
“Dobro zate – dobro zame”



spoznavanje tujih kultur, 
običajev in jezikov

spoznavanje omejitev s 
katerimi živijo dijaki

navezovanje stikov s 
tujci in drugačnimi

odprava predsodkov povezanih 
z različnimi oblikami 
drugačnosti



Skupne aktivnosti

Pohod po
Rupnikovi liniji

Tujejezični recital

Krvodajalska akcija

Dramski festival



Pohod po Rupnikovi liniji



















Tujejezični recital















Gimnazija Škofja Loka

Obeležitev svetovnega dneva boja proti AIDS-u



OBELEŽITEV 
EVROPSKEGA DNEVA 

JEZIKOV

“Upam, da bomo še večkrat 
izvedli takšno delavnico.  
Rada spoznavam tuje jezike, 
danes pa mi je bilo še 
posebej všeč, da sem se 
nekaj naučila tudi o kulturi 
in vrednotah drugih držav.”



PREDAVANJE “DRUGAČNA AFRIKA”

“To predavanje je popolnoma spremenilo moje 
mnenje o Afriki in tamkajšnjih ljudeh. Besed kot 
so revščina, nevarne bolezni in družbeni 
konflikti ne bom nikoli več uporabljal v 
kontekstu Afrike. Ti ljudje so bogati, iznajdljivi 
in hvaležni. Stvari, ki bi se jih lahko vsi mi naučili 
od njih.”



OBISK PISARNE EVROPSKEGA POSLANCA, 
PREDSTAVITEV INFORMACIJSKE PISARNE 
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 
PREDSTAVNIŠTVA EVROPSKE KOMISIJE V 
SLOVENIJI



OGLED DRŽAVNEGA ZBORA



“S turnejo na 
Danskem sem 
prejel ogromno 
izkušenj in 
dobrih vtisov. 
Ljudje so bili 
zelo prijazni in 
so spoštovali 
naš trud in 
zagnanost.”

“Izkušnja z gostovanja na Danskem je 
zelo pozitivna. Spoznali smo njihov 
način življenja, njihovo pokrajino ter 
njihov šolski sistem, ki je precej 
drugačen od našega. Spodbujajo 
aktivno sodelovanje pri pouku ter delo 
v skupinah. Ljudje pa so sami po sebi 
zelo odprti in prijazni.”

GOSTOVANJE 
PEVSKEGA 
ZBORA NA                               
DANSKEM



“Na splošno super izkušnja, saj 
smo imeli možnost spoznavati 
novo državo in ljudi, se srečati 
z njihovimi navadami in 
vsakdanjim življenjem. 
Najboljše od vsega pa je bilo, 
ko smo zapeli na Hamletovem
gradu! ”

https://www.facebook.com/video.php?v=372786379539134&set=vb.150615515089556&type=3&video_source=pages_video_set
http://www.gimnazija-skofjaloka.si/


Gimnazija Kranj

Akcija zbiranja starega papirja



PROSTOVOLJSTVO



GLEDALIŠKA IGRICA ZA OTROKE



ZIMSKE URICE

Bazar za dober namen

Andrejev lonec



Stand up šov

Plesno-pevska predstava





Različne delavnice po vsej šoli:

Chess rocks cafe

Kreativno pisanje

Acta con verba

Za in proti

Sodobna umetnost – ali to 
sploh je umetnost

Ponovitev slovenskega 
pravopisa in slovnice



Mala gimnazija



“Ko sem recitirala, sem se zelo bala. 
Ampak ljudje so bili do mene zelo 
prijazni in sem vedela, da bo šlo vse 
dobro. Sem spoznala z njihovo 
pomočjo, da je praznik znotraj mene.”

Recitatorska skupina



GIMNAZIJA JESENICE

Mednarodna izmenjava

Dobrodelna  akcija – jeseniški 
gimnazijci pomagamo

Dobrodelna prireditev –sprostite
vendar dobroto v sebi 

Projektni dan - SKK



PROJEKTNI DAN – DVIG SKK

AKTIVI: - angleščina, nemščina             DIJAKI: 1. 2. in 3. letniki in učenci OŠ  
- slovenščina                                              200 + 80 (8 OŠ), 
- sociologija
- psihologija
- športna vzgoja
- likovno snovanje
- biologija
- matematika
- zgodovina
- informatika

- svetovalne delavke OŠ







BOŽIČNI BAZAR IN 
BOŽIČNO-NOVOLETNI 
DOBRODELNI KONCERT

BAZAR  - Sodelovalo: 50 dijakov (1.b, 1.a, 3.c, 3.š), 
6 mentorjev

IZKUPIČEK: 1100 evrov

KONCERT: gimnazijski pevski zbor
plesne točke gimnazijcev
gosti: pevski zbor OŠ Mojstrana

Pihalni orkester Koroška Bela
bivši dijaki Gimnazije Jesenice



BOŽIČNI BAZAR
SODELOVALI: 1.B, 1.A, 3.A, 3.Š (40 DIJAKOV)



BOŽIČNI BAZAR



Bazar je bil super. Zanj sem se 
odločil, ker povsod rad 
sodelujem in ker vem, da je šlo 
vse v dobre namene.

Dober občutek, da sem za 
nekoga naredila nekaj dobrega. 
Moramo si pomagati.
Vesela sem, da smo s tako malo 
napora polepšali življenje 
nekomu, ki mu primanjkuje 
sredstev.

Kot razred smo se še bolj 
povezali, saj smo morali 
med seboj sodelovati.

Počutim se ponosno, ker 
tega ne naredi vsak, in 
srečno, ker smo zbrali 
toliko denarja. Imela sem 
se fletno in uživala v 
družbi sošolcev.





Zdi se mi prav, da če je le možno, sodeluješ pri dobrodelnih dejavnostih. Občutek, 
ko se zaveš, da si nekomu pomagal, je super.  Nekdo bo zaradi tega deležen vsaj 
delček tega, česar si deležen sam.













MARATON PISANJA APELOV
(Amnesty International)

Sodelovali: 3.a, 3.c. 3.š in 4.a (80 dijakov)

Mentorice: 3 anglistke

4 primeri kratenja človekovih pravic – preko 2 milijona apelov 











MEDNARODNA IZMENJAVA s 
FINSKO (Yhteystiedot - Petäjäveden lukio)



Šolski center Škofja Loka, 
Srednja šola za strojništvo



ZBIRAMO ZAMAŠKE









"Meni se zdi to zelo vredu, ker se vsaj 
nekaj naredi s temi zamaški."

"Meni je vseeno,kam ga vržem v smeti 
ali v kozarec."

"Sem mislil, da je v tega več. A samo 
80 kg smo zbrali?"



OBELEŽITEV SVETOVNIH DNI

"Moja mama ima tudi sladkorno in je res kr neki. Kar 
naprej ima neke tablete in jih jemlje."





IZMENJAVE   DIJAKOV

"Super izkušnja. Zanimiv jezik. Sem se poskušal nekaj naučit pa sem si 
skoraj zlomil jezik :-)"

"Zame je bila to enkratna priložnost, da spoznam še kakšno drugo državo. Kar 
lepo imajo, pa še luštne punce imajo :-)"



“Dobro zate – dobro zame”


