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Dobrodošli v gimnaziji!
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Odločitev, kam po osnovni šoli, 
ni enostavna. Če se boste odlo-
čili, da bo Gimnazija Škofja Loka 
vaša nova srednja šola, potem 
lahko zapišem, da prihajate na 
šolo z dolgoletno tradicijo, ki 
je v domačem okolju poznana 
predvsem po kvalitetnem delu, 
dobrih medsebojnih odnosih in 
pestri ponudbi obšolskih dejav-
nostih.
Za vašo generacijo, ki septembra 
vstopa v šolsko leto 2017/2018, 
imamo na voljo 140 prostih 
mest v programih gimnazija in 
klasična gimnazija. 
Naša posebnost je, da vam v 
programu gimnazija ponujamo 
vpis v kar štiri različne oddelke, 
ki se med sabo malenkostno 
razlikujejo. To so: naravoslovni, 
splošni, oddelek za športnike in 
evropski oddelek. Kar se tiče tu-
jih jezikov, lahko poleg anglešči-

ne, ki se je učijo vsi dijaki, izbirate med francoščino, španščino, ruščino 
in nemščino ne glede na to, v kateri oddelek se nameravate vpisati. Pri 
pouku španščine in francoščine občasno sodelujeta tuja učitelja. 
Program klasične gimnazije na področju Gorenjske izvajamo samo 
na naši šoli. To je humanistični program, saj v njem dijaki spoznate 
veliko novega o vas samih in o dosežkih človeštva. Znanje zgodovine 
povezujete s študijem latinščine. V štiriletnem obdobju spoznavate te-
melje evropske civilizacije, kar razumemo kot dodano vrednost, ki je 
ne more dati noben drug gimnazijski program. Prenovljeni program 
klasične gimnazije daje dijakom dovolj izzivov za ustvarjalni študij. 
Učitelji škofjeloške gimnazije smo odločeni dijakom nuditi čim več kva-
litetnega znanja in spodbud, ob katerih mladi lahko uresničujete svo-
je sposobnosti in dosegate želene cilje. Prizadevamo si za kvaliteten 
pouk, kar je največ, kar vam poleg dobrih medsebojnih odnosov in za-
upanja lahko damo. Trudimo se prisluhniti vašim željam in potrebam. 
Želimo prispevati k  vaši dobri samopodobi, kar je za vaše odraščanje 
in uspeh v šoli zelo pomembno. Naš cilj je ustvarjati kvalitetno in var-
no šolo, v kateri niso pomembni zgolj rezultati, ampak tudi prijazni in 
iskreni odnosi med vsemi, ki z našo gimnazijo živijo. 
Naša šola sodi med uspešnejše slovenske gimnazije, kar izkazujemo z 
velikim številom prejemnikov zlatih priznanj na državnih tekmovanjih, 
udeležbami na mednarodnih olimpijadah v znanju, izrednim uspehom 
dijakov na splošni maturi in zlatimi maturanti. 
Dijakom ponujamo bogat program obveznih vsebin in dejavnosti na 
šoli, med katerimi naj omenimo zanimive mednarodne in narodne iz-
menjave, strokovne ekskurzije ter projektno delo. Dijaki naše gimna-
zije tako poleg kakovostnega znanja pridobijo tudi vrsto drugih znanj 
in izkušenj za življenje, kajti redni pouk nadgrajujemo s številnimi de-
javnostmi, ki so pomemben del vsakodnevnega delovnega utripa šole.
Skupaj z vami lahko dosežemo odlične rezultate, zato dobrodošli na 
Gimnaziji Škofja Loka! 

Jože Bogataj, ravnatelj                                                                                       Škofja Loka

Pouk poteka od 7.15 do 13.50, izjemoma tudi do 14.40.
Malica je v jedilnici šolskega centra, in sicer za dijake 1. in 2. letnika od 
9.45 do 10.30, za dijake 3. in 4. letnika od 10.35 do 11.20. 
Pouk poteka v specializiranih učilnicah, ki imajo sodobno učno opre-
mo. V vsaki učilnici je dostop do interneta. 
Pri pouku tujih jezikov so občasno prisotni tudi tuji učitelji (francošči-
na, španščina). 
Pouk športne vzgoje se izvaja v športni dvorani Poden.
Šolska knjižnica upravlja z obsežnim učbeniškim skladom, ki je name-
njen izposoji. Večina dijakov si ob začetku šolskega leta za tretjino na-
kupne cene izposodi učbenike, ki se za pouk uporabljajo v tekočem letu. 
Dijaki lahko v šolskem času uporabljajo računalnike v knjižnici – dostop 
do interneta in wi-fi - za pripravo seminarskih nalog in drugih učnih 
gradiv.
Pester in zanimiv program obveznih in izbirnih vsebin.
V istem šolskem poslopju so tudi dijaki Šolskega centra Škofja Loka, 
ki imajo učilnice predvsem v 1. in 2. nadstropju. Med dijaki obeh šol 
vlada strpnost in toleranca. 
V šoli že nekaj časa potekajo dogovori o vgradnji garderobnih omaric. 
Upamo, da jih bomo v prihodnjem letu imeli.

Skladi
● Učbeniški sklad omogoča vsem dijakom, da si priskrbijo vse učbeni-

ke , ki jih potrebujejo na šoli, in sicer si jih lahko izposodijo za tretjino 
redne cene. 

● Sredstva, zbrana v šolskem skladu, so namenjena vsem dijakom za 
zagotavljanje boljših pogojev za delo. 

● Dobrodelni sklad Gaudeamus skrbi za pomoč socialno šibkim dija-
kom pri realizaciji programov obveznih in izbirnih vsebin. 

Pogoji za delo v šoli
Spoštovani učenke in učenci
9. razredov osnovnih šol!
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Prvi cilj mojega dela je, da bi bili vsi dijaki in dijakinje ter ustanova v 
celoti čim bolj uspešni pri uresničevanju skupnih in individualnih ciljev.
Zato poskušam čim bolj aktivno sodelovati pri razvojnih nalogah šole, 
pri iskanju izboljšav svojega dela ter na ravni celotne ustanove.

Da bi pomagala dijakom in dijakinjam doseči njihove cilje, jim pomagam:
● ko v njihovih družinah ni razumevanja za težave pri učenju in pri 

kakšni negativni oceni,
● ko se ne znajo učiti, ne znajo delati zapiskov, ne znajo najti motivaci-

je za učenje in ko ne znajo preveriti učinkov vloženega truda, 
● ko se preveč trudijo, izčrpavajo in pozabijo, da na svetu ni le šola,
● ko ne najdejo svojih študijskih interesov ali informacij v zvezi s študi-

ji, poklici, potekom vpisa,
● ko jih je strah pred ocenjevanji, nastopi, tekmovanji, 
● ko ne znajo rešiti medsebojnih sporov, konfliktov,
● ko imajo težave z navezovanjem stikov in ohranjanjem dolgotrajnej-

ših vezi,
● ko druge okoliščine, na katere sami nimajo vpliva, vplivajo na njiho-

vo zmožnost učinkovitega učenja,
● ko so neodgovorni, razvajeni, nedelavni in ko imajo težave z vztrajnostjo,
● ko želijo svoj prosti čas posvetiti pomoči potrebnim in potrebujejo 

nekoga, da jih k temu usmeri in
● ko preprosto nimajo nikogar, s katerim bi se pogovorili. 

Na šoli sem vsak dan v dopoldanskem času, razen ob četrtkih, ko sem 
na šoli popoldan. Tako me lahko poiščejo tudi starši dijakov. 

Saša Bogataj Suljanović,
univ. dipl. psih. 

Šolska svetovalna služba

Na gimnaziji imamo možnost sodelovanja pri najrazličnejših aktivnostih in preizkušanja  na številnih 
področjih. V 3. letniku sem kot prostovoljka pomagala pri Teku štirih mostov otrokom s posebnimi 
potrebami iz Osnovne šole Jela Janežiča. Na začetku je bilo težko, a sem se kmalu prilagodila in se 
naučila sodelovanja z njimi. Pridobila sem pomembno spoznanje, da lahko sodelujem tudi z drugač-
nimi, kar mi veliko pomeni. Lahko rečem, da sem se iz te izkušnje veliko naučila in sem zanjo zelo 
hvaležna. Spoznala sem, da je moja odločitev za študij delovne terapije prava.
Vanesa Gulan, 4. c
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Gimnazija Škofja Loka bo v šolskem letu 2017/2018 140 dijakom po-
nudila vpis v program gimnazije (4 oddelki) in program klasične gim-
nazije (1 oddelek). 

Program gimnazija:
● naravoslovni oddelek
● splošni oddelek 
● oddelek za športnike
● evropski oddelek 

Dijakom ponujamo prosto izbiro drugega tujega jezika. Izbirajo lahko 
med nemščino, francoščino, ruščino in španščino. Pri pouku španščine 
in francoščine bo občasno pri pouku tudi tuji učitelj. 
Šola bo glede na število prijav pri vpisu upoštevala interese dijakov jih 
vpisala v ustrezni oddelek. 

Dijaki vseh oddelkov Gimnazije Škofja Loka imajo pred vpisom v 4. le-
tnik veliko možnosti proste izbire predmetov za maturo.

Vpis v šolskem letu 2017/2018

Na Gimnaziji Škofja Loka sem dobil zelo dobro 
osnovno znanje na vseh področjih. To mi bo na 
Pedagoški fakulteti, smer Razredni pouk, še kako 
prav prišlo. Profesionalnost učiteljev in drugih za-
poslenih  je na visoki ravni. Morda bodo bodoči 
dijaki doživeli manjši šok ob prihodu na gimnazijo, 
saj je nivo zahtevanega znanja precej visok, a v če-
trtem letniku bodo profesorjem hvaležni, saj bodo 
na maturo zelo dobro pripravljeni. 

Rok Pintar, 4. c

Kaj ponujamo dijakom v splošnem oddelku?
Dijake splošnega oddelka gimnazije bolj zanima družboslovje, zato jim 
v drugem in tretjem letniku ponujamo poudarjene vsebine iz nekate-
rih družboslovnih predmetov, kot so zgodovina, geografija in sociolo-
gija. To pomeni, da se pri pouku lahko posvetimo določenim poglav-
jem poglobljeno in analitično. 
Posebej za splošni oddelek v tretjem letniku dodajamo laboratorijske 
vaje pri fiziki in kemiji z namenom, da bi se dijaki lahko nemoteno prip-
ravljali na maturitetni izpit tudi iz teh dveh naravoslovnih predmetov. 
Dijaki splošnega oddelka se udeležujejo strokovnih ekskurzij.
Splošno maturo lahko opravljajo iz katerega koli razpisanega maturite-
tnega predmeta.

Splošni oddelek

Štiri leta na Gimnaziji Škofja Loka so bila res super 
in so prehitro minila. Veliko sem se naučila, hkrati 
pa spletla nova prijateljstva tako s sošolci kot tudi 
z ljudmi, ki sem jih srečala pri obšolskih dejavno-
stih. Sodelovala sem pri projektu Ana Frank - zgod-
ba za sedanjost ter na delavnicah Free2Choose in 
Crossing Borders. V okviru omenjenih projektov 
sem se naučila voditi obiskovalce po razstavah, 
predstavljati zahtevne vsebine, intervjuvati ljudi 
in komunicirati v angleškem jeziku tudi o resnih 
temah. Na delavnicah smo snemali filme in repor-
taže ter,  kar je najpomembnejše - naučili smo se 
kritičnega razmišljanja. V sklopu projekta sem sku-
paj s prijatelji teden dni preživela tudi v Gradcu. Na 
gimnaziji se nisem naučila samo tistega, kar zahte-
va učni program, ampak veliko več, spoznala sem 
stvari, ki so pomembne za življenje. Nameravam se 
vpisati na študij psihologije. 

Nina Kurdija, 4. c
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Naravoslovni oddelek

Zakaj se vpisati v naravoslovni oddelek?
•  Dijaki teh oddelkov so najbolje pripravljeni za uspešen študij na vseh 

naravoslovnih in tehniških fakultetah.
•  Poudarjeni predmeti so biologija, fizika, kemija in matematika. 
•  Pouk je zanimiv. Včasih poteka v naravi, izvajamo eksperimentalne 

vaje, medpredmetne projektne dneve in ekskurzije. Dijakom tako 
približamo naravo in jim damo možnost, da preizkusijo lastne ideje. 

•  Imamo čas za seznanjanje dijakov z novimi odkritji na področju nara-
voslovja.

•  Pridobljena znanja so uporabna in pomembna za vsakega človeka ne 
glede na poklicno usmeritev.

•  Vsako leto pripravimo tematsko razstavo. Tako krepimo zavest, da je 
ohranjanje okolja najboljša naložba za kakovostno življenje prihod-
njih generacij.

•  Za tiste, ki si želijo več kot le šolsko znanje, imamo organizirane 
priprave na tekmovanja. Dijaki naravoslovnih oddelkov se redno 
udeležujejo državnih tekmovanj in mednarodnih olimpijad v znanju 
biologije, fizike, kemije, lingvistike in matematike. S tekmovanj se 
praviloma vračajo s priznanji in medaljami. S svojimi uspehi v regiji 
močno izstopajo, na kar smo zelo ponosni.

"Potem ko se naučimo naravoslovja, svet izgleda čisto druga-
če. Naravoslovje vsebuje same takšne navdušujoče stvari, ki 
jih lahko uporabimo, da navdušimo druge."

(Richard Feynman)
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Evropski oddelek je splošni gimnazijski program z naslednjimi poseb-
nimi poudarki:
•  Evropski oddelek je namenjen vsem tistim, ki radi potujejo, spozna-

vajo tuje kulture iz drugih okolij in so pripravljeni na svoj dom spre-
jeti dijake gostujočih šol.

•  V 2. in 3. letniku so na voljo izbirne ure pri družboslovnih (zgodovina, 
geografija, sociologija) in naravoslovnih predmetih (laboratorijske 
vaje).

•  Posebnosti tega oddelka so tudi: dvodnevna narodna izmenjava v 
1. letniku, enotedenska mednarodna izmenjava in nekajdnevni stro-
kovni tabor v 2. letniku.

•  V tretjem letniku dijaki pobližje spoznajo zgodovino in delovanje 
Evropske unije. Že vrsto let za dijake evropskega oddelka organizi-
ramo strokovno ekskurzijo v Bruselj in Strasbourg, kjer si ogledajo 
nekatere evropske inštitucije in spregovorijo z enim od slovenskih 
poslancev v Evropskem parlamentu. Lahko pa se pobliže seznanijo z 
delovanjem unije tudi v Evropski pisarni v Ljubljani. 

Evropski oddelek

Gimnazija nam ponuja ogromen spekter raznih 
obšolskih dejavnosti, ki nam zagotavljajo prido-
bitev življenjsko pomembnih izkušenj. Sam sem 
se poskušal udeležiti čim več dejavnosti  in sedaj 
lahko ponosno rečem, da so me prav te (MEPI, 
izmenjave, recitali, prireditve ...) naredile člove-
ka, kakršen sem sedaj.  To je človek, ki ga ni strah 
zapustiti srednje šole in stopiti korak naprej po 
življenjski poti. Naučil sem se samoiniciativnosti, 
obenem  pa tudi  sodelovanja  in komunikacije. Štu-
dij nameravam nadaljevati na dentalni medicini.   

Rok Gerbec, 4. e

Kaj športnik pridobi z vpisom v športni oddelek? 
• Športni oddelek je splošni gimnazijski program namenjen športni-

kom, katerega cilj je, da dijaki lažje usklajujejo šolske in športne ob-
veznosti.

• Organiziramo individualno učno pomoč učiteljev ter pomoč dijakov 
višjih letnikov v času, ko so dijaki v šoli. Glede razporeda učne pomo-
či smo zelo prilagodljivi.

 • Dijakom glede na obveznosti ponujamo možnost prilagoditve oce-
njevalnih rokov in pridobivanja ocen do konca avgusta. 

 Ena tedenska ura športne vzgoje za prvi semester se realizira v obliki 
športnega tabora z dodanimi vsebinami s področja razvoja kompe-
tence učenja učenja. 

•  Dijakom je v sodelovanju s trenerji ponujena možnost, da v času 
športne vzgoje realizirajo del programa popoldanskih treningov. 
Tako so dijaki lahko razbremenjeni določenih popoldanskih obve-
znosti v klubu. 

•  Delo v tem oddelku temelji na redni komunikaciji med dijaki, starši, 
trenerji (klubom oz. reprezentanco) in šolo. 

•  V oddelku za športnike skrbimo za kvaliteto medsebojnih odnosov in 
doslednost pri izvrševanju naših sklepov.

Športni oddelek

Že tretje leto zapored na šoli razpisujemo oddelek za športni-
ke. Naši odločitvi botrujejo bogate izkušnje, ki smo jih prido-
bili v letih dela s športniki, ter veliko zanimanje, ki so ga izka-
zali mladi športniki med našimi obiski osnovnih šol.

V športni oddelek se lahko vpiše vsak, ki se aktivno ukvarja s 
športom. V primeru omejitve bodo imeli prednost perspek-
tivni športniki ter dijaki z višjim številom točk iz osnovne šole, 
odločali pa se bomo tudi glede na športne dosežke ter obseg 
obveznosti v športu. 
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Zakaj bi se vpisal na klasično gimnazijo?
•  Ker poleg znanja latinščine, nekoč univerzalnega jezika Evrope, 

program daje veliko znanja o razvoju evropske misli in človeških 
dosežkih ter je že sam po sebi interdisciplinaren. Vsi vsakodnevno, 
ne da bi se zavedali, uporabljamo latinske besede v imenih Primož, 
Romana, Patricija, Pia, Vita, Karmen ali v samostalnikih januar, fe-
bruar, marec ..., aparat, apetit, celica, denar, egoist, festival, genij, 
laboratorij, koledar, luna, narcisa, oltar, opera, puberteta, matura, 
radirka, urgenca, zakrament, žajbelj ... Že po prvem letu učenja la-
tinščine vem, ali so omenjene besede latinski glagoli, samostalniki 
ali pridevniki. 

•  Ker je program obogaten s humanističnimi predmeti (glej na sose-
dnji strani!).

•  Ker klasična gimnazija v pouk latinščine vključuje tudi številne kul-
turno-civilizacijske vsebine: grško-rimsko mitologijo, poglavja iz 
življenja Rimljanov, spoznavanje rimske arhitekture in urbanizma, 
antične medicine in, seveda, poglobljenega spoznavanja rimske knji-
ževnosti. To je dodana vrednost, ki mi je ne more dati noben drug 
gimnazijski program.

• Ker imam ob koncu šolanja na klasični gimnaziji tudi znanja o 
umetnostni zgodovini, zgodovini, literaturi, lahko sem dober naravo-
slovec ali pa dober humanist, ker znam kritično razmišljati in dobro 
presojati. Vsekakor pa imam dobro podlago za kateri koli študij na 
fakulteti.

•  Ker učenje latinščine ni samo študij jezika, ampak tudi možganska 
matematika, je disciplina, je red.

•  Ker se z znanjem latinščine hitreje učim, povezujem in študiram dru-
ge jezike, zgodovino, arheologijo, umetnost, pravo, medicino, far-
macijo itd.

•  Ker nekaj latinščine že znam: aqua, terra, vinum, ferrum (Fe), aurum 
(Au), argentum (Ag), maximus, minimus, optimus, pessimus. In vino 
veritas. Alea iacta est. Veni, vidi, vici. Mens sana in corpore sano.

•  Ker je fajn.

PER ASPERA AD ASTRA.
Prek trnja do zvezd.

Prenovljeni program klasične gimnazije ponuja:   
•  dijaki se vsa štiri leta učijo tudi latinščino vsaj 3 ure na teden, od tega 

nekaj na terenu ali medpredmetno (dvodnevne izmenjave, klasični 
dan, strokovne ekskurzije, medpredmetno povezovanje z zgodovi-
no, slovenščino, filozofijo ...)

•  za drugi tuji jezik lahko izbirajo med nemščino, španščino, ruščino in 
francoščino,

•  v 3. letniku je 1 ura dodana zgodovini, v 4. letniku pa filozofiji,
•  v 3. letniku dijaki poleg zgodovine umetnosti (2 uri tedensko) izbere-

jo enega od naravoslovnih predmetov,
• za pripravo na izbirne maturitetne predmete imajo na voljo najmanj 

5 ur,
•  v programu pripravljamo številne prilagoditve: dijaki imajo v 1. 

letniku namesto ene ure latinščine latinske aktivnosti na terenu 
(dvodnevno izmenjavo, udeležbo na klasičnem dnevu, enodnev-
no ekskurzijo in medpredmetno povezovanje), v 2. letniku imajo 
dvodnevno narodno izmenjavo, dvodnevno strokovno ekskurzijo in 
medpredmetno povezovanje, v 3. letniku štiridnevno strokovno eks-
kurzijo in teden, namenjen retoriki in umetnosti govorjenja,

• v programu poleg omenjenih narodnih izmenjav ohranjamo tudi 
strokovne ekskurzije: Oglej in Devin, nekropola v Savinjski dolini, 
Ljubljana (Emona), Rimljani v Istri (Poreč in Pulj), Rim in Pompeji, 

• novost so tudi druženja z dijaki drugih klasičnih gimnazij v Sloveni-
ji (Gimnazija Poljane, Ljubljana, I. gimnazija v Celju, Prva gimnazija 
Maribor in Gimnazija Novo mesto).

Med katerimi predmeti bom lahko izbiral za maturo?
• Poleg latinskega jezika bom za maturo lahko izbral med vsemi os-

talimi predmeti, pri katerih bo na gimnaziji potekala priprava na 
maturo.
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… francoščine 
•  Francoščina je jezik diplomacije in zato je v Evropski uniji ob angleš-

čini najpomembnejši jezik sporazumevanja.
•  Danes se v EU odpirajo številne možnosti za zaposlitev ljudi z zna-

njem francoskega jezika, teh pa v Sloveniji še vedno primanjkuje. 
•  Z znanjem francoščine imam boljše pogoje za zaposlitev, saj ta jezik 

v Sloveniji govori malo ljudi. Francoščina je jezik enega naših najpo-
membnejših gospodarskih partnerjev.

•  Pri pouku enkrat tedensko sodeluje tudi francoska učiteljica, rojena 
govorka.  

•  V gimnaziji francoščine učim tudi ob pomoči gostujočega profesorja 
za francoski jezik, ki prihaja iz Francije. 

•  Francoščino lahko govorim tudi na strokovni ekskurziji v Provanso, 
Strasbourg ali Pariz v 3. letniku. 

•  V šoli  bomo znanje francoščine utrjevali na tečajih francoske kon-
verzacije in v dejavnostih, kot sta gledališka in glasbena skupina.

… nemščine 
•  Nemški jezik govori 100 milijonov Evropejcev. 
•  Nemščina je jezik velikih imen, kot so Mozart, Beethoven, Bach, Ein-

stein, Kafka, Goethe, Freud …, pa tudi jezik tehničnih poklicev, zna-
nosti, turizma.

•  Slovenci smo geografsko in zgodovinsko vezani na nemško govoreče 
dežele.

•  Nemčija je najmočnejša gospodarska sila v Evropi. Tako nam znanje 
nemščine odpira vrata v vse evropske države.

Želim se učiti … 

... španščine 
•  Španščina je drugi največji svetovni jezik, ki ga govorijo v več kot 

23 državah na štirih različnih kontinentih, k njeni priljubljenosti pa 
pripomorejo vse večja prisotnost španščine na televizijskih zaslonih, 
glasbeni ritmi iz špansko govorečega sveta in zven jezika, ki gre zlah-
ka v uho.

• Zaradi izjemne geografske razširjenosti španščina odpira okno v svet 
najrazličnejših kultur.

•  Različne kulture, ki jim je skupen prav jezik, odkrivamo tudi pri po-
uku španščine in si tako širimo obzorja, obenem pa odpiramo vrata 
v bogato zakladnico španske in hispanoameriške literature, zgodovi-
ne, umetnosti, glasbe in kinematografije.

•  Pouk španščine je zasnovan dinamično, zabavno in igrivo, s sodob-
nimi didaktičnimi pristopi in z zanimivimi medpredmetnimi poveza-
vami, pri urah pa se ves čas trudimo razvijati ustvarjalnost in kritično 
mišljenje. 

•  Španščine se učimo tudi ob pomoči gostujočega učitelja iz Španije.
•  Svoje znanje španščine dijaki lahko preizkusijo, utrdijo in obogatijo 

na enotedenski izmenjavi z vrstniki iz španskega mesta Alcalá de He-
nares.

•  Loški gimnazijci so uspešni tako pri maturi iz španščine kot na držav-
nem tekmovanju, nekateri pa se po šolanju odločijo celo za študij 
španskega jezika.

•  Dijaki so uspešni na maturi. Svoje znanje in veščine lahko dijaki po-
kažejo na šolskih prireditvah.

•  Učenje ne poteka samo v razredu, temveč se dopolnjuje s strokovni-
mi ekskurzijami v nemško govoreče dežele (Dunaj, Berlin).

•  Naš moto: Aller Anfang ist schwer aber Übung macht den Meister! 
(Vsak začetek je težak, a vaja dela mojstra!)
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… ruščine
•  Ker Slovenci svoj gospodarski trg čedalje bolj širimo v Rusijo ter ker v 

različnih gospodarskih panogah primanjkuje ljudi z znanjem ruskega 
jezika in poznavanjem ruske kulture.

•  Ker ruščino govori okoli 200 milijonov ljudi.
• Ker je ruščina slovanski jezik in zato pri učenju nimamo težav.
•  Ker smo ruski razredi na Gimnaziji Škofja Loka zelo uspešni na števil-

nih področjih: organiziramo vseslovenski festival Rusijada, prirejamo 
ruske večere, zasedamo prva mesta na državnem tekmovanju, dose-
gamo lepe rezultate na maturi iz ruščine, smo soorganizatorji Tedna 
ruskega filma v Škofji Loki, uspešno sodelujemo z Ruskim centrom 
znanosti in kulture v Ljubljani, z veleposlaništvom Ruske federacije v 
Sloveniji ter Skladom Toneta Pavčka pri Društvu Slovenija Rusija, po-
tujemo v Rusijo, vzpodbujamo ustvarjalnost, pečemo ruske piroge in 
spodbujamo medsebojno pomoč in prijateljstvo.

•  Ker bomo poleg latinice obvladali še eno pisavo – cirilico, ki nam bo 
pomagala tudi pri razumevanju drugih jezikov.

•  Ker v pouk ruščine pogosto vključujemo medpredmetno poučevanje 
in tako učno snov spoznamo z različnih vidikov.

•  Ker pri pouku ruščine na Gimnaziji Škofja Loka dobro spoznamo ru-
sko kulturo poslovanja in sodelovanja ter ruski način razmišljanja, 
kar je nepogrešljivo, če bomo v bodoči službi sodelovali z Rusijo.

•  Ker je pouk ruščine zelo moderen (ustvarjamo www.ruskiblog.com), 
dijake pa spodbujamo, da pri pouku ruščine razvijajo vse svoje po-
tenciale (retorika, nastopanje, uporaba novih tehnologij, petje ...).

•  Ker nam je všeč raznolika in zelo bogata ruska narava in kultura (od 
najglobljega jezera na svetu preko širnih sibirskih gozdov vse do ve-
solja, vmes pa še ruski šport, glasba, ples, slikarstvo, moda, znanost, 
zgodovina, literatura ...).

“Прекрасный наш язык…”
А. С. Пушкин

Želim se učiti … 
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Priprava na splošno maturo poteka pri skoraj vseh gimnazijskih pred-
metih, pri matematiki in tujih jezikih tudi na višjem nivoju.

V pripravi na maturo vsi dijaki 4. letnika v marcu opravljajo predma-
turitetni preizkus pri vseh prijavljenih maturitetnih predmetih, ob tem 
pa se seznanijo z vsebino maturitetnih testov in s potekom mature.

V vseh letih, odkar obstaja splošna matura, je na škofjeloški gimnaziji 
maturiralo 6235 dijakov in dijakinj. Maturantje vseh generacij so do-
segli rezultat, ki je bil vedno nad slovenskim povprečjem, za zadnja tri 
leta pa je uspeh naslednji: generacija leta 2014 s 97,9 %, prav tako leta 
2015 s 97,9 % in generacija leta 2016 z 99,2 %.

Matura

Priprave dijakov na tekmovanja v znanju imajo na Gimnaziji Škofja 
Loka posebno mesto. 
Dijakom omogočimo razvoj sposobnosti na področju naravoslovja, 
jezikov in družboslovja. S tem spodbujamo inovativnost in prodorna 
»mlada« razmišljanja v malih skupinah, ki jih vodijo izkušeni in moti-
virani mentorji.

Naši dijaki že po tradiciji dosegajo izjemne rezultate na državnih tek-
movanjih. Ponosni smo na državne prvake iz znanja matematike, fizi-
ke, biologije, kemije, logike, računalništva, slovenščine in tujih jezikov.

Najbolj nadarjeni postanejo ambasadorji slovenskega znanja na med-
narodnih olimpijadah. Njihovi izredni dosežki so tudi potrditev našega 
dobrega dela. Od leta 2000 do danes se je mednarodnih tekmovanj 
udeležilo več kot 40 dijakov v 6 disciplinah.

209 dijakov je v preteklem šolskem letu prejelo bronasto priznanje, 
62 srebrno in 40 zlato priznanje. 

Znanje z veliko začetnico – 
tekmovanja v znanju

Dijaki imamo odlične možnosti za dodatno pog-
labljanje znanja in sodelovanje na različnih tek-
movanjih. Sam imam s tem zelo dobre izkušnje, 
saj so profesorji resnično pripravljeni vložiti veliko 
truda in svojega časa v priprave, poleg tega pa s 
svojim pristopom zelo motivirajo dijake. Mislim 
pa, da vse skupaj teče tudi obratno, saj tudi zain-
teresirani dijaki marsikdaj motiviramo profesorje 
in jim dajemo zagon za njihovo delo. Iz tega zača-
ranega kroga se na koncu običajno izvijejo dobri 
rezultati in celo najvišja mesta v državnem merilu.  

Gregor Rihtaršič, 4. a

Zlati maturantje zadnjih treh generacij (to so dijaki, 
ki so na splošni maturi dosegli več kot 30 točk):

2014: Anja Ajdovec, Urša Demšar, Jasna Gruban, Domen Je-
senko, Žiga Krajnik, Vid Megušar, Marja Primožič, Aleksander 
Rajhard, Urška Seljak, Blaž Šubic in Nejc Vodir. 

2015: Lenart Demšar, Nina Gartner, Sara Miklavčič, Lucija 
Rupar, Janja Štucin in Katja Trampuš.

2016: Nika Goršek, Neža Habjan, Andrej Hafner, Daša Haf-
ner, Sara Kokalj, Iza Košir, Maruša Krmelj in Jaka Pelaič.

Dobri rezultati so sad skrbnega in strokovnega dela učiteljev 
ter dobrega sodelovanja z dijaki v pripravi na maturo.
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Uvrstitve dijakov Gimnazije Škofja Loka na prvih deset mest na državnih tekmovanjih v šol-
skem letu 2016/2017

Mesto Ime in priimek Tekmovanje
1. mesto Lucija Bogataj, 3. a Biologija

Lavra Debeljak, 3. e Angleščina
Klemen Bogataj, 1. a Fizika
Klemen Bogataj, 1. a Matematika

Dejan Perić, 2. a Matematika
2. mesto Sara Kokalj, 4. a Biologija

Vid Kermelj, 2. a Kemija
Martin Rihtaršič, 2. c Kemija

Miha Švarc, 2. a Kemija
Gregor Rihtaršič, 3. a Kemija

3. mesto Tadeja Rožman, 3. c Španščina
Martin Rihtaršič, 2. c Ruščina

4. mesto Petra Štibelj, 1. a Logika
Anja Prezelj, 1. a Kemija
Vid Kermelj, 2. a Fizika
Miha Jereb, 2. a Matematika
Jaka Pelaič, 4. a Matematika

Mesto Ime in priimek Tekmovanje
5. mesto Vid Kermelj, 2. a Naravoslovje
6. mesto Martin Rihtaršič, 2. c Logika

Martin Rihtaršič, 2. c Naravoslovje
Jon Košir, 4. c Zgodovina

7. mesto Julij Mlinšek, 1. a Razvedrilna
matematika

Gregor Rihtaršič, 3. a Biologija
Maruša Krmelj, 4. e Biologija
Lucija Bogataj, 3. a Matematika
Sergej Novak, 2. e Ruščina

8. mesto Vid Kermelj, 2. a Bober

Klemen Bogataj, 1. a Razvedrilna
matematika

Petra Štibelj, 1. a Matematika
9. mesto Jaka Pelaič, 4. a Fizika

10. mesto Tina Logonder, 2. a Biologija4. mesto

3. mesto

2. mesto

1. mesto 6. mesto

7. mesto

8. mesto

Rada se udeležujem tekmovanj iz znanja naravoslovnih predmetov. Priprave na tekmovanja 
vodijo zagnani profesorji. Lani poleti se mi je pod mentorstvom profesorice Mojce Mravlja 
uspelo uvrstiti na Mednarodno biološko olimpijado v Vietnamu. Všeč mi je, da med sošolci 
in profesorji vladajo dobri odnosi in da se učimo v spodbudnem okolju, v katerem lahko vsak 
napreduje na svojem področju. Znanje je  vrednota, zato nihče z dobrimi ocenami ne posluša, 
da je piflar. Vpisala se bom na Fakulteto za matematiko in fiziko v Ljubljani. 

Lucija Bogataj, 4. a

Znanje z veliko začetnico – 
tekmovanja v znanju
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V šolskem letu morajo dijaki 1., 2. in 3. letnika do konca pouka opraviti 
90 ur, dijaki 4. letnika pa 30 ur iz obveznega in izbirnega programa 
OIV. Dijaki, ki imajo status športnika, glasbenika ali raziskovalca, mo-
rajo opraviti obvezni del OIV. Sodelovanje dijakov v dejavnostih na šoli 
je brezplačno.

Udeleženci sami plačajo stroške tečajev, vstopnin in prevozov na pri-
reditve ter stroške taborov. Pri mednarodnih izmenjavah dijaki krijejo 
stroške prevoza, gostiteljstva in dela programa. 

Kaj se še dogaja na naši šoli? Veliko, vendar naj omenimo le …

… mešani pevski zbor
je poleg doživljanja lepot glasbe tudi odlična priložnost za prijateljsko 
druženje, saj je v tem letu v zboru preko šestdeset deklet in fantov. 
Konec avgusta so bili pevci na enotedenski turneji na Danskem, le-
tos bo še posebej zanimivo, saj ponovno pripravljamo tridnevni tabor 
v Cerknem, prijavljeni smo na mednarodno tekmovanje v Pragi, na 
pomlad pa v sodelovanju s simfoničnim orkestrom pripravljamo gala 
koncert.

… simfonični orkester Crescendo 
Dobro leto na šoli deluje tudi orkester, v katerem svojo glasbeno na-
darjenost lahko pokažejo vsi tisti dijaki, ki si pridobivajo tovrstno zna-
nje v glasbeni šoli. Dvakrat letno se predstavijo na javnih koncertih. 
 
… mednarodni program za mlade MEPI
obsega področja: prostovoljno delo, veščine, športne aktivnosti in od-
prave.
Izvaja se na treh nivojih: bronasto, srebrno in zlato priznanje MEPI, 
pri izvedbi odprav sodeluje tudi Slovenska vojska. Letos bo za zlato 
priznanje sodelovalo preko 20 dijakov, ki bodo teden dni preživeli na 
odpravi v južni Angliji.

Obvezne in izbirne vsebine

Obvezne in izbirne vsebine so se-
stavni del programa gimnazije, 
dijakom in dijakinjam pa omo-
gočajo, da ob rednem splošno-
izobraževalnem programu šole 
izrazijo svojo ustvarjalnost in 
nadgradijo svoja znanja na različ-
nih področjih.

… prostovoljno socialno delo
Pomoč drugim postaja vse pomembnejša dejavnost ob pouku, prosto-
voljci pa dobro vedo, da delo za druge ni izguba časa. Ob delu z otroki 
v vrtcu, učni pomoči učencem, skrbi za bolne vrstnike, prijateljevanju 
s slepimi in slabovidnimi ter pogovoru s starejšimi mladi spoznavajo 
svoje sposobnosti, vrline in spretnosti. Prostovoljstvo je na gimnaziji 
postalo vrednota. 

… sodelovanje v Dijaški šolski skupnosti 
 Dijaška šolska skupnost je parlament dijakinj in dijakov gimnazije, ki 
razpravlja in predlaga, kako uspešneje delati v šoli, se v njej bolje po-
čutiti in početi tudi zanimive stvari: krst prvošolcev, športne prireditve 
v šoli, pustovanj in podobno. 

… sodelovanje na že tradicionalnih šolskih prireditvah 
Že vrsto leto za dijake in širšo javnost organiziramo Teden ruskega fil-
ma v Škofji Loki, tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija za Unesco-
vo mrežo šol, dobrodelno prireditev Dijak dijaku, prireditev ob sloven-
skem kulturnem prazniku in božično-novoletni koncert. 

… in še sodelovanje v gledališki skupini Ta prstjen, pripravah na jezi-
kovna tekmovanja, tekmovanja v znanju iz naravoslovnih in družbo-
slovnih predmetov, sodelovanje v projektih narodnih in mednarodnih 
izmenjav dijakov, udeležba na strokovnih ekskurzijah ter še marsikje.

Na loški gimnaziji imaš možnost, da se razviješ, posta-
neš to, kar želiš biti, se učiš, da bi znal biti. Jaz, na primer, 
sem s pomočjo impro gledališča in ob sodelovanju na 
raznih kulturnih prireditvah  močno razvil veščino jav-
nega nastopanja. Ker me zanima dramska igra, se bom 
vpisal na AGRFT in verjamem, da mi bodo pri vpisu nanjo 
pomagale dragocene izkušnje, pridobljene na gimnaziji. 

Gregor Gartner, 4. e
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Tudi šport je lahko način življenja mladih, zato v šoli posebno skrb 
namenjamo pouku športne vzgoje in dejavnostim šolskega športnega 
društva.

Pouk športne vzgoje poteka v športni dvorani Poden in v naravnem 
okolju ob šoli.

Športna vadba je organizirana tudi izven rednega pouka športne vzgo-
je v okviru programov izbirnih vsebin: aerobika, pilates, fitnes, pripra-
va na Tek štirih mostov. 

Med dijaki naše šole so številne odlične športnice in športniki, ki se 
skupaj z ostalimi gimnazijkami in gimnazijci udeležujejo športnih tek-
movanj vseh zvrsti in na različnih nivojih, od šolskih, občinskih do dr-
žavnih, kjer segajo tudi po najvišjih mestih.

V športnem programu šole so med šolskim letom trije športni dnevi 
– jesenski izlet v naravo, zimski športni dan in spomladanski športni 
dan s šolskim prvenstvom v igrah z žogo, orientaciji v naravi, aerobiki, 
squashu.  

Na športnih taborih dijaki spoznajo športne aktivnosti v naravnem 
okolju in dobijo spodbude za zdravo življenje v naravi:
● drugošolci lahko izberejo štiridnevno zimovanje z učenjem alpskega 

smučanja in deskanja na Črnem vrhu nad Cerknim oz. na Golteh; 
● dijaki tretjega letnika imajo ob koncu pouka dvodnevni športni tabor 

v Bohinju; 
● četrtošolci se vsako jesen za dva dni podajo na pohod v sredogorje 

(Julijske Alpe) ali v Škofjeloško in Cerkljansko hribovje.

Šport na Gimnaziji Škofja Loka
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Prilagoditve šolskih obveznosti dijakom
na Gimnaziji Škofja Loka

Posebne statuse priznavamo dijakom, ki:
● so dijaki srednje glasbene šole,
● so perspektivni, tekmujoči ali vrhunski športniki,
● se pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju in
● se ob rednem delu v šoli odločajo za raziskovalno delo.

Dijaki s statusi imajo pravico do napovedanih vseh ocenjevanj zna-
nja.

Interni status na šoli se dodeli dijakom, ki so klubski športniki, dijaki 
nižje glasbene šole, člani šolskih športnih ekip, člani šolskega pevskega 
zbora, gledališke in plesne skupine. Status urejajo šolska pravila. 

Za interni status dijak 1. letnika lahko zaprosi šele ob polletju. 

Tudi ti dijaki imajo napovedano ustno preverjanje znanja za oceno,
status pa zanje velja, če nimajo negativnih ocen in če niso neopraviče-
no odsotni od pouka. Če ima dijak negativno oceno, mu status miruje, 
dokler ocene ne popravi.

Statusi dijakov

Vsa štiri leta gimnazijskega šolanja sem pridobi-
val nova znanja, ki mi bodo pomagala pri študiju 
elektrotehnike in pri nadaljnji zaposlitvi. Prednost 
te gimnazije je, da profesorji dijaku ves čas po-
magajo in mu stojijo ob strani. Gimnazijo bom 
zelo pogrešal, saj sem dobil ogromno izkušenj in 
dobrih prijateljev. 

Aleš Poklukar, 4. c

Dijaki gimnazije, ki želijo obogatiti jezikovno znanje angleščine, nem-
ščine, španščine, francoščine ali ruščine in ob tem spoznati tudi tuje 
dežele in njihovo kulturo, imajo za to različne priložnosti predvsem na 
potovanjih v tujino.

Učitelji šole pripravijo in vodijo strokovne ekskurzije v Benetke, Poreč 
in Pulj, München, na Dunaj ali v Salzburg, v London, Pariz ali Provan-
so ter v Rim in Pompeje, občasno tudi v Moskvo in Sankt Peterburg, 
maturantsko ekskurzijo pa v Bosno in Dalmacijo ter v Provanso in Bar-
celono. 

Za šolsko leto 2017/2018 načrtujemo naslednje mednaro-
dne in narodne izmenjave dijakov z našimi partnerskimi šo-
lami: 

● Himmelev Gymnasium, Roskilde, Danska 
● Joachim Hahn Gymnasium Blaubeuren, Nemčija
● Taborske soukrome gymnasium, Tabor, Češka 
● Truro School, Truro, Velika Britanija
● Zemunska gimnazija, Zemun, Srbija
● I.E.S. Antonio Machado, Alcalá de Henares, Španija 
● Liceo Scientifico Statale G. Oberdan, Trst, Italija

Spoznavamo tuje dežele in se srečujemo z 
vrstniki iz Nemčije, Italije, Španije, Velike 
Britanije, Srbije, z Danske in s Češke 

Z mobilnostjo dijakov poskušamo prispevati k uspešnemu 
vključevanju naših dijakov v skupni evropski kulturni prostor 
ter tako dodati svoj delež k izobraževanju za našo skupno pri-
hodnost.
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Dobrodošli v gimnaziji!


