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1. UVOD 

Šolsko leto 2006/2007 je bilo uspešno v vseh pogledih. To nam kažejo tudi analiti�ni kazalci 

uspešnosti dijakov ob koncu šolskega leta in na maturi 2007. Vpisanih je bilo 705 dijakov v rednih 

izobraževalnih programih in 60 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 2006/2007 so posebej zaznamovali naslednji najpomembnejši dogodki: 

− v septembru 2006 smo organizirali socializacijske dneve za prve letnike; 

− v oktobru 2006 smo organizirali mednarodni debatni teden in prvi� smo imeli na obisku ameriško 

debatno ekipo iz Claremont High School; 

− v drugi polovici novembra 2006 smo uspešno organizirali tradicionalne Mikloši�eve dneve; 

− konec novembra 2006 smo bili organizatorji MEP-a (Model evropskega parlamenta za mlade), na 

katerem so sodelovali mladi iz 28. evropskih držav; 

− konec januarja 2007 je bil natisnjen prevod knjige Val in izvedena premiera gledališke igre po 

istoimenski knjigi; 

− v drugi polovici marca 2007 smo organizirali nemško državno tekmovanje za 2. letnike 

− sredi aprila 2007 smo se udeležili MEP-a v Bolgariji; 

− v drugi polovici aprila 2007 smo organizirali zgodovinsko tekmovanje Pot v prihodnost; 

− konec pouka smo izvedli 10. kulturni maraton in 

− uspešno sodelovanje v projektu EO in didakti�ni prenovi gimnazijskega programa.  

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. Žal se dijaki premalo poslužujejo organizirane in 

subvencionirane prehrane v šolski kuhinji, kar prvenstveno velja za gimnazijce. 
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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: tri zlata priznanja; 

− iz nemš�ine za 2. in 3. letnike: tri zlata priznanja; 

− iz angleš�ine: eno zlato priznanje; 

− iz matematike, logike in razvedrilne matematike: sedem zlatih priznanj; 

− iz poznavanja sladkorne bolezni: pet zlatih priznanj; 

− raziskovalnih nalog: eno zlato priznanje. 

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 2007 

Zvonko Kustec 

ravnatelj 
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2. REALIZACIJA VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA DELA V 
PROGRAMIH ZA DIJAKE 

Ocenjujem, da je realizacija vzgojno-izobraževalnega dela 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. 

U�ni uspeh 94,0 % (92,4 % - 2006) v gimnazijskem in 92,4 % (85,94 % - 2006) v programu 

predšolska vzgoja ob koncu pouka je nekoliko boljši, kot v prejšnjem šolskem letu 

U�ni uspeh ob koncu šolskega leta 99,6 % (98,23 % - 2006) v gimnazijskem in 99,2 % (96,88 % -

2006) v programu predšolska vzgoja je nekoliko boljši, kot v prejšnjem šolskem letu. Pri tem pa je 

potrebno povedati, da se je kar 12 gimnazijcev izpisalo pred koncem jesenskega izpitnega roka. Po 

drugi strani pa beležimo dve dijakinji ve� v vzgojiteljskem programu. �e ra�unamo u�ni uspeh glede 

na za�etno število dijakov v gimnazijskem programu in kon�no število pozitivnih dijakov smo dosegli 

97,5 % uspeh, ki pa je primerljiv z lanski 97,8 %. 

Nasprotno pa beležimo v programu maturitetni te�aj ne samo velik padec dijakov in dijakinj, ampak 

tudi velik padec u�nega uspeha. 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 23,8 % uspeh, �eprav smo jim 

nudili ve�, kot je to predpisano z u�nimi na�rti. 

Tako je u�ni uspeh šole 98,1 % oz. 95,9 % v kolikor upoštevamo za�etno število dijakov in dijakinj. 

Brez maturitetnega te�aja je u�ni uspeh neprimerno višji in sicer 99,6 % oz. 98,1 % v kolikor 

upoštevamo za�etno število dijakov in dijakinj. 

Tudi ostali analiti�ni kazalci vzgojno-izobraževalnega dela so dobri in primerljivi s pozitivnim 

predznakom napram lanskemu šolskemu letu. 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. U�NI USPEH OB KONCU POUKA 

  Število dijakov   U�ni uspeh 

  na za�etku 
šolskega leta 

ob koncu 
pouka 

+ 
- 

Število pozitivnih 
dijakov 

Število dijakov z 
'nms' 

Število neo-
cenjenih dijakov 

R. VSI M � M   M Ž � % M Ž � % M Ž � % 

1. a 34 10 34 10 0 10 22 32 94,12   2 2 5,88         

1. b 34 15 34 15 0 12 19 31 91,18 3   3 8,82         

1. c 34 16 33 16 -1 16 16 32 96,97   1 1 3,03         

1. E 34 19 34 19 0 16 13 29 85,29 3 2 5 14,71         

1. l. 136 60 135 60 -1 54 70 124 91,85 6 5 11 8,15 0 0  0 0,00 

2. a 34 12 33 12 -1 12 21 33 100,00     0 0,00         

2. b 32 10 32 10 0 9 21 30 93,75 1 1 2 6,25         

2. c 34 12 34 12 0 11 20 31 91,18 1 2 3 8,82         

2. E 33 7 33 7 0 7 25 32 96,97   1 1 3,03         

2. l. 133 41 132 41 -1 39 87 126 95,45 2 4 6 4,55 0 0  0 0,00 

3. a 29 13 29 13 0 13 15 28 96,55   1 1 3,45         

3. b 33 15 34 16 1 11 16 27 79,41 5 2 7 20,59         

3. c 34 16 33 15 -1 13 18 31 93,94 2   2 6,06         

3. E 33 13 33 13 0 13 20 33 100,00     0 0,00         

3. l. 129 57 129 57 0 50 69 119 92,25 7 3 10 7,75 0 0 0  0,00 

4. a 30 13 30 13 0 13 17 30 100,00    0,00       

4. b 30 11 30 11 0 7 19 26 86,67 4  4 13,33     

4. c 30 11 30 11 0 11 19 30 100,00    0,00       

4. d 32 16 32 16 0 15 16 31 96,88 1  1 3,13       

4. e 33 16 33 16 0 15 17 32 96,97    0,00 1 0 1 3,03 

4. l. 155 67 155 67 0 61 88 149 96,13 5 0 5 3,23 1 0 1 0,65 

G 553 225 551 225 -2 204 314 518 94,01 20 12 32 5,81 1 0 1 0,18 

1. v 32 2 33 2 1 1 31 32 96,97 1   1 3,03        

2. v 32   32   0 1 28 29 90,63   3 3 9,38        

3. v 33 2 33 2 0 2 28 30 90,91   3 3 9,09        

4. v 34 4 34 4 0 3 28 31 91,18 1 2 3 8,82        

V 131 8 132 8 1 7 115 122 92,42 2 8 10 7,58 0 0 0 0,00 

G+V 684 233 683 233 -1 211 429 640 93,70 22 20 42 6,15 1 0 1 0,15 

MT 21 6 21 6 0 2 3 5 23,81 1 4 5 23,81 3 8 11 52,4 

G+V 
+MT 705 239 704 239 -1 213 432 645 91,62 23 24 47 6,68 4 8 12 1,70 
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2.2. U�NI USPEH PO SPOMLADANSKEM IZPITNEM ROKU 

  Število dijakov   U�ni uspeh 

  na za�etku 
šolskega leta 

po spl. izp. 
roku 

+ 
- 

Število pozitivnih 
dijakov 

Število dijakov z 
'nms' 

Število neo-
cenjenih dijakov 

R. VSI M � M   M Ž � % M Ž � % M Ž � % 

1. a 34 10 34 10 0 10 22 32 94,12   2 2 5,88         

1. b 34 15 34 15 0 12 19 31 91,18 3   3 8,82         

1. c 34 16 33 16 -1 16 16 32 96,97   1 1 3,03         

1. E 34 19 34 19 0 18 13 31 91,18 1 2 3 8,82         

1. l. 136 60 135 60 -1 56 70 126 93,33 4 5 9 6,67 0 0  0 0,00 

2. a 34 12 33 12 -1 12 21 33 100,00     0 0,00         

2. b 32 10 32 10 0 9 21 30 93,75 1 1 2 6,25         

2. c 34 12 33 12 -1 12 21 33 100,00     0 0,00         

2. E 33 7 32 7 -1 7 25 32 100,00     0 0,00         

2. l. 133 41 130 41 -3 40 88 128 98,46 1 1 2 1,54 0 0 0  0,00 

3. a 29 13 29 13 0 13 15 28 96,55   1 1 3,45         

3. b 33 15 34 16 1 13 17 30 88,24 3 1 4 11,76         

3. c 34 16 33 15 -1 15 18 33 100,00     0 0,00         

3. E 33 13 33 13 0 13 20 33 100,00     0 0,00         

3. l. 129 57 129 57 0 54 70 124 96,12 3 2 5 3,88 0 0 0  0,00 

4. a 30 13 30 13 0 13 17 30 100,00     0 0,00       

4. b 30 11 30 11 0 9 19 28 93,33 2   2 6,67       

4. c 30 11 30 11 0 11 19 30 100,00     0 0,00       

4. d 32 16 32 16 0 16 16 32 100,00     0 0,00       

4. e 33 16 33 16 0 15 17 32 96,97     0 0,00 1   1 3,03 

4. l. 155 67 155 67 0 64 88 152 98,06 2 0 2 1,29 1 0 1 0,65 

G 553 225 549 225 -4 214 316 530 96,54 10 8 18 3,28 1 0 1 0,18 

1. v 32 2 33 2 1 2 31 33 100,00     0 0,00        

2. v 32   32   0 1 28 29 90,63   3 3 9,38        

3. v 33 2 33 2 0 2 29 31 93,94   2 2 6,06        

4. v 34 4 34 4 0 4 30 34 100,00     0 0,00        

V 131 8 132 8 1 9 118 127 96,21 0 5 5 3,79 0 0 0 0,00 

G+V 684 233 681 233 -3 223 434 657 96,48 10 13 23 3,38 1 0 1 0,15 

MT 21 6 21 6 0 2 3 5 23,81 1 4 5 23,81 3 8 11 52,4 

G+V 
+MT 705 239 702 239 -3 225 437 662 94,30 11 17 28 3,99 4 8 12 1,71 
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2.3. U�NI USPEH OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

2.3.1. U�ni uspeh po razredih ob koncu šolskega leta 2006/2007 

  Število dijakov U�ni uspeh 

  na za�etku 
šol. leta (1) 

ob koncu 
šol. leta (2) + -  Število pozitivnih dijakov Število dijakov z 'nms' Število neo- 

cenjenih dij. 
  VSI M � M    M Ž � % (1) % (2) M Ž � % M Ž � % 

1. a 34 10 33 10 -1  10 23 33 97,1 100                 

1. b 34 15 33 14 -1  14 19 33 97,1 100                 

1. c 34 15 32 15 -2  15 17 32 94,1 100                 

1. E 34 19 32 19 -2  19 13 32 94,1 100                 

1. l. 136 59 130 58 -6  58 72 130 95,6 100                 
2. a 34 12 33 12 -1  12 21 33 97,1 100                 

2. b 32 10 29 8 -3  8 21 29 90,6 100                 

2. c 34 12 33 12 -1  12 21 33 97,1 100                 

2. E 33 7 32 7 -1  7 25 32 97,0 100                 

2. l. 133 41 127 39 -6  39 88 127 95,5 100                 
3. a 29 13 29 13    13 16 29 100,0 100                 

3. b 33 15 34 16 1  16 18 34 103,0 100                 

3. c 34 16 33 15 -1  15 18 33 97,1 100                 

3. E 33 13 33 13    13 20 33 100,0 100                 

3. l. 129 57 129 57    57 72 129 100,0 100                 
4. a 30 13 30 13    13 17 30 100,0 100                 

4. b 30 11 30 11    10 19 29 96,7 96,7 1   1 3,3         

4. c 30 11 30 11    11 19 30 100,0 100                 

4. d 32 16 32 16    16 16 32 100,0 100                 

4. e 33 16 33 16    15 17 32 97,0 97,0         1   1 3,0 

4. l. 155 67 155 67    65 88 153 98,7 98,7 1   1 0,6 1   1 0,6 
G 553 224 541 221 -12  219 320 539 97,5 99,6 1   1 0,2 1   1 0,2 

1. v 32 2 33 2 1  2 31 33 103,1 100                 

2. v 31 1 32 1 1  1 31 32 103,2 100                 

3. v 33 2 33 2    2 30 32 97,0 97,0   1 1 3,0         

4. v 34 4 34 4    4 30 34 100,0 100                 

V 130 9 132 9 2  9 122 131 100,8 99,2   1 1 0,8         
G+V 683 233 673 230 -10  228 442 670 98,1 99,6 1 1 2 0,3 1   1 0,1 
MT 21 6 15 5 -6  2 3 5 23,8 33,3 3 7 10 66,7         

G+V 
+MT 704 239 688 235 -16  230 445 675 95,9 98,1 4 8 12 1,7 1   1 0,1 
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2.3.2. U�ni uspeh po kon�nem uspehu ob koncu šolskega leta 2006/2007 

  Število 
  
  

odli�nih prav dobrih dobrih zadostnih nms neocenjenih 

1. a 5 13 15       

1. b 4 12 12 5     

1. c 9 13 10       

1. E 1 14 17       

Skupaj 1. l. 19 52 54 5     
2. a 5 13 15       

2. b 6 4 17 2     

2. c 3 15 15       

2. E 9 11 12       

Skupaj 2. l. 23 43 59 2     
3. a 2 13 14       

3. b 1 16 14 3     

3. c 8 15 9 1     

3. E 11 13 8 1     

Skupaj 3. l. 22 57 45 5     
4. a 5 16 8 1     

4. b 7 14 8   1   

4. c 10 16 4       

4. d 9 14 7 2     

4. e 6 19 7     1 

Skupaj 4. l. 37 79 34 3 1 1 
Skupaj gimnazija 101 231 192 15 1 1 

1. v 1 18 13 1     

2. v 7 10 12 3     

3. v 6 20 6 1     

4. v 6 17 7 4     

Skupaj vzgojiteljice 20 65 38 9     

Skupaj gimnazija in vzgojiteljice 121 296 230 24 1 1 
MT   1 3 1   10 

SKUPAJ G+V+MT 121 297 233 25 1 11 
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Program predšolska vzgoja

odli�nih
15,15%

zadostnih
6,82%

neocenjenih
0,00%nms

0,00%

dobrih
28,79%

prav dobrih
49,24%

 
Maturitetni te�aj

prav dobrih
6,67% dobrih

20,00%

nms
0,00%

neocenjenih
66,67%

zadostnih
6,67%

odli�nih
0,00%

 

2.4. REALIZACIJA POUKA  

V šolskem letu 2006/2007 je bilo planiranih v programih splošna gimnazija, predšolska vzgoja in 

maturitetni te�aj skupaj 25.434 pedagoških ur, realiziranih pa je bilo 25.773 ur, kar znaša 101,3 % 

realizacijo pouka, kar je glede na lansko (95,9 %) neprimerno ve�ja realizacija. 

Kljub temu beležimo pri nekaterih predmetih realizacijo pod 95 %, kar je izklju�no posledica daljših 

nepredvidenih bolniških izostankov pedagoških delavcev. 

Analiti�ni podatki po predmetih in letnikih so razvidni iz tabel. Niso prikazani podatki 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. 
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Predmet Planirano Realizirano skupaj 1. letnik G 
Slovenš�ina 560 536 95,7% 
Matematika 560 570 101,8% 
Nemš�ina I 315 323 102,5% 
Nemš�ina II 315 307 97,5% 
Angleš�ina I 315 311 98,7% 
Angleš�ina II 315 300 95,2% 
Francoš�ina II 105 101 96,2% 
Zgodovina 280 313 111,8% 
Geografija 280 289 103,2% 
Fizika 280 283 101,1% 
Biologija 280 300 107,1% 
Kemija 280 271 96,8% 
Glasba 212 270 127,4% 
Likovna umetnost 212 278 131,1% 
Informatika 280 275 98,2% 
Modul EO - A 35 34 97,1% 
Modul EO - N 35 35 100,0% 
Športna vzgoja 420 435 103,6% 
SKUPAJ 5.079 5.231 103% 

 
Predmet Planirano Realizirano skupaj 2. letnik G 
Slovenš�ina 560 563 100,5% 
Matematika 560 561 100,2% 
Nemš�ina I 315 310 98,4% 
Nemš�ina II 315 317 100,6% 
Angleš�ina I 315 313 99,4% 
Angleš�ina II 315 311 98,7% 
Francoš�ina II 105 103 98,1% 
Zgodovina 280 280 100,0% 
Geografija 280 257 91,8% 
Fizika 280 291 103,9% 
Biologija 280 284 101,4% 
Kemija 280 272 97,1% 
Psihologija 280 288 102,9% 
Likovna umetnost 70 72 102,9% 
Študij okolja 70 72 102,9% 
Informatika 70 68 97,1% 
Modul EO - A 105 105 100,0% 
Modul EO - N 105 105 100,0% 
Irena Štuhec 35 35 100,0% 
Športna vzgoja 420 434 103,3% 
SKUPAJ 5.040 5.041 100% 
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Predmet Planirano Realizirano skupaj 3. letnik G 
Slovenš�ina 560 570 101,8% 
Matematika 560 620 110,7% 
Nemš�ina I 315 315 100,0% 
Nemš�ina II 315 309 98,1% 
Angleš�ina I 420 414 98,6% 
Angleš�ina II 210 213 101,4% 
Francoš�ina II 105 102 97,1% 
Zgodovina 280 269 96,1% 
Geografija 280 267 95,4% 
Fizika 280 292 104,3% 
Biologija 280 289 103,2% 
Kemija 280 285 101,8% 
Filozofija 280 283 101,1% 
Modul EO - A 70 68 97,1% 
Modul EO - N 70 70 100,0% 
Jernej Jakelj 35 35 100,0% 
Športna vzgoja 420 436 103,8% 
SKUPAJ 4.760 4.837 102% 

 
Predmet Planirano Realizirano skupaj 4. letnik G 
Slovenš�ina 775 804 103,7% 
Matematika 775 884 114,1% 
Nemš�ina I 417 385 92,3% 
Nemš�ina II 279 280 100,4% 
Angleš�ina I 417 453 108,6% 
Angleš�ina II 279 267 95,7% 
Zgodovina 248 244 98,4% 
Zgodovina-M 310 322 103,9% 
Geografija 334 334 100,0% 
Fizika 340 357 105,0% 
Biologija 168 160 95,2% 
Kemija 350 347 99,1% 
Sociologija 310 280 90,3% 
Psihologija 155 120 77,4% 
Športna vzgoja 465 463 99,6% 
SKUPAJ 5622 5.700 101% 

 
Predmet Planirano Realizirano skupaj 5. letnik G 
Slovenš�ina 174 170 97,7% 
Matematika 174 189 108,6% 
Angleš�ina 174 175 100,6% 

SKUPAJ 522 534 102,3% 
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Predmet Planirano Realizirano skupaj v progr. pred. vzg. 
Slovenš�ina 559 535 95,7% 
Matematika 408 422 103,4% 
Nemš�ina I 408 410 100,5% 
Angleš�ina I 408 398 97,5% 
Zgodovina 210 205 97,6% 
Geografija 210 192 91,4% 
Fizika 140 130 92,9% 
Biologija 210 210 100,0% 
Kemija 140 112 80,0% 
Sociologija 70 68 97,1% 
Psihologija 163 163 100,0% 
Informatika 70 70 100,0% 
Športna vzgoja 303 301 99,3% 
Glasba z metodiko 313 331 105,8% 
Ples z metodiko 174 204 117,2% 
Likovna umet. z met. 313 313 100,0% 
Instrument 46,01 44,17 96,0% 
Higijena 105 135 128,6% 
Pedagogika 163 161 98,8% 
SKUPAJ 4.413 4.404 100% 

Te�aj smu�anja v Weinebenu za druge letnike programa predšolske vzgoje. Od 29. 1. do 2. 2. 2007 

smo v Weinebenu izpeljali smu�arski te�aj za dijakinje 2. letnika predšolske vzgoje. Te�aja se je 

udeležilo 31 dijakinj in trije profesorji športne vzgoje. Bivali smo v ko�i Geslerhute, kjer smo imeli 

rezervirani polni penzion z 4 no�itvami. Dijakinje so se na te�aju seznanile z metodiko pou�evanja 

smu�anja in ostalimi aktivnostmi, ki se lahko izvajajo v zimskih šolah v naravi. Te�aj je potekal v 

sproš�enem in prijetnem vzdušju. Ob koncu te�aja so dijakinje opravljale prakti�ni izpit, kjer so 

pokazale nekaj metodi�nih postopkov pou�evanja smu�anja. Te�aj je uspešno zaklju�ilo vseh 31 

dijakinj. 

Te�aj plavanja in rolkanja v Umagu  za prve letnike programa predšolske vzgoje. Namen tega te�aja 

je, da dijaki spoznajo metodiko u�enja plavanja, poleg tega pa seveda tudi izpopolnijo svoje znanje 

plavanja. Plavalni te�aj združimo še z urami rolkanja, saj so pogoji za izvedbo tako enega kot drugega 

zelo dobri. 

Te�aj smo že sedmo leto opravljali v Umagu, v hotelu Adriatic od ponedeljka, 28. 5. 2007 do petka, 1. 

6. 2007. 

Kot vedno prvi dan opravimo preizkus znanja plavanja in na podlagi tega razdelimo dijake v tri 

homogene skupine. Vsak profesor ima svojo skupino, s katero obdela celotno metodiko u�enja 

plavanja. Dijaki so najprej v vlogi otrok, ki se u�ijo plavati in tako spoznavajo metodi�ne postopke. 
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Zadnji dan sledi preverjanje znanja, tako pisnega kot prakti�nega. Pri prakti�nem delu izpita se dijaki 

prelevijo v vlogo u�itelja ter vodijo svojo skupino po metodi�nih postopkih u�enja plavanja. Na takšen 

na�in pokažejo prakti�no znanje in  svoje vodstvene sposobnosti. 

Skupna ocena letošnjega te�aja je zelo dobra.  Metodiko u�enja smo v celoti predelali, dijaki so postali 

bolj samozavestni v vodi, kar pa je prav tako pomembno za kasnejše u�enje nekoga drugega. �e le ti 

kot u�itelj plavanja daješ ob�utek varnosti v vodi, ti bodo u�enci bolj zaupali in u�enje bo toliko lažje. 

Hospitacije so dijakinje in dijaki opravili v naslednjih vrtcih: Vrtec Ormož, Gorišnica, Ivanjkovci, 

Središ�e ob Dravi, Gornja Radgona, Apa�e, Križevci pri Ljutomeru, Tišina, Radenci, Kuzma, Sveti 

Jurij ob Š�avnici, Beltinci, Melinci, Bratonci, Bistrica, Ljutomer, Stro�ja vas, Velika Nedelja in 

Turniš�e. Hospitacije so bile izvedene po programu in brez problemov. 

2.5. PORO�ILO O DELU V EO 

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 z dolo�enimi prilagoditvami pri obveznih izbirnih vsebinah in z uvajanjem novih premetov, 

ki so v 1. letniku tako organizirane, da vsi dijaki/nje opravijo 10 ur debate.  

V okviru projekta se izvaja dodatno poudarjeni tuj jezik (pri nas angleš�ina in nemš�ina), ki pretežno 

poteka v obliki projektnega dela in ob obveznem timskem sodelovanju u�itelja tujega jezika ter tujega 

u�itelja. Opažamo, da so tuji u�itelji velika pridobitev za dijake pri pouku tujih jezikov. Oba naša tuja 

profesorja sta pripravljeni sodelovati, predvsem angleška u�iteljica ima ogromno novih idej, Vseeno 

to, da delata skupaj v razredu dva u�itelje predstavlja veliko obogatitev programa, ki je dobrodošla 

tako za u�itelje kot za dijake. 

Na za�etku šolskega leta smo v šolskem projektnem timu planirali za vsak oddelek po eno krovno 

temo v okviru katere so se izvajale medpredmetne povezave, timsko pou�evanje ali projektni dnevi.  

2.5.1. 1. letnik: 

− Celoletni projekt: KRUH, koordinirala Marija Meznari�. Medpredmetna povezava z angleš�ino, 

nemš�ino, matematiko in informatiko. Nosilni predmet biologija. 

− Narodna izmenjava z Gimnazijo Rudolfa Maistra (medpredmetna izvedba) zgodovina, 

slovenš�ina, glasba, športna vzgoja je bila izvedena oktobra 2006 in marca 2007. Ta oblika 

povezovanja med srednjimi šolami tako med dijaki kot med profesorji se je izkazala kot zelo 

uspešna.   
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− Medpredmetne ekskurzije po Prekmurju  

− SLOVENIJA V SVETU timsko pou�evanje s tujejezi�nim u�iteljem, »projekt« My Family 

(nastop dijakov 1.E za starše in na INFO dnevu), izdelava �asopisa: GOT 2 BE €. 

− KEMIJA, Izvedba ure s tujejezi�nim u�iteljem 

− GLASBA, glasbena delavnica narodna izmenjava, glasbena skupina 1. e, redne vaje, glasbena 

podlaga za srednjeveško tržnico. 

2.5.2. 2. letnik 

− Celoletni projekt: SREDNJI VEK, koordiniral Franc �uš 

Medpredmetno povezovanje: zgodovina, biologija, umetnostna zgodovina, fizika, kemija, 

slovenš�ina, DVS, nemški jezik. 

Cilji: spoznajo srednjeveške obrti in trgovino, spoznajo zdravilna zeliš�a, ki so se uporabljala 

neko�, obiš�ejo zeliš�ni vrt, sami izdelajo papir, nau�ijo se pisati gotico, zberejo srednjeveška 

obla�ila, poiš�ejo primere iz srednjeveške književnosti in glasbe, postavijo srednjeveško stojnico 

in ponudijo kupcem izdelke, ki jih sami pripravijo. 

�as: celo šolsko leto z zaklju�kom v �asu kulturnega maratona. 

− Mednarodna izmenjava s slovensko Gimnazijo Celovec, ki se je izvedla v mesecu maju 2007 po 

predhodno skupno dogovorjenem programu; 

− SVS: Angleš�ina: Izdelali so �asopis  

− Medpredmetne ekskurzije: Stara Gora, Negova, Idrija,  

2.5.3. 3. letnik 

− Celoletni projekt: Sodobni pomurski pisci, koordinirala Irena Štuhec 

Medpredmetno povezovanje slovenš�ina in tuji jeziki se je zaklju�il z literarnim ve�erom v 

mesecu juniju 2007/2008. 

− Predmet: EVROPSKE ŠTUDIJE (EŠ)  

Poleg 35 ur izvedenih v razredu je bila v mesecu marcu 2007 izpeljana medpredmetna ekskurzija 

(EŠ, SOC, GEO, ZGO) v evropske inštitucije v Bruselj 

− Kultura in civilizacija, RAZISKOVALNE NALOGE v povezavi z jezikom KIC: matematika, 

fizika, zgodovina, jeziki 

− GEOGRAFIJA - DEBATA PRI POUKU GEOGRAFIJE (Uporaba debate kot oblike dela pri 

pouku geografije - Regionalna geografija Evrope (3. letnik, e oddelek) 
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− Medpredmetne ekskurzije: Obisk pokrajinskega arhiva v Mariboru 

− KEMIJA, Ogljikovi hidrati – izvedba ure s tujejezi�nim u�iteljem 

2.6. OBISKOVANJE POUKA IN VZGOJNI UKREPI 

V preteklem šolskem letu smo posvetili posebno pozornost obiskovanju pouka. Razredniki so sprotno 

preverjali in obveš�ali starše o sumljivih odsotnostih dijakov in dijakinj, kar se tudi odraža na 

manjšem številu izre�enih vzgojnih ukrepih. Kljub vsemu je povpre�no 63 ur odsotnosti na dijaka še 

vedno preve�. 

 Manjkanje od pouka Vzgojni ukrepi 

 Opr. ure Neop. ure Skupaj Na dijaka OR UR UOUZ URA UUZ Izklju- 
�itev Skupaj 

1. a 1502 13 1515 44,6        

1. b 1488 33 1521 44,7               

1. c 1896 66 1962 57,7               

1. E 1940 125 2065 60,7 2     4     6 

1. l. 6826 237 7063 51,9 2     4     6 

2. a 1460 37 1497 44,0               

2. b 2102 39 2141 66,9 3 2         5 

2. c 2392 82 2474 72,8 4 2   4     10 

2. E 3724 137 3861 117,0 6 2 1       9 

2. l. 9678 295 9973 75,0 13 6 1 4     24 

3. a 1424 38 1462 50,4 1 2         3 

3. b 1933 139 2072 62,8 2 2         4 

3. c 1690 104 1794 52,8               

3. E 2161 161 2322 70,4               

3. l. 7208 442 7650 59,3 3 4         7 

4. a 988 125 1113 37,1 4           4 

4. b 1561 297 1858 61,9   4         4 

4. c 1893 107 2000 66,7 3           3 

4. d 2209 263 2472 77,3 3     2     5 

4. e 2821 181 3002 91,0   1         1 

4. l. 9472 973 10445 67,4 10 5   2     17 

G 33.184 1.947 35.131 63,5 28 15 1 10     54 
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 Manjkanje od pouka Vzgojni ukrepi 

 Opr. ure Neop. ure Skupaj Na dijaka OR UR UOUZ URA UUZ Izklju- 
�itev Skupaj 

1. v 1217 48 1265 39,5 1           1 

2. v 2266 196 2462 79,4 1       1   2 

3. v 2666 44 2710 82,1               

4. v 2272 83 2355 69,3               

V 8.421 371 8792 67,6 2       1   3 

G+V 41.605 2.318 43.923 64,3 30 15 1 10 1   57 

MT 475 57 532 25,3               

G+V 
+MT 42.080 2.375 44.455 63,1 30 15 1 10 1   57 

2.7. OBVEZNE IN IZBIRNE VSEBINE 

Tudi v šolskem letu 2006/2007 smo izvedli OIV – obvezne za vse, v strnjeni enotedenski obliki od 19. 

do 23. marca 2007. Drugi letniki so ta teden preživeli v CŠOD na smu�anju. Za prve in tretje letnike 

smo organizirali naslednje vsebine: 

− Državljanska kultura – za dijake 3. letnikov 

− Knjižni�na informacijska znanja – za dijake 1. letnikov 

− Zdravstvena vzgoja – za dijake 1. in 3. letnikov 

− Vzgoja za družino, mir in nenasilje – za dijake 3. letnikov 

− Prometna vzgoja – za dijake 3. letnikov  

− Debata – za dijake 1. letnikov 

− Metodologija raziskovalnega dela – za dijake 3. letnikov 

− Obvladovanje tipkovnice – za dijake 1. letnikov 

− Prva pomo� – za dijake 3. letnikov 

− U�enje za u�enje – za dijake 1. letnikov 

− Verstva in etika – za dijake 3. letnikov 

− Športni tabor in šole v naravi – za dijake 2. letnikov 
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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 potekala na in v objektih ustanove, v 

�etrtek, 21.6. 2007 ob 7,45 uri, kot kombinirana terenska enodnevna prakti�na vaja operativnih 

policijskih in gasilskih enot, enot PMP, Operativno komunikacijskega centra in Regijskega centra za 

obveš�anje in dijakov ter zaposlenih. 

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; 

− varnostno – obrambni dan – za vse dijake in zaposlene 

Dijaki se prostovoljno prijavijo k posamezni ekskurziji, projektu, dejavnosti in pripravi na tekmovanje 

glede na interes. 

2.7.1. Projekti, dejavnosti, dogodki na ravni šole 

2.7.1.1 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. 

2.7.1.2 Maturantska ekskurzija 
Na za�etku šolskega leta 2006/2007 je bila izvedena strokovna maturantska ekskurzija v Gr�ijo, ki se 

jo je udeležilo 94 % dijakov in dijakinj. Prvi� 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 ekscesov. 
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2.7.1.3 Kulturni maraton 
Letošnji kulturni maraton je potekal po naslednjem urniku: 

Ponedeljek, 18. junij 2007 

V Kulturnem domu Ljutomer je bil ob 19.00 uri organiziran ogled musikala Hair, ki so ga uprizorili 

dijaki Gimnazije Murska Sobota za dijake 2. letnika. 

Torek, 19. junij 2007 

V Kulturnem domu Ljutomer je bila ob 19.00 uri igra Življenje podeželskih plejbojev, ki so jo 

uprizorili dijaki Gimnazije Lendava  pod vodstvom Dušana Jovanovi�a za dijake 3. letnika. 

Sreda, 20. junij 2007 

V prostorih gimnazije je potekal literarni ve�er v izvedbi 3. E razreda.  

�etrtek, 21. junij 2007 

Med 7:05 in 9:00 uro je na gimnaziji potekala evakuacijska vaja in zatem še kratko predavanje policije 

o varni vožnji na šolskem igriš�u.  

Profesorji in zunanji sodelavci so po evakuacijksi vaji izvedli razli�ne delavnice po slede�em urniku: 

dopoldanske delavnice so potekale od 7.00 do 12.00 ure, popoldanske delavnice pa od 13.00 do 18.00 

ure. 

Seznam delavnic je razviden iz tabele.  

Vsebina delavnice Nosilec delavnice 

Kako na�rtovati in izvesti potovanje v lastni režiji Lilijana Grof 

Kako narediti dober zapis - dokumentirati dogodek Mojca Rižnar 
Nedeljko 

Priprava in prodaja poljubne jedi v kotli�ku Martina Vogrinec 

Druženje s stanovalci doma ostarelih ter udeležba pri družabno-športnih 
aktivnostih Jernej Jakelj 

Spoznavanje organiziranosti in delo gasilcev Franci �uš 

Spoznavanje impro discipline Anita Gregorec 

Reševanje nalog iz razvedrilne matematike Irena Rauter 
Repija 

Petje nemških in angleških pesmi Albert Eibel 

Sestavljanje rubikove kocke in podobno Mateja Škrlec 

Kako uporabiti stare zgoš�enke? Tanja Trajbari� 
Lopert 

Spoznavanje realitetne terapije Jasna �iri� 
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Interpretacija slovenskih del v nemš�ini in angleš�ini Irena Štuhec 

Blues - razvoj in vpliv na sodobno glasbo Danilo Obal 

Kako na ve� na�inov pripraviti solato, testenine in še kaj Klaudija Tivadar 

Ustvarjanje dijaške poezije in pisanje literarnih prispevkov Tanja Bigec 

Neprijetna resnica - ogled filma,  razgovor, delavnica Brigita Fras 

Snemanje filma VAL Cilka Jakelj 

Potep po Razkriškem kotu pod vodstvom vodi�a Suzana Rauter 

Šahovski turnir in druge igre Vesna Vrhovski  

Druženje ob igranju nenavadnih družabnih iger Mateja Godec 

Zagovori seminarskih nalog v okviru predmeta "Kultura in civilizacija" Brigita Fras, Irena 
Rauter Repija 

Gostovanje dijakov iz Mladenovca Norma Bale 

Spoznavanje lovstva kot sonaravnega dejavnika Miran Puconja 

Spremljava petja predšolskih otrok na Orffove instrumente Barbara Špilak 

Nastop glasbenih talentov in nadebudnežev Borut Slavic 

Priprava in izvedba nastopa dijakinj in dijakov predšolske vzgoje za starše Tatjana Rozmari� 
Poštrak 

Medrazredno nogometno tekmovanje Tone Ficko 

Medrazredno košarkarsko tekmovanje Andrej Kos 

Prijetno s koristnim Saša Vrbnjak 

Nega in li�enje obraza Darinka Urši� 

Prodaja rabljenih knjig Veronika Prijol 

Med 18. in 19. uro so potekali nastopi šolskih skupin. Od 20.00 do 23.00 ure pa je bil organiziran 

koncert Pero Lovšina. 

Petek, 22. junij 2007 

Na zadnji dan pouka v šolskem letu 2006/2007 so se dijaki pripravljali na razredne predstavitve, ki so 

jih predstavili v �asu od 9.30 do 12.30. Strokovna žirija je vsak nastop ocenila in na koncu je zmagal 

2. e razred. Po razrednih predstavitvah je sledila razdelitev spri�eval. 

V popoldanskem �asu pa je sledila podelitev priznanj in pisnih pohval v Hotelu Jeruzalem za dijake, ki 

so v šolskem letu 2006/2007 prejeli razli�na priznanja na tekmovanjih ali se izkazali na drugih 

podro�jih. Priznanje za posebne zasluge pa je prejela profesorica Cilka Jakelj.  

2.7.1.4 Varnostno obrambni dan 
V �etrtek, 21. 6. 2007 je bila izvedena evakuacijska vaja. Osnovna predpostavka vaje je bila sporo�ilo, 

da je v gimnaziji podtaknjena bomba, zato je potrebno izvesti evakuacijo dijakov in zaposlenih. 
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Pri izvedbi vaje so sodelovali:  

− Policijska postaja Ljutomer 

− Gasilska zveza Ljutomer in PGD Ljutomer  

− Ekipa PMP Gimnazije Ljutomer 

− Zdravstveni dom Ljutomer 

− Rde�i križ 

− Operativno komunikacijski center 

− Regijski center za obveš�anje Murska Sobota 

Namen vaje je bil prikazati dijakom postopek evakuacije, zaposlenim pa postopke, ki jih morajo 

opraviti pri sarni evakuaciji dijakov v primeru izrednega dogodka v prostorih Gimnazije Ljutomer. 

Posebnega pomena pa je bilo usposobiti zaposlene, ekipe prve medicinske pomo�i in druge strukture 

zaš�ite in reševanja za takšne intervencije na objektih in nudenje pomo�i zaposlenim pri evakuaciji 

ve�jega števila dijakov. Vaja je pokazala nekatere pomanjkljivosti, ki jih bomo do naslednje vaje 

odpravili. 

2.7.1.5 SIQ 
Gimnazija Franca Mikloši�a Ljutomer se je v šolskem letu 2006/2007 vklju�ila v projekt SIQ 

Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja. S certifikatom Kakovost za prihodnost bomo potrdili, 

da imamo v zavodu vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, ki nas sistemati�no vodi od vizije do 

konkretnih nenehnih izboljšav. Osnovni dokument pri tem bo poslovnik šole, v katerem bomo po 

danih zahtevah zapisali, kako šola deluje in je organizirana na posameznih podro�jih. 

Septembra 2006 smo oblikovali tim, ki ga sestavljajo vodja Martina Vogrinec (aktiv jezikoslovje), 

Barbara Špilak (aktiv predšolska vzgoja), Jasna �iri� (aktiv družboslovje), Dušan Vaupoti� (aktiv 

naravoslovje) in Ton�ka Balažic (tehni�no osebje).  

V sklopu posameznih delavnic timi šol ter vrtcev predstavimo stanje v zavodu na tematiko prejšnje 

delavnice. S tem opišemo trenutno stanje in stanje, ki bi ga želi dose�i. 

Svetovalka našega tima je Vesna Zmazek. Svetuje nam pri delu in nam daje napotke za u�inkovito 

delo.  

2.10.2006 smo se udeležili prve delavnice v Gornji Radgoni z naslovom Voditeljstvo in vodenje ter 

Razvoj zaposlenih. Na seminarju smo spoznali kako pove�ati sistemati�nost vodenja, kako vodenje 

vpliva na kon�ni rezultat, kako lahko z u�inkovitim vodenje vplivamo na delovno okolje, kako ljudje 
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sprejemajo spremembe in novosti ter kako oblikovati vizijo podjetja. V drugem delu pa smo spoznali, 

kaj so kompetence in kakšne kompetence potrebujejo zaposleni. 

6.12.2006 smo se udeležili druge delavnice v Lendavi na temo Notranje in zunanje komuniciranje ter 

Sodelovanje z u�enci in starši.  

6.2.2007 smo se udeležili 3. delavnice v Vojniku. Tema je bila Vzgojno-izobraževalni proces, 

predavateljica pa Vesna Zmazek. 

5.4.2007 smo se udeležili 4. delavnice v Slovenski Bistrici. Teme so bile Razvoj in posodabljanje, 

Proces nenehnega izboljševanja,  Dokumentacija, vodja delavnice je bil Peter Kunc.  

Tim za kakovost je sestavil anketo, ki ja zajemala vprašanja o zadovoljstvu staršev s sodelovanjem s 

šolo in obratno. Starši so v anketi lahko tudi sami posredovali pripombe in možnosti za izboljšavo. 

Anketa je bila izvedena na roditeljskih sestankih v mescu marcu in aprilu. Vrnjenih anket je bilo 423. 

Podatke smo vnašali med majskimi po�itnicami. Podatke bomo obdelali meseca avgusta, ker nam je 

maja in junija zaradi drugih šolskih obveznosti zmanjkalo �asa in tudi energije. 

Z delom bomo tako nadaljevali meseca avgusta, ko moramo do konca izpeljati vizijo, obdelati podatke 

ankete ter se lotiti. 

Vodja projekta: Martina Vogrinec, prof. 

2.7.1.6 Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007 
Posledica partnerstva, v katerega smo vstopili leta 2006, je bilo napotenih 7 pripravnic s strani 

Ministrstva za šolstvo in šport. Ena pripravnica je odpovedala delovno razmerje, ostalih šest pa je 

uspešno kon�alo pripravniško dobo in opravilo tudi strokovni izpit. 

V okviru projekta Partnerstvo fakultet in šol kot spodbuda profesionalnemu razvoju u�iteljev / Model 

1 – U�na praksa v vzgoji in izobraževanju, Model 2 – Celovit model uvajanja pripravnikov in Model 3 

-  E-vseživljensko izobraževanje / sem se udeležila izobraževanja za mentorje pripravnikov na 

Pedagoški fakulteti v Mariboru, kjer smo se u�itelji osnovnih in srednjih šol seznanili z formalnimi 

obveznostmi mentorjev ter pripravnikov ter dobili v presojo model podporne dokumentacije za 

spremljavo dela pripravnika. 

Kar nekaj naših u�iteljev se je prijavilo na izobraževanje, vendar se na žalost nih�e od prijavljenih 

izobraževanja ni mogel udeležiti. Terminsko so se jim prekrivali seminarji, ali pa so bili u�itelji 

predmetov, ki na izobraževanje niso bili povabljeni. 

Jaz sem informacije dobivala predvsem iz spletnih strani in preko elektronske pošte, svoje sodelavce 

pa sem sproti obveš�ala o aktualnih zadevah. 
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Junija sem se udeležila mednarodnega posveta na Filozofski fakulteti v Ljubljani z naslovom 

Sistemske rešitve sodelovanja mentorjev v izobraževanju bodo�ih u�iteljev. 

Vodja projekta: Brigita Fras, prof. 

2.7.2. Poro�ilo strokovnega aktiva jezikoslovcev 
Strokovni aktiv jezikoslovcev je v šolskem letu 2006/2007 izvedel naslednje dejavnosti: 

2.7.2.1 Dramski krožek 
Gledališka predstava VAL. Vse se je za�elo s prevodom romana Val v slovenš�ino. Trije dijaki iz 3. c 

so delo predstavili publiki, ki se je zbrala ob premieri gledališke predstave Val februarja 2007. 

Predstava je doživela 14 uprizoritev (Ljutomer, Turniš�e, Lendava, Beltinci, Veržej, Ormož, Gornja 

Radgona, Velika Polana, …), ki so potekale v februarju, marcu, aprilu in maju. V njej je sodelovalo 33 

dijakov 3. c razreda in 10 profesorjev. Junija smo za�eli snemati tudi film, katerega premiera bo sredi 

oktobra.  

Skoraj polletno druženje dijakov in profesorjev v VALU je "povzro�ilo": 14 predstav, 3000 gledalcev, 

5 predstav na ljutomerskem odru, 9 predstav v Pomurju, 27 dni vaj oz. 120 ur vaj za posameznika, 

4800 vaj vseh sodelujo�ih, 1140 dramati�nih minut na odru, 33 skoraj vedno pripravljenih dijakov in 

dijakinj, 10 predanih profesorjev in profesoric, 14 skupnih aplavzov in poklonov publiki (s 

ponavljanji), 14 groze�ih živ�nih zlomov režiserke, 14 globokih olajšanj po predstavi, 4 zakonske žene 

prof. �uša, 2 novi ljubezni, 78 preobla�enj prof. Rossa, 65-krat izgovorjeno geslo: Do mo�i z 

disciplino, do mo�i v skupnosti, do mo�i z akcijo!, 39 na odru zaužitih sendvi�ev, 350 razobešenih 

plakatov, 260 m položenih kablov za ozvo�enje, 273 prižiganj in ugašanj lu�i, � sprememb besedila 

profesorja Rossa, � prevoženih kilometrov skrbnih mam in o�etov. 

Vsota: � nepozabnih trenutkov, ki jih brez VALA ne bi nikoli doživeli. 

Mentorica: Cilka Jakelj, prof. 

2.7.2.2 Literarni krožek 
Cilji literarnega krožka so bili vzpodbujanje literarne dejavnosti, zanimanje mladih za aktualne knjižne 

novosti, vzpodbuda za branje in vrednotenje literature ter za pisanje, povezovanje in druženje dijakov. 

Literarni krožek je deloval v �asu kulturnega maratona, udeležile so se ga tri dijakinje, ki so ustvarjale 

literarne prispevke, ki jih bomo objavili v mese�niku v prihodnjem šolskem letu. 

Mentorica: Tanja Bigec, prof. 
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2.7.2.3 Gledališki avtobus 
V šolskem letu 2006/2007 je gledališki avtobus popeljal dijake na ogled gledaliških predstav v 

Ljubljano, Zagreb, Maribor in na Dunaj. Nekaj manj kot 200 dijakov razli�nih letnikov si je tako ob 

petkih ogledalo 4 gledališke predstave. 

Mentorica Cilka Jakelj, prof. 

2.7.2.4 Priprave na tekmovanje iz nemš�ine za 2. letnike – 2. tuji jezik 
Dijake so na državno tekmovanje pripravljale profesorice Martina Vogrinec, Liana Miholi� in Norma 

Bale. Delale so na podro�jih bralnega razumevanja, poznavanja in rabe jezika, dijaki so pisali tudi 

sestavke na dolo�ene teme. Na državno tekmovanje so se uvrstili štirje dijaki in dosegli eno srebrno in 

eno bronasto priznanje. 

Mentorica: Martina Vogrinec, prof. 

2.7.2.5 Priprave na tekmovanje iz nemš�ine za 2. letnike – 1. tuji jezik 
Dijake sta na državno tekmovanje pripravljali profesorici Norma Bale in Suzana Kosec. Na državno 

tekmovanje so se uvrstili štirje dijaki. Vadili so naloge preverjanja bralnega razumevanja, utrjevali 

slovni�ne strukture in pretvorbe ter vadili pisanje eseja v nemš�ini. Poseben poudarek je veljal ravno 

pravilom dobrega pisanja na razli�ne proste teme. 

Mentorica: Norma Bale, prof. 

2.7.2.6 Priprave na tekmovanje iz nemš�ine za 3. letnike – 1. tuji jezik 
Dijake je na državno tekmovanje pripravljala profesorica Suzana Ramšak. Na državno tekmovanje so 

se uvrstili štirje dijaki. Vadili so naloge preverjanja bralnega razumevanja, utrjevali slovni�ne 

strukture in pretvorbe višje ravni ter vadili pisanje eseja v nemš�ini. Poseben poudarek je veljal ravno 

pravilom dobrega pisanja na razli�ne proste teme. Sproti so pregledali napake in jih odpravili. Na 

državnem tekmovanju je ena dijakinja dosegla 3. mesto in zlato priznanje, en dijak pa 11. mesto in 

srebrno priznanje. 

Mentorica: Suzana Ramšak, prof. 

2.7.2.7 Priprave na tekmovanje iz angleš�ine – 1. tuji jezik 
Dijake, ki so se na šolskem tekmovanju uvrstili naprej, sta pripravljali profesorici Brigita Fras in Liana 

Miholi�. Trije dijaki so se uvrstili na državno tekmovanje. Z dijaki, ki so se na šolskem tekmovanju 

uvrstili na regijsko in potem na državno, sta delali na podro�jih bralnega razumevanja, poznavanja in 

rabe jezika, slušnem razumevanju in na podro�ju pisanja eseja. 

Mentorica: Liana Miholi�, prof. 
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2.7.2.8 Priprave na tekmovanje iz angleš�ine – 2. tuji jezik 
Dijake sta na državno tekmovanje pripravljali profesorici Suzana Ramšak in Lilijana Fijavž. Na 

državno tekmovanje so se uvrstili štirje dijaki. Vadili so naloge preverjanja bralnega razumevanja, 

utrjevali slovni�ne strukture in pretvorbe višje ravni ter vadili pisanje eseja v nemš�ini. 

Mentorica: Suzana Ramšak, prof. 

2.7.2.9 Angleška bralna zna�ka EPI READING BADGE 
Tekmovanja za EPI bralno zna�ko se je 6. 4. 2007 udeležilo 24 dijakov iz 2. a oddelka. Prebrati so 

morali tri dela (A. C. Doyle: The Hound of Baskervilles, F. S. Fitzgerald: The Great Gatsby in S. 

King: The Body). Dijaki so vodili dnevnik branja in pripravili kratke povzetke klju�nih oseb in 

dogodkov v predpisanih delih. Tekmovalne naloge je pripravil Šolski epicenter DZS. 21 dijakov je 

prejelo srebrno priznanje. 

Mentorica: Suzana Ramšak, prof. 

2.7.2.10 Nemška bralna zna�ka PFIFFIKUS 
Tekmovanja za nemško bralno zna�ko se je marca 2007 udeležilo 24 dijakov iz vseh letnikov. Prebrati 

so morali dve deli (Pressler: Bitterschokolade, Specht: Die Angst und der Tod). Pet dijakov je prejelo 

nagrade in priznanja. 

Mentorica: Klaudija Tivadar, prof. 

2.7.2.11 Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
Priprave so potekale od oktobra do marca, najprej na šolsko, potem na državno tekmovanje. Priprave 

so zajemale predstavitev tematskega sklopa (�as kratke zgodbe in Zakon želje), zbiranje in iskanje 

dodatnega gradiva, priprava in reševanje nalog, predlogov, analiz, esejskih vprašanj, … Na šolskem 

tekmovanju 6. 2. 2007 je na tretji stopnji tekmovalo 55 dijakov, na �etrti pa 74 dijakov. 

Na vseslovensko tekmovanje, ki je bilo 17. 3. 2007 v Murski Soboti, se je uvrstilo 12 dijakinj. Dosegli 

smo tri zlata priznanja in 1. mesto ter pet srebrnih priznanj.  

Mentorica: Irena Štuhec, prof. 

2.7.2.12 England Experience 
Letos je to dejavnost izbralo 43 dijakov drugih letnikov, ki so jih v Anglijo od 1. do 5. maja 2007 

spremljale profesorice angleš�ine Brigita Fras, Liljana Kosi� in Liljana Fijavž . 

Pred samo ekskurzijo smo pri urah angleš�ine obdelali del zgodovine Anglije, ki jo bodo spoznali, in 

se nau�ili oz. ponovili najvažnejše fraze, ki jih bodo uporabljali. 
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Dijaki so dobili navodila za pisanje poro�ila o dejavnosti, ki so ga skupaj s slikami oddali 15 dni po 

opravljeni dejavnosti. Poro�ilo je bilo popravljeno in ocenjeno pri angleškem jeziku. 

Dijaki so �lanke o dejavnosti napisali tudi za GFM novice. 

Iz poro�il in �lankov dijakov je razvidno, da so bili z dejavnostjo izredno zadovoljni.  

Mentorica: Liana Miholi�, prof. 

2.7.2.13 Glasbena predstava na Dunaju 
Z dijaki smo si v treh terminih ob sobotah ogledali mesto Dunaj in muzikal Rebecca v 

Raimundstheatru. Muzikal je dovršen spoj umetniškega in kulturnega ter daje dijakom svojevrsten 

pogled na tovrstne žanre v sodobni kulturi. Prireditev je zelo kakovostna ter nedvomno dopolnjuje 

izobraževalni proces ter ponuja izpopolnitev na številnih podro�jih – od glasbenega do zgodovinskega, 

umetniškega, literarnega ter seveda jezikovnega. 

Mentorica: Mojca Rižnar Nedeljko, prof. 

2.7.2.14 Žive lutke  
Projekt se je izvedel dvakrat, in sicer 24. 10. 2006 in 15. 3. 2007 v trgovski hiši Vesna v Ljutomeru ob 

menjavi kolekcije. Sodelovalo je 9 dijakov in dijakinj, ki so pozirali v izložbi po tri ure z vmesnim 

odmorom. 

Mentorica: Liljana Kosi�, prof. 

2.7.2.15 Državna proslava ob odkritju spomenika dr. Antonu Korošcu 
Gimnazija je 7. oktobra 2006 v Svetem Juriju ob Š�avnici sodelovala s kulturnim programom, ki so ga 

pripravili profesorji in dijaki.��

Mentorica: Norma Bale, prof. 

2.7.2.16 Proslava ob odkritju spominske ploš�e zgodovinarju Viktorju Vrbnjaku 
Gimnazija je 21. 10. 2006 sodelovala s kulturnim programom, recitalom oziroma interpretativnim 

branjem v kraju Seliš�e v ob�ini Sveti Jurij ob Š�avnici. 

Mentorica: Tanja Bigec, prof. 

2.7.2.17 Mikloši�evi dnevi 2006 
Mikloši�evi dnevi ohranjajo spomin na jezikoslovca Franca Mikloši�a, po katerem se imenuje naša 

šola. Prikazujejo ustvarjalnost mladih na umetniško-raziskovalnem podro�ju, ohranjajo spomin na 

velikega jezikoslovca, seznanjajo nas z nekaterimi novostmi na podro�ju znanosti, aktualno se 

dotaknejo tematike današnjega �asa … 
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Gostili smo pomembne sloveniste in druge strokovnjake iz Prlekije in Prekmurja ter iz celotne 

Slovenije, aktualne okrogle mize; Položaj slovenš�ine in pri�akovanja po 1.5.2004, Šola med tržnostjo 

in humanostjo, Je bivanje v naši pokrajini izziv?. 

Mikloši�evi dnevi so tudi priložnost, ko lahko povabimo strokovnjake – med njimi je veliko naših 

bivših dijakinj in dijakov. O jezikoslovcu obstoja tudi film – Dr. Mikloši� – vitez besede; letos pa sta 

naši dijakinji o jezikoslovcu Mikloši�u pripravili tudi aktualno raziskovalno nalogo (zlato priznanje na 

sre�anju mladih raziskovalcev), ki jo bosta širši javnosti predstavili na naslednjih Mikloši�evih dnevih. 

Ker je Mikloši� rojen v Radomerš�aku, je to tudi priložnost, ko se vsako leto sre�amo v 

Radomerš�aku pri Mikloši�evi doma�iji. 

Mikloši�evi dnevi so potekali od 23. do 24. novembra 2006. Pripravili smo razstavo, literarno-

zgodovinsko dopoldne v Radomerš�aku, predstavitev filma o Mikloši�u, okroglo mizo na temo Je 

bivanje v naši pokrajini izziv?, plenarni del s predavanjem strokovnjaka Sama Kralja Fizika ljubezni 

in številne spremljevalne prireditve. 

Mentorica: Irena Štuhec, prof. 

2.7.2.18 Slovenska debata 
Debata postaja tudi v okviru slovenskega šolstva vse bolj pomembna dejavnost, saj pomeni aktivno 

obliko dela pri pouku, pri dijakih in dijakinjah razvija kriti�no mišljenje in vpliva tudi na trajnost 

znanja. Šolsko leto 2006/2007 je zaznamovalo že 10. leto delovanja slovenskega debatnega kluba na 

Gimnaziji Franca Mikloši�a Ljutomer, ki smo ga obeležili s sodelovanjem na vseslovenskem 

debatnem maratonu.  

Druge dejavnosti slovenskega debatnega kluba: 

Za�etek delovanja v mesecu septembru, ko so se novinci ob pomo�i starejših �lanov in �lanic 

debatnega kluba za�eli spoznavati s formatom debate in s pripravami na tekmovanja; 

V mesecu oktobru in novembru smo v sodelovanju z angleškim debatnim klubom gostili debaterje iz 

srednje šole iz ZDA in sodelovali v povratni izmenjavi; 

Debaterji in debaterke so se v šolskem letu udeležili ve�ine srednješolskih debatnih turnirjev 

(Gimnazija Vi�, Dvojezi�na srednja šola Lendava, Gimnazija Ledina, Gimnazija Ptuj) in državnega 

tekmovanja (Gimnazija Ptuj in Gimnazija Ledina), ki jih organizira Zavod za kulturo dialoga, ZIP 

Ljubljana. Dve ekipi sta se uvrstili najprej med najboljših 16 ekip in ena od teh ekip tudi v �etrtino 

finala.  

Debata na Mikloši�evih dnevih 2006 s tezo: Rumeni mediji so vredni prezira; 

Sodelovanje na televiziji v oddajah Tekma, kjer se je ekipa uvrstila v polfinale; 



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

� � ����� �
�   

 Stran 30 23.9.2007 

Teden OIV – Osnove debate za vse 1. letnike gimnazije (po 10 ur vsak razred).  

Mentorica slovenskega debatnega kluba: Martina Domajnko, prof. 

2.7.2.19 Angleška debata 
− September 2006: Takoj v za�etku meseca smo s pomo�jo Zavoda za kultura dialoga pripravili 

izobraževanje za debaterje na temo Evropska unija. Sama sem se udeležila mentorskega sestanka 

za vso Slovenijo v Celju in potem ves mesec pripravljala debaterje na Mednarodni debatni turnir v 

Ljutomeru. 

− Oktober 2006: Od 9. oktobra do 19. oktobra smo na naši šoli gostili goste iz Kalifornije – 9 

dijakov in dva u�itelja, ki so bili na debatni izmenjavi.  

− 13. oktobra smo pripravili debatne delavnice za vse udeležence Mednarodnega debatnega konca 

tedna (predavatelji. Dr. Alfred Snider, Bojana Skrt, David Chamberlain). 

− 14. in 15. oktobra smo s pomo�jo ZIP-a organizirali Mednarodni debatni konec tedna (posebno 

poro�ilo). Ekipa se je uvrstila v polfinale, zasedla tretje mesto za ekipo iz ZDA in Nem�ije.  

− November 2006: Od 15. novembra do 25. novembra sva bili dve mentorici in 10 debaterjev na 

debatni izmenjavi v Kaliforniji (posebno poro�ilo). Udeležili smo se debatne delavnice prof. Kate 

Shuster na univerzi v Claremontu, in 18. 11. enodnevnega debatnega turnirja na Claremont 

Highschool, kjer so naši debaterji debatirali v parih z ameriškimi gostitelji v nam novem formatu.  

− December 2006: Pripravljali smo se na regijski angleški debatni turnir v Lendavi, ki je bil v soboto 

9. decembra. Debatiralo je 5 ekip. Spremljala sem jih mentorica, ki sem na turnirju tudi sodila. 

− Januar 2007: Skupaj s kolegico Allin sva debaterje pripravljali na Mednarodni debatni turnir v 

Tallinu, ki je bil od 11. januarja do 13. januarja 2007. Udeležili sta se ga dve ekipi, spremljala jih 

je gospa Allin, ki je na turnirju tudi sodila. 

− Februar 2007: Pripravljali smo se in se udeležili debatnega turnirja v Trbovljah.  

− Marec 2007: Cel marec so tekle intenzivne priprave na aprilski mednarodni turnir v Ormožu. 

Iskali smo podatke, sestavljali argumente in protiargumente ter debatirali. 

− April 2007: V petek 13. aprila, soboto 14. aprila in nedeljo 15. aprila sva bili s kolegico Allin s 

petimi ekipami na Mednarodnem debatnem turnirju v Ormožu, kjer sva tudi sodili.  

− Maj 2007: Z analizami debatnih dogodkov smo zaklju�ili debatno sezono angleškega debatnega 

krožka.  

− Junij 2007: Trije debaterji in sou�iteljica Allin se bodo od 23. do 28. junija udeležili debatnega 

tabora v Tolminu.  
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− Julij 2007: Mentorica sem se kot sodnica za Slovenijo udeležila Svetovnega šolskega debatnega 

prvenstva v Seoulu, ki bo od 1. do 12. julija. 

Mentorica: Liana Miholi�, prof. s pomo�jo sou�iteljice Gizelle Allin, prof. 

2.7.2.20 Oko besede 2006 – Mednarodno sre�anje mladinskih pisateljev 
XI. sre�anje mladinskih pisateljev Oko besede 2006, kjer je bila podeljena deseta nagrada za najboljše 

mladinsko delo, izšlo v minulem letu, ve�ernica. V okviru tega sre�anja so dijakinje in dijaki 

ljutomerske gimnazije pripravili literarno sre�anje s sodobnim mladinskim pisateljem Sre�kom 

Rudolfom, ki je zelo aktualno prikazal sodobno slovensko literarno sceno. Dveh pogovorov se je 

skupaj udeležilo 85 dijakinj in dijakov. 

Mentorica: Irena Štuhec, prof. 

2.7.2.21 MEP 2006 
Mednarodni model evropskega parlamenta mladih za 27 držav se je novembra in decembra 2006 

odvijal v organizaciji naše šole. 

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. 

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. 

Mentorica: Mojca Rižnar Nedeljko, prof. 
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2.7.2.22 Izmenjava debaterjev z ZDA (Claremont High School) 
Ameri�ani pri nas od 9. do 19. oktobra 2006. Naši dijaki v ZDA od 15. do 25. novembra 2006. 

Cilji: spoznavanje in prakticiranje druge kulture, spoznavanje, toleriranje in spoštovanje razlik, 

uporaba tujega jezika v življenjskih situacijah ter uporaba in utrjevanje debate, spoznavanje drugih 

formatov debate. 

Tako v Sloveniji kot v Kaliforniji smo ve� kot presegli zastavljene cilje. Življenje v družinah, 

praznovanje družinskih praznikov z njimi, obiskovanje pouka v obeh državah in spoznavanje drugih 

na�inov u�enja, tekmovanje na Mednarodnem debatnem turnirju v Ljutomeru in debatnem turnirju v 

Claremontu Kaliforniji, obisk univerze v Kaliforniji z debatno delavnico Kate Shuster, in parlamenta v 

Sloveniji, prisostvovanje snemanju Jay Leno Show v NBC Studios v Hollywoodu, trgatev v 

Ljutomeru, izdelovanje spominkov v Prekmurju dan v puš�avi v Kaliforniji in še nešteto stvari, ki smo 

jih doživeli, je bila obogatitev vseh sodelujo�ih. 

Mentorica: Liana Miholi�, prof. 

2.7.2.23 Mednarodni debatni konec tedna 
Od 12. 10. 2006 do 15. 10. 2006 smo organizirali mednarodni debatni teden. Sodelujo�e države: 

Hrvaška 6 dijakov + mentorica, Nem�ija 10 dijakov + mentorica, Romunija 6 dijakov + mentorja, 

Madžarska 6 dijakov + mentorica, ZDA 9 dijakov + mentorja, Slovenija 7 gimnazij (Ljutomer 4 ekipe, 

Ledina 2 ekipi, Lendava 2 ekipi, Bežigrad 2 ekipi, Trbovlje Logos 2 ekipi, Idrija 2 ekipi, Celje center 

2 ekipi ) 

Teme na katere smo debatirali: Angleš�ina bi morala biti uradni jezik Evropske Unije, V šolah ne bi 

smeli nuditi hitre hrane, Mladi so upravi�eni do svojega sedeža v Evropskem Parlamentu. 

Debatirali smo v dveh formatih – za�etniškem Karl Popper formatu, kjer sta sodelovali le dve tuji 

ekipi in v svetovnem formatu. V Karl Popper formatu sta v finalu debatirali ekipi iz Ledine in 

Lendave, zmagala je slednja. V svetovnem formatu so v polfinalu debatirale ekipe Nem�ija B in ZDA 

B ter edina slovenska ekipa -Ljutomer B (Luka Žnidari�, Dejan �erni, Andrej �erni) in ZDA C, v 

finalu pa Nem�ija B in ZDA C. Zmagala je ekipa ZDA C. 

Mentorica: Liana Miholi�, prof. 

2.7.2.24 Dan spomina na mrtve 
Dijaki so 27. 10. 2006 sodelovali s kulturnim programom, recitalom in glasbenimi to�kami, ob 

obeležitvi spomina na mrtve. 

Mentorica: Tanja Bigec, prof. 
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2.7.2.25 Državno tekmovanje iz nemškega jezika za 2. letnike 
24. 3. 2007 je Gimnazija Franca Mikloši�a Ljutomer pod pokroviteljstvom SDUNJ-a drugi� 

organizirala državno tekmovanje iz znanja nemškega jezika za druge letnike. Tekmovanja se je 

udeležilo 240 dijakov iz 72 srednjih šol. Tekmovanje je potekalo v dveh delih po 60 minut. Prvi del je 

obsegal preverjanje bralnega razumevanja in poznavanje ter rabo jezika, drugi del pa pisanje spisa. 

Naši tekmovalci so dosegli eno zlato in eno srebrno priznanje v kategoriji nemš�ina kot prvi tuji jezik 

ter dve srebrni in eno bronasto priznanje v kategoriji nemš�ina kot drugi tuji jezik. 

Koordinatorica: Suzana Ramšak, prof. 

2.7.2.26 EYES 2006 
Dijaki Gimnazije Franca Mikloši�a Ljutomer so se od 17. do 22.9 2006 pod mentorstvom profesorice 

Martine Vogrinec udeležili že �etrte konference Eyes 2006 na Švedskem. Projekt je bil mednarodni, 

saj je sodelovalo kar 8 evropskih držav: Irska, Estonija, �eška, Poljska, Danska, Švedska, Nem�ija in 

seveda Slovenija. Letošnja rde�a nit so bili »Trendi in identiteta«. Cilj konference je bil, da mladi 

preko predavanj, razgovorov in delavnic razmišljajo o trendih in identiteti, ki zaznamujejo njihov in 

naš vsakdan. Govorili so tudi o tem, s kakšnimi trendi se sre�ujejo v posameznih državah. Tako so 

ugotovili, da �eprav živimo vsi v Evropi, se vseeno na tak ali druga�en na�in med seboj razlikujemo. 

Predvsem je še vedno opaziti razliko med zahodom in vzhodom. Opazni so bili tudi trendi, ki se 

pojavljajo bolj ali manj povsod (glasba, moda). 

Mladi so se udeležili predavanju Pära Ströma, ki jim je predstavil zmožnosti moderne tehnologije ter 

kako jo ob�utimo v vsakdanjem življenju. Marsikdo se je ob tem zamislil in vprašal, ali še sploh lahko 

govorimo o zasebnem življenju in svobodi? Kajti s pomo�jo moderne tehnologije smo ves �as pod 

nadzorom in tako naš zasebni prostor postaja vedno manjši. Etnologinja Katarina Gaffman pa jim je 

skušala predstaviti sam pojem trend, kako nastaja in zakaj.  

V internacionalnih skupinah so dijaki poskušali vsak na svoj na�in predstaviti trende, ki so trenutno 

najbolj »in«. Najpogumnejša skupina je trende (biti popoln, lep, plasti�ne operacije), ki zaznamujejo 

življenje mladih, predstavila kar s krajšo sarkasti�no igro. Ostali pa so se trende predstavili s pomo�jo 

elektronskih prosojnic. Razgovori, ki so sledili, so bili seveda zelo zanimivi, saj vsi mladi niso imeli 

enakega mnenja. Na konferenci so se tako zelo veliko nau�ili o trendih in identiteti. Ve�ina pa jih je 

bila na koncu mnenja, da je vseeno najboljše, �e slediš lastnim trendom in tako razvijaš svojo 

osebnost, kot pa �e le slediš množici in postaneš samo eden izmen mnogih. 

Mentorica: Martina Vogrinec, prof. 
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2.7.2.27 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, 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 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. 

2.7.3. Poro�ilo strokovnega aktiva družboslovcev 
Strokovni aktiv družboslovcev je v šolskem letu 2006/2007 izvedel naslednje dejavnosti: 
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2.7.3.1 Popotniški klub  
V šolskem letu 2006/07 je ob �etrtkih potekala izbirna dejavnost pod naslovom Popotniški klub. V 

popotniškem klubu so dijaki naše šole, profesorji in zunanji sodelavci predstavili svoje izkušnje s 

potovanj. Namen sre�anj je bil, da dijaki spoznajo tuje dežele, tamkajšnje prebivalce, njihovo življenje 

in navade. Ob tem so dijaki sprejemali nove kulturne dimenzije in sprejemali navodila za organizacijo 

lastnih potovanj. Bilo je 7 potopisnih predavanj in ena popotniška delavnica. Predstavljene so bile 

naslednje pustolovš�ine: Zahodna obala ZDA, Jordanija, Los Angeles, Španija, Egipt, ZDA, Indokina. 

Odziv dijakov je bil zelo dober, saj se je v povpre�ju predavanja udeležilo 40 dijakov. 

Mentor: Franc �uš, prof. 

2.7.3.2 Priprave na zgodovinsko tekmovanje  
Šolsko zgodovinsko tekmovanje je bilo izvedeno kot vsako leto v januarju. Tema tekmovanja je bila 

Slovenci v prvi jugoslovanski državi in Rudolf Maister. Dijaki so vsa potrebna navodila dobili pri 

svojih profesorjih in na oglasni deski takoj, ko je bila tema razpisana. Tekmovanja, ki je potekalo 17. 

1. 2007, se je udeležilo 40 dijakov, torej dijaki, katere zgodovina zanima. Prvi trije dijaki so se uvrstili 

na državno tekmovanje in sicer povrsti Drago Novak, Igor Golob in Jernej Pelan.  

Za dijake, ki so se uvrstili na državno tekmovanje je bilo potrebno pripraviti dodatno literaturo (kopije 

-trije izvodi). V mesecu marcu so potekale intenzivne priprave za državno tekmovanje in dijaki so se 

zavzeto pripravljali, �eprav so imeli še številne druge obveznosti. Državno tekmovanje je potekalo 31. 

3. 2007 na Šolskem centru Rudolfa Maistra v Kamniku. Tekmovanje je potekalo v dveh delih.  

Med posamezniki je Drago Novak dobil srebrno priznanje, v ekipnem delu pa je naša gimnazija 

zasedla tretje mesto in s tem osvojila bronasto priznanje. 

Z rezultati na državnem tekmovanju sem zadovoljen, saj sta z veseljem sodelovala tudi dijaka �etrtega 

letnika, ki sta imela v tem �asu številne druge obveznosti. Poudariti moram, da se naši dijaki zelo 

izkazali pri terenskem delu, kjer je potrebno tudi dosti iznajdljivosti, ne samo nau�enega znanja. 

Menim, da je državno zgodovinsko tekmovanje pozitivna pridobitev, saj se vsako leto udeleži tega 

tekmovanja vedno ve� srednjih šol in s tem tudi ve� tekmovalcev. Zgodovina je namre� nacionalni 

predmet, kjer se poudarja patriotizem in se tudi dijaki zavedajo kako so dogodki iz preteklost vplivali 

na današnje dogajanje oz. kateri klju�ni dogodki so pripeljali do osamosvojitve Slovenije. 

Mentor: Danilo Obal, prof. 

2.7.3.3 Priprave na geografsko tekmovanje 
V �etrtek, 19. 4. 2007 je v Rogaški Slatini potekalo 12. državno tekmovanje v znanju geografije. Na 

tekmovanju so našo šolo uspešno zastopali :Katja Sraka, Luka Prelog in Vito Šadl, vsi dijaki 2. e 
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oddelka in so v ekipni konkurenci zasedli sedmo mesto. Da so se sploh lahko uvrstili na državno 

tekmovanje, so morali svoje znanje najprej izkazati tako na šolskem tekmovanju, kjer so v konkurenci 

15 ekip zasedli prvo mesto in nato še na regijskem tekmovanju. Regijsko tekmovanje je potekalo 29. 

3. 2007 na gimnaziji v Lendavi. V ekipni konkurenci so naši dijaki zasedli drugo mesto. Med 

posamezniki je bil Luka Prelog �etrti, Katja Sraka tretja in Vito Šadl prvi. Vsa tri tekmovanja so bila 

sestavljena iz dveh delov. Najprej so tekmovalci pisali test, ki je bil sestavljen na temo Vplivi 

Zemljinih geofizikalnih procesov in pojavov na življenje ljudi. V drugem delu so tekmovalci morali 

svoje geografsko znanje izkazati na terenu, kjer so reševali razli�ne naloge.  

Mentor: Franc �uš, prof. 

2.7.3.4 Zgodovinsko tekmovanje- Pot v prihodnost 
V soboto, 21. aprila 2007 je na naši šoli potekalo zgodovinsko tekmovanje za naslovom »Pot v 

prihodnost«. Organizator tekmovanja je bilo Prleško društvo generala Maistra. Tekmovanje je bilo 

letos organizirano prvi�. Namen tekmovanja je popularizirati zgodovino med mladimi, pove�ati 

zanimanje in zanje o mejnikih v sodobni slovenski zgodovini, predstaviti like Slovencev, ki so svoje 

delo in življenje posvetili za naš narod. Tekmovalo je 11 tri�lanskih ekip, ki so imele 60 minut �asa za 

reševanje tekmovalnih pol. Tekmovalna vprašanja so bila sestavljena iz treh tematskih sklopov: 

general Rudolf Maister, Prlekija v �asu 2. svetovne vojne in osamosvojitvena vojna leta 1991. Na 

tekmovanju so našo šolo predstavljali Anja Kosi, Mihaela Vaupoti� in Aljaž Kraner, ki so se 

pripravljali pod mentorstvom prof. Danila Obala in zasedli odli�no tretje mesto ter s tem prejeli 

bronasto priznanje.  

Tekmovanja so se udeležili tudi priznani zgodovinarji. Med njimi je bil g. Bruno Hartman, najboljši 

poznavalec življenja generala Rudolfa Maistra, ki je o njem napisal tudi ve� knjig. Za nagrade in 

malico je poskrbela Slovenska vojska pod pokroviteljstvom katere je potekalo tudi to tekmovanje.  

Mentorji: aktiv zgodovinarjev 

2.7.3.5 Mednarodni mladinski parlament  
Na pobudo avstrijskega štajerskega deželnega zbora je bil organiziran mednarodni mladinski 

parlament v Grazu. Na naši gimnaziji sta bila izbrana dijaka Barbara Berki in Matevž Zih iz 2.c, da se 

udeležita zasedanja. Parlament je trajal od 1. do 3. maja 2007. Namen sre�anja je bil, da dijaki iz 

posameznih držav predstavijo svoj politi�ni sistem (Slovenija, Italija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška) 

ter da oblikujejo 4 komiteje (delo in socialne zadeve, �lovekove pravice, mobilnost in ekologija ter 

ustava in identiteta) in razpravljajo o aktualni problematiki v Evropi ter da sestavijo peticijo za 

evropski parlament v Bruslju.  
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Udeležba na parlamentu je bila zelo pou�na za dijake, saj so se ukvarjali z aktualnimi temami kot so 

pravice delavcev, onesnaževanje okolja, pravice žensk, ustava evropske unije, zaposlovanje mladih ter 

še kaj. Hkrati pa so lahko dobili ob�utek, kako potekajo politi�ne seje in zasedanja.  

Mentor: Jasna �iri�, prof.  

2.7.3.6 Mladinski parlament  
V šolskem letu 2006/2007 so se �lani mladinskega parlamenta sestali trikrat v za�etku šolskega leta. 

�lani so se dogovorili, da ne bodo izvajali volitev, da se bodo še dalje dobivali ob �etrtkih 7. uro, da 

bodo poskušali pridobiti nove �lane ter da bodo kot prvo opravili anketo o zadovoljstvu dijakov na 

šoli. Zaradi razli�nih drugih dejavnosti, izostajanja na sejah in nezainteresiranosti �lanov, je mladinski 

parlament nehal delovati januarja 2007. Zaradi tega tudi ni bila izvedena nobena od napovedanih 

nalog.  

Mentor: Jasna �iri�, prof.  

2.7.3.7 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 40 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  

2.7.3.8 Raziskovalne naloge  
Dijakinji 3. e oddelka Urška Šajnovi� in Damijana Hajdinjak sta v šolskem letu 2006/07 pri zgodovini 

izdelali raziskovalno nalogo z naslovom Franc Mikloši� – vitez slovenske besede. Udeležili sta se tako 

regijskega kakor državnega tekmovanja mladih raziskovalcev katerega je organiziral Zavod za 

tehni�no kulturo in dosegli zlato priznanje. Ob uporabi številnih virov sta na ve� kot 100 straneh 

predstavili vlogo in pomen Franca Mikloši�a za slovenski narod. Predstavili sta tudi poznavanje 
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Franca Mikloši�a in njegovega dela danes tako med dijaki naše šole kakor v okolju iz katerega je 

Mikloši� izhajal.  

Mentor: Franc �uš, prof.  

2.7.3.9 Rim in Pompeji 
V okviru OIV 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.  

Menimo, da so z ekskurzijo pridobili kar precej novega znanja oziroma, da so že pridobljeno znanje 

poglobili in nadgradili z izkušnjami doživetega.  

Mentorji: aktiv družboslovja 

2.7.3.10 Šolske glasbene skupine 
V šolskem letu 2006/07 je na šoli delovalo kar nekaj glasbenih skupin, v katerih so sodelovali dijaki 

gimnazije in vzgojiteljske šole. Glasbeniki so z veseljem preigravali repertoar, ki je zajemal razli�ne 

zvrsti glasbe: od starega roka, narodno zabavne ter klasi�ne glasbe. V ospredje so prihajale zasedbe, v 

katerih so bili predvsem �lani istega razreda. Z nastopi so se predstavili na razli�nih šolskih 

prireditvah, med drugim tudi na Kulturnem maratonu 2007. 

Mentor: Borut Slavic, prof. 

2.7.3.11  »Mladi za razvoj« 2006 
Organizacija European Schoolnet in Evropska Komisija je priredila, v okviru Evropskih dni razvoja, 

ki so potekali od 16. do 20. oktobra 2006 v Bruslju, nate�aj umetniških del, posve�enih razvojnemu 

sodelovanju v Afriki. 

Nate�aja se je udeležila Jasmina Klemen�i� iz 3. e in dosegla 2. mesto na nate�aju »Mladi za razvoj« 

2006. Za kvalitetno izdelani plakat je bila povabljena na 3 dnevni obisk v Bruselj.  

Mentor: Tanja Trajbari� Lopert 



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

� � ����� �
�   

 Stran 39 23.9.2007 

2.7.3.12 Likovna delavnica  
Likovna delavnica, ki je potekala enkrat tedensko v �asu OIV, se je udeležilo 7 dijakov. Dijaki so se 

u�ili risati portret, izdelovati papir in nanj tiskati grafiko v tehniki vodnega tiska, izdelovati posodice 

iz gline za zeliš�a. Dijaki so med drugim tudi poslikali steno v u�ilnici U-V2. Izvedenih je bilo 16 ur.  

Mentor: Tanja Trajbari� Lopert.  

2.7.4. Poro�ilo strokovnega aktiva naravoslovcev 
Strokovni aktiv naravoslovcev je v šolskem letu 2006/2007 izvedel naslednje dejavnosti: 

2.7.4.1 Priprave na tekmovanje iz razvedrilne matematike 
Priprave na tekmovanje iz Razvedrilne matematike so se pri�ele že maja v šolskem letu 2005/2006. 

Izbrani dijaki so se v soboto 30. 9. 2006 udeležili 17. državnega tekmovanja iz razvedrilne 

matematike, ki je bilo na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Iz naše šole se je tekmovanja 

udeležilo 11 dijakov, med katerimi jih je sedem osvojilo priznanja. 

Mentor: Irena Rauter Repija, prof. 

2.7.4.2 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. 

21. Šolsko izbirno tekmovanje iz logike je potekalo 29. 9.2007 na gimnaziji F. Mikloši�a Ljutomer. 

Na tekmovanju je sodelovalo 86 tekmovalcev. Na tem tekmovanju lahko dijaki prejmejo bronasta 

priznanja. Letošnji dobitniki so: 

21. državno tekmovanje iz logike, je potekalo 11. novembra, na Fakulteti za elektrotehniko v 

Ljubljani. Našo gimnazijo je zastopalo 11 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.  

Mentor: Irena Rauter Repija, prof. 

2.7.4.3 Priprave na matemati�no tekmovanje 
Dijaki Gimnazije Franca Mikloši�a Ljutomer so se udeležili matemati�nih tekmovanj v dveh 

kategorijah: 
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− 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 15.3.2007 na šoli, naloge pa so bile enake v celotni Sloveniji. Tekmovanja se 

je udeležilo 206 dijakov, ki so skupaj dosegli 68 bronastih priznanj. 

Izbirnega tekmovanja iz matematike se je udeležilo 42 dijakov. Tekmovanje je potekalo 4.4.2007 na 

šoli. Dijaki so dosegli 14 srebrnih priznanj. Na podlagi rezultatov so bili izbrani dijaki, ki so se uvrstili 

na državno tekmovanje. 

Državno tekmovanje je bilo 21.4.2007 na I. Gimnaziji v Mariboru, udeležili so se ga trije naši dijaki in 

vsi trije so osvojili zlata priznanja. 

Kategorija B 

Tudi v tej kategoriji so se dijaki prostovoljno udeležili tekmovanja Mednarodni matemati�ni Kenguru. 

Tekmovanje je prav tako potekalo 15.3.2007 na šoli.. Tekmovanja se je udeležilo 28 dijakov, ki so 

skupaj dosegli 10 bronastih priznanj. 

Regijskega tekmovanja iz matematike se je udeležilo 5 dijakov naše šole, tekmovanje pa je bilo 

4.4.2007 na Ekonomski šoli v Šolskem centru na Ptuju. Dijaki so dosegli 1 srebrno priznanje. Na 

podlagi rezultatov se je dijakinja uvrstila na državno tekmovanje. 

Državno tekmovanje je bilo 21.4.2007 na I. Gimnaziji v Mariboru in edina udeleženka iz naše šole je 

osvojila zlato priznanje. 

Mentorice: Mira Babi� prof., Irena Rauter Repija, prof. in Mateja Škrlec prof. 

2.7.4.4 Dodatni pouk matematike 
Potekal je ob �etrtkih 7. šolsko uro. Obiskovalo ga je 13 dijakov prvih letnikov in 3 dijaki drugega 

letnika. Dijaki so reševali tekmovalne naloge in se u�ili snov, ki je ni v u�nem na�rtu, je pa potrebna 

za tekmovanja. V �asu po tekmovanjih so dijaki spoznavali matemati�ne igre. 

Dodatni pouk je potekal od meseca oktobra do konca šolskega leta, skupno 25 krat. 

Mentorica: Mateja Škrlec, prof. 

2.7.4.5 Matemati�ni tabor Ptuj 
Odvijal se je 15., 16. in 17. marca 2007 v Mladinskem preno�iš�u Kurent na Ptuju. Odhod iz 

Ljutomera je bil v petek 15.3. ob 17.00, prihod v Ljutomer pa v nedeljo 17.3. ob 15.00. Udeležilo se 

ga je 13 dijakov in u�iteljica Mateja Škrlec. 
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Na matemati�nem taboru so dijaki reševali naloge po skripti, pripravljeni posebej za tabor. 

Mentorica: Mateja Škrlec, prof. 

2.7.4.6 Medmrežno tekmovanje iz matematike 
V šolskem letu 2006/2007 se je naša gimnazija prvi� udeležila medmrežnega tekmovanja iz 

matematike. Ker imamo dobro vzpostavljen sistem u�ilnic Moodle, sem dijakom v vsaki u�ilnici za 

posamezen razred uredila poglavje, ki je vsebovalo navodila in naslov spletne strani, preko katere so 

lahko dostopali do tekmovanja. Posebnih priprav v živo ni bilo, lahko pa so dijaki vse potrebno 

vprašali preko foruma v njihovi spletni u�ilnici. 

Finalnega tekmovanja v Hitrem in zanesljivem ra�unanju, ki je bilo 31.3.2007 v �rnomlju, so se iz 

naše gimnazije udeležili 4 dijaki in sicer: Vu�ko Damjan (3.c), Barbara Berki (2.c), Janez Magdi� (2.c) 

in Sabina Magyar (2.b). 

Dijaki so tekmovali v tretji skupini, nobeden izmed njih pa ni osvojil eno izmed prvih treh mest.To 

tekmovanje je letos potekalo prvi�. Poteka pod okriljem ZRSŠ in Ministrastva za šolstvo. Naslednje 

leto nameravajo tekmovanje še razšiti na mednarodno raven, s �imer sta se strinjala tudi glavna 

govornika, direktor ZRSŠ Gregor Mohor�i� in podsekratar na MŠŠ Borut �ampelj. 

2.7.4.7 Mednarodno tekmovanje iz matematike 
V sredo 15.11.2006 so se dijaki Gimnazije Franca Mikloši�a udeležili Mednarodnega tekmovanja iz 

matematike, katerega se udeležujejo Gimnazija Franca Mikloši�a Ljutomer, gimnazija iz 

Zalaegerszega, gimnazija iz Bad Radkesburga in Gimnazija �akovec. Sre�anje je to leto potekalo na  

Mentorici: Mira Babi�, prof. in Mateja Škrlec, prof. 

2.7.4.8 Priprava raziskovalnih nalog z ekološkimi in kemijskimi vsebinami 
V šolskem letu 2006/2007 smo dijakom ponudili možnost izdelave raziskovalnih nalog. Za projekt se 

je odlo�ila dijakinja Barbara Berki iz 2.C in si izbrala nalogo o biolplinarnah, ki jo je kasneje naslovila 

Zelena energija in dijakinje Maja Fras, Katja Horvat, Gabrijela Tkalec in Anja Feren�ak iz 3.c, ki so 

že lani delno izdelale nalogo o ekološko pridelani hrani, ki so jo letos nadaljevale. 

Obe nalogi sta na regijskem tekmovanju, ki je bilo 17.maja 2007 v Bodoncih prejeli srebrno priznanje, 

Barbara Berki se je s svojo nalogo uvrstila na državno tekmovanje, ki je bilo 1.junija 2007 v Murski 

Soboti in tudi tam prejela srebrno priznanje. 

Mentorica: Mateja Godec, prof. 
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2.7.4.9 Priprave na tekmovanje iz biologije 
Na šoli je bilo organizirano šolsko tekmovanje iz biologije, ki se ga je udeležilo 15 dijakov iz 4. 

letnikov. Na državno tekmovanje, ki je bilo 24.03.2007 na Gimnaziji Vi� v Ljubljani se je uvrstilo 9 

dijakov. Dosegli smo eno bronasto priznanje, vsem ostalim dijakom je do priznanja manjkalo zelo 

malo.  

Mentorica: Marija Meznari�, prof. 

2.7.4.10 Priprave na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
V okviru šole vsako leto organiziramo šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni za vzgojiteljski 

in gimnazijski program. Tekmovanje je letos bilo v petek 13. 10. 2006.  

Na državno tekmovanje, ki je bilo 25.11.2006 v Mariboru, se je uvrstilo 6 naših dijakinj, ki so dosegle 

3 zlata priznanja in 3 srebrna priznanja in sicer: 

Z letošnjimi rezultati smo lahko zadovoljni, saj so letošnja zlata priznanja na državnem nivoju zelo 

redka. 

Mentorici: Marija Meznari� prof. in Vesna Vrhovski, prof. 

2.7.4.11 Podjetniški krožek 
V šolskem letu 2006/2007 so dijaki Gimnazije Franca Mikloši�a Ljutomer sodelovali v podjetniškem 

krožku. Pri podjetniškem krožku je sodelovalo 7 dijakov. 

Podjetje so dijaki ustanovili decembra 2006 z imenom PAPERKI d.d. in so ga registrirali v registru 

Junior Achievement. Glavna panoga podjetja je bila izdelovanje in prodaja daril, �estitk in koledarjev 

ter organizacija dogodkov. Realizirali so samo proizvodnjo in prodajo daril in sicer zelo uspešno.  

Darila, glinene posode za vlaženje zraka, so dijaki izdelali ro�no in jih tudi polepšali. Po žganju 

izdelkov so jih tudi okrasno zapakirali. Izdelki so bili namenjeni profesorjem Gimnazije Ljutomer, ki 

so jih dobili kot darila ob koncu leta. Za pripravo teh izdelkov so dijaki nabavili material s svojim 

denarjem, ki so si ga ob pla�ah tudi povrnili. V primeru gline so naredili kompenzacijo. Zaradi 

kon�nega pla�ila za opravljeno delo so odprli tudi svoj za�asni ban�ni ra�un in sicer pri Novi 

Ljubljanski banki d.d. v poslovalnici Ljutomer, ki jo zastopa Zinka Haložan in je prav tako vodja 

poslovalnice. Za ra�un so pooblastili direktorja podjetja, Sama Fijavž in predsednica uprave, 

Samantho Roškar.  

Dijaki so pri tem na koncu šolskega leta za opravljeno delo prejeli pla�ilo in zatem likvidirali podjetje. 

Izpla�ali so tudi 5 delnic, ki so imele 20% donos. 
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V okviru podjetniškega krožka so se udeležili tudi številnih tekmovanj z poslovno idejo CHILDPI. 

Oktobra 2006 so se udeležili Regionalnega sre�anja mladih v Pomurski regiji z namenom spodbujanja 

podjetništva. Predstavili so svojo podjetniško idejo in osvojili 1. mesto in s tem udeležbo na 

nadaljnjem tekmovanju v Ljubljani za Naj podjetniško idejo.  

V Ljubljani so s tem poslovnim na�rtom prejeli bronasto plaketo za Naj podjetniško idejo.  

S projektom CHILDPI pa so se predstavili tudi na GEA Collegu, vendar tam zaradi številnih šol, ki 

imajo ekonomske predmete vidnega mesta niso zasedli.  

Pomembno pri vsem tej je bilo, da so dijaki spoznali, kaj pomeni biti uspešen podjetnik. 

Mentorica: Nina Žuman, prof. 

2.7.4.12 Priprave na tekmovanje iz kemije 
Šolsko tekmovanje iz kemije je bilo letos izvedeno 25.1.2007. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 

140 dijakov iz vseh letnikov. .Med dijaki, ki so se najbolje odrezali, smo izbrali 12 tistih, ki so se 

kasneje udeležili državnega tekmovanja. 

Državno tekmovanje je bilo 5.5.2007 v Ljubljani. Od februarja naprej so za izbrane dijake potekale 

priprave ob �etrtkih 7. uro in po dogovoru z dijaki za posamezen letnik.  

Med 12 dijaki jih je na državnem tekmovanju kar 7 dobilo priznanje. 

Poleg tega tekmovanja, pa smo letos ponovno imeli izbranca, ki sta bila povabljena na izbirno 

tekmovanje za Mednarodno kemijsko olimpijado. 

Mednarodna kemijska olimpijada IChO je tekmovanje gimnazijskih dijakov v znanju kemije in poteka 

vsako leto v drugi državi. Vsako državo zastopajo štirje dijaki in dva mentorja.  

V za�etku šolskega leta so na izbirno tekmovanje povabili okrog 60 dijakov 3. in 4. letnikov, ki so v 

minulih letih uspešno tekmovali na državnih tekmovanjih. Med temi povabljenci sta bila tudi Miha 

Habi�, dijak 4. letnika in Damjan Vu�ko, dijak 3. letnika. Oba sta bila uspešna na prvem izbirnem 

tekmovanju, kjer so izbrali 20 najboljših dijakov in se udeležila nadaljnjih priprav. 

Damjan je izpadel po drugem krogu tekmovanj, Miha pa uspešno prestal kar tri vmesne izbirne teste in 

preizkus laboratorijskih veš�in iz analizne in organske kemije, kjer je bil celo najboljši in se tako 

uvrstil med štiri dijake, ki so zastopali našo državo v Moskvi med 14. in 21. 7.2007. Poleg Miha so v 

Moskvo potovali še Jan Kogoj iz Gimnazije Škofja Loka, Jan Bitenc iz Gimnazije Bežigrad in Irena 

Matkovi� iz II. Gimnazije Maribor in profesorja iz FKKT v Ljubljani. 

Mentorica: Mateja Godec, prof. 
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2.7.4.13 Priprave na tekmovanje iz fizike 
18. januarja 2007 je poteklo na naši gimnaziji šolsko tekmovanje iz znanja fizike. Kot vsako leto, je bil 

tudi letos odziv množi�en, se je tekmovanja udeležilo �ez 80 dijakov. Možnost tekmovanja imajo vsi 

letniki, same naloge pa so temu prilagojene. Tekmuje se namre� v treh skupinah: 

− 1. skupina – mehanika 

− 2. skupina – toplota in elektrika 

− 3. skupina – maturantje 

Na regijsko tekmovanje so se uvrstili pet dijakov 1. skupine, en dijak 2. skupine in en dijak 3. skupine. 

Regijsko tekmovanje je potekalo na Gimnaziji Ptuj. Kljub mo�ni konkurenci (84 tekmovalcev), se je 

kar pet od sedmih dijakov uvrstilo na državno tekmovanje.  

Državno tekmovanje je potekalo 14. aprila na Srednji šoli Ivan�na Gorica. Kljub zahtevnim nalogam, 

so se dijaki domov vrnili z novimi izkušnjami. Tudi njihove uvrstitve so dobre. Posebej moram 

izpostaviti Jureta Sen�arja in Mateja Mlinari�a za prejeti pohvali. Organizatorji tekmovanja so se res 

izkazali in nam polepšali sobotni dan. 

Mentorja: Darrinka Urši�, prof. in Simon Ulen, prof. 

2.7.4.14 Salzburg 
Dijaki 3. letnikov so v okviru OIV opravili medpredmetno ekskurzijo v Salzburg. 

V zgodnjih jutranjih urah smo se odpeljali proti meji in naprej proti Haleinu. Najprej smo se spustili v 

rudnik soli v Haleinu. Zraven rudnika smo si ogledali še keltsko naselbino. Nato smo nadaljevali pot 

proti Salzburgu. Ogledali smo si dvorec Hellbrunn z zanimivimi vodnimi igrami. Ekskurzijo smo 

nadaljevali z ogledom muzeja – »hiše narave«. Naslednji dan smo si ogledali park – vrt ob gradu 

Mirabell in stari del mesta z vsemi zanimivostmi (Mozart). Po kratkem odmoru za kosilo smo se 

odpeljali v živalski vrt. Naše raziskovanje smo zaklju�ili z ogledom pivovarne. 

Mentorica: Darinka Urši�, prof. 

2.7.4.15 Ra�unalništvo 
V prvem semestru šolskega leta 2006/07 se je v okviru obveznih izbirnih vsebin izvajal pouk 

informatike. Tega se je udeležilo 7 dijakov. V okviru tega so dijaki iskali primere uporabe 

informacijskih sistemov in opredelili njihov namen, ugotavljali pomen ažurnosti in zanesljivosti 

podatkov, izdelali model izbranega procesa v realnosti, relacijski model podatkov izbranega procesa in 

razli�ne poizvedbe, obrazce in poro�ila izbranega primera. 
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Dijaki so pomagali pri oblikovanju mese�nika, spletnih strani gimnazije, foruma in publikacij. V 

okviru krožka smo se spopadli tudi z digitalnim videom in digitalno fotografijo. 

Mentor: Dušan Vaupoti�, abs. 

2.7.4.16 Krožek Rde�ega križa 
V šolskem letu 2007/2008 smo na šoli organizirali krožek Rde�ega križa, na katerem so se dijaki 3. 

letnikov usposabljali v znaju nudenja prve pomo�i. V okviru tega krožka smo organizirali 

krvodajalsko akcijo, ki je bila 19.3.2007. 

Mentorica: Sonja Koroša 

2.7.4.17 Šahovski krožek 
Krožek je potekal vsak �etrtek sedmo šolsko uro v u�ilnici 19, zaradi uporabe projektorja in 

ra�unalnika, ki sem ga rabila za predstavitev šahovske igre preko ra�unalnika, program Fritza.  

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. 

3.2.2007 sem skupaj z Gruškovnjak Gregorjem (5 ur) igrala šah za našo šolo v sindikalnih igrah v 

domu Partizan Ljutomer. Turnir je potekal v dvojicah in igrali smo na �as 10 minut na igralca. 

Osvojila sva tretje mesto in s tem pripomogla h kon�ni uvrstitvi naše šole, ki je osvojila prvo mesto na 

sindikalnih igrah 2006/2007. 

Za kulturni maraton sem pripravila šahovsko delavnico – 5. šahovski turnir skupaj z Anko Beznec in 

zunanjim sodelavcem, sodnikom Miroljub Mani�. Šahovski turnir je trajal 4 ure na dijaka, vsak igralec 

je imel na razpolago 10 minut igre, skupaj torej ena igra 20 minut. 

Mentorica: Vesna Vrhovski, prof. 

2.7.5. Poro�ilo strokovnega aktiva u�iteljev predšolske vzgoje 
Strokovni aktiv u�iteljev predšolske vzgoje je v šolskem letu 2006/2007 izvedel naslednje dejavnosti: 

2.7.5.1 Sre�anje srednjih vzgojiteljskih šol v Celju – Vzgojiteljada 
Tako kot vsako leto, smo se tudi letos udeležili sre�anja srednjih vzgojiteljskih šol v Celju. Sre�anja se 

je udeležilo zraven naše šole še sedem šol iz cele Slovenije. Sre�anje je potekalo v duhu sodelovanja 

dijakov in mentorjev v razli�nih delavnicah (likovna, plesna, glasbena, dramska, novinarska) in 

tekmovanja (odbojka za dekleta in  dvoranski hokej za fante). Sre�anja se je udeležilo 25 dijakov iz 

vseh letnikov Predšolske vzgoje. 

Mentorice dijakom so bile profesorice: Barbara Špilak, Karolina Erjavc in Saša Vrbnjak.  
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2.7.5.2 Nastopi dijakov 3.v letnika z lutkovno igrico po vrtcih 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo z dijaki 3.v letnika pripravili lutkovno igrico z naslovom 

»Radovedni piš�ek«, s katero smo nastopali po razli�nih vrtcih. Pri pripravah, kot tudi izvedbi so 

sodelovali prav vsi dijaki tega letnika, saj je priprava in izvedba lutkovne igrice v letnem delovnem 

na�rtu za 3. letnik Predšolske vzgoje. Tako smo z dijaki obiskali kar 10 vrtcev (Podgorci, Velika 

Nedelja, Ormož, Ivanjkovci, Veržej, Murska Sobota – vrtec Lavra, Martjanci, Cven, Mala Nedelja in 

Ljutomer). Dijaki so s temu nastopi pridobili veliko znanja tako s podro�ja nastopanja v lutkovni igrici 

kot tudi znanja, kako lutkovno igrico približati predšolskim otrokom. 

Mentorice dijakom so bile profesorice: Barbara Špilak, Karolina Erjavc, Tanja Bigec in Bernarda Fras. 

Nosilka nastopov pa je bila Bernarda Fras, prof. 

2.7.5.3 Tekmovanje z lutkovno igrico 
Z lutkovno igrico »Radovedni piš�ek« smo se odpravili tudi na obmo�no sre�anje lutkovnih in 

gledaliških skupin v Sv. Jurij ob Š�avnici. Dijaki so bili zelo motivirani in so v sam nastop vložili 

veliko svojega dela in truda, kar se jim je na koncu tudi obrestovalo, saj so bili izmed devetih skupin 

najboljši. Kot najboljša skupina tega sre�anja so dobili vstopnico, da se udeležijo obmo�nega 

tekmovanja lutkovnih in gledaliških skupin, ki se je odvijalo v Murski Soboti. Tudi tam so pokazali, 

da so dobri, a žal se nismo uvrstili naprej. Kljub vsemu smo z rezultati, ki so jih dosegli naši dijaki 

nadvse zadovoljni, saj so presegli naša pri�akovanja, ker velja omeniti, da se vsako leto udeležimo 

sre�anj, a vedno z razli�no zasedbo dijakov. 

Mentorice dijakom so bile profesorice: Barbara Špilak, Karolina Erjavc, Tanja Bigec in Bernarda Fras. 

Nosilka je bila Bernarda Fras, prof.. 

2.7.5.4 Lutkovni abonma 
V sodelovanju z JSKD-ja Ljutomer smo si z dijaki tudi letos ogledali lutkovne predstave v KD 

Ljutomer. Letos smo si tako ogledali v sklopu lutkovnega abonmaja kar pet predstav, in sicer: �arobni 

�embalo, Snegulj�ica, Miškolin, Prihaja cirkus in Ringaraja. Za dijake so ogledi lutkovnih predstav 

zelo pomembni, saj si pridobivajo znanja o nastopanju in obnašanju na odru, kakor tudi znanja, ki jih 

rabijo tudi pri razli�nih strokovno-teoreti�nih predmetih. Vso to pridobljeno znanje pa dijaki koristno 

uporabijo v 3. letniki, ko se tudi sami preizkusijo v nastopanju z lutkovno igrico po vrtcih. 

Nosilka lutkovnega abonmaja je bila Barbara Špilak, prof. 

2.7.5.5 Gledališke predstave 
Z dijaki Predšolske vzgoje so si ogledali dve gledališki predstavi in ena izmed teh dveh je bila  »Volk 

in kozli�ki«. Za oglede predstav smo se odlo�ili zato, ker si tudi tukaj dijaki pridobivajo potrebna 



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

� � ����� �
�   

 Stran 47 23.9.2007 

znanja o nastopanju in obnašanju na odru, kakor tudi znanja za razli�ne strokovno-teoreti�ne 

predmete, ki jih kasneje konkretno uporabijo pri svojem nastopanju z lutkovno igrico ali pa tudi, �e se 

dijaki tako odlo�ijo, z gledališko igrico.  

Nosilka ogledov gledaliških predstav je bila Barbara Špilak, prof. 

2.7.5.6 Ogled nastopa vokalne skupine BIT 
Za pozitivno vrednotenje dijakov do dela ustvarjalcev in poustvarjalcev v glasbi, še bolj konkretno na 

podro�ju petja, smo se odlo�ili, da si bodo ogledali nastop vokalne skupine BIT. Vokalna skupina BIT 

namre� ustvarja in poustvarja dela razli�nih slovenskih in tujih skladateljev na zanimiv in neobi�ajen 

na�in. Dijakom smo tako omogo�ili, da so se seznanili z razli�nimi tehnikami petja in tudi z razli�nimi 

tehnikami prirejanja glasbenih del. Vzdušje, ki ga je ustvarila vokalna skupina BIT med dijaki, je 

težko opisati, saj jih je petje �isto prevzelo. 

Nosilka ogleda je bila Barbara Špilak, prof. 

2.7.5.7 Ogled baletne predstave, Narodne in Moderne galerije ter Grafi�nega centra 
Z dijaki Predšolske vzgoje smo si ogledali baletno predstavo »Kdo je najmo�nejši« v Operni hiši v 

Ljubljani. Cilj je namre�, da bi dijaki vedeli vrednotiti delo in trud nastopajo�ih in da bi tudi teoreti�no 

znanje, ki ga dobijo pri strokovno-teoreti�nih predmetih v šoli, še bolj poglobili z ogledom takih 

predstav. Da pa bi poglobili svoje znanje tudi pri predmetu likovna z metodiko, smo si ogledali 

razli�ne razstave. Dijaki 1. letnika so si ogledali razstave v Narodni galeriji, dijaki 2. letnika razstave v 

Moderni galeriji ter dijaki 3. in 4. letnika pa razstavo v Grafi�nem centru. 

Nosilki ekskurzije v Ljubljano sta bili profesorici Barbara Špilak in Karolina Erjavc. 

2.7.5.8 Zgodovinsko-umetnostna ekskurzija na Ptuj 
V okviru medpredmetne povezave smo se odlo�ili, da si z dijaki 1., 2. in 3. letnika Predšolske vzgoje 

ogledamo mesto Ptuj in njegov grad. Dijaki so si tako ogledali fevdalne stanovanjske kulture, orožja, 

glasbila in pustne maske ter grajsko galerijo. Po ogledu gradu so se odpravili na sprehod po Ptuju ter 

se seznanili z življenjem na Dravskem polju v zgodovini in si ogledali še rimske kamnite spomenike. 

Dijaki so tako poglobili svoje znanje pri naslednjih predmetih: zgodovini, sociologiji, glasbi z 

metodiko in likovni z metodiko, saj je ekskurzija pomembno vplivala na razumevanje splošne 

zgodovine, kakor tudi zgodovine glasbe in likovne kulture. 

Nosilka ekskurzije je bila Tatjana Rozmari�-Poštrak, prof. 
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2.7.5.9 Obdarovanje otrok zaposlenih na Gimnaziji Franca Mikloši�a 
Letos smo že drugi� priredili pred boži�no-novoletnimi prazniki obdarovanje otrok zaposlenih na 

GFM. Z dijaki Predšolske vzgoje tako sestavimo program za otroke, ki vsebuje igranje lutkovne igrice 

in petje pesmic o zimi in Dedku Mrazu. Letos so tudi 4 dijakinje gimnazijskega programa zaigrale na 

flavte in prav tako sta še dve dijakinji gimnazijskega programa vodili program in z otroki pele 

pesmice. Otoke nato presenetimo tudi z obiskom Dedka Mraza, kateri jim razdeli darila. Sodelovalo je 

6 dijakinj iz gimnazijskega programa in 17 dijakov Predšolske vzgoje, torej skupaj 23 dijakov. 

Mentorica dijakom je bila Barbara Špilak, prof. 

2.7.5.10 Sodelovanje na zaklju�ni prireditvi Vrtca Ljutomer 
Z dijaki 3.v letnika smo nastopali tudi na zaklju�ni prireditvi Vrtca Ljutomer. Naša naloga je bila, da 

otroško petje spremljamo na orffove inštrumente. Tako smo naredili priredbe za dve otroški pesmi in 

se jih tudi nau�ili tako peti kot igrati. Pred samim nastopom smo imeli tudi tri vaje in generalko. Samo 

delo z otroki je dijake navduševalo in so z veseljem sodelovali, saj so jih otroci vedno znova 

presene�ali. Cilj tega sodelovanja ni bil zgolj samo v tem, da jih dijaki samo spremljajo, temve� tudi, 

da so se seznanili, kako pripraviti spremljave za petje pesmi ter kako približati otrokom inštrumente in 

jih navdušiti nad petjem ob spremljavi posameznih inštrumentov. Sodelovalo je 12 dijakov. 

Mentorica dijakom je bila Barbara Špilak. prof. 

2.7.6. Poro�ilo strokovnega aktiva u�iteljev športne vzgoje 
Strokovni aktiv u�iteljev športne vzgoje je v šolskem letu 2006/2007 izvedel naslednje dejavnosti: 

2.7.6.1 Športni dnevi 
− Fuks graba – gozdna u�na pot Korovci 

− Dne 28.9. in 29.9. 2006 smo organizirali športni dan za prve in druge letnike, ki je bil namenjen 

pohodništvu. Trasa pohoda : Ljutomer, Kamenš�ak, Radomerje, Radomerš�ak,Ljutomer. Pohod je 

trajal od 8.00 ure do 13.30 ure in je v obeh dnevih minil brez kakršnih koli težav. Pohoda so se 

udeležili skoraj vsi dijaki, razen tistih, ki so bili odsotni zaradi zdravstvenih težav. Nosilec 

športnega dne je bil aktiv športne vzgoje.  

− Športni dnevi (smu�anje, plavanje, fitnesa in aerobika) so bili izvedeni: 9. 2. 2007, 14. 2. 2007,  

15. 2. 2007, 6. 3. 2007, 4. 6. 2007 in 8. 6. 2007. Športni dnevi so minili v sproš�enem in prijetnem 

vzdušju. Športni pedagogi ocenjujemo izvedbo športnega dne kot zelo uspešno. 

− Dne 12.9.2006 smo v popoldanskem �asu  v okviru tretje ure športne vzgoje organizirali za dijake 

prvih letnikov gimnazijskega programa tekmovanje v malem nogometu in odbojki. Razredi so 
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med seboj igrali po sistemu vsak z vsakim. Dijaki in dijakinje so v igrah z žogo prikazali veliko 

športno vnemo in upoštevali pravila fair playa. 

− Smu�arski te�aj na Rogli in v Bohinju v okviru tretje ure športne vzgoje, od 19.3. do 23.3.2007 

smo organizirali smu�arski te�aj za dijake 2. letnikov gimnazijskega programa. Bivali smo v 

Centru za šolske in obšolske dejavnosti v vasici Gorenje pod Roglo in v domu Bohinj. V sklopu 

35 ur šolske športne vzgoje je bilo 25 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. Zaradi nekoliko slabšega vremena smo realizirali samo 20 ur smu�anja, vendar pa 

smo zaradi tega namenili nekaj ve� ur ostalim športnim aktivnostim. Zaradi velikega števila 

dijakov so dijaki 2.a in 2.b oddelka bivali v domu Bohinj, dijaki 2.c in 2.e oddelka pa v domu 

Gorenje, kjer smo imeli rezervirani polni penzion.  Zaradi normativov, ki jih je potrebno 

zagotoviti pri u�enju smu�anja, so poleg nas profesorjev športne vzgoje smu�anje pou�evali še 

trije najeti u�itelji smu�anja. Dijaki so zaradi ugodnih snežnih razmer imeli idealne pogoje za 

u�enje smu�anja in deskanja na snegu, kar se je videlo ob zaklju�ku smu�arskega te�aja, ko so vsi 

dijaki osvojili osnove smu�anja in deskanja na snegu. Te�aj smu�anja je minil brez ve�jih poškodb 

in izgredov zato ga ocenjujem kot izredno uspešnega. 

− Pohod treh src, 19.5. 2007 v okviru tretje ure športne vzgoje organizirali pohod, ki se odvija v 

sklopu Maratona v Radencih. Pohoda so se udeležili dijaki iz 1.,2. in 3. letnika gimnazijskega 

programa. Poleg njih so se pohoda udeležili dijaki iz 1.,2. in 3. letnika programa predšolske 

vzgoje. Namen pohoda je bil vplivati na vzdržljivostno komponento dijakov in jim približati 

pohodništvo kot zdrav na�in preživljanja prostega �asa. 

2.7.6.2 Šolska športna tekmovanja 
− Odbojka na mivki za dijake in dijakinje. 6. 9. 2006 smo se udeležili obmo�nega odbojkarskega 

turnirja v odbojki na mivki za dijake in dijakinje v Murski Soboti. Dijaki in dijakinje so na 

tekmovanju zasedli drugo mesto in se niso uvrstili na nadaljnje tekmovanje. 

− Ekipno atletsko tekmovanje. 27. 9. 2006 smo se udeležili ekipnega atletskega tekmovanja za 

dijake in dijakinje v Murski soboti. Dijaki so na tekmovanju zasedli skupno šesto mesto od šestih 

ekip. Dijakinje so se uvrstile na skupno �etrto mesto od šestih ekip. 

− Pomursko prvenstvo v malem nogometu za dijakinje. 9. 11.2006 smo se udeležili podro�nega 

tekmovanja za dijakinje v Lendavi.Dijakinje so zasedle na tekmovanju peto mesto od šestih ekip. 

− Podro�no prvenstvo v odbojki za dijakinje. 27. 11. 2007 smo se udeležili podro�nega prvenstva v 

odbojki za dijakinje v Lendavi. Izmed petih ekip so dijakinje Gimnazije Franca Mikloši�a  zasedle 

drugo mesto.  
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− Pomursko prvenstvo v malem nogometu za dijake. 5. 12. 2006 so se naši dijaki udeležili 

pomurskega prvenstva v malem nogometu,ki je potekalo v Radencih. Dijaki so zasedli šesto mesto 

od skupno osmih ekip. 

− Podro�no prvenstvo v odbojki za dijake. 14. 12. 2006 smo organizirali podro�no prvenstvo v 

odbojki za dijake,ki je potekalo na OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru. Dijaki so tekmovali v dveh 

skupinah. 

− Podro�no prvenstvo v rokometu za dijakinje. 12. 2. 2007 smo se udeležili podro�nega prvenstva v 

rokometu za dijakinje, ki je potekalo v Murski Soboti. Šolska rokometna ekipa dijakinj osvojila 

naslov pomurskih srednješolskih prvakinj in si tako priborila uvrstitev v republiško �etrtfinale. 

− Podro�no prvenstvo v rokometu za dijake. 14. 2. 2007 smo se udeležili podro�nega prvenstva v 

rokometu za dijake, ki je potekalo v Murski Soboti. Dijaki so zasedli prvo mesto in se uvrstili v 

nadaljnji krog tekmovanja. 

− �etrtfinale v odbojki za dijake. 15. 3. 2007 smo se udeležili �etrtfinalnega tekmovanja v odbojki 

za dijake, ki je potekalo v Mariboru. Dijaki so na tekmovanju zasedli �etrto mesto in se niso 

uvrstili v nadaljnje tekmovanje. 

− �etrtfinale v rokometu za dijakinje. 21. 3. 2007 smo se udeležili �etrtfinalnega tekmovanja v 

rokometu za dijakinje, ki je potekalo na Ekonomski šoli na Ptuju. Izmed štirih ekip so naše 

rokometašice dosegle 3.- 4. mesto in tako zaklju�ile z nadaljnjim tekmovanjem. 

− �etrtfinale v rokometu za dijake. 29. 3. 2007 smo se udeležili �etrtfinalnega tekmovanja v 

rokometu za dijake, ki je potekalo na Gimnaziji v Ormožu. Naši dijaki so osvojili drugo mesto in 

se s tem uvrstili v naslednji krog tekmovanja. 

− Obmo�no tekmovanje plesno navijaških skupin. V soboto, 24. marca 2007 se je naša plesno-

navijaška skupina Netopirke udeležila obmo�nega tekmovanja v Kranju. Tekmovanje je potekalo 

v športni dvorani srednje Ekonomske šole. Sodniki so jih ocenili z naslednjimi ocenami: 9 8 8 8 8. 

Dekleta so zasedla 6 mesto od desetih skupin. Skupina Gimnazije Franca Mikloši�a se je uvrstila v 

2. krog tekmovanja. 

− Polfinale v rokometu za dijake. Dne 12. 4. 2007 smo se udeležili polfinalnega tekmovanja v 

rokometu za dijake, ki je potekalo na Gimnaziji v Ormožu. Dijaki so zasedli �etrto mesto in s tem 

zaklju�ili tekmovanje. 

− Polfinalno tekmovanje plesno navijaških skupin. V soboto, 14. aprila 2007 se je naša plesno-

navijaška skupina« Netopirke« udeležila polfinalnega tekmovanja v Pivki. Tekmovanje je 
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potekalo v športni dvorani Skala na osnovni šoli Pivka. Sodniki so jih ocenili z naslednjimi 

ocenami: 7 7 7 7 6 8. Dekleta so zasedla 6 mesto od desetih in s tem zaklju�ila tekmovanje. 

− Pomursko prvenstvo v velikem nogometu za dijake. V sredo, 16. 5.2007 smo s 15 �lansko ekipo 

sodelovali na srednješolskem prvenstvu Pomurja v velikem nogometu v Raki�anu. Med osmimi  

ekipami smo dosegli nepri�akovano 1. mesto, kar je doslej v tej športni disciplini najve�ji uspeh 

naše šole, kajti nogomet je vedno bil domena soboške in lendavske šole. 

− Podro�no posami�no prvenstvo v atletiki za dijake in dijakinje. Dne 29. 5. 2007 smo se udeležili 

posami�nega prvenstva v atletiki za dijake in dijakinje, ki je potekalo v Murski Soboti. Dosegli 

smo dve prvi mesti, sedem drugih in štiri tretja mesta. 

2.8. PEDAGOŠKE KONFERENCE IN STROKOVNI AKTIVI 

2.8.1. U�iteljski zbor 
V šolskem letu 2006/2007 smo imeli 18 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. 

2.8.2. 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, obravnavati vzgojno-izobraževalno problematiko v 

oddelku, 

– oblikovali program za delo z nadarjenimi dijaki, 

– oblikovali program za delo z dijaki, ki težje napredujejo, 

– odlo�ali o vzgojnih ukrepih ter 
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– opravljati druge naloge v skladu z zakonom. 

2.8.3. Razredniki oddelkov 
Razredniki so: 

– vodili in organizirali delo oddel�nega u�iteljskega zbora, 

– analizirali vzgojne in u�ne rezultate oddelka, 

– skrbeli za reševanje vzgojnih in u�nih problemov posameznih dijakov, 

– sodelovali s starši in šolsko svetovalno službo, 

– odlo�ali o vzgojnih ukrepih ter 

– opravljati druge naloge v skladu z zakonom. 

2.8.4. 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.  

2.9. RODITELJSKI SESTANKI 

V šolskem letu 2006/2007 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. 
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2.10. PRITOŽBE STARŠEV IN DIJAKOV 

V šolskem letu 2006/2007 sem prejel, ustno in pisno, pet pritožb staršev in dijakov. Vse pritožbe sem 

raziskal in po pogovoru z obema stranema skušal najti najboljšo rešitev. To mi je tudi uspelo, zato 

nobene pisne pritožbe ne bom posredoval na Svet šole. S tem so se tudi strinjali vlagatelji, ki so 

pritožbe umaknili. 
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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 nekoliko manjše kot lansko šolsko leto, prav tako 

je u�ni uspeh nekoliko slabši. To je posledica sorazmerne zasi�enosti tega kadra in vpisa kandidatov in 

kandidatk z manjšim interesom za uspešno kon�anim šolanjem. 

3.1. U�NI USPEH V PROGRAMU PREDŠOLSKA VZGOJA OB KONCU POUKA 

 Poklicni te�aj Prekvalifikacija  Skupaj 

Uspeh Štev. Procent Štev. Procent Štev. Procent 

odli�en 3 42,9 1 3,1 4 10,3 

prav dober 3 42,9 5 15,6 8 20,5 

dober 0 0 22 68,7 22 56,4 

zadosten 0 0 0 0 0 0 

pozitiven 6 85,7 28 87,5 34 87,2 

neocenjen 1 14,2 4 12,6 5 12,8 

skupaj 7 100,00 32 100,00 39 100,00 

Program dokvalifikacija traja dve šolski leti, zaradi tega ni mogo�e izra�unati u�nega uspeha. 

Vpisanih udeležencev je bilo 18. 

3.2. REALIZACIJA POUKA 

Odrasli 
Predmet 

Planirano Realizirano 
Odstotek 

Otroška in mladinska književnost 28 28 100,00 

Športna vzgoja z metodiko 28 28 100,00 

Glasba z metodiko 140 140 100,00 

Instrument 28 28 100,00 

Likovna kultura z metodiko 140 140 100,00 

Ples z metodiko 56 56 100,00 

Psihologija 84 84 100,00 
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Odrasli 
Predmet 

Planirano Realizirano 
Odstotek 

Pedagogika 112 112 100,00 

Higiena z gospodinjstvom 56 56 100,00 

Hospitacije 84 84 100,00 

Te�aji s podro�ja športa in 96 96 100,00 

Prakti�no pedagoško delo 200 200 100,00 

SKUPAJ 1062 1062 100,00 

3.3. TE�AJI 

V šolskem letu 2006/2007 smo uvedli jezikovne za odrasle, mladino in šoloobvezne otroke, zato tudi 

ne moremo delati primerjave s prejšnjim šolskim letom. 

Naziv te�aja Število te�ajnikov 

Angleš�ina osnovna 26 

Angleš�ina nadaljevalna 13 

Angleš�ina višji nivo 6 

Angleš�ina za mladino 14 

Nemš�ina za mladino 6 

Angleš�ina za osnovnošolce 16 

Nemš�ina za osnovnošolce 9 

Francoš�ina za osnovnošolce 4 

Ra�unalništvo za osnovnošolce 29 

Ra�unalništvo osnovno 10 

Skupaj 133 

3.4. ANDRAGOŠKE KONFERENCE 

V šolskem letu 2006/2007 smo imeli 5 andragoških konferenc, 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 SPOMLADANSKEGA ROKA MATURE 2007 ZA 
DIJAKE 

Letošnji rezultati poklicne in splošne mature so zelo dobri. 

Pri splošni maturi beležimo poleg 100 % uspeha �etrtošolcev, še osem "zlatih" maturantov in 

maturantk in eno maturantko, ki je dosegla vseh 34 možnih to�k.  
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Pri poklicni maturi beležimo ob�uten padec števila "zlatih" maturantk in maturantov, kar je posledica 

majhnega števila kandidatov in spremenjenega kriterija dodatnih to�k pri slovenš�ini, edinem 

predmetu, ki omogo�a pridobitev dodatnih to�k. Naslednji grafikon prikazuje število "zlatih" v celotni 

zgodovini poklicne mature. 
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4.1. SPLOŠNA MATURA 2007 – SPOMLADANSKI ROK 

Na letošnjo maturo se je prijavil en kandidat manj kot prejšnje leto. Primerjava je razvidna iz 

naslednje tabele. 

 Število kandidatov Opravili 2006 Opravili 2007 

 2006 2007 Št. k. % Št. k. % 

Prijavljeno 190 189     

Opravljalo maturo v celoti prvi� 168 160 157 93,5 153 95,6 

− dijaki 4. letnika 143 149 141 97,3 149 100,0 

− MT 16 4 8 50,0 3 75,0 

− ostali 7 7 2 28,6 1 14,2 

Izboljševali, popravljali ali 
opravljajo v dveh delih 15 19 6 40,0 2 10,5 

Odstopili 8 10     

− dijaki 4. letnika 1 5     

− ostali 7 5     

4.1.1. Uspeh 4. letnikov na maturi 
Naslednji grafikon prikazuje primerjavo števila doseženih to�k naših maturantov glede na število 

doseženih to�k na državni ravni. Z rezultati smo lahko zadovoljni. To nam potrjuje tudi povpre�no 

število doseženih to�k 21,90 glede na državno gimnazijsko povpre�je 19,20. 

Analiza splošnega uspeha na maturi
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Primerjava rezultatov po predmetih s slovenskim povpre�jem je razvidna iz naslednje tabele. 

Predmet Povpre�no št. to�k Povpre�no št. to�k v RS (gimnazije) 

Slovenš�ina 69,87 67,96 

Angleš�ina 78,24 73,17 

Angleš�ina (V) 81,83 81,35 

Nemš�ina 74,85 73,43 

Nemš�ina (V) 90,37 85,49 

Matematika 79,91 66,13 

Matematika (V) 81,93 77,89 

Fizika 75,51 69,99 

Biologija 76,93 75,07 

Kemija 83,02 81,46 

Geografija 69,64 70,36 

Zgodovina 56,00 67,26 

Sociologija 69,45 65,48 

Psihologija 80,14 69,91 

Primerjavo v zgornji tabeli, nam nazorneje pojasnjujejo naslednji grafikoni. 

Primerjava povpre�no doseženih to�k
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4.1.2. Uspeh 5. letnikov (MT) na maturi 
Od petih prijavljenih kandidatov je bil eden neuspešen, eden ni pristopil, ostali pa so bili uspešni. 

Splošna matura

Analiza splošnega uspeha pri maturi
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4.2. POKLICNA MATURA 2007 – SPOMLADANSKI ROK 

Na letošnjo maturo se je prijavilo manj kandidatk kot prejšnje leto. To je posledica manjšega števila 

odraslih v programu predšolska vzgoja. 

 Število kandidatov Opravili 2007 Opravili 2006 

 2007 2006 Št.k. % Št.k. % 

Opravljalo maturo v celoti prvi� 65 93 63 97,0 86 92,5 

dijakinje 4. letnika 31 28 31 100,0 28 100,0 

odrasli 34 65 32 94,1 58 94,9 

Naslednji grafikon prikazuje uspešnost vseh kandidatov, ki so pristopili k spomladanskemu roku 

poklicne mature 2007. 

Poklicna matura - spomladanski rok 2007
Razporeditev kandidatov po skupnem uspehu

Opombe:
- negativni kandidati so upoštevani pod uspehom 1 ne glede na to, kakšen je seštevek njihovih ocen;
- kandidati, ki se niso udeležili vseh izpitov, niso upoštevani.
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4.2.1. Uspeh 4. letnika na poklicni maturi po predmetih 
Naslednji tabela in graf prikazujeta rezultate po predmetih in skupnem uspehu. 

Predmet: Št. dijakov % pozitivnih Povp. ocena Povp. Št. to�k Slov. povp. 
št. to�k 

Slovenš�ina 31 100,0 4,06 80,90 še ni podatkov 

Angleš�ina 3 100,0 3,67 79,67 še ni podatkov 

Nemš�ina 7 100,0 3,57 79,43 še ni podatkov 

Psihologija 31 100,0 4,13 82,94 še ni podatkov 
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Predmet: Št. dijakov % pozitivnih Povp. ocena Povp. Št. to�k Slov. povp. 
št. to�k 

Pedagogika     še ni podatkov 

Matematika 21 100,0 3,90 73,29 še ni podatkov 

Storitev z zagovorom 31 100,0 5,00 100,00 še ni podatkov 

Poklicna matura - spomladanski rok 2007
Razporeditev kandidatov po skupnem uspehu

Razred: 4V

Opombe:
- negativni kandidati so upoštevani pod uspehom 1 ne glede na to, kakšen je seštevek njihovih ocen;
- kandidati, ki se niso udeležili vseh izpitov, niso upoštevani.
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4.2.2. Uspeh odraslih na poklicni maturi po predmetih 
Naslednji tabela in graf prikazujeta rezultate po predmetih in skupnem uspehu. 

Predmeta Št. dijakov % pozitivnih Povp. ocena Povp. Št. to�k Slov. povp. 
št. to�k 

Slovenš�ina 1 100,0 3,00 63,00 še ni podatkov 

Angleš�ina 0    še ni podatkov 

Nemš�ina 0    še ni podatkov 

Psihologija 10 100,0 3,90 83,80 še ni podatkov 

Pedagogika 25 96,0 3,24 73,20 še ni podatkov 

Matematika 1 100 2,00 44,00 še ni podatkov 

Storitev z zagovorom 35 100,0 4,57 92,00 še ni podatkov 
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Poklicna matura - spomladanski rok 2007
Razporeditev kandidatov po skupnem uspehu

Razred: 5

Opombe:
- negativni kandidati so upoštevani pod uspehom 1 ne glede na to, kakšen je seštevek njihovih ocen;
- kandidati, ki se niso udeležili vseh izpitov, niso upoštevani.
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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 25. junija 2007 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 Obrazložitev 

Jasna Lipovec 4. 
v za aktivno sodelovanje in vodenje razredne skupnosti vsa štiri leta 

Mojca Ropoša 4. 
v 

za odli�en uspeh vsa štiri leta ter aktivno sodelovanje in delo znotraj 
razredne skupnosti 

Andrej Fordan 4. 
e za štiriletno vodenje oddel�ne skupnosti 

Igor Golob 4. 
e 

za doseženo 3. mesto na državnem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike, 
za doseženo ekipno bronasto državno priznanje mladih 
zgodovinarjev 

Miha Emerik Habi� 4. 
e 

za uvrstitev v ekipo štirih dijakov za mednarodno kemijsko 
olimpijado v Moskvi, doseženo bronasto Preglovo priznanje na 
državnem tekmovanju iz kemije, 
za aktivno sodelovanje v angleškem debatnem klubu v �asu šolanja 
na Gimnaziji Franca Mikloši�a Ljutomer, 
za odli�en uspeh vsa štiri leta in vklju�evanje v izvenšolske 
dejavnosti in uspešno sodelovanje na tekmovanjih 

Drago Novak 4. 
e 

za doseženo srebrno državno priznanje mladih zgodovinarjev, 
za doseženo ekipno bronasto državno priznanje mladih 
zgodovinarjev 

Maša Ozmec 4. 
e 

za aktivno sodelovanje v angleškem debatnem klubu v �asu šolanja 
na Gimnaziji Franca Mikloši�a Ljutomer 

Suzana Puhar 4. 
e za vsestransko pomo� v tajništvu in v razredu vsa štiri leta 

Katja Režonja 4. 
e za odli�en uspeh vsa štiri leta 

Sara Bojnec 4. 
d 

za odli�en uspeh vsa štiri leta in vklju�evanje v izvenšolske 
dejavnosti 

Kaja Cunk 4. 
d za doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike 

Saša Kajdi� 4. 
d 

za odli�en uspeh vsa štiri leta in vklju�evanje v izvenšolske 
dejavnosti 
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Ime Priimek R Obrazložitev 

Staš Milovanovi� 4. 
d 

za uspešno predsedovanje na mednarodnem Modelu evropskega 
parlamenta mladih Slovenija 2006, za 4-letno uspešno in aktivno 
sodelovanje na mednarodnem Modelu evropskega parlamenta 
mladih in za dveletno odli�no vodenje oddel�ne skupnosti 

Eva Rožman 4. 
d 

za odli�en uspeh vsa štiri leta in vklju�evanje v izvenšolske 
dejavnosti 

Miha Biderman 4. 
c 

za uspešno vklju�evanje v izvenšolske projekte, mednarodne 
izmenjave, sodelovanje pri debatnem klubu in za predstavljanje šole 
v javnosti s številnimi �lanki, 
za aktivno sodelovanje v slovenskem debatnem klubu v �asu šolanja 
na Gimnaziji Franca Mikloši�a Ljutomer 

Gregor Gruškovnjak 4. 
c 

za doseženo 1. mesto na državnem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike, 
srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz fizike, 
za odli�en uspeh vsa štiri leta, vklju�evanje v izvenšolske dejavnosti 
in uspešno sodelovanje na tekmovanjih 

Neva Harc 4. 
c 

za doseženo srebrno Cankarjevo priznanje, �etrta A-stopnja, na 
Vseslovenskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje; v štirih letih je 
osvojila dve zlati in dve srebrni Cankarjevi priznanji 

Barbara Horvat 4. 
c 

za odli�en uspeh vsa štiri leta in vklju�evanje v izvenšolske 
dejavnosti, za doseženo srebrno Cankarjevo priznanje, �etrta A-
stopnja, na vseslovenskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje, 
za doseženo srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike, 
za 5. mesto na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike 

Saša Jeri� 4. 
c 

za odli�en uspeh vsa štiri leta in vklju�evanje v izvenšolske 
dejavnosti 

Peter Kiraly 4. 
c 

za odli�en uspeh vsa štiri leta in vklju�evanje v izvenšolske 
dejavnosti, 
za doseženo bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz znanja 
biologije 

Iris Pintari� 4. 
c 

za doseženo srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o 
sladkorni bolezni 

Zsolt Proši� 4. 
c 

za sodelovanje v izvenšolskih projektih vsa štiri leta in za dveletno 
uspešno vodenje šolske skupnosti 

Mateja Fajfar 4. 
b za odli�en uspeh vsa štiri leta 

Vesna Mlinari� 4. 
b 

za aktivno sodelovanje v slovenskem debatnem klubu v �asu šolanja 
na Gimnaziji Franca Mikloši�a Ljutomer 

Maja Vrbnjak 4. 
b 

za aktivno sodelovanje v slovenskem debatnem klubu v �asu šolanja 
na gimnaziji Franca Mikloši�a Ljutomer 

Metka Žnuderl 4. 
b 

za aktivno sodelovanje v slovenskem debatnem klubu v �asu šolanja 
na Gimnaziji Franca Mikloši�a Ljutomer 

Mario Balažic 4. 
a 

za odli�en uspeh vsa štiri leta ter aktivno sodelovanje in delo znotraj 
razredne skupnosti 

Denis Hamler 4. 
a 

za aktivno sodelovanje v slovenskem debatnem klubu v �asu šolanja 
na Gimnaziji Franca Mikloši�a Ljutomer 
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Ime Priimek R Obrazložitev 

Marko Novak 4. 
a 

za aktivno sodelovanje v slovenskem debatnem klubu v �asu šolanja 
na Gimnaziji Franca Mikloši�a Ljutomer 

Olivija Plohl 4. 
a 

za odli�en uspeh vsa štiri leta ter aktivno sodelovanje in delo znotraj 
razredne skupnosti 

Doroteja Balaži� 3. 
E 

za doseženo srebrno Cankarjevo priznanje, �etrta A-stopnja, na 
Vseslovenskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje 

Damjana Hajdinjak 3. 
E 

za doseženo zlato priznanje na regijskem in državnem sre�anju 
mladih raziskovalcev za raziskovalno nalogo Franc Ksaver Mikloši� 
– vitez besede 

Eva Kelemina 3. 
E 

za doseženo 3. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz 
nemš�ine in za uspešno sodelovanje pri projektu Prevodi pomurskih 
avtorjev v nemš�ino 

Iris Kramberger 3. 
E za doseženo srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine 

Mihaela Markovi� 3. 
E 

za doseženo srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine 
in za uspešno sodelovanje pri projektu Prevodi pomurskih avtorjev v 
nemš�ino 

Nuša Meznari� 3. 
E 

za doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o 
sladkorni bolezni 

Urška Šajnovi� 3. 
E 

za doseženo zlato priznanje na regijskem in državnem sre�anju 
mladih raziskovalcev za raziskovalno nalogo Franc Ksaver Mikloši� 
– vitez besede 

Marsel Bratuša 3. 
c 

za doseženo srebrno Preglovo priznanje na državnem tekmovanju iz 
kemije 

Maja Fras 3. 
c 

za doseženo srebrno Cankarjevo priznanje, �etrta A-stopnja, na 
Vseslovenskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje, 
za doseženo prvo nagrado Goethe inštituta Ljubljana, tri tedne 
Berlina, za esej na temo Otroci in mladostniki imajo pravice, mar 
ne?, 
za doseženo srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz fizike, 
za srebrno priznanje na regijskem sre�anju mladih raziskovalcev za 
raziskovalno nalogo Ekološko pridelana hrana, 
za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike 

Anja Feren�ak 3. 
c 

za doseženo srebrno priznanje na regijskem sre�anju mladih 
raziskovalcev za raziskovalno nalogo Ekološko pridelana hrana 

Katja Horvat 3. 
c 

za doseženo srebrno Preglovo priznanje na državnem tekmovanju iz 
kemije, 
srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike, 
za 3. mesto na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike, 
srebrno priznanje na regijskem sre�anju mladih raziskovalcev za 
raziskovalno nalogo Ekološko pridelana hrana 

Aleksander Koroša 3. 
c 

za doseženo srebrno Preglovo priznanje na državnem tekmovanju iz 
kemije 

Dušanka Korošak 3. 
c 

za doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o 
sladkorni bolezni 

Janja Magdi� 3. 
c 

za doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o 
sladkorni bolezni 
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Ime Priimek R Obrazložitev 

Boris Pucko 3. 
c za doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine 

Jure Sen�ar 3. 
c 

za doseženo 3. mesto na državnem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike, 
za srebrno priznanje in pohvalo na državnem tekmovanju iz fizike 

Gabrijela Tkalec 3. 
c 

za doseženo srebrno priznanje na regijskem sre�anju mladih 
raziskovalcev za raziskovalno nalogo Ekološko pridelana hrana 

Damjan Vu�ko 3. 
c 

za doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine, 
za sodelovanje na tekmovanju iz programiranja 

Vasja Holc 3. 
b za doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine 

Jernej Pelan 3. 
b 

za doseženo ekipno bronasto državno priznanje mladih 
zgodovinarjev 

Martin Frlin Novak 3. 
a 

za doseženo bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz 
angleš�ine kot 2. tuji jezik 

Iztok Mau�ec 3. 
a 

za doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz angleš�ine 
kot 2. tuji jezik 

Viktorija Ternar 2. 
v za doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz matematike 

Nina Janža 2. 
E 

za doseženo zlato Cankarjevo priznanje, tretja A-stopnja, na 
Vseslovenskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje, dijakinja je 
državna prvakinja, 
za doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o 
sladkorni bolezni 

Luka Prelog 2. 
E 

za doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine, 
za doseženo srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz 
geografije 

Marko Pucko 2. 
e 

za doseženo srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike, 
za 4. mesto na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike, 
za doseženo srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine 

Katja Sraka 2. 
E 

za doseženo srebrno Cankarjevo priznanje, tretja A-stopnja, na 
Vseslovenskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje, 
za doseženo srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz 
geografije 

Vito Šadl 2. 
E 

za doseženo srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz 
geografije 

Aleksander Š�ernjavi� 2. 
E za doseženo srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine 

Barbara Berki 2. 
c 

za doseženo srebrno priznanje na državnem tekmovanju mladih 
raziskovalcev za raziskovalno nalogo Zelena energija, 
za sodelovanje na mednarodnem mladinskem parlamentu v Gradcu 

Anja Pavli�i� 2. 
c 

za doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o 
sladkorni bolezni 

Mihaela Vaupoti� 2. 
c za doseženo bronasto priznanje na kvizu Pot v prihodnost 

Matevž Zih 2. 
c 

za doseženo srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz fizike, 
za sodelovanje na mednarodnem mladinskem parlamentu v Gradcu 
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Ime Priimek R Obrazložitev 

Nastja Dijak 2. 
b 

za doseženo bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz 
nemš�ine 

Vito Fran�i� 2. 
b za doseženo srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemš�ine 

Valentina Jeri� 2. 
b 

za doseženo zlato Cankarjevo priznanje, tretja A-stopnja, na 
Vseslovenskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje 

Žiga Avsec 1. 
c za doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz matematike 

Sara Drvari� 
Talian 

1. 
c za doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz matematike 

Uroš Markoja 1. 
c 

za doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike, 
za 7. mesto na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike 

Aljaž Kraner 1. 
b za doseženo bronasto priznanje na kvizu Pot v prihodnost 

Katja Štesl 1. 
b 

za doseženo zlato Cankarjevo priznanje, tretja A-stopnja, na 
Vseslovenskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje 

Anja Kosi 1. 
a 

za doseženo srebrno Preglovo priznanje na državnem tekmovanju iz 
kemije, 
za doseženo bronasto priznanje na kvizu Pot v prihodnost 

Matej Mlinari� 1. 
a 

za doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz matematike, 
zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike, 
srebrno Preglovo priznanje na državnem tekmovanju iz kemije, 
srebrno priznanje in pohvalo na državnem tekmovanju iz fizike 

Barbara Petovar 1. 
a 

za doseženo bronasto Preglovo priznanje na državnem tekmovanju 
iz kemije 

Nogometna 
ekipa   za doseženo 1. mesto na srednješolskem prvenstvu v Pomurju v 

velikem nogometu 
Mladi 
podjetniki   za doseženo 1. mesto na regijskem tekmovanju mladih v Lendavi za 

Naj podjetniško idejo 
VAL – šolska 
gledališka 
skupina 

3. c razred  za uspešen prevod in gledališko predstavo umetniškega besedila Val 

Lutkovna 
skupina 3. v razred  za dosežen uspeh na obmo�nem in medobmo�nem tekmovanju 

lutkovnih in gledaliških skupin 

Ekipa prve 
pomo�i   

za dosežene rezultate v ekipi prve pomo�i Gimnazije Franca 
Mikloši�a Ljutomer in Civilni zaš�iti, ter za uspešno opravljen 70 
urni te�aj iz prve pomo�i 

Dominik Dominko 3. 
b 

za 1. mesto v kategoriji dijakov do 66 kg in 1. mesto ekipno na 
državnem prvenstvu v judu v Lendavi 

 

 



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

� � ����� �
�   

 Stran 72 23.9.2007 

6. SVETOVALNA SLUŽBA IN KNJIŽNICA 

6.1. SVETOVALNA SLUŽBA 

Osnova za pripravo tako programa dela ŠSS kot poro�ila so bile Programske smernice za delo šolske 

svetovalne službe, ki v šolskem prostoru predstavljajo u�inkovit referen�ni okvir za delo. Poro�ilo o 

realizaciji programa dela šolske svetovalne službe na gimnaziji Franca Mikloši�a Ljutomer je 

pripravljeno po delovnih podro�jih, ki so vklju�ena v programskih smernicah za delo šolske 

svetovalne službe v gimnazijah in predstavljajo standard za delo šolske svetovalne službe, isto�asno pa 

je upoštevan tudi sprejet program dela šolske svetovalne službe za šolsko leto 2006/2007.   

Zaradi kompleksnih pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj je samo delo interdisciplinarne 

narave in zato je v okviru šolske svetovalne službe za uspešno delo nujno sodelovanje med vsemi 

udeleženci v izobraževanju (dijaki, u�itelji, vodstvom šole in zunanjimi institucijami).  V ŠSS se 

vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženimi v šoli, kjer se na svoj posebni na�in preko 

svetovalnega odnosa vklju�uje vsi v procese dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobude. 

V šolskem letu 2006/2007 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 pomagala v mesecu juniju 

(v �asu vpisa novincev v 1. letnik),  

− pripravnica, ki se je od septembra 2006 do konca junija 2007 s sredstvi Ministrstva za šolstvo 

usposabljala za samostojno delo. 

�e šolsko leto in delo svetovalne službe na Gimnaziji Franca Mikloši�a Ljutomer analiziramo po teh 

sklopih, je šolska svetovalna služba ve�ino planiranega dela opravila: 

6.1.1. Delo z dijaki:  

− socializacijski dnevi – sodelovali so vsi dijaki(nje) 1. letnika po planiranem razporedu in vsi 

njihovi razredniki. Pri izvedbi delavnic so pomagale psihologinja Jasna �iri� ter pripravnici 

Manuela Copot in Martina Babi� (mesec september 2006); 

− vpis in sprejem šolskih novincev – V letošnjem šolskem letu smo imeli odobren vpis 5 oddelkov 

programa Gimnazija in enega oddelka programa Predšolska vzgoja, kjer je bil omejen vpis. V prvi 

letnik programa Gimnazija smo vpisali 146 dijakov in dijakinj ter 32 v prvi letnik programa 

Predšolska vzgoja (junij 2007); 
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− poklicno informiranje in svetovanje-skupinsko in individualno (vsi 3. in vsi 4. letniki) je 

potekalo predvsem od decembra 2006 do maja 2007, z najve�jo intenzivnostjo v mesecu februarju 

za 4. letnike in mesecu maju za 3. letnike; 

− identifikacija in pomo� pri reševanju socialno-ekonomskih problemov dijakov; (regresirana 

prehrana, smu�arski te�aj, plavalni te�aj, maturantska ekskurzija) – celo šolsko leto,  

− sodelovanje z razredniki pri izdelavi individualiziranih programov za dijake s posebnimi 

potrebami, poro�ila o opravljenih dodatnih urah; 

− splošno-razvojni preventivni programi (razredne ure, socializacijski dnevi, program Virus s 

študenti medicine);  

− svetovalna pomo� dijakom pri razreševanju osebnih razvojnih ali situacijskih težav; 

Iz analize opravljenega dela z dijaki ugotavljam, da je bila uvedba socializacijskih dni za 1. letnike 

ugodno sprejeta med u�itelji in med dijaki(njami) ter bomo s podobno obliko nadaljevali tudi v 

naslednjem šolskem letu. Prav tako ugotavljam, da se pri delu z dijaki(njami) pogosto sre�ujem s 

potrebo po u�ni pomo�i pri u�nih problemih, zelo  pogosto pa se v svetovalni službi ukvarjamo z 

izostajanjem dijakov od pouka ali pa s kršenjem šolskih pravil in posledi�no s pisanjem mnenj 

svetovalne službe za izdajo ukrepa. 

6.1.2. Delo z u�itelji: 

− koordiniranje dela v projektu Ministrstva RS za šolstvo Evropski oddelki z rednimi mese�nimi 

sre�anji, 

− individualne strokovne konzultacije (teme takšnih konzultacij so bile razli�ne: od uvajanje novih 

metod v pouk, problemov pouka do razli�ne problematike oddelka…); 

− sodelovanje na sestankih oddel�nega in celotnega u�iteljskega zbora (stalna naloga) in po potrebi 

pisanje mnenj pred izdajo ukrepov, 

− preu�evanje potreb po strokovnem spopolnjevanju in aktivna udeležba v internem strokovnem 

spopolnjevanju; 

− sodelovanje na strokovnih aktivih u�iteljev; 

− svetovanje in dogovor z u�itelji zaradi izvajanja pouka ali vodenja razreda; 

Pri delu z u�itelji skušam v šolski svetovalni službi kar najbolj spodbujati strokovno avtonomnost 

u�iteljev pri uvajanju novosti v pouk, njihovo skrb za strokovno delo v razredu ter sistemati�no 
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beleženje opravljenega dela. Pogosto sem tudi spodbujala sodelovanje u�iteljev v razli�nih projektih, 

ki so izpopolnitev šolskega dela. 

6.1.3. Delo s starši 

− govorilne ure in individualno svetovanje staršem; 

− predavanja, delavnice in druge oblike skupinskega dela s starši; 

− 3. ali 4. letnik predavanje Poklicno svetovanje 

− svetovanje staršem (lahko v sodelovanju z razrednikom) 

Delo s starši je v okviru Programskih smernic predvideno po zgornjih odstavkih vendar ugotavljam, da 

starši v zadnjem �asu najpogosteje individualno stopijo v kontakt s šolsko svetovalno službo, �e je 

potrebno posredovanje med u�iteljem, dijaki in starši. V bodo�e želim delo ŠSS usmeriti tako, da bo 

delo postalo kar najbolj usklajeno s potrebami in pri�akovanji staršev in u�iteljev (mogo�e v 

naslednjem letu izvedba ankete o pri�akovanjih le-teh do ŠSS).  

6.1.4. Zaklju�ek 
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 v glavnem standardov ni mogo�e dose�i.   

V šolskem letu 2006/2007 sem namerno vodila dnevnik (opravljene ure) delovnih opravil v šolski 

svetovalni službi. Ne glede na to, da je bila v tem šolskem letu zaposlena tudi pripravnica, ki je v 

šolski svetovalni službi bila v veliko pomo�, je velik problem na podro�ju svetovalnega dela na 

Gimnaziji Franca Mikloši�a Ljutomer prav obremenjenost svetovalne delavke z razli�nimi 

administrativnimi deli, zaradi �esar sem prepri�ana, da prihaja do zanemarjanja posameznih podro�ij 

svetovalnega dela. 

6.2. KNJIŽNICA 

6.2.1. 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 682 novih enot.  



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

� � ����� �
�   

 Stran 75 23.9.2007 

Nabavljali smo po posvetu s strokovnimi aktivi, vodji aktiva za posamezna predmetna podro�ja. Nekaj 

gradiva smo, kot obi�ajno, dobili tudi v dar.  

Obseg periodi�nega gradiva je zadovoljiv - 44 naslovov (priloga).  

V knjižni�no zbirko smo vklju�ili tudi vse publikacije, ki so izšle na šoli (raziskovalne naloge, 

seminarske in maturitetne naloge, šolska glasila, drugo gradivo). 

V skladu z usmeritvijo šole smo še 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 pri slovenskem jeziku za 

oba programa ter leposlovje v tujih jezikih (za angleško in nemško bralno zna�ko).  

Knjižni�no gradivo je bilo obdelano po predpisih bibliotekarske stroke, ki zajema inventarizacijo 

knjižni�nega gradiva, 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).  

V tem šolskem letu je v celoti stekla izposoja s programskim paketom - z aplikacijo Izposoja v sistemu 

Cobiss. Sedaj bi nam bil zelo dobrodošel tiskalnik za zadolžnice �lanom. 

6.2.2. Pedagoško delo 
Statisti�ni pregledi obiska knjižnice in izposoje knjižni�nega gradiva v šolskem letu 2006/2007  kažejo 

na zadovoljiv  obisk. Dijaki so si izposodili 2863 enot, od tega najve� 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, nemško in angleško) ter za 

doma�e branje.  Profesorji in ostalo osebje gimnazije si je izposodilo 2132 enot gradiva, najve� 

strokovne literature, precej pa tudi leposlovja. 

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 ob iskanju literature za individualno 

uporabo, iskanje informacij za izdelavo doma�ih nalog, referatov, seminarskih nalog, priprav za pouk 

(ekskurzije, naravoslovni dnevi) ipd. 

Bibliopedagoško delo z oddelki in razredi je potekalo v sklopu pouka knjižni�na informacijska znanja 

(KIZ), ki je bilo v �asu od  19. do 23 marca 2007, novembra, in maja 2007.    
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Dijake sem med drugim navajala na vse vrste knjižni�nih pomagal (leksikoni, enciklopedije, 

bibliografije, atlasi, katalogi ...), vzgajala sem jih v uporabi vsega knjižni�nega gradiva, predvsem pa 

jih stimulirala za branje leposlovja ter strokovne literature. Ogledali smo si SK Ljutomer. 

6.2.3. Strokovno izpopolnjevanje  
Od 19. – 21. oktobra 2006 sem se udeležila  kongresa šolskih knjižni�arjev Slovenije z naslovom 

»Sodobno poslovanje šolskih knjižnic«, ki se je odvijal v  Kongresnem centru Radenci. 

Novembra 2006 sem si v Ljubljani ogledala 22. knjižni sejem, Strokovni knjigosled in razstavo ob 

obletnici norveškega dramatika Henrika Ibsna 

6.2.4. Druge naloge v sodelovanju z ostalimi delavci šole ter z zunanjimi 
ustanovami 

Sodelovala sem, pri kulturnih in športnih dnevih, pri organiziranju sre�anj z ustvarjalci knjige  in pri 

pripravi priložnostnih  razstav s kulturnim programom: ob Mikloši�evih dnevih (razstava del Antona 

Trstenjaka). Ob kulturnem maratonu sem za dijake organizirala dejavnost Bukvarna, kjer so zbirali in 

prodajali rabljene, odpisane knjige.  

Profesorjem in dijakom sem pomagala pri naro�anju in nabavi ter razdeljevanju obveznih in dodatnih 

gradiv, ki jih rabijo za maturo ali za dodatno delo pri pouku. 

Sodelovala sem na pedagoških in drugih konferencah. Pisala sem prispevke za šolsko glasilo. 

Šolska knjižnica je skozi vse leto sodelovala z zunanjimi ustanovami: knjigarnami, založbami, 

zastopniki založb, ter se sproti seznanjala z novostmi na knjižnem trgu. 
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7. U�BENIŠKI SKLAD 

Seznam izposojenih u�benikov v u�beniškem skladu za šolsko leto 2006/2007: 

Naziv Sklad 
1*+2 Skupaj Izgubljeni Izposojeni 

1. Brodnik V.: ZGODOVINA 1. U�benik za 1. letnik 
gimnazij 120 + 28 148 1 129 

2. Bukovec, Glažar: NALOGE IZ SPLOŠNE IN 
ANORG. KEM. 152 + 10 162  144 

3. Bukovec, Leban: 2O ali O2 144 + 19 163 1 159 

4. Hribar M. et al.: MEHANIKA IN TOPLOTA 219 219 7 211 

5. Stušek et al.: BIOLOGIJA 1. Celica. 132 132 3 129 

6. Podobnik, Devetak: BIOLOGIJA. Raznolikost 
živih bitij. 138 138  113 

7. Lokar, Wechtersbach: INFORMATIKA. U�benik. 155 155  139 

8. Kavka et al.: OD ROVAŠA DO ENA�B 30 + 5 35  34 

9. Berzelak: ZGODOVINA 1. U�b. za tehniške in 
druge strok. šole 52 52  52 

10. Hill et al.: KEMIJA 2000 57 + 2 59 1 57 

11. Kompare A. et al.: PSIHOLOGIJA. Spoznanja in 
dileme 141 141 1 139 

12. Kavka: OD PIRAMID DO KAOSA 32 32  31 

13. Barle A.: SOCIOLOGIJA. Gradivo za srednje šole. 23 23 3 20 

14. Berzelak S.: ZGODOVINA 2. U�b. za tehn. in 
druge strok. šol 57 57  53 

15. Stušek: BIOLOGIJA �LOVEKA. U�b. za 3. letnik 
gimnazij. 85 85 1 84 

16. Hribar et al.: ELEKTRIKA; SVETLOBA IN 
SNOV 58 + 11 69 1 68 

17. Barle: UVOD V SOCIOLOGIJO. U�benik. 83 83 1 82 

18. Korošak: BIOLOGIJA �LOVEKA 29 + 2 31  31 

19. Tarman: BIOLOGIJA. Ekologija. 26 26  8 

20. Bukovec, Bren�i�: KEMIJA ZA GIMNAZIJE 1. 171 + 13 184 3 175 

21. Cvirn, Studen: ZGODOVINA 3 (novi) 70 70  69 

22. Cunder: Geogrfske zna�ilnosti Evrope. 101 101 6 72 

23. Drobnjak: Ob�a geografija. 99 + 14 113 1 107 

24. Kavka: Linea. 91 + 14 105 1 104 
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Naziv Sklad 
1*+2 Skupaj Izgubljeni Izposojeni 

25. Kurbus: Geografske zna�ilnosti sveta. 103 + 13 116 5 110 

26. Kavka: Planum. 64 + 19 83  82 

27. Spatium (u�benik za matematiko) 51 + 4 55 2 53 

SKUPAJ: 2483 
+ 154 2637 35 2455 

* pod 1 je število u�benikov, ki so že bili v skladu; pod 2 je število naro�enih v šolskem letu 2006/07 

1. 9. 2006 se zaradi poteka veljavnosti oziroma neuporabe odpišejo iz u�beniškega sklada naslednji 

u�benik: Od logaritmov do vesolja. U�benik za matematiko v 3. letniku (poklicno izobraževanje) – 18 

kom. 

U�beniki se dodelijo šolski knjižnici za nadaljnjo izposojo. 

Po letnikih je ponudbo iz u�beniškega sklada izkoristilo naslednje število dijakov in dijakinj po 

letnikih: 

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

1. 143 72,2 

2. 130 78,8 

3. 119 73,4 

4. 18 9,5 

5. 2 9,5 

Skupaj: 412 oz. 58,9 % dijakov 
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8. STROKOVNI DELAVCI 

Strokovni delavci so organizirani v oddel�nih u�iteljskih zborih in strokovnih aktivih, ki so se redno 

sestajali in zadovoljivo reševali vse probleme. Vsak teden in po potrebi je bil skupni sestanek vseh 

vodij aktivov, kjer smo usklajevali teko�e aktivnosti, reševali zaplete in mese�ni delovni na�rt za 

prihodnji mesec, ki je bil nato objavljen v mese�niku Glasilo GFML. 

V skladu z navodili novega na�ina finansiranja (MoFas) so strokovni aktivi organizirani v naslednje 

skupine: 

Strokovni aktiv: �lani 

Bale Norma Beznec 
Anka Bigec Tanja Fijavž 

Lilijana Fras Brigita Jakelj Cilka 

Tivadar 
Klaudija 

Kos Ul�ar 
Lidija 

Kosi� 
Liljana 

Miholi� 
Liana 

Nedeljko 
Rižnar Mojca 

Vogrinec 
Martina 

slovenistov in tujih 
jezikov 

Puconja 
Miran 

Ramšak 
Suzana Štuhec Irena    

�iri� Jasna �uš Franci Vogrinec 
Martina 

Fer�ak 
Sonja Jakelj Jernej Kos Ul�ar 

Lidija 

Kosi Mojca Obal 
Danilo 

Pihlar 
Simona 

Puconja 
Miran 

Rauter 
Suzana 

Slavic 
Borut 

družboslovcev 

Trajbari� 
Lopert Tanja      

Babi� Mira Godec 
Mateja 

Horvat 
Natalija 

Meznari� 
Branko 

Meznari� 
Marija 

Rauter 
Repija Irena 

naravoslovcev 
Šimonka 
Anita 

Ülen 
Simon 

Urši� 
Darinka 

Vrhovski 
Vesna Žuman Nina  

športne vzgoje Kos Andrej Ficko Tone Krsti� 
Svetlana 

Peterka 
Niko Vrbnjak Saša  

Erjavc 
Karolina 

Fras 
Bernarda Kos Andrej Krsti� 

Svetlana 

Rozmari� 
Poštrak 
Tatjana 

Slavic 
Borut programa 

predšolske vzgoje 
Špilak 
Barbara 

Vrhovski 
Vesna 

Trajbari� 
Lopert Tanja 

Vogrinec 
Martina   

EO Martina 
Domajnko sestavljajo vsi u�itelji, ki pou�ujejo v EO 

Erjavc 
Karolina 

Fišinger 
Erna 

Fras 
Bernarda 

Jakelj 
Jernej Kav�i� Maja Kolbl 

Boštjan 

Kos Andrej Kosec 
Suzana 

Kosi� 
Liljana 

Krsti� 
Svetlana 

Kustec 
Zvonko 

Meznari� 
Marija 

Rauter Samo Slavic 
Borut 

Špilak 
Barbara 

Tivadar 
Klaudija Tori� Franc Vizjak 

Mojca 

u�iteljev v 
izobraževanju 
odraslih 

Vizjak Vlasta Vogrinec 
Martina     
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8.1. KADROVSKA PROBLEMATIKA 

Ve�jih kadrovskih problemov ni bilo.  

Štiri u�iteljice na porodniškem dopustu in delavca na daljši bolniški odsotnosti so uspešno zamenjali 

na novo zaposleni, tako da ve�jih - kriti�nih izpadov ni bilo. 

Konec šolskega leta vsi strokovni delavci izpolnjuje predpisane kadrovske pogoje. 

Nekoliko ve� zaposlitvenih problemov predstavlja maturitetni te�aj, saj se pri�ne šele v oktobru. Glede 

na to, da namere dijakov po izbirnih predmetih niso znane pred vpisom, je bilo potrebno v oktobru 

izvesti prerazporeditve. 

V septembru smo zaposlili šest pripravnic, ki nam jih je napotilo MŠŠ. Vse pripravnice so uspešno 

zaklju�ile pripravniško dobo s strokovnim izpitom. 

8.2. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

V šolskem letu 2006/2007 so se strokovni delavci šole udeležili študijskih skupin, pa tudi strokovnih 

izobraževanj, sre�anj in kongresov. U�itelji, ki pou�ujejo v Evropskem oddelku so se udeležili 

strokovnih sre�anj, ki so bila v Ljubljani. 

8.2.1. Seznam strokovnih izobraževanj strokovnega aktiva jezikoslovcev 

Ime in priimek  Vrsta izobraževanja Datum izobraževanja Kraj izobraževanja 
Norma Bale Evropska unija in projekti 6. do 7. marec 2007 Bruselj 
Tanja Bigec Študijska skupina za POM December 06 Maribor 
Martina Vogrinec Nemš�ina na POM 12., 13. 3. 2007 Maribor 
Klaudija Tivadar 
 Nemš�ina na POM 12., 13. 3. 2007 Maribor 

Liljana Kosi� Nemš�ina na POM 12., 13. 3. 2007 Maribor 

Suzana Ramšak Zborovanje SDUNJ 13. in 14.11.2006 Pod�etrtek, Terme 
Olimje 

Suzana Ramšak Seminar za zunanje ocenjevanje 
nemš�ine na maturi 14.4.2007 Ljubljana 

Klaudija Tivadar Zunanje ocenjevanje na maturi  december 2006 – junij 
2007 Maribor 

Cilka Jakelj Zunanje ocenjevanje na maturi december 2006 – junij 
2007 Maribor 

Mojca Rižnar 
Nedeljko Zunanje ocenjevanje na maturi december 2006 – junij 

2007 Maribor 

Irena Štuhec Zunanje ocenjevanje na maturi december 2006 – junij 
2007 Maribor 

Irena Štuhec Slovenski slavisti�ni kongres 5.-7.10.2006 Zagreb 
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Ime in priimek  Vrsta izobraževanja Datum izobraževanja Kraj izobraževanja 
Martina Vogrinec Osebni izobraževalni na�rt 23., 24. 1. 2007 Ljubljana 
Martina Vogrinec SIQ 2006/2007 Ljubljana, … 

Martina Vogrinec Zakon o splošnem upravnem 
postopku 17. 5. 2007 Ormož 

Martina Vogrinec Posvet predsednikov in tajnikov 
POM 22. 3. 2007 Maribor 

8.2.2. Seznam strokovnih izobraževanj strokovnega aktiva družboslovcev 

Priimek in ime Datum Vzrok Kam 
Rauter Suzana 10. 5. 07 Študijsko sre�anje za zgodovino Maribor 

�uš Franc december Delovna skupina za zgodovino v evropskih 
oddelkih Ljubljana 

�uš Franc november Seminar za sindikalne zaupnike Ljubljana  
�uš Franc oktober Seminar za sindikalne zaupnike Olimije 

�uš Franc 20.-21. 1. 07 Projekt evropski oddelki in prenova gimnazijskih 
oddelkov  Koper 

Trajbari�-Lopert 
Tanja 

4 dni v 
novembru Razumevanje likovne umetnosti-FF Ljubljana 

Jakelj Jernej Celo leto Študijska skupina za sociologijo-2-krat Maribor 

Jakelj Jernej Celo leto Delavna skupina za evropske oddelke-evropske 
študije-3.-krat Ljubljana 

Jakelj Jernej 15. -17. 2.07 Delavna skupina za humanitarno pravo  Debeli rti� 
Jakelj Jernej 5.-7. 3. 07 Seminar za u�itelje evropskih oddelkov Bruselj 

Jakelj Jernej 29., 30. in 1.7. 
07 Medijska vzgoja Portorož 

�iri� Jasna Celo leto Študijska skupina za predšolsko vzgojo-
psihologija-3 krat Ljubljana 

�iri� Jasna Oktober 2006 Študijska skupina za psihologijo-1 krat Ljubljana 

�iri� Jasna Celo leto Realitetna terapija Bled, 
Ljubljana 

Slavic Borut Celo leto Študijske skupine-2-krat Ljubljana 

8.2.3. Seznam strokovnih izobraževanj strokovnega aktiva naravoslovcev 

Ime in priimek Vrsta izobraževanja Datum 
izobraževanja Kraj izobraževanja 

Marija Meznari�, 
Mateja Godec, 
Vesna Vrhovski 

Partnerstvo šol in fakultet,  
Interdisciplinarni seminar “Voda” 29.08.2006  Ljubljana  

Nina Žuman 
Zavod za podjetniško izobraževanje 
mladih Junior Achievement - Young 
Enterprise Seminar JAMP 

21.-23.9.2006 Piran 

Vesna Vrhovski, 
Marija Meznari�, 
Nina Žuman 

Sre�anje srednješolskih u�iteljev 
naravoslovja (DZS) 26.9.2006 Maribor 
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Ime in priimek Vrsta izobraževanja Datum 
izobraževanja Kraj izobraževanja 

Marija Meznari�,  Prvo študijsko sre�anje srednješolskih 
u�iteljev 28.09.2006 Ormož, Obrež, 

Središ�e ob Dravi 
Marija Meznari�, 
Vesna Vrhovski 

Strokovni seminar za u�itelje o sladkorni 
bolezni 30.09.2006 Ljubljana 

Irena Rauter 
Repija 

Razvijanje problemskih znanj 
(vodenje seminarja - multiplikator) 

23.9. in 
18.10.2006 Maribor 

Marija Meznari� Sestanek EO, naravoslovje 24.10.2006 Ljubljana, ZRSS 
Mira Babi� 
Mateja Škrlec, 
Irena Rauter 
Repija, Darinka 
Urši� 

Ob�ni zbor DMFA 10.11.2006-
11.11.2006 Gozd Martuljek  

Mateja Godec 

Mednarodna konferenca o argumentaciji, 
retoriki, debati in pedagogiki podeljevanja 
mo�i, z naslovom MISLITI IN 
GOVORITI BOLJŠI SVET 

24.-26.11.2007 Koper 

Irena Rauter 
Repija Izobraževanje multiplikatorjev 24.11.2006 Ljubljana 

Vesna Vrhovski Uporaba IKT pri pouku biologije v OŠ in 
SŠ 

17.11., 18.11. in 
25.11. 2006 Maribor 

Mateja Škrlec Udeležba programa ra�unalniškega 
opismenjevanja: Moj E-um os 

1.12.2006-
2.12.2006 Ptuj 

Irena Rauter 
Repija 

Delovna sre�anja za EO – naravoslovni 
predmeti 

4.10 2006 (MB), 
7.12 2006 (LJ) Maribor,Ljubljana 

Simon  Ülen Fizikalni tabor 6. – 8. 12. 2006 Maribor 

Irena Rauter 
Repija 

Sestanki E-razvojne skupine za 
matematiko 

26.10.2006,  
8.12. in 
9.12.2007 

Ljubljana 

Simon  Ülen, 
Irena Rauter 
Repija 

Študijsko sre�anje za matematico 13. 12. 2006 Murska Sobota 

Mateja Godec Študijska skupina za kemijo 14.12.2006 Maribor 

Mateja Škrlec Udeležba programa ra�unalniškega 
opismenjevanja: Moj E-um os 

4.1.2007-
6.1.2007 Ptuj 

Mateja Škrlec 
Udeležba programa ra�unalniškega 
opismenjevanja: Vaš E-um simbolno 
ra�unanje 

12.1.2007-
13.1.2007 Ptuj 

Mateja Škrlec 
Udeležba programa ra�unalniškega 
opismenjevanja: Vaš E-um simbolno 
ra�unanje 

19.1.2007-
20.1.2007 Ptuj 

Mateja Škrlec Seminar: Metodi�na delavnica pouka 
matematike (Sketchpad) 

27.12.2006-
29.12.2006 Zagreb 

Marija Meznari�, 
Mateja Godec, 
Vesna Vrhovski 

Partnerstvo šol in fakultet 19.01.2007 Ljubljana 
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Ime in priimek Vrsta izobraževanja Datum 
izobraževanja Kraj izobraževanja 

Marija Meznari� Posvet biologov 10.03.2007 Ljubljana, Biološko 
središ�e 

Simon  Ülen Študijsko sre�anje za fiziko 5. 4. 2007 Maribor 

Marija Meznari� Partnerstvo šol in fakultet, 
Interdsciplinarni seminar »Energija« 13. – 14.04.2007 Ljubljana 

Mateja Godec Mednarodni posvet Ekologija za boljši 
jutri 16.-18.4.2007 Raki�an 

Mateja Godec Študijska skupina za Okoljsko vzgojo 29.3.2007 Maribor 
Irena Rauter 
Repija 

Izobraževanje zunanjih ocenjevalcev za 
maturo 9.6.2007 M.Sobota 

Sonja Koroša Študijsko sre�anje laborantov kemije   Kamnik 

Mateja Škrlec 
Enoletno razvojno delo na podro�ju 
interaktivnih gradiv v okviru projekta E-
um za matematiko v devetletki 

Skozi vse šolsko 
leto Ptuj 

Mateja Škrlec 
Enoletno razvojno delo na podro�ju 
interaktivnih gradiv v okviru projekta E-
um za matematiko v gimnaziji 

Skozi vso šolsko 
leto Ptuj 

8.2.4. Seznam strokovnih izobraževanj strokovnega aktiva u�iteljev predšolske 
vzgoje 

Ime in priimek  Vrsta izobraževanja Datum izobraževanja Kraj izobraževanja 
Tanja Trajbari� - 
Lopert 

Razumevanje likovne 
umetnosti 

20. oktober in 12. 
november 2006 Ljubljana 

Barbara Špilak Zborovska šola 13. in 14. oktober 2006 Rogaška Slatina 
Tatjana Rozmari� 
- Poštrak Zborovska šola 13. in 14. oktober 2006 Rogaška Slatina 

Barbara Špilak SIQ 2006/07 Ljubljana, Gornja Radgona, 
Lendava, Vojnik 

Bernarda Fras Sre�anje ravnateljev vrtcev oktober 2006 Portorož 
Bernarda Fras Študijska skupina za POM  Maribor 

Martina Babi� Tehnike in model 
svetovalnega razgovora april 2007 Ljubljana 

Manuela Copot Tehnike in model 
svetovalnega razgovora april 2007 Ljubljana 
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9. ZAVAROVANJE, ZDRAVSTVENO VARSTVO IN PREHRANA 
DIJAKOV 

9.1. 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. 

9.2. 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. 

9.3. ŠOLSKA PREHRANA 

Šolska prehrana je bila organizirana na obeh lokacijah šole. V prostorih gimnazije je ponudnik Hotel 

Jeruzalem. Cena malice je bila 702,00 SIT oz. 2,93 € 

V prostorih OŠ Cvetko Golar pa je ponudnik OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Cena malice je bila 650,00 

SIT oz. 2,71 €, mle�ne malice pa 220,00 SIT oz. 0,92 €.  

Dijaki so imeli možnost uveljavljati regres v višini 190,00 SIT oz. 0,79 €,. V ta namen je bilo potrebno 

vložiti pisno vlogo v svetovalno službo. 

Naslednja tabela in grafikon prikazujeta število malic po mesecih skozi šolsko leto. 

Mesec 2004/05 2005/06 2006/07 

September 3.542 3.455 3.316 

Oktober 3.200 3.122 2.773 

November 2.211 2.135 2.202 

December 2.218 2.308 1.415 

Januar 3.177 3.205 2.658 

Februar 1.304 1.334 1.214 

Marec 2.955 2.877 2.106 
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Mesec 2004/05 2005/06 2006/07 

April 2.015 2.103 1.667 

Maj 1.690 1.159 1.682 

Junij 587 579 582 

SKUPAJ 22.899 22.899 19.615 

Število malic skozi šolsko leto
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10. ŠOLSKI SKLAD 

Šolski sklad je namenjen financiranju nadstandardnih storitev in opreme. Svetu staršev in Svetu šole 

sem predlagal prispevek v višini 10.000,00 SIT na dijaka v gimnazijskem programu in 5.000,00 SIT 

za dijake predšolske vzgoje. Predlog je bil sprejet. Tako bi se moralo zbrati skoraj 6.290.000,00 SIT. 

Po podatkih ra�unovodske službe je bilo zbrano od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 5,817.983,00 SIT oz. 

24.278,01 €. 

Starši dijaka, ki tega zneska ne zmorejo, so lahko vložili vlogo za zmanjšanje višine prispevka v 

svetovalni službi. Prispeli sta dve vlogi, ki sta bili ugodno rešeni. Predlog nabave nadstandardne 

opreme, ki je bil sprejet na Svetu staršev in Svetu šole je bil naslednji: 

Predlog  investicije Namen Okvirna cena 

� LCD projektor s platnom in PC-jem u�ilnica TJ 600.000,00 SIT 2.503,76 € 

� LCD projektor s platnom in PC-jem u�ilnica Slo 600.000,00 SIT 2.503,76 € 

� mese�nik GFML (9 številk in generacijska knjiga) vsem dijakom 2.500.000,00 SIT 10.432,31 € 

� štirje aparati za pitno vodo (najemnina) vsem dijakom 400.000,00 SIT 1.669,17 € 

� vse fotokopije za pouk vsem dijakom 2.000.000,00 SIT 8.345,85 € 

� prenosni mikrofoni 3 kom dejavnosti 450.000,00 SIT 1.877,82 € 

� naglavni mikrofoni 2 kom dejavnosti 300.000,00 SIT 1.251,88 € 

S K U P A J   6.850.000,00 SIT 28.684,55 € 

Skozi šolsko leto smo realizirali 

Predlog  investicije Namen Cena v € 

� LCD projektor s platnom in PC-jem u�ilnica TJ 1.805,20 

� LCD projektor s platnom in PC-jem u�ilnica Slo 1.805,20 

� mese�nik GFML 8 številk vsem dijakom 11.085,32 

� generacijska knjiga vsem dijakom 14.726,00 

� štirje aparati za pitno vodo (najemnina) vsem dijakom 1.302,17 

� vse fotokopije za pouk dijakom 290.278 po 0,05 €  vsem dijakom 14.513,90 

� prenosni mikrofoni 3 kom dejavnosti 1.519,45 

� naglavni mikrofoni 2 kom dejavnosti 1.032,45 

S K U P A J   47.789,69 

Razliko med planiranim prihodkom in realiziranim odhodkom smo pokrili iz lastnih sredstev iz 

naslova investicij. 
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11. 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 2006/2007. 

V naslednjem šolskem letu, ki smo ga že za�eli 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 


