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Klasična gimnazija

Zakaj bi se vpisal na klasično gimnazijo?

Ker ...
•	 ... se z znanjem latinščine hitreje učim, hitreje razumem besedišče in 

strukturo drugih jezikov in imam globlje razumevanje jezikoslovja, zgodo-
vine, arheologije, umetnosti, prava, medicine, farmacije in mnogih drugih 
področij.

•	 ... je latinščina skriti ključ do razumevanja dolgih učenih besed, kot so 
inkulturacija, participacija in kompetenca, skriva pa se tudi v popolnoma 
vsakdanjih besedah, kot so miza, račun, apetit, denar, festival, genij, ko-
ledar, oltar, opera, puberteta, matura, radirka, urgenca, zakrament, žaj-
belj, januar, in imenih, kot so Primož, Romana, Patricija, Pia, Vita ali Kar-
men. Že po prvem letu učenja latinščine znam pojasniti izvor takih besed. 

•	 ... nekaj latinsko 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.

•	 je latinščina nepogrešljiv jezik za jezikoslovce, prevajalce, literate in 
intelektualce.

•	 ... se z latinščino ne učim le jezika, ampak krepim tudi spomin, ab-
straktno mišljenje in samodisciplino.

•	 ... v štirih letih ne pridobim le znanja latinščine, nekoč univerzalnega 
jezika Evrope, ampak tudi vpogled v temelje evropske misli, duhov-
nosti, zgodovine in načina življenja.

•	 ... je program že sam po sebi interdisciplinaren in imam ob koncu šo-
lanja na klasični gimnaziji široko znanje o umetnostni zgodovini, zgo-
dovini in literaturi. Razgledanost in kritično mišljenje, ki ga razvijem v 
programu, mi odpre vrata tako v naravoslovje kot družboslovje. Klasič-
na gimnazija ponuja dobro podlago za katerikoli študij.

•	 ... je program obogaten s humanističnimi predmeti (glej spodaj!).
•	 ... klasična gimnazija v pouk latinščine vključuje tudi številne kulturno-ci-

vilizacijske vsebine: grško-rimsko mitologijo, rimsko zgodovino, poglavja iz 
življenja Rimljanov, rimske arhitekture in urbanizma, antične medicine, an-
tične in srednjeveške latinske književnosti ter razvoja zahodnih duhovnih 
in miselnih sistemov. Tega ne omogoča noben drug gimnazijski program.

•	 ... je celoten program – vključno z obiskom večnega Rima – enkratna 
življenjska izkušnja.

Prenovljeni program klasične gimnazije se od splošne
razlikuje v naslednjem:  
•	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,

•	pouk vseh treh naravoslovnih predmetov poteka le prvi dve leti, 
v 3. letniku izberejo le enega,

•	v 2. in 3. letniku je 1 ura dodana zgodovini, v 4. letniku pa filozofiji,
•	pouk glasbe in likovne umetnosti poteka v 2. letniku,
•	sociologija in psihologija sta predmeta 3. letnika,
•	v 3. letniku dijaki poleg zgodovine umetnosti (2 uri tedensko) izbere-

jo enega od naravoslovnih predmetov; izbirajo med fiziko, kemijo ali 
biologijo (2 uri tedensko),

•	dijaki programa klasične gimnazije imajo v 4. letniku na voljo naj-
manj 5 ur za pripravo na izbirne maturitetne predmete,

•	v programu pripravljamo številne prilagoditve: dijaki imajo v 1. letni-
ku namesto ene ure latinščine latinsko obarvane aktivnosti na tere-
nu (dvodnevno izmenjavo, enodnevno ekskurzijo in medpredmetno 
povezovanje), v 2. letniku dvodnevno strokovno ekskurzijo v Istro 
in medpredmetno povezovanje, v 3. letniku pa štiridnevno strokov-
no ekskurzijo ter teden, namenjen retoriki in umetnosti govorjenja. 
V vsakem izmed letnikov pa imajo dijaki tudi možnost udeležbe na 
vsakoletnem srečanju dijakov klasičnih gimnazij.

•	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.

•	po programu poteka več organiziranih druženj z dijaki dru-
gih klasičnih gimnazij v Sloveniji (Gimnazija Poljane v Ljubljani,  
I. gimnazija v Celju, Prva gimnazija Maribor in Gimnazija Novo mesto).

Med katerimi predmeti bom lahko izbiral za maturo?
• Za maturo bom lahko izbral med vsemi predmeti, pri katerih bo na 

šoli potekala priprava na maturo, tudi iz latinščine

Vpis v klasični program Gim-
nazije Škofja Loka je bila zame 
najboljša izbira, saj me zelo zani-
majo humanistične vede in tudi 
razmišljam o študiju zgodovine. 
Klasični program mi je odprl nov 
svet latinščine, prav tako pa sem 
se bolje spoznala z antično kulturo in njenim 
vplivom na današnji svet. V prvem letniku smo 
se udeležili izmenjave s klasičnim oddelkom 
novomeške gimnazije, odšli smo na ekskurzijo 
v Oglej in v Pulo, piko na i pa je dodala še ne-
pozabna ekskurzija v Rim in Pompeje. Vsako 
leto se razred klasikov udeleži dneva klasičnih 
gimnazij Slovenije, marca 2019 pa smo bili mi 
gostitelji tega srečanja. Pod mentorstvom na-
šega profesorja latinščine Gašperja Kvartiča 
smo dijaki pripravili zanimiv program, s kate-
rim smo obiskovalce popeljali v antično mesto 
Locopolis.

Lucija Maček, 4. b


