka 

Vanja Vre�i� 4.a 
za sodelovanje v slovenski debatni ekipi na svetovnem 
srednješolskem debatnem prvenstvu v Atenah 2009 (5. najboljša 
govorka na svetu v kategoriji angleš�ina kot 2. tuji jezik) 

Liana Miholi� 

Vanja Vre�i�  4.a za štiriletno aktivno sodelovanje pri slovenski debati Martina 
Domajnko 

Larissa Zver 3.v za 3. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz 
nemš�ine kot 1. tuji jezik 

Milojka 
Vaupoti� 

David Zemlji� 3.e za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine kot 1. 
tuji jezik 

Suzana 
Ramšak 

Denis Sraka 3.e za srebrno priznanje na državnem sre�anju mladih raziskovalcev  Simon Ülen 
Jožef Zadravec 3.e za srebrno priznanje iz matematike Mateja Škrlec 

Kaja Lenar�i� 3.e za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz angleš�ine  kot 
2. tuji jezik 

Suzana 
Ramšak 

Luka Fartek 3.e za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine kot 2. 
tuji jezik 

Martina 
Vogrinec 

Matic Nemec 3.e za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine kot 1. 
tuji jezik 

Suzana 
Ramšak 

Mima 
Nabergoj 3.e za srebrno priznanje na državnem sre�anju mladih raziskovalcev Marija 

Meznari� 
Mima 
Nabergoj 3.e za zlato priznanje na državnem sre�anju mladih raziskovalcev  Nina Žuman 

Mitja Žnidari� 3.e za zlato priznanje na državnem sre�anju mladih raziskovalcev  Nina Žuman 
Monika Baši� 3.e za zlato priznanje na državnem sre�anju mladih raziskovalcev  Nina Žuman 

Monika Jurgec 3.e za srebrno priznanje na državnem sre�anju mladih raziskovalcev Marija 
Meznari� 

Monika Jurgec 3.e za 3. mesto na državnem prvenstvu v streljanju z zra�no puško- 
ekipno Niko Peterka 

Monika 
Sobo�an 3.e za zlato priznanje na državnem sre�anju mladih raziskovalcev  Nina Žuman 

Monika 
Sobo�an 3.e za srebrno priznanje na državnem sre�anju mladih raziskovalcev  Simon Ülen 

Blaž Flisar 3.c za šesto mesto na nate�aju Pot v prihodnost za esej z naslovom 
Prelomni trenutki v Prekmurju 1919 Danilo Obal 

Dobruška 
�ernela 3.c za srebrno Cankarjevo priznanje na 3. A stopnji Lilijana Fijavž 

Dobruška 
�ernela 3.c za bronasto priznanje na državnem sre�anju mladih 

raziskovalcev  Mateja Godec 

Filip Cvetko 3.c za bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz fizike Darinka Urši� 

Filip Cvetko 3.c za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni 
bolezni 

Marija 
Meznari� 
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Ime Priimek R. Vrsta priznanja Mentor 

Kaja Cigan 3.c za drugo mesto na nate�aju Pot v prihodnost za esej z naslovom 
Prelomni trenutki v Prekmurju 1919 Danilo Obal 

Laura Režonja  3.c za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike  Irena Rauter 
Repija  

Laura Režonja 3.c za 3. mesto na ŠKL nogomet ženske Simon Ülen 

Miša Bakan 3.c za doseženo zlato priznanje na Sre�anju mladih raziskovalcev 
Slovenije za raziskovalno nalogo 

Martina 
Domajnko 

Sandra Zec 3.c za 3. mesto in bronasto priznanje na bralnem tekmovanju iz 
francoš�ine v višji kategoriji 

Lidija Kos 
Ul�ar 

Sara Bagari 3.c za doseženo zlato priznanje na Sre�anju mladih raziskovalcev 
Slovenije za raziskovalno nalogo 

Martina 
Domajnko 

Sara Drvari� 
Talian 3.c za srebrno Cankarjevo priznanje na 3. A stopnji Lilijana Fijavž 

Sara Drvari� 
Talian 3.c za bronasto priznanje na državnem sre�anju mladih 

raziskovalcev  Mateja Godec 

Sara Drvari� 
Talian 3.c za zlato priznanje iz matematike Mateja Škrlec 

Sara Drvari� 
Talian 3.c za srebrno priznanje iz matematike Mateja Škrlec 

Sara Drvari� 
Talian 3.c za prvo mesto na mednarodnem tekmovanju �akovec- 

Zalaegersek-BadRadkersburg-Ljutomer Mateja Škrlec 

Staša Toth 3.c za bronasto priznanje na državnem sre�anju mladih 
raziskovalcev  Mateja Godec 

Timotej Hrga 3.c za srebrno priznanje iz matematike Mateja Škrlec 

Tjaša Dražnik 3.c za bronasto priznanje na tekmovanju  iz francoš�ine Lidija Kos 
Ul�ar 

Uroš Markoja 3.c za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz fizike  Darinka Urši� 

Uroš Markoja 3.c za tretje mesto na državnem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike 

Irena Rauter 
Repija 

Uroš Markoja 3.c za zlato priznanje iz matematike Mateja Škrlec 
Uroš Markoja 3.c za srebrno priznanje iz matematike Mateja Škrlec 
Žiga Avsec 3.c za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz fizike Darinka Urši� 
Žiga Avsec 3.c za srebrno priznanje iz matematike Mateja Škrlec 
Alenka Zorec 3.b za 3. mesto na ŠKL nogomet ženske Simon Ülen 
Denis 
Baghrizabehi 3.b za zlato priznanje za angleško bralno zna�ko EPI Mojca Rižnar 

Nedeljko 
Martina 
Štampar 3.b za zlato priznanje na državnem sre�anju mladih raziskovalcev Marija 

Meznari� 

Martina Štampar 3.b 
za srebrno priznanje na državnem tekmovanju Znanost mladini za 
raziskovalno nalogo z naslovom Vpliv konjskih dirk in konjereje na 
identiteti Ljutomera skozi zgodovino 

Suzana Rauter 
 

Miha Dominko 3.b za zlato priznanje na državnem sre�anju mladih raziskovalcev Marija 
Meznari� 

Miha Dominko 3.b 
za srebrno priznanje na državnem tekmovanju Znanost mladini za 
raziskovalno nalogo z naslovom Vpliv konjskih dirk in konjereje na 
identiteti Ljutomera skozi zgodovino 

Suzana Rauter 
 

Nina Kajdi� 3.b za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o 
sladkorni bolezni 

Marija 
Meznari� 

Nina Kranjec 3.b za �etrto mesto na nate�aju Pot v prihodnost za esej z naslovom 
Prelomni trenutki v Prekmurju 1919 Suzana Rauter 
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Ime Priimek R. Vrsta priznanja Mentor 

Tara Klun 3.b za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine kot 2. 
tuji jezik 

Martina 
Vogrinec 

Urška Lebar 3.b za �etrto mesto na nate�aju Pot v prihodnost za esej z naslovom 
Prelomni trenutki v Prekmurju 1919 

Suzana Rauter 
 

Andrej Kreslin 3.a za 1. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz 
angleš�ine kot 2. tuji jezik 

Suzana 
Ramšak 

Anja Kosi 3.a za srebrno priznanje iz matematike Mateja Škrlec 

Anja Kosi 3.a za srebrno Cankarjevo priznanje na 3. A stopnji Mojca Rižnar 
Nedeljko 

Anja Kosi 3.a za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine kot 1. 
tuji jezik 

Suzana 
Ramšak 

Anja Vrbnjak 3.a za 3. mesto na ŠKL nogomet ženske Simon Ülen 
Barbara 
Fortner 3.a za 3. mesto na ŠKL nogomet ženske Simon Ülen 

Barbara 
Petovar 3.a za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o 

sladkorni bolezni 
Marija 
Meznari� 

Barbara 
Petovar 3.a za srebrno priznanje iz matematike Mateja Škrlec 

Matej Mlinari� 3.a za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz fizike Darinka Urši� 

Matej Mlinari� 3.a za prvo mesto na državnem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike 

Irena Rauter 
Repija 

Matej Mlinari� 3.a za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike  Irena Rauter 
Repija 

Matej Mlinari� 3.a za zlato priznanje iz matematike Mateja Škrlec 
Matej Mlinari� 3.a za srebrno priznanje iz matematike Mateja Škrlec 
Matej Mlinari� 3.a za uvrstitev na Srednjeevropsko olimpijado na Poljskem Mateja Škrlec 

Matej Mlinari� 3.a za bronasto Preglovo priznanje na državnem tekmovanju iz 
znanja kemije Nina Žuman 

Petra Zemlji� 3.a za prvo mesto na nate�aju Pot v prihodnost za esej z naslovom 
Prelomni trenutki v Prekmurju 1919 

Suzana Rauter 
 

Simona 
Podlesek 3.a za 2. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz 

nemš�ine kot 1. tuji jezik 
Suzana 
Ramšak 

Katja Kološa 2.v za 3. mesto na ŠKL nogomet ženske Simon Ülen 

Aleš Vigali 2.e za srebrno Preglovo priznanje na državnem tekmovanju iz 
kemije Mateja Godec 

Aleš Vigali 2.e za zlato priznanje iz matematike  Mateja Škrlec 
Aleš Vigali 2.e za srebrno priznanje iz matematike Mateja Škrlec 
Aleš Vigali 2.e za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz fizike Simon Ülen 

Anja Štuhec  2.e za 3. mesto in bronasto priznanje na bralnem tekmovanju iz 
francoš�ine 

Lidija Kos 
Ul�ar 

Anja Štuhec 2.e za srebrno Cankarjevo priznanje na 2. A stopnji Tanja Bigec 
Denis 
Bedekovi� 2.e za srebrno priznanje iz matematike Mateja Škrlec 

Gregor Ko�ar 2.e za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine kot 2. 
tuji jezik 

Martina 
Vogrinec 

Jaka Lušanc 2.e za srebrno priznanje iz matematike Mateja Škrlec 
Martina Košar 2.e za 3. mesto na ŠKL nogomet ženske Simon Ülen 
Maruša 
Borovšak 2.e za srebrno priznanje iz matematike Mateja Škrlec 
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Ime Priimek R. Vrsta priznanja Mentor 
Maruša 
Borovšak 2.e za srebrno Cankarjevo priznanje na 2. A stopnji Tanja Bigec 

Tim Cifer 2.e za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine kot 1. 
tuji jezik Brigita Fras 

Alja Gabor 2.d za srebrno priznanje iz matematike Mateja Škrlec 

Dea Mlja� 2.d za srebrno priznanje za Proteusovo nagrado na državnem 
tekmovanju iz biologije 

Marija 
Meznari� 

Eva Korošec 2.d za zlato priznanje za Proteusovo nagrado na državnem 
tekmovanju iz biologije 

Marija 
Meznari� 

Melanija 
Mihori�  2.d za 3. mesto na ŠKL nogomet ženske Simon Ülen 

Nuša Korošak 2.d za 2. mesto in srebrno priznanje na bralnem tekmovanju iz 
francoš�ine 

Lidija Kos 
Ul�ar 

Petra Novak 2.d za srebrno Cankarjevo priznanje na 2. A stopnji Miran Puconja 
Sara Rojnik 2.d za 3. mesto na ŠKL nogomet ženske Simon Ülen 
Tadeja Hozjan 2.d za 3. mesto na srednješolskem prvenstvu v judu Andrej Kos 

Alen Repija 2.c za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine kot 1. 
tuji jezik Brigita Fras 

Alen Repija 2.c za prvo mesto na državnem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike 

Irena Rauter 
Repija 

Gregor Ratek 2.c za bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz fizike Darinka Urši� 
Gregor Ratek 2.c za srebrno priznanje iz matematike Mateja Škrlec 

Jernej Kolbl 2.c za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine kot 1. 
tuji jezik Brigita Fras 

Jernej Kolbl 2.c za bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz fizike Darinka Urši� 
Jernej Kolbl 2.c za srebrno priznanje iz matematike Mateja Škrlec 
Katarina 
Nemec 2.c za srebrno Cankarjevo priznanje na 2. A stopnji Cilka Jakelj 

Katarina 
Nemec 2.c za bronasto Preglovo priznanje na državnem tekmovanju iz 

kemije Mateja Godec 

Katarina 
Nemec 2.c za srebrno priznanje iz matematike Mateja Škrlec 

Larisa Kuzmi� 2.c za 3. mesto in bronasto priznanje na bralnem tekmovanju iz 
francoš�ine 

Lidija Kos 
Ul�ar 

Staša �urman 2.c za 2. mesto in srebrno priznanje na bralnem tekmovanju iz 
francoš�ine 

Lidija Kos 
Ul�ar 

Tija Kuhar 2.c za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine kot 1. 
tuji jezik Brigita Fras 

Janja Horvat 2.b 18. mesto in zlato Cankarjevo priznanje na 2. A stopnji Irena Štuhec 
Janja Horvat 2.b za srebrno Cankarjevo priznanje na 2. A stopnji Irena Štuhec 

Luka Zelko 2.b za 1. mesto na državnem tekmovanju v streljanju z zra�no 
puško- standard- ekipno Niko Peterka 

Maja Tibaut 2.b za srebrno priznanje za Proteusovo nagrado na državnem 
tekmovanju iz biologije 

Marija 
Meznari� 

Maja Tibaut 2.b za bronasto Preglovo priznanje na državnem tekmovanju iz 
znanja kemije Nina Žuman 

Nina Hanži� 2.b za 3. mesto na ŠKL nogomet ženske Simon Ülen 
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Andreja 
Kustec 2.a za zlato priznanje za angleško bralno zna�ko EPI Suzana 

Ramšak 

Andreja 
Kustec 2.a za srebrno priznanje za Proteusovo nagrado na državnem 

tekmovanju iz biologije 

Vesna 
Vrhovski 
 

Barbara Žabota 2.a za zlato priznanje za angleško bralno zna�ko EPI Suzana 
Ramšak 

Bianka 
Vogrin�i� 2.a za 3. mesto na državnem prvenstvu v streljanju z zra�no puško- 

ekipno Niko Peterka 

Marko Balažic 2.a za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine kot 1. 
tuji jezik Brigita Fras 

Matej Bencak 2.a za zlato priznanje za angleško bralno zna�ko Suzana 
Ramšak 

Matej Bencak 2.a za zlato priznanje za angleško bralno zna�ko EPI Suzana 
Ramšak 

Miha Prin�i� 2.a za 1. mesto na državnem tekmovanju v streljanju z zra�no 
puško- standard- ekipno Niko Peterka 

Monika 
Miholi� 2.a za zlato priznanje za angleško bralno zna�ko EPI Suzana 

Ramšak 

Nuša Prša 2.a za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o 
sladkorni bolezni 

Vesna 
Vrhovski 

Katja Košar 1.v za srebrno priznanje iz matematike Simon Ülen 
Petra Dervari� 1.v za 3. mesto na ŠKL nogomet ženske Simon Ülen 
Sara Kikec 1.e za srebrno Cankarjevo priznanje na 2. A stopnji Irena Štuhec 
Uroš Buzeti 1.e za srebrno priznanje iz matematike Anica Šimonka 
Manuel 
Robnik 1.c za 1. mesto na državnem tekmovanju v streljanju z zra�no 

puško- standard- ekipno Niko Peterka 

Tadeja Vok 1.c za srebrno priznanje iz matematike Anica Šimonka 
Žižek Anja  1.c za srebrno priznanje iz matematike Anica Šimonka 
Andrej 
Šterman 1.b za zlato Preglovo priznanje na državnem tekmovanju iz kemije Mateja Godec 

Andrej 
Šterman  1.b za srebrno Cankarjevo priznanje na 2. A stopnji Saša Pergar 

Jani Steržaj 
Koritnik 1.b za bronasto Preglovo priznanje na državnem tekmovanju iz 

kemije Mateja Godec 

Mitja Štrakl 1.b za bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz fizike Darinka Urši� 
Aljaž Opaka 1.a za srebrno priznanje iz matematike Anica Šimonka 
Brunec Sara 1.a za zlato Preglovo priznanje na državnem tekmovanju iz kemije Nina Žuman 
Kaja Rogan 1.a za srebrno priznanje iz matematike Anica Šimonka 

Mihael Kosi 1.a za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike Irena Rauter 
Repija 

Sara Brunec  1.a za zlato priznanje za Proteusovo nagrado na državnem 
tekmovanju iz biologije 

Marija 
Meznari� 

Sara Brunec 1.a za srebrno Cankarjevo priznanje na 2. A stopnji Mojca Rižnar 
Nedeljko 

Tjaša Legen 1.a za srebrno priznanje iz matematike Anica Šimonka 

Debatna ekipa  za 2. najboljšo debatno ekipo na svetu v debatni kategoriji 
angleš�ina kot 2. tuji jezik Liana Miholi� 
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6. ORGANI ŠOLE 

6.1. SVET ŠOLE 

Svet šole se je v šolskem letu 2008/2009 sestal trikrat. Med drugim je obravnaval je poro�ilo o 
realizaciji Letnega delovnega na�rta za šolske leto 2007/2008 in Letni delovni na�rt za šolsko leto 
2008/2009 ter oba vsebinsko potrdil. 

6.2. RAVNATELJ 

Šolsko leto 2008/2009 je minilo brez ve�jih pretresov. Celotno vsebinsko delo in koordiniranje dela je 
razvidno iz tega poro�ila. 

6.2.1.1 MoFas 
Leta 2006 smo pristopilio v projekt MoFAS. Pogodba med šolo in MŠŠ je bila podpisana 20.12.2005. 
V projekt MoFAS vklju�ene šole lahko organizirajo izobraževalno delo v skladu z "odvezami" od 
posameznih dolo�b pravilnikov o normativih in standardih, pri �emer 
a) ne presegajo z zakonom in podzakonskimi predpisi oz. posameznim programom predpisane oz. 

dovoljene dnevne in tedenske u�ne obremenitve dijaka oz. vajenca (v nadaljevanju: dijak), 
b) upoštevajo predpise v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, 
c) upoštevajo dolo�be v zvezi z vklju�evanjem dijakov s posebnimi potrebami.  
Zaradi zagotavljanja še bolj kakovostnega in u�inkovitejšega izobraževanja, manjšega osipa oz. 
boljšega doseganje ciljev, dolo�enih z zakonom in s programi, lahko te šole odstopajo od: 
a) od dolo�b iz poglavja o oblikovanju oddelkov in skupin iz Pravilnika o normativih in standardih za 

izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe in 
Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov oz. dolo�b v zvezi z 
oblikovanjem vzgojnih skupin iz Pravilnika o normativih in standardih v dijaških domovih, pri 
�emer ne smejo prese�i standarda najve�jega dovoljenega števila dijakov pri posameznem 
predmetu, tj. 34 dijakov - oz. 25 dijakov v nižjem poklicnem izobraževanju in 36 dijakov v 
maturitetnem in poklicnih te�ajih. Pri povezovanju predmetov iz razli�nih programov oz. letnikov 
morajo šole upoštevati njihovo vsebinsko povezanost in raven zahtevnosti posameznega programa. 
To posledi�no tudi pomeni, da v primeru oblikovanja nadnormativnih oddelkov ne potrebujejo 
soglasja ministra za šolstvo in šport.  

b) Šole lahko pri na�inu izvedbe pouka posameznega predmeta v dolo�enem letniku odstopajo od 
tistega obsega ur, za katerega je z novimi in prenovljenimi programi dolo�eno, da se dijaki delijo 
oz. združujejo v skupine do najve� 17, pri prakti�nem pouku v programih poklicnega izobraževanja 
pa tudi v manjše skupine. To velja tudi za morebitno sodelovanje laborantov, ki je opredeljeno s 
programom. 
Pri na�inu izvedbe pouka posameznih predmetov v dolo�enih letnikih v programih s podaljšano 
veljavnostjo (t. i. preoblikovani) oz. v iztekajo�ih se programih, ki se iztekajo v skladu s pogoji, 
pod katerimi so bili sprejeti, pa velja, da šole lahko odstopajo od normativnih dolo�b o dodatnih 
urah, namenjenih delitvam oddelka v skupine oz. sodelovanju laborantov. 
Ne glede na odstopanje v zvezi z na�inom izvedbe pouka pri tistih posameznih predmetih, ki so 
dolo�eni s programom, morajo šole pri izvedbi pouka teh predmetov v celoti upoštevati predpise v 
zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu. 

c) Šole lahko zaradi u�inkovitejše organizacije izobraževalnega dela, v kateri se kombinira pouk istih 
predmetov oz. predmetov s sorodnimi vsebinami razli�nih programov, odstopajo od obsega ur 
posameznega predmeta, dolo�enega s programom, vendar tako, da realizirajo cilje, dolo�ene v 
katalogih znanj oz. u�nih na�rtih.  
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Kadar je število dijakov tako majhno, da iz pedagoških razlogov ni smotrno organizirati pouka za 
posamezni predmet kot v oddelku, šole lahko organizirajo izobraževalni proces na na�in 
individualnega dela. Tudi v tem primeru lahko odstopajo od  obsega ur posameznega predmeta, 
dolo�enega s programom, vendar tako, da realizirajo cilje, dolo�ene v katalogih znanj oz. u�nih 
na�rtih.  

6.2.1.2 Pritožbe 
V šolskem letu 2008/2009 nisem prejel uradne pisne pritožbe staršev ali polnoletnih dijakov. 

6.2.1.3 Delo s starši 
V šolskem letu 2008/2009 smo realizirali vse sestanke s starši, ki smo jih planirali. Tako smo 
realizirali uvodni roditeljski sestanek za prvošolce na predve�er prvega šolskega dne in štiri redne 
roditeljske sestanke za vse letnike. Po potrebi pa smo organizirali sestanek s starši predvsem zaradi 
odhoda dijakov v tujino. Prisotnost staršev na roditeljskih sestankih je bila zadovoljiva. 
V šolskem letu 2007/2008 smo uvedli redne govorilne ure za starše in sicer vsak drugi �etrtek v 
mesecu. Ta oblika se je pokazala zelo dobro glede na odzive staršev, zato jo bomo nadaljevali. 
Prav tako smo v preteklem šolskem letu uvedli možnost elektronskega vpogleda ocen. To možnost je 
izkoristilo 75 staršev. 

6.2.1.4 Obveš�anje 
V preteklem šolskem letu smo izdali osem Novic GFML, ki jo prejme vsak dijak brezpla�no, saj se 
financira iz Šolskega sklada. V �asopisu smo sprotno obveš�ali dijake in starše o preteklih dogodkih in 
napovedovali obveznosti in dogodke v naprej. 

6.3. STROKOVNI ORGANI 

6.3.1. U�iteljski zbor 

V šolskem letu 2008/2009 smo imeli 11 pedagoških konferenc, na katerih smo sprotno obravnavali 
vso u�no-vzgojno problematiko šole in tako omogo�ili nemoteno pedagoško delo. U�iteljski zbor je : 
- obravnaval in odlo�al o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,  
- dajal mnenje o letnem delovnem na�rtu,  
- spremljal izvajanje letnega delovnega na�rta, 
- predlagal uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,  
- odlo�al o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,  
- dajal pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,  
- odlo�al o vzgojnih ukrepih in  
- opravljal druge naloge v skladu z zakonom. 

6.3.2. Oddel�ni u�iteljski zbori 

Oddel�ni u�iteljski zbori so na svojih rednih in po potrebi izrednih sestankih: 
- sprotno, pred ocenjevalnimi obdobji in med ocenjevalnim obdobjem obravnavali vzgojno-

izobraževalno problematiko v oddelku, 
- oblikovali program za delo z dijaki, ki imajo posebne potrebe in se seznanili s prilagoditvami, ki 

so veljale za posamezne dijake, 
- odlo�ali o vzgojnih ukrepih ter 
- opravljati druge naloge v skladu z zakonom. 
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6.3.3. Razredniki oddelkov 

Vsi razredniki so se v šolskem letu 2008/2009 sestali šestkrat. Glavne teme, ki so jih obravnavali na 
skupnih sestankih so bile: 
- Vodenje in organiziranje dela oddel�nega u�iteljskega zbora, 
- Priprava individualiziranih programov za dijake s posebnimi potrebami in priprava pedagoške 

pogodbe za dijake s statusom športnika, tekmovalca,  
- analiza vzgojnih in u�nih rezultatov oddelka, 
- reševanje vzgojnih in u�nih problemov posameznih dijakov ter dijakov s posebnimi potrebami 

(statusi športnikov, tekmovalcev, dijaki z odlo�bami) 
- obravnava organizacije in izvedbe projektnih tednov v šolskem letu 2008/2009, 
- dogovor o organizaciji in priznavanju števila ur obveznih izbirnih vsebin dijakom, 
- sodelovanje s starši in šolsko svetovalno službo, 
- odlo�anje o vzgojnih ukrepih ter 
- opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom. 

6.3.4. Strokovni aktivi šole 

Strokovne aktive šole vodijo vodje strokovnih aktivov, ki so �lani kolegija ravnatelja. Kolegij 
ravnatelja se je sestajal tedensko in obravnaval: 
- strokovna vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom, 
- pripravljal strokovna izhodiš�a strokovnim organom šole povezana z vzgojno-izobraževalnim 

delom, 
- pripravljal poslovni in finan�ni na�rt šole in 
- obravnaval problematiko posameznega predmeta oziroma predmetnega podro�ja, 
- usklajevali merila za ocenjevanje in izdelali analizo ocenjevanja, 
- dajali u�iteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, 
- obravnavali pripombe staršev in dijakov ter 
- opravljati druge strokovne naloge v skladu z zakonom, dolo�ene z letnim delovnim na�rtom in 

sklepi kolegija ravnatelja.  
V preteklem šolskem letu so bili �lani strokovnih aktivov: 

Strokovni aktiv: �lani 

Bigec Tanja Fijavž Lilijana Fras Brigita Jakelj Cilka Kosi� 
Liljana Kos Ul�ar Lidija 

Miholi� Liana Nedeljko 
Rižnar Mojca Pergar Saša Puconja 

Miran 
Ramšak 
Suzana Kolbl Polonca 

slovenistov 
in 
tujih 
jezikov 

Štuhec Irena Vaupoti� 
Milojka 

Vogrinec 
Martina 

Tivadar 
Klaudija 

Zupan�i� 
Tomaž Fajdiga Liljana 

�iri� Jasna �uš Franci Fer�ak Sonja Ficko Tone Fijavž Sašo Jakelj Jernej 

Kos Andrej Obal Danilo Peterka Niko Pihlar 
Simona 

Puconja 
Miran Rauter Suzana družbo- 

slovcev 
Slavic Borut Vrbnjak Saša Trajbari� 

Lopert Tanja    

Rauter Repija 
Irena 

Horvat 
Natalija Ülen Simon Dušan 

Vaupoti� 
Meznari� 
Marija Godec Mateja 

Šimonka Anita Štrakl Štefka Urši� Darinka Vrhovski 
Vesna 

Žuman 
Nina Tadeja Vrbnjak 

naravo- 
slovcev 

Mateja Škrlec      
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Strokovni aktiv: �lani 

Danijel Berden Erjavc 
Karolina  Fras Bernarda Lilijana 

Grof Kos Andrej Rozmari� -
Poštrak Tatjana programa 

predšolske 
vzgoje Slavic Borut Špilak 

Barbara 
Vrhovski 
Vesna    

EO Franci �uš sestavljajo vsi u�itelji, ki pou�ujejo v EO 
Erjavc Karolina Lilijana Grof Fras Bernarda Jakelj Jernej Danilo Obal Jasna �iri� 

Kos Andrej Kosec Suzana Kosi� Liljana Krsti� 
Svetlana 

Kustec 
Zvonko Meznari� Marija 

u�iteljev v 
izobraževanju 
odraslih 

Vrbnjak Saša Slavic Borut Špilak 
Barbara Ülen Simon   

6.3.4.1 jezikoslovje 
Strokovni aktiv jezikoslovcev se je v šolskem letu 2008/2009 sestal sedemkrat na svojih rednih 
sestankih, ve�krat na izrednih in obravnaval aktualne zadeve, ki se ti�ejo konkretnega predmetnega 
podro�ja: nivojski pouk pri tujih jezikih, projektni tedni, strokovne ekskurzije, strokovna 
izobraževanja, u�no-vzgojna problematika, OIV, … 

6.3.4.2 družboslovje 
Aktiv za družboslovje se je tekom leta povezal z aktivom za športno vzgojo. Skupaj smo imeli 5 
sestankov, 2 daljši obvestili so �lani dobili po elektronski pošti. Prav tako je vodja aktiva pogosto s 
�lani kontaktiral preko elektronske pošte (seznam priznanj, oddajanje poro�il o svojem delu ter druga 
obvestila).  Ponavadi smo se pogovarjali o aktualni problematiki, o predlogih za izboljšavo u�nega 
procesa,  ki so bolj natan�no zapisani v zapisnikih našega aktiva. Športni pedagogi so predlagali, da bi 
se odcepili od aktiva za družboslovje zaradi narave dela. Prihaja do velikih razlik zaradi razli�nih 
predmetov, ki jih �lani pou�ujejo. �lani aktiva so zadovoljni z delom vodje aktiva, saj so mnenja, da 
so pravo�asno obveš�eni o vseh pomembnih zadevah. Prav tako med �lani aktiva vladajo dobri odnosi, 
kar omogo�a dobro delo in medsebojno komunikacijo.  

6.3.4.3 naravoslovje 
�lani strokovnega aktiva naravoslovcev smo se v šolskem letu 2008/2009 sestali šest krat.  Na 
sestankih smo predvsem skupno planirali delo, najve� �asa smo posvetili planiranju, evalvaciji in 
analizi projektnih tednov in nivojskemu pouku pri matematiki, kar sta novosti v letošnjem šolskem 
letu.  
Med sestanki smo se pogosto v razli�nem številu  sre�evali neformalno in usklajevali naše teko�e delo.  

6.3.4.4 predšolska vzgoja 
Bernarda Fras in Barbara Špilak sta se 16. 10. 2008 udeležili študijske skupine za predšolsko vzgojo v 
Ljubljani, Jasna �iri� in Bernarda Fras pa še študijske skupine v Ajdovš�ini 5. 3. 2009. Vsebina obeh 
ŠS jim je bila zelo dobro poznana – izvajalki sta podajali Kurikulum in Na�ela Kurikuluma , kar so 
bile teme, ki so jih skupaj z omenjenima izvajalkama pripravljali, Bernarda Fras pa jih osebno izvajala 
v ŠS za vzgojiteljice v Pomurju, ko je vodila ŠS v okviru Zavoda za šolstvo OE M. Sobota. 
Na sre�anju so preko neformalnih pogovorov pridobili le nekaj informacij o izvajanju PPD in HOS v 
drugih šolah, ki imajo predšolske oddelke. Dobili pa so potrditev, da se na naši šoli izvaja prakti�no 
delo zelo dobro in, da je prav, da je g. Bernarda Fras v osnovi vzgojiteljica. 
Tatjana Rozmari�-Poštrak in Barbara Špilak sta se udeležili sre�anj predstavnikov PUZ-ov srednjih 
vzgojiteljskih šol  6. 1. in 6. 5. 2009 v Ljubljani. Na obeh sre�anjih, ki ju je vodila g. Anica Justinek, 
smo se pogovarjali o izvedbenem kurikulu; teme so bile obravnavane že ve�krat in zato obema znane. 

6.3.4.5 Strokovna izobraževanja - aktiv jezikoslovcev 
V šolskem letu 2008/2009 smo se �lani strokovnega aktiva jezikoslovcev redno udeleževali študijskih 
skupin, saj smo dobili nujno potrebne informacije v zvezi s posodobitvijo gimnazijskega in prenovo 
vzgojiteljskega programa. Jezikoslovci smo se udeležili tudi ve� predstavitev novih ali posodobljenih 
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u�benikov, kar nam omogo�a lažjo odlo�itev pri izbiri le-teh za pouk. Zunanji ocenjevalci na maturi 
smo se udeležili rednih seminarjev, kar je bil pogoj za uspešno ocenjevanje maturitetnih nalog.  

6.3.4.6 Strokovna izobraževanja - aktiv družboslovcev 
Ko smo se pogovarjali o izobraževanjih, ki smo se jih udeležili, smo prišli do slede�ega zaklju�ka. 
Zgodovinarji in geografi ugotavljajo, da je šibka ponudba izobraževanj iz njihovega podro�ja. Ve�ina 
�lanov je mnenja, da so dolo�ena izobraževanja bila dobro organiziranja in so izvedeli marsikaj 
novega, nekatera pa se sploh niso nanašala na temo (npr. seminar o prenovi pri športni vzgoji je 
potekal v �isto drugo smer kot je bilo planirano in ni imel nobenega smisla).  Predlagamo, da je ve� 
izobraževanj, ki se nanašajo na naše konkretno delo. Skratka, da pridobimo znanja, ki jih lahko 
uporabimo pri pedagoškem delu.  

6.3.4.7 Strokovna izobraževanja - aktiv naravoslovcev 
U�itelji naravoslovnega aktiva smo se v šolskem letu 2008/2009 udeležili mnogih izobraževanj, saj 
smo mnenja da so le-ta nujno potrebna za osebno rast in razvoj u�itelja. Ve�ina izobraževanj, ki smo 
se jih udeležili je bila kvalitetnih in so  zadovoljila naša pri�akovanja. 
Ob mnogih primerih dobre prakse, ki smo jih pogosto sre�ali, pa predlagamo, da v prihodnjem 
šolskem letu pripravimo takšne predstavitve znotraj šole, da aktivi predstavimo delo drugim aktivom, 
saj pogosto ne vemo kaj po�nejo naši kolegi. 

6.4. SVET STARŠEV 

Svet staršev se je v šolskem letu 2008/2009 sestal trikrat. Med drugim je obravnaval poro�ilo o 
realizaciji Letnega delovnega na�rta za šolske leto 2007/2008 in Letni delovni na�rt za šolsko leto 
2008/2009 ter oba vsebinsko potrdil. 

6.5. DIJAŠKA SKUPNOST 

Dijaška skupnost je imela svoje sestanke mese�no, pred izvedbo ve�jih projektov pa tudi ve�krat. 
Dijaška skupnost je s pomo�jo ter podporo mentorja skrbela za informiranost dijakov s poglavitvenimi 
dejavnostmi ter vizijami gimnazije. Organizirala ter izvedla je tudi vsakoletne dijaške zabave v 
diskoteki (23. XII. 2008 in 12. VI. 2009) in sooblikovala program ter izvedbo tradicionalnega 
»Kulturnega maratona«. 
Poglaviten pomen delovanja dijaške skupnosti je, da se mladim omogo�i aktivna soudeležba pri 
ustvarjanju ter izvedbi šolskih aktivnosti. Hkrati pa angažiranim dijakom obstoj le-te nudi možnost, da 
šolsko okolje ter dejavnosti (so)oblikujejo po njihovih željah. 
Dijaška skupnost je pod vodstvom predsednice Alje Gabor in mentorja dijaške skupnosti prof. Jerneja 
Jaklja ustvarjalno sodelovala pri celoletnem delu šole. 
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7. U�BENIŠKI SKLAD 

7.1. PORO�ILO O STANJU V U�BENIŠKEM SKLADU 

Seznam izposojenih u�benikov v U�BENIŠKEM SKLADU za šolsko leto 2008/2009: 
* pod 1 je število u�benikov, ki so že bili v skladu z odštetimi izgubljenimi oz. nevrnjenimi u�beniki; 
pod 2 je število naro�enih v šolskem letu 2008/09 
Naziv: 1+2 * Skupaj 

1. Brodnik V.: ZGODOVINA 1. U�benik za 1. letnik gimnazij 146 146 
2. Hribar M. et al.: MEHANIKA IN TOPLOTA 222 + 8 229 
3. Stušek et al.: BIOLOGIJA 1. Celica. 156 + 20 176 
4. Podobnik, Devetak: BIOLOGIJA. Raznolikost živih bitij. 132 + 8 140 
5. Wechtersbach: INFORMATIKA. U�benik (Saji) 166 166 
6. Berzelak: ZGODOVINA 1. U�b. za tehniške in druge strok. šole 62 + 2 64 
7. Hill et al.: KEMIJA 2000 68 + 2 70 
8. Kompare A. et al.: PSIHOLOGIJA. Spoznanja in dileme (stari u�benik) 140 140 
9. Berzelak S.: ZGODOVINA 2. U�b. za tehn. in druge strok. šol 55 + 8 63 
10. Stušek: BIOLOGIJA �LOVEKA. U�b. za 3. letnik gimnazij. 100 + 6 106 
11. Hribar et al.: ELEKTRIKA; SVETLOBA IN SNOV 81 + 8 89 
12. Barle: UVOD V SOCIOLOGIJO. U�benik. 85 + 17 102 
13. Korošak: BIOLOGIJA �LOVEKA. Strokovno in tehni�no izobraževanje. 31 + 2 33 
14. Tarman: BIOLOGIJA. Ekologija. 26 26 
15. Andrej Smrdu: Snov in spremembe 1. U�benik. 0 + 116 116 
16. Bukovec, Bren�i�: KEMIJA ZA GIMNAZIJE 1 198 198 
17. Cvirn, Studen: ZGODOVINA 3  83 + 15 98 
18. Drobnjak: Ob�a geografija. 156 156 
19. Kavka: Linea. 118 118 
20. Kurbus: Geografske zna�ilnosti sveta. 124 +15 139 
21. Kavka: Planum. 86 + 13 99 
22. Spatium (u�benik za matematiko) 72 + 4 76 
23. Brajkovi�: Genetika – od dvojne vija�nice do kloniranja, u�benik 18 18 
24. Barle A. : Sociologija. U�benik za 280-urni program v 4. letniku gimnazije, DZS, 

2004 8 8 

25. Alenka Kompare [et al.]: Uvod v psihologijo, (novi) u�b. za 2. letnik, DZS, 2006 28 + 20 48 
26. Alenka Kompare [et al.]: Psihologija – spoznanja in dileme, (novi) u�benik za 4. 

letnik, DZS, 2006. 7 + 6 13 

27. R. Brilej: ALFA 1, zbirka vaj 31 + 3 34 
28. R. Brilej: ALFA 2, zbirka vaj 21 + 7 28 
29. R. Brilej: ALFA 3, zbirka vaj 24 24 
30. R. Brilej: ALFA 4, zbirka vaj 9 + 10 19 
31. Spoznajmo osebni ra�unalnik 34 34 

SKUPAJ: 2486 + 
290 2776 

Z dne 01.09.2008 se zaradi poteka veljavnosti oziroma neuporabe odpišejo iz u�beniškega sklada 
naslednji u�beniki: 

Naziv: Število: 
Hribar M. et al.: MEHANIKA IN TOPLOTA 7 
Drobnjak: Ob�a geografija. 5 
Berzelak: ZGODOVINA 1. U�b. za tehniške in druge strok. šole 4 
Stušek et al.: BIOLOGIJA 1. Celica. 10 
Nahtigal: Spoznajmo osebni ra�unalnik 1 
Kurbus: Geografske zna�ilnosti sveta. 3 
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Naziv: Število: 
Korošak: BIOLOGIJA �LOVEKA. Strokovno in tehni�no izobraževanje. 1 
Cvirn, Studen: ZGODOVINA 3 3 
Stušek: BIOLOGIJA �LOVEKA. U�b. za 3. letnik gimnazij. 5 
Hribar et al.: ELEKTRIKA; SVETLOBA IN SNOV 8 
Barle: UVOD V SOCIOLOGIJO. U�benik 6 
Spatium (u�benik za matematiko) 4 
ALFA 3 2 
Tarman: BIOLOGIJA. Ekologija. 6 
SKUPAJ 65 

U�beniki, ki so še za vsaj delno uporabo, se dodelijo šolski knjižnici. 

7.2. PODATKI O ŠTEVILU DIJAKINJ IN DIJAKOV V ŠOLSKEM LETU 2008/2009  

Letnik Št. vseh dijakov Št. dijakov, ki si izposojajo u�benike* % 

1. 158 149 94,3 

2. 177 158 89,27 

3. 165 131 79,39 

4. 158 50 31,64 

5. 38 4 10,53 

Skupaj 696 492 70,69 

* ne glede na program oziroma število dijakov, ki si iz sklada izposodijo vsaj en u�benik 
Skrbnica u�beniškega sklada v letu 2008/09: Tanja Bigec 
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8. ZAVAROVANJE, ZDRAVSTVENO VARSTVO IN PREHRANA DIJAKOV 

8.1. ZAVAROVANJE U�ENCEV 

Nezgodno zavarovanje dijakov je prostovoljno in so ga starši dijakov izbrali glede na ponudbo 
zavarovalnic. Ponudbe zavarovalnic so posredovali razredniki pri razrednih urah. 

8.2. ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Zdravniški pregledi so po zakonu obvezni za 1. in 3. letnike in so uvrš�eni v LDN gimnazije. Izvedeni 
so bili v Zdravstvenem domu Ljutomer. 
Izbrana zdravnica za šolo s strani Zdravstvenega doma Ljutomer je dr. Cesarec Sun�ica, specialist 
šolske medicine. Omarice s prvo pomo�jo se nahajajo v tajništvu, vajalnici in športnem kabinetu. 

8.3. ŠOLSKA PREHRANA 

Šolska prehrana je bila organizirana v prostorih šolske jedilnice in prilagojeni u�ilnici s strani 
izbranega ponudnika  Hotela Jeruzalem. Cena malice je bila 2,42 €. Dijaki so lahko izbirali med 
mesno in vegetarijansko malico. 
Naslednja tabela prikazuje število malic po mesecih skozi šolsko leto. 

Mesec 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

September 3.542 3.455 3.316 4.424 11.440 

Oktober 3.200 3.122 2.773 3.008 10.970 

November 2.211 2.135 2.202 2.935 12.408 

December 2.218 2.308 1.415 1.744 10.839 

Januar 3.177 3.205 2.658 2.842 11.237 

Februar 1.304 1.334 1.214 1.566 9.070 

Marec 2.955 2.877 2.106 2.667 14.236 

April 2.015 2.103 1.667 2.052 9.804 

Maj 1.690 1.159 1.682 1.486 9.559 

Junij 587 579 582 360 6.970 

SKUPAJ 22.899 22.899 19.615 23.084 106.533 
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9. ŠOLSKI SKLAD 

Šolski sklad je namenjen financiranju nadstandardnih storitev in opreme. Svetu staršev in Svetu šole 
sem na za�etku šolskega leta predlagal 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 ra�unovodske službe je bilo zbrano od 1.9.2008 do 31.8.2009 21.220,00 €. 
Starši dijaka, ki tega zneska ne zmorejo, so lahko vložili vlogo za zmanjšanje višine prispevka v 
svetovalni službi. Prispelo je kar nekaj vlog za oprostitev pla�ila v šolski sklad iz socialno ekonomskih 
razlogov. 
Predlog nabave nadstandardne opreme, ki je bil sprejet na Svetu staršev in Svetu šole je bil naslednji: 

Predlog  investicije Namen Okvirna cena 

digitalna kamera vsem dijakom 1.000,00 € 

mese�nik GFML vsem dijakom 8.000,00 € 

generacijska knjiga vsem dijakom 8.000,00 € 

vse fotokopije za pouk – 200.000 x 0,05€ vsem dijakom 10.000,00 € 

SKUPAJ  27.000,00 € 

 
Skozi šolsko leto smo realizirali: 

Predlog  investicije Namen Cena 

digitalna kamera vsem dijakom 1.398,98 € 

mese�nik GFML vsem dijakom 9.274,99 € 

generacijska knjiga vsem dijakom 16.121,40 € 

vse fotokopije za pouk – 200.000 x 0,05 € vsem dijakom 10.000,00 € 

SKUPAJ  36.795,37 € 

 
Razliko med planiranim prihodkom in realiziranim odhodkom (13.575,37 €) smo pokrivali iz lastnih 
sredstev. 
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10. ZAKLJU�EK 

Dovolite, da kon�am letošnje poro�ilo o realizaciji letnega delovnega na�rta z naslednjo mislijo: Ni� 
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, u�iteljem in administrativno tehni�nemu 
osebju, ki so pripomogli k uspešnemu šolskemu letu 2008/2009. 
V naslednjem šolskem letu, ki smo si ga že na�rtovati, nas �aka veliko novih izzivov v 
organizacijskem, poslovnem in vzgojno-u�nem smislu. Verjamem, da nam bo uspelo s skupnimi 
mo�mi tudi naslednje šolsko leto kon�ati prav tako uspešno. 
 

Zvonko Kustec 
ravnatelj 


