
2016/2017



PROGRAMI

GIMNAZIJA
• naravoslovna smer (1 oddelek)
• splošna smer (2 oddelka + 1 športni oddelek)
• evropska smer (1 oddelek)

KLASIČNA GIMNAZIJA

Dijaki bodo izbirali med štirimi drugimi tujimi jeziki 
(nemščina, francoščina, ruščina, španščina), ki pa ne bodo 

vezani na izbrano smer. 

znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost



NARAVOSLOVNI ODDELEK 
Če so tvoji najljubši 
predmeti biologija, 
kemija, fizika in 
matematika …

Če bi želel postati 
zdravnik, 
farmacevt, 
biotehnolog …

Če rad raziskuješ in 
odkrivaš vzroke 
procesov v naravi …

znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost



NARAVOSLOVJE PRI NAS

../naravoslovni1.wmv


Jaka Pelaić, 3. a
Bronasta medalja 
na naravoslovni 

olimpijadi - Atene

JAKA PELAIČ, 4. a



SPLOŠNI ODDELEK 

• možnost študija na 
katerikoli smeri, 

• za dijake z željo po širokem 
splošnem znanju … 

znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost



ŠPORTNI ODDELEK

znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost



ŠPORTNI ODDELEK

znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost



EVROPSKI ODDELEK 

• za vse, ki radi 
potujejo, spoznavajo 
tuje kulture in ljudi,

• za vse, ki jih zanima 
delovanje Evropske 
unije,

• nacionalna in 
mednarodna 
izmenjava,

• Bruselj, Strasbourg

znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost



EVROPSKI ODDELEK 

znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost



Nacionalna izmenjava Ptuj, Novo mesto

znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost



Mednarodna izmenjava - Blaubeuren

znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost



V   Strasbourgu



Dijaki postanejo usposobljeni lokalni vodniki … 



HUMANISTIKA; 
proučuje človeka, njegovo umetnost in kulturo. 

• antika

• zgodovina

• pravo

• književnost

• umetnost

• filozofija

KLASIČNA GIMNAZIJA



KLASIČNA GIMNAZIJA

Prenova klasične 
gimnazije po principih 
fleksibilnega predmetnika 
in vključenost v mrežo 
klasičnih gimnazij 
(Gimnazija Poljane 
Ljubljana, I. gimnazija v 
Celju, I. gimnazija 
Maribor, Gimnazija Novo 
mesto):

aktiv učiteljev 
klasičnega programa,



KLASIČNA 
GIMNAZIJA

znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost

 prvi letnik: 3 ure latinščine 
na urniku, en teden 
latinščine kot projekt 
latinski teden,

 drugi letnik: 2 uri zgodovine 
na urniku, en teden 
zgodovine kot projekt teden 
klasikov,

 tretji letnik: teden klasikov 
namenjen retoriki, 

 latinščina s prilagojenim 
izvajanjem …



 izmenjave 

 strokovne ekskurzije

 branje skozi kurikulum

(Iliada, Troja – film, 

medpredmetne

povezave)

 3. letnik; zgu + en 

naravoslovni predmet 

(biologija)

KLASIČNA GIMNAZIJA



KLASIČNA 
GIMNAZIJA



EVROPSKI ODDELEK 
-za vse, ki radi potujejo, 

spoznavajo tuje kulture in ljudi,

- za vse, ki jih zanima delovanje                       

Evropske unije …

NARAVOSLOVNI ODDELEK 
Če so tvoji najljubši predmeti biologija, 
kemija, fizika in matematika …

Če bi želel postati zdravnik, farmacevt, 
biotehnolog …

Če rad raziskuješ in 
odkrivaš vzroke 
procesov v naravi …

SPLOŠNI ODDELEK 
- možnost študija na katerikoli smeri, 

- za dijake z željo po širokem splošnem                                       
znanju … 

KLASIČNI ODDELEK 
HUMANISTIKA; proučuje človeka,                                                                                  
njegovo umetnost in kulturo. 

antika, zgodovina, pravo,

književnost, umetnost, filozofija

ŠPORTNI ODDELEK
Za vse perspektivne in

vrhunske športnike

ter športne zanesenjake.

STROKOVNE EKSKURZIJE                                                

(Rim, Pariz, London, Berlin,                              

Dunaj, Benetke, Moskva, Praga…) 

MEDNARODNE IZMENJAVE

(Velika Britanija, Srbija, Danska, 

Nemčija, Češka, Španija …)



Od 150 dijakov, vpisanih v 4. letnik v 

šolskem letu 2014/2015, je k maturi pristopilo 

148 dijakov, od tega je 145 dijakov maturo 

uspešno opravilo (97,97 %).

Povprečno število doseženih točk je 21,14, državno 

povprečje je 19,19. 

SPLOŠNA MATURA 2015  





STROKOVNE EKSKURZIJE 



Češka - Tabor, Praga



MOSKVA, SANKT PETERBURG



Dunaj 

znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost



Ekskurzija za dijake 1. letnika v Benetke

STROKOVNE EKSKURZIJE 

znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost



STROKOVNE EKSKURZIJE 

Ekskurzija za odlične



Danska 

IZMENJAVE –
skupinske, individualne



Nacionalne in mednarodne skupinske 
in individualne izmenjave

znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost



Nacionalne in mednarodne 
skupinske in individualne 

izmenjave

Alcalá de Heanres



mednarodna

skupinska 
izmenjava –

Truro, 
Cornwall, 

Velika 
Britanija

znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost



znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornostZemunska gimnazija 
Srbija



NADARJENI DIJAKI

• različna tekmovanja,
• glasba, 
• šport,
• likovno ustvarjanje,
• igra,
• natečaji …

znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost



Individualizirani programi za dijake s 
posebnimi potrebami in 

pedagoške pogodbe v primeru 
zdravstvenih težav in socialno 
ekonomskih stisk;

 napovedano ocenjevanje, 

 podaljšan čas pisanja,

 oblikovno (ne vsebinsko) 
prilagojeni testi …

DIJAKI Z RAZLIČNIMI 
TEŽAVAMI

znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost



KULTURNI UTRIP 



KULTURNI UTRIP 



KULTURNI UTRIP 



znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost





Sonja Vrščaj in 
UKRADENI OTROCI

znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost



Organizacija dogodkov, okroglih miz … 



Organizacija dogodkov, okroglih miz … 



Srečanje s Ferijem Lainščkom



TUJI JEZIKI NA GIMNAZIJI ŠKOFJA LOKA

• NEMŠČINA

• FRANCOŠČINA

• RUŠČINA

• ŠPANŠČINA

znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost



Nemščino poučujemo na osnovnem in višjem nivoju.   

 Pri pouku sodeluje tudi tuji učitelj.

 Pouk je zanimiv, pester, ustvarjalen, sodoben.

Dijakom je omogočena individualna pomoč.

Dijaki so uspešni na maturi in na različnih tekmovanjih.

Dijaki znanje pokažejo na vseh šolskih prireditvah.

Dijaki se lahko udeležijo ekskurzij v nemško govoreča mesta.

 Znanje nemščine ti pomaga pri zaposlitvi v sosednji Avstriji in širše.

Naš moto: Aller Anfang ist schwer aber

Übung macht den Meister!

(Vsak začetek je težak, 

a vaja dela mojstra!)



Apprenez le français!

FRANCOŠČINA

TELEFON

Brezplačna 

priprava na 

DELF
(mednarodni 

certifikat iz 

znanja 

francoščine)

http://vimeo.com/59292422


V štirih letih dodobra raziščemo 
b o g a t o  r u s k o  k u l t u r o , 
potujemo od najglobljega jezera na 
svetu, preko širne Sibirije in se 
vzpenjamo vse do vesolja. Vse to je 
Rusija – največja država na svetu.

Cirilica
zlahka!

RUSIjadA, TEdeN rUSkegA fILma, EkskURZija V rUSijO, DoBri tEkmoVALci



Zakaj španščina?
• ker je pouk španščine zasnovan dinamično,

s sodobnimi didaktičnimi pristopi

• ker pri pouku španščine razvijamo 
ustvarjalnost in kritično mišljenje

• ker so loški gimnazijci uspešni pri maturi iz 
španščine in na državnem tekmovanju

• ker na izmenjavi lahko svoje znanje še 
nadgradiš in spoznaš španske prijatelje

• ker pouk obogati prisotnost učitelja iz 
Španije



Dobrodošli!

Španščina vas pričakuje 





znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost



znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost

PROSTOVOLJSTVO



znanje, spoštovanje, strpnost, odgovornost

PROSTOVOLJSTVO



Gaudeamus

Vsi pod 
enim 

soncem



Šola za vsakogar..\Intervjuji.mp4

za naravoslovce po duši

za družbeno 
angažirane 

prostovoljce

za športnike

za avanturiste

za umetniško nadarjene

../Intervjuji.mp4

