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UVODNIK
POGLED NA PRETEKLO ŠOLSKO 
LETO

Š o l s k o  l e t o 
2015/16 je bilo nadvse 
pestro, delavno, ust-
varjalno ter polno novih 
pobud in načrtov za pri-
hodnost. Na zaključni 
prireditvi smo podelili 
24 priznanj šole, saj 
so naši dijaki dosegli 
izjemne rezultate na 
državnih tekmovanjih iz 
matematike, slovenščine, kemije, sladkorne bolezni, 
logike, biologije, angleščine, zgodovine, astronomije 
in fizike. Dijaki so bili uspešni tudi ob zaključku 
pouka, saj jih je kar 68 doseglo odličen učni uspeh in 
77 prav dobrega – ti dijaki predstavljajo 53 % vseh 
naših dijakov. Za odličen uspeh in delo na različnih 

področjih je bilo podeljenih tudi 68 pohval, ki doka-
zujejo pripravljenost za sodelovanje v dejavnostih, 
ki presegajo aktivnosti, vezane zgolj na obvezni del 
gimnazijskega programa.

Z debatnim klubom Gimnazije Litija smo v 
letošnjem šolskem letu sodelovali na številnih de-
batnih turnirjih v Sloveniji in tujini. Med drugim 
smo se udeležili mednarodnih turnirjev v Zagrebu, 
Ljutomeru, Kranjski Gori. Izpeljali smo prvo de-
batno izmenjavo s srednjo šolo iz Turčije (Antalya), 
kamor se odpravljamo v prihodnosti. Še posebej smo 
ponosni na dve drugi mesti na angleškem in sloven-
skem delu debatnega turnirja v Kranju. Poleg tega 
smo sodelovali v številnih mednarodnih, evropskih 
in lokalnih projektih.

Kar nekaj dijakov četrtega letnika je bilo več 
let aktivnih na področju dobrodelnosti, na šoli pa sta 
bili tudi letos organizirani dve dobrodelni akciji. Naši 
dijaki radi pomagajo tudi kot prostovoljci, zato je naš 
zbor z recitatorji v prednovoletnem času nastopil v 
Domu Tisje, pet naših prostovoljcev pa je v juniju 
sodelovalo na izletu z vozički, ki ga organizira SVC 
Litija, enota Doma Tisje. 
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V okviru prostih izbirnih vsebin – vzgoje za 
mir, družino in nenasilje – smo za dijake organizirali 
obisk Mladinskega doma Malči Beličeve in OŠ Litija, 
Podružnice s prilagojenim programom. Obiskala sta 
nas tudi varovanca Centra za usposabljanje, delo in 
varstvo Dobrna, ki sta nam predstavila dokumentarni 
film MOJA ZGODBA, ki so ga varovanci doma pos-
neli skupaj z zaposlenimi. Želimo, da bi naši dijaki 
tudi prek teh dejavnosti postali odgovorni do sebe in 
drugih ter v življenju vedno našli področja, na katerih 
lahko pomagajo in izboljšajo svet okoli sebe.

Naši dijaki so se udeleževali tudi športnih 
prireditev. Tekli so na Ljubljanskem maratonu in 
se udeležili DM-ovega teka. V juniju je 23 naših di-
jakov teklo po litijskih ulicah v okviru tradicionalne 
tekaške prireditve Litijski tek. Nekateri so pri njegovi 
organizaciji sodelovali kot prostovoljci. Še posebej 
pa smo veseli, da se je v novembru 50 dijakov in 
profesorjev Gimnazije Litija udeležilo 3. humanitar-
nega teka v Trbovljah. Prostovoljne prispevke, zbrane 
na teku, smo namenili naši bivši dijakinji, Tamari 
Mrkun, ki je zbolela za težko boleznijo.

Tudi mnoge druge aktivnosti, npr. nastopi pev- 

skega zbora, sodelovanje mladih nadarjenih piscev v 
projektu Obrazi prihodnosti časopisa Dnevnik, delo 
na tehničnem področju (v sodelovanju z Zavodom 
404 iz Ljubljane), izmenjavi s tujimi dijaki (Nizo-
zemska, Turčija), številne strokovne ekskurzije v 
tujini, Sloveniji in lokalnem okolju so obogatile naše 
skupno delo.

Nikakor ne smemo pozabiti na naše glasbenike, 
dijake, ki že vrsto let obiskujejo glasbeno šolo ali 
se ljubiteljsko ukvarjajo z glasbo. Še posebej smo 
zadovoljni, da smo lahko nekaterim, sicer vrhunskih 
glasbenikom, prisluhnili na naši zaključni prireditvi.

Da pa dijaki in profesorji radi skupaj preživijo 
čas tudi izven šole, dokazuje zanimanje za že 
tradicionalni tabor na Kolpi, s katerim smo tudi 
letos zaključili aktivni del šolskega leta. Takšnih 
zaključkov si seveda želimo tudi v prihodnjih letih.

 Dijakom in profesorjem iskreno čestitam za 
opravljeno delo, staršem za podporo pri našem delu, 
hkrati pa se že veselim letošnjega jubilejnega dvaj-
setega začetka novega šolskega leta in novih izzivov.

Vida Poglajen, ravnateljica
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ŠOLSKA KRONIKA 2015/2016
SEPTEMBER
1. 9. Prvi šolski dan
4. 9.–5. 9. Strokovna ekskurzija za 4. letnik (Budimpešta)
7. 9. Roditeljski sestanek za 1. letnik
8. 9. Roditeljski sestanek za 4. letnik
10. 9. Strokovna ekskurzija za 2. letnik (Trst z okolico)
10. 9. Gledališki abonma (Lizistrata)
12. 9. Pohod na Gore – Kopitnik za 2. letnik (izbirni del športne vzgoje)
15. 9. Zeliščarska delavnica
15. 9. Roditeljski sestanek za 2. in 3. letnik
16. 9. Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi (jesenski rok)
18. 9.–19. 9. Strokovna ekskurzija za 3. letnik (Dunaj)
19. 9. Strokovna ekskurzija za dijake 4. letnika v okviru maturitetnega predmeta geografija (Pohorje)
22. 9. Športni dan za 3. letnik
24. 9. Šolsko tekmovanje iz logike
26. 9. Strokovna ekskurzija za dijake 4. letnika v okviru maturitetnega predmeta zgodovina (Celje)
29. 9. Gledališki abonma (Evropa)
30. 9. Seja sveta šole
30. 9. Športni dan za 1. in 2. letnik
10. 9.–15. 10. Učenje za učenje

OKTOBER
5. 10.–9. 10. Izmenjava – obisk naših dijakov na Nizozemskem
6. 10. Strokovna ekskurzija za 1. letnik (Kras)
7. 10. Strokovna ekskurzija:  ekološko kmetijstvo v lokalnem okolju
8. 10.–20. 10. Prva dobrodelna akcija
8. 10. Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike
14. 10. Obisk Mladinskega doma Malči Beličeve
16. 10. Šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
17. 10. Debatni turnir (Gimnazija Ledina)
21. 10.–24. 10. Izbirna ekskurzija v Rim
22.–24. 10. Zbiralna akcija odpadnega papirja
24. 10. Ljubljanski maraton
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26. 10.–30. 10. Jesenske počitnice

NOVEMBER
3. 11. Športni dan za 4. letnik
4. 11. Športni dan za 1. letnik
5. 11. Gledališki abonma (Jugoslavija, moja dežela)
6.–8. 11. Pevski vikend
7. 11. Državno tekmovanje iz logike
9.–13. 11. Mednarodno tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti – Bober (šolsko tekmovanje)
11. 11. Obisk varovancev Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
14. 11. Debatni turnir (Gimnazija Ormož)
17.–19. 11. Sociološka ekskurzija v Belgijo
21. 11. Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
24. 11. Šolsko tekmovanje iz naravoslovja EUSO
26. 11. Področno tekmovanje v odbojki za dijakinje (Brežice)
28. 11. Državno tekmovanje iz razvedrilne matematike

DECEMBER
3. 12. Koncert pevskega zbora in dobrodelna prireditev
5. 12. Strokovna ekskurzija za dijake 4. letnika v okviru maturitetnega predmeta zgodovina (Celje)
8. 12. Dan odprtih vrat (delavnice za devetošolce iz Litije, Šmartnega pri Litiji, Gabrovke in Zagorja ob Savi)
8. 12.–10. 12. Tečaj prve pomoči
9. 12. Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje
9. 12.–17. 12. Druga dobrodelna akcija
9. 12. Predavanja in delavnice Alkošola
10. 12. Šolsko tekmovanje iz astronomije
12. 12. Debatni turnir (Gimnazija Trbovlje)
16. 12.–22. 12. Tečaj CPP
16. 12. Tekmovanje v konstruiranju in spuščanju papirnatih letal – Air Gimnazija Litija
16. 12. Področno tekmovanje v košarki za dijake (Novo mesto)
18. 12. Obisk OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim programom
18. 12.–20. 12. Mednarodni debatni turnir (Zagreb)
22. 12. V odsevu – predavanje in delavnica o mentalnih boleznih
23. 12. Predavanja in delavnice skupine Virus za 1. letnik
23. 12. Krst dijakov 1. letnika
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24. 12. Novoletna prireditev
28. 12.–1. 1. Novoletne počitnice

JANUAR
5. 1. Projektni dan (Rock 'n' Roll)
7. 1. Filmski abonma (Banda punc)
7. 1. Šolsko tekmovanje iz nemščine
8.–10. 1. Smučarski vikend (Flachau)
9. 1. Državno tekmovanje iz astronomije
13. 1. Področno tekmovanje v nogometu za dijake (Novo mesto)
15. 1. Prva redovalna konferenca za vse letnike
16. 1. Predstava Teatra 16 v Kisovcu (Šest oseb išče avtorja)
17. 1. Predstava Teatra 16 v Mlinšah (Šest oseb išče avtorja)
19. 1. Roditeljski sestanek za 1. in 4. letnik
20. 1. Šolsko tekmovanje iz zgodovine
21. 1. Filmski abonma (Timbuktu)
21. 1. Območno tekmovanje za Cankarjevo priznanje
23. 1. Državno tekmovanje iz naravoslovja EUSO
26. 1. Roditeljski sestanek za 2. in 3. letnik
27. 1.– 3. 2. Izmenjava – obisk turških dijakov pri nas
27. 1. Obeležitev dneva spomina na holokavst (filmsko popoldne z Anžetom Grčarjem)
28. 1. Šolsko tekmovanje iz biologije
27. 1. Področno tekmovanje v nogometu za dijakinje (Novo mesto)
30. 1. Debatni turnir (Gimnazija Kranj)

FEBRUAR
1. 2. Regijsko tekmovanje iz angleščine
4. 2. Šolsko tekmovanje v Ekokvizu
9. 2. Gledališki abonma (Kralj Ubu)
11. 2. Državno tekmovanje iz nemščine
12. 2. Športni dan za 1. in 2. letnik
12. 2.–13. 2. Informativni dan
15. 2.–19. 2. Zimske počitnice
26. 2. Predstava Teatra 16 v Hrastniku (Šest oseb išče avtorja)
29. 2. Seja sveta šole
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MAREC
1. 3. Strokovna ekskurzija za dijake 2. letnika v okviru izbirnega predmeta informatika (Inštitut Jožef Štefan )
2. 3. Šolsko tekmovanje iz fizike
3. 3. Strokovna ekskurzija na Inštitut za papir in celulozo
3. 3.–5. 3. Mednarodni in državni debatni turnir v angleškem jeziku (Gimnazija Franca Miklošiča, Ljutomer)
7. 3. Šolsko tekmovanje iz kemije
9. 3. Filmsko popoldne z Anžetom Grčarjem (Die hard)
9. 3. Državno tekmovanje v Ekokvizu
10. 3. Športni dan za 3. letnik
12. 3. Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje
14. 3. Dan Pi (tekmovanje v recitiranju decimalnega števila Pi in pisanju piezije)
14. 3. Državno tekmovanje iz angleščine
17. 3. Šolsko tekmovanje iz matematike
18. 3. Regijsko tekmovanje iz fizike
19. 3. Državno tekmovanje iz biologije
23. 3. Premiera gledališke predstave Teatra 16 (Gospod gre na lov)
23. 3. Predavanje o osnovah filmskega jezika za 3. letnik
23. 3. Filmski abonma (film po izbiri dijakov in predavanje o filmski umetnosti)
30. 3. Regijsko tekmovanje Znanost mladini

APRIL
1. 4. Maturantski ples
1. 4.–2. 4. Državni debatni turnir v slovenskem jeziku (II. gimnazija Maribor)
2. 4. Državno tekmovanje iz zgodovine
5. 4. Roditeljski sestanek za 2. in 3. letnik
5. 4.–7. 4. Tečaj prve pomoči
5. 4. Glasbena matineja za 1. letnik
9. 4. Državno tekmovanje iz fizike
10. 4. Dan slovenske zastave
11. 4. Glasbena matineja za 1. letnik
12. 4. Strokovna ekskurzija za dijake 2. letnika v okviru izbirnega predmeta študij okolja (čistilna naprava 
Litija - Šmartno)
12. 4.–19. 4. Tečaj CPP
12. 4. Roditeljski sestanek za 1. in 4. letnik
13. 4. Seja sveta šole
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15. 4.–16. 4. Strokovna ekskurzija za 2. letnik (Firence, Toskana)
16. 4. Državno tekmovanje iz matematike
20. 4. Pevska gimnazijada
22. 4. Dan šole
25. 4. Strokovna ekskurzija za 3. letnik (Škofja Loka)
26. 4. Zaključna slovesnost projekta Obrazi prihodnosti
27. 4.–2. 5. Prvomajske počitnice

MAJ
4. 5. Začetek maturitetnih izpitov (slovenščina – esej)
6. 5. Strokovna ekskurzija za dijake 2. letnika v okviru izbirnega predmeta študij okolja (Ljubljansko barje)
7. 5. Državno tekmovanje iz kemije
9. 5.–13. 5. Izmenjava – obisk nizozemskih dijakov pri nas
10. 5. Pohod na Janče za 1. letnik (izbirni del športne vzgoje)
13. 5.–14. 5. Ekskurzija za starše (Italija)
16. 5. Državno srečanje Znanost mladini
17. 5. Športni dan za 2. letnik
18. 5. Finale šolske lige v odbojki za dijakinje
19. 5. Druga redovalna konferenca za 4. letnik
23. 5. Zaključek projekta Rastem s knjigo
20. 5. Ulična maturantska četvorka
20. 5.–21. 5. Strokovna ekskurzija za 1. letnik (Linz in južna Češka)
23. 5. Zaključek pouka za 4. letnik
25. 5. Predmetni izpiti za 4. letnik
25. 5. Izbirna ekskurzija Alternativna Ljubljana
25. 5. Finale šolske lige v nogometu za dijake
26. 5. Športni dan za 3. letnik
27. 5. Zaključek projekta Rastem s knjigo
28. 5.–12. 6. Pisni maturitetni izpiti (spomladanski rok)

JUNIJ
2. 6. Predavanje o prehrani mladostnikov in sladkorni bolezni za 2. letnik (dr. Milojka Juteršek)
8. 6. Strokovna ekskurzija za dijake 2. letnika v okviru izbirnega predmeta umetnostna zgodovina (Graz)
9. 6. Zaključna prireditev
11. 6. Litijski tek 
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16. 6.–22. 6. Ustni maturitetni izpiti (spomladanski rok)
17. 6.–19. 6. Naravoslovno-družboslovni vikend (Radenci ob Kolpi)
21. 6. Druga redovalna konferenca za 1., 2. in 3. letnik
21. 6. Delavnice MC Litija za 2. letnik
22. 6. Delavnice MC Litija za 1. letnik
24. 6. Zaključek pouka
25.6.–2. 7. Mednarodna debatna akademija (Kranjska Gora)
30. 6. Začetek spomladanskega izpitnega roka

JULIJ
11. 7. Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

AVGUST
16. 8. Začetek jesenskega izpitnega roka
24. 8.–29. 8. Pisni maturitetni izpiti (jesenski rok)
30. 8.–1. 9.  Ustni maturitetni izpiti (jesenski rok) 
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UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
V spodnji razpredelnici je prikazana uspešnost v odstotkih po 1. in 2. redovalni konferenci ter vseh 

treh izpitnih rokih.

1. a 1. b 2. a 2. b 2. c 3. a 3. b 3. c 4. a 4. b 4. c Šola

1. r. k. 79,2 83 62,5 66,7 77 76 74 74 52 68 92 73,1

2. r. k. 87,5 71 72 74 88,5 95 81,5 81 72 92 96 82,8

1. rok 87,5 83,3 76 74 92,3 95 88,9 85,2 96 92 100 88,2

2. rok 87,5 87,5 84 85,2 96,1 100 96,3 88,9 100 100 100 93,2

3. rok 87,5 91,7 92 88,9 100 100 96,3 88,9 100 100 100 95,0

Spodnja razpredelnica prikazuje število dijakov po končnem učnem uspehu v posameznih razredih in 
skupno za Gimnazijo Litija.

Odl. Pdb. Db. Zd. Nzd. Neoc.

1. a 6 8 7 0 3 0

1. b 7 5 8 2 2 0

2. a 3 7 7 6 1 1

2. b 5 7 8 4 2 1

2. c 5 8 8 5 0 0

3. a 3 10 5 3 0 0

3. b 9 9 7 1 1 0

3. c 12 3 9 1 2 0

4. a 7 5 10 2 0 1

4. b 6 9 5 4 0 1

4. c 5 8 9 2 0 0

Skupaj 68 79 83 30 11 4
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POHVALE IN PRIZNANJA
Dijaki, ki so v šolskem letu 2014/2015 prejeli pohvalo ali priznanje šole:

Pohvala
Priznanjev

1. Tadej Pirc PO za odličen učni uspeh

2. Kaja Pistotnik PO za odličen učni uspeh

3. Luka Razboršek PO za odličen učni uspeh

4. Anja Remškar PO za odličen učni uspeh

5. Ana Vrtačnik PO za odličen učni uspeh

6. Teja Vrtačnik PO za odličen učni uspeh

7. Anja Bočko PO za odličen učni uspeh

8. Leon Ciglar PO za odličen učni uspeh

9. Patricija Cirar PO za odličen učni uspeh

10. Nika Drnovšek PR za zlato priznanje na državnem tekmovanju o  
sladkorni bolezni

11. Nika Drnovšek PO za odličen učni uspeh

12. Urša Izlakar PO za odličen učni uspeh

13. Jerneja Logaj PO za odličen učni uspeh

14. Gregor Strniša PR za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz matema-
tike, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike 
in srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz kemije

15. Lina Ševerkar PO za odličen učni uspeh

16. Barbara Avbelj PO za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemščine

17. Špela Pok PO za odličen učni uspeh

18. Sara Simončič PO za odličen učni uspeh

19. Nejc Vrhovec PO za odličen učni uspeh

20. Nina Ceglar PO za odličen učni uspeh in srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju iz logike
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21. Klavdija Drnovšek PO za odličen učni uspeh

22. Nika Drnovšek PO za odličen učni uspeh

23. Barbara Hauptman PO za srebrno priznanje na državnem tekmovanju v Ekokvizu

24. Gaja Razpotnik PO za odličen učni uspeh

25. Klara Šparlek PO za odličen učni uspeh, srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju v Ekokvizu in srebrno priznanje na državnem 

tekmovanju iz razvedrilne matematike

26. Andrej Barachini PO za odličen učni uspeh in srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju iz fizike

27. Žiga Jereb PO za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemščine

28. Eva Mlinar PO za odličen učni uspeh

29. Tinkara Perme PO za odličen učni uspeh

30. Eva Vidmar PO za odličen učni uspeh

31. Nina Zimič PR za odličen učni uspeh, srebrno priznanje na regijskem in 
zlato priznanje na državnem tekmovanju iz slovenščine za 

Cankarjevo priznanje

32. Jakob Baš PO za odličen učni uspeh

33. Ana Globokar PO za odličen učni uspeh

34. Sara Rozina PO za odličen učni uspeh

35. Nina Baš PO za odličen učni uspeh

36. Tilen Baš PO za odličen učni uspeh

37. Larisa Bokal PO za odličen učni uspeh

38. Neža Brilej PO za odličen učni uspeh in srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju Mladi raziskovalci Slovenije

39. Nastja Krneta PO za odličen učni uspeh

40. Rebeka Povše PO za odličen učni uspeh

41. Patricia Smolnikar PO za odličen učni uspeh in srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju Mladi raziskovalci Slovenije

42. Karolina Smrkolj PO za odličen učni uspeh
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43. Nadja Strle PR za odličen učni uspeh, srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju iz biologije, srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju iz kemije, srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju iz angleščine in srebrno priznanje na XV. 

državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev Slovenije

44. Katja Arh PR za odličen učni uspeh, zlato priznanje na državnem tek-
movanju iz astronomije, zlato priznanje na državnem 

tekmovanju iz kemije, srebrno priznanje in 3. nagrado na 
državnem tekmovanju iz fizike ter srebrno priznanje na 

državnem tekmovanju iz angleščine

45. Polona Golčar PO za odličen učni uspeh

46. Sandra Jerič PO za odličen učni uspeh

47. Gaja Ključevšek PO za odličen učni uspeh

48. Žana Lukač PO za odličen učni uspeh

49. Neža Murn PO za odličen učni uspeh

50. Maja Pavčnik PR za odličen učni uspeh in zlato priznanje na državnem tek-
movanju o sladkorni bolezni

51. Nika Razboršek PO za odličen učni uspeh

52. Matija Sirk PO za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike

53. Anja Šurina PR za odličen učni uspeh in zlato priznanje na državnem tek-
movanju o sladkorni bolezni

54. Špela Vidmar PO za odličen učni uspeh

55. Taja Vidonja PO za odličen učni uspeh

56. Maja Zajc PO za odličen učni uspeh

57. Tamara Antešević PR za odličen učni uspeh v vseh štirih letih, večletno aktivno 
delo na področju dobrodelnosti, sodelovanje pri šolskih 

dejavnostih in nesebično delo v dijaški skupnosti in razredu

58. Blaž Bočko PO za odličen učni uspeh

59. Urban Gospeti PO za večletno aktivno delo na področjih dobrodelnosti in 
prostovoljstva
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60. Nika Hauptman PO za odličen učni uspeh, večletno aktivno delo na področju 
dobrodelnosti in sodelovanje pri šolskih dejavnostih

61. Nika Koprivni-
kar

PR za odličen učni uspeh v vseh štirih letih, večletno aktivno 
delo na področju dobrodelnosti in sodelovanje pri šolskih 

dejavnostih

62. Lara Krafogel PR za večletno aktivno delo na področjih dobrodelnosti in 
prostovoljstva ter večletno uspešno koordiniranje prosto-

voljnega dela

63. Špela Lepičnik PO za večletno aktivno delo na področju dobrodelnosti in sode-
lovanje pri šolskih dejavnostih

64. Žiga Pikl PR za odličen učni uspeh v vseh štirih letih

65. Benjamin Smajić PR za odličen učni uspeh v vseh štirih letih

66. Luka Stegenšek PO za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz matema-
tike

67. Alja Svetič PO za večletno aktivno delo na področjih dobrodelnosti in 
prostovoljstva

68. Klemen Škoberne PR za štiriletno sodelovanje v Teatru 16

69. Tomaž Zupan PR za odličen učni uspeh v vseh štirih letih

70. Zala Dacar PO za odličen učni uspeh

71. Aljaž Jesenšek PO za odličen učni uspeh

72. Kristina Klampfer PR za odličen učni uspeh v vseh štirih letih

73. Anže Malis PO za sodelovanje pri šolskih projektih in fotografiranje 
šolskih prireditev

74. Nina Matoz PR za odličen učni uspeh v vseh štirih letih

75. Anže Mihelčič PO za odličen učni uspeh

76. Ana Perpar PO za večletno aktivno delo na področju dobrodelnosti

77. Eva Peterca PO za večletno aktivno delo na področju dobrodelnosti

78. Ana Poglajen PR za odličen učni uspeh v vseh štirih letih in nesebično delo v 
razredu

79. Rok Sonc PO za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike
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80. Maja Strmljan PR za štiriletno sodelovanje v pevskem zboru

81. Valentina Celestina 
Jeraj

PO za odličen učni uspeh

82. Anže Grčar PR za štiriletno sodelovanje v Teatru 16, organizacijo filmskih 
popoldnevov in sodelovanje na šolskih prireditvah

83. Danaja Knez PR za odličen učni uspeh v vseh štirih letih

84. Darja Pikovnik PR za štiriletno sodelovanje v pevskem zboru

85. Manca Planinšek PR za štiriletno sodelovanje v pevskem zboru

86. Brigita Pogačar PR za odličen učni uspeh v vseh štirih letih

87. Špela Slapničar PO za odličen učni uspeh

88. Žan Milan Žujić PR za odličen učni uspeh v vseh štirih letih
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Maturo je opravljalo 63 dijakov, uspešnih jih je 
bilo 61, kar pomeni 96,8 % uspešnost na ravni šole. 
Republiško povprečje je bilo 94,4 %.

Velik delež dijakov (58,7 %) je maturiral z 
odličnim ali prav dobrim uspehom.

REZULTATI MATURE 2016 
ŠTEVILO %

Odlični 25 34,7

Prav dobri 17 23,6

Dobri 26 36,1

Zadostni 3 4,2

Nezadostni 1 1,4

Skupaj 72 100

Dosežen splošni uspeh:
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OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
Novosti v ponudbi obveznih izbirnih vsebin:
• Vzgoja za mir, družino in nenasilje
 Sodelovanje s Centrom za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Še naprej sodelujemo z OŠ Litija 
(Podružnico s prilagojenim programom). Obiskali smo tudi Mladinski dom Malči Beličeve.
• Državljansko kulturo izvajamo v sodelovanju z MC Litija. Vključeno je bilo tudi sodelovanje z Mestnim 
muzejem Litija.
• Smučarski tabor smo prvič izvedli v Avstriji, v Flachauu.
• Dvodnevno ekskurzijo za 1. letnike smo zaradi varnostnih razlogov prestavili na drugo destinacijo, in sicer 
v Linz in na južno Češko.
• Od interesnih dejavnosti sta bili na novo realizirani dejavnosti geografi na terenu in alternativna kultura.
• Vpeljali smo mednarodno izmenjavo s Turčijo (debatna izmenjava).

1. VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE

Vsebina

DRŽAVLJANSKA KULTURA 1. Temeljni pojmi s področja pravnega, političnega in ekonomskega 
sistema Republike Slovenije.

 2. Slovenija in Evropska unija (Dan Evrope).

KNJIŽNIČNA  
INFORMACIJSKA ZNANJA

1. Projekt Rastem s knjigo.
2. Obisk knjižnice.
3. Obisk avtorja.

4. Spoznavanje možnosti za samostojno učenje.

KULTURNO-UMETNIŠKE 
VSEBINE

1. Srečanje z umetniki.
2. Obisk prireditev in ostalih predstav.

3. Vodeni ogledi galerij.
4. Literarni in umetniški večeri.

5. Bralna značka.

ŠPORTNI DNEVI 1. letnik (plavalni športni dan, orientacija in šport po izbiri).
2. letnik (orientacija, zimski izbirni športi, aktivnosti v naravi).

3. letnik (pohod, izbirni športi, aktivnosti v naravi
4. letnik (izbirni športi).
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VZGOJA ZA MIR, DRUŽINO 
IN NENASILJE

1. Varna hiša.
2. Sodelovanje z Mladinskim domom Malči Beličeve.

3. Predavanje Downov sindrom.

ZDRAVSTVENA VZGOJA Zdravniški pregled.
Zdravstvena vzgoja.

2. VSEBINE, OBVEZNE ZA SPLOŠNO GIMNAZIJO

Vsebina

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE Z 
LIKOVNEGA PODROČJA

Vodeni ogled galerije.

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE Z 
GLASBENEGA PODROČJA

Obisk koncerta  
(glasbena matineja).

3. VSEBINE, NA DIJAKOVO PROSTO IZBIRO

3.1 TEKMOVANJA

Vsebina

matematika, logika, angleščina, slovenščina, nemščina, zgo-
dovina, kemija, fizika, biologija, naravoslovje, astronomija, 

informatika, ekokviz, sladkorna bolezen

Šolska, regijska in državna tekmovanja.

3.2 STROKOVNE EKSKURZIJE

Vsebina

Dvodnevne: Linz in južna Češka, Toskana, Dunaj, 
Budimpešta

Enodnevne: Kras, Tržaška, izbirne ekskurzije 
 pri maturitetnih predmetih

Večdnevna izbirna ekskurzija

Spoznavanje izbranih regij in krajev.
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3.3 TABORI

Vsebina

Smučarski tabor Učenje smučanja.

Naravoslovno-družboslovni tabor Različne vsebine, medpredmetno povezovanje, 
 projektno delo.

Pevski tabor Petje in pevsko druženje.

Smučarski tekaški tabor Učenje smučarskega teka.

Debatni tabor Veščine debatiranja.

3.4 RAZISKOVALNO DELO

Vsebina

Raziskovalne naloge Različna predmetna področja.

3.5 PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO

Vsebina

Prostovoljno delo Pomoč v Domu Tisje.

Dobrodelne akcije Pomoč pri dobrodelnih akcijah.

3.6 UČENJE ZA UČENJE

Vsebina

Učenje za učenje Učni stili in pogoji za učenje. 
Strategije učenja in reševanje posameznih proble-

mov pri določenih predmetih.

3.7 MEDNARODNE IZMENJAVE

Vsebina

Izmenjava z dijaki iz tuje države Spoznavanje tuje kulture in načina življenja.
Komunikacija v tujem jeziku.
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3.8 SODELOVANJE IN UDELEŽBA NA ŠOLSKIH PRIREDITVAH ,  
 DOGODKIH IN PROJEKTIH

Vsebina

Sodelovanje na prireditvah šole Aktivno sodelovanje na prireditvi.

Udeležba na prireditvi šole Udeležba na prireditvi.

Informativni dan Pomoč pri usmerjanju učencev in sodelovanje pri predstavitvah.

Dan odprtih vrat Sodelovanje na delavnicah.

Zdrava šola Sodelovanje v projektih Zdrave šole.

Ekošola Sodelovanje v projektih Ekošole.

Drugi projekti Sodelovanje v drugih razpisanih projektih.

3.9 SODELOVANJE NA ŠPORTNIH TEKMOVANJIH IN DRUGE ŠPORTNE VSEBINE

Vsebina

Šolske lige (nogomet, odbojka ...) Aktivna udeležba na tekmah.

Članstvo v šolski športni ekipi (nogomet, rokomet, 
odbojka, košarka, plesni festival …)

Aktivna udeležba na tekmah.

Smučarski izlet v Avstrijo Aktivna udeležba na smučanju.

Predavanje za dijake s statusom športnika Predavanje strokovnjaka o določenih športnih 
temah.

3.10 PRVA POMOČ, TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV IN PLESNE VAJE

Vsebina

Plesne vaje za maturante Učenje plesa.

Prva pomoč in CPP Priprava na maturantski ples.

Tečaj  prve pomoči in CPP.

3.11 ABONMAJI

Gledališki abonma Udeležba na gledališki predstavi.

Filmski abonma Udeležba na filmski predstavi.
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PROJEKTI
IZMENJAVE

Nizozemska

Nekateri dijaki drugega letnika smo se oktobra 
končno odpravili na težko pričakovano izmenjavo 
na Nizozemsko. Po dolgi vožnji z avtobusom (Litijo 
smo zapustili ob treh zjutraj. Če ste ob tem času kje 
v Litiji in okolici slučajno opazili strašljive oblike 
z veliko prtljage, se lahko pomirite.) smo končno 
prispeli na Nizozemsko, v Oss, kjer so nas pred 
Maaslandcollegem že pričakovali naši nizozemski 
gostitelji. Na srečo so bile družine, ki so nas gostile, 
zelo prijazne, zato ostati vljuden in prijazen celoten 
čas našega bivanja na Nizozemskem ni predstavljalo 
tako zelo hudega izziva, čeprav me besedi “thank 
you” in “please” še vedno preganjata v nočnih morah. 
Sicer pa smo se večino časa potepali po Nizozemski.

Ko smo si zjutraj opomogli od šoka, ki smo ga 
doživeli ob zbujanju v tuji postelji pri tuji družini 
na drugem koncu Evrope, in se najedli zajtrka 
(arašidovo maslo, čokoladne mrvice – njami – pa 
tudi nekaj normalnih stvari), smo se odpravili na naš 
prvi ogled. Najprej smo seveda morali nekako priti 
od naših začasnih domov do šole. Nekateri so živeli 
v  Ossu in jim to ni predstavljalo težav, drugi pa smo 
morali premagati večje razdalje. In medtem ko smo 
pri nas navajeni, da se tisti, ki ne živijo v okolici 
šole, v šolo pripeljejo z vlakom ali avtobusom, so 
Nizozemci očitno obsedeni s kolesi – s kolesom se 
pripeljejo v šolo tudi učenci, ki so od šole oddaljeni 
10 km in več. Kako najdejo svoja kolesa med tisoč 

kolesi na parkirišču, je zame še večja uganka kot to, 
zakaj se sploh peljejo s kolesom namesto z avtobusom 
(Mogoče bi bilo na tem mestu ustrezno tudi vprašanje, 
ali smo mi leni ali pa je z njimi kaj narobe – ampak 
oboji se lahko izgovarjamo na razlike v reliefu naših 
držav: na eni strani hribovje in na drugi ravnina.)  
Kakor koli že, ko nam je vsem le uspelo, smo obis-
kali Maaslandcollege, kjer smo si za uvod v naš prvi 
izlet ogledali kratek film. Začeli smo z depresivnim 
in pretresljivim, a zato nič manj zanimivim ogledom 
– obiskali smo koncentracijsko taborišče Vught, v 
katerem je v času druge svetovne vojne umrlo okrog 
747 ljudi, še več ljudi (velikokrat celo otrok) pa je 
bilo prepeljanih na usmrtitev v druga taborišča – pa 
vendar naj bi bil Kamp Vught eno izmed manj krutih 
nacističnih koncentracijskih taborišč druge svetovne 
vojne. Med vodenim ogledom po muzeju smo po-
drobneje spoznali razmere in življenje v taborišču.

S tem pa se je depresivni del naše pustolovščine 
končal. Sledil je ogled  mesta den Bosch. Tam smo 
imeli veliko prostega časa, povzpeli pa smo se tudi 
na stolp sint Jans Katedraal. Stopnice so bile nekoliko 
strašljive, ampak je tudi najbolj »štorastim« uspelo 
srečno priti na vrh. Preverili smo tudi delovanje 
nizozemskih vlakov in avtobusov, ker so nas morali 
naši Nizozemci nekako pripeljati domov (Mogoče so 
jim hoteli dati priložnost, da se nas znebijo, če nas 
ne bi marali?). Zvečer smo šli skupaj na bowling – 
profesorji seveda niso bili povabljeni.

Ogledali smo si tudi Amsterdam, glavno mesto 
Nizozemske. Hiše v Amsterdamu so lepe in zanimive, 
še posebno tiste na reki, parkirne hiše za avtobuse 
pa nekoliko strašljive. V Amsterdamu smo se s 
trajektom (samo za pešce in kolesarje, in to zastonj, 
vozniki avtomobilov pa se morajo znajti po svoje) 
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peljali čez reko. Obiskali smo dva muzeja, filmski 
muzej Eye in znameniti Rijksmuseum, kjer smo med 
drugimi videli tudi Rembrandtovo sliko Nachtwacht, 
s katero so naši nizozemski vrstniki delali selfije 
(saj se je eden izmed njihovih profesorjev hotel/a 
prepričati, da ne goljufajo pri nalogi). Iz muzeja smo 
lahko odšli, ko smo hoteli (v podrobnosti glede časa, 
preživetega v muzeju, se ne bom spuščala),  potem pa 
smo lahko sami raziskovali Amsterdam. Pot domov 
je bila zelo naporna – nekaterim je bilo na avtobusu 
očitno dolgčas, zato so priredili tekmovanje v petju 
oz. kričanju med Slovenci in Nizozemci. 

Zadnji dan, ki smo ga v celoti preživeli na Nizo-
zemskem, smo porabili za treniranje naših želodcev 
za dolgo vožnjo, ki je bila pred nami – obiskali smo 
zabaviščni park Efteling. Če vprašate najstnika z 
neustavljivo potrebo po dokazovanju,  vam bo morda 
rekel, da je park otročji – ne verjemite mu. Efteling je 
zelo zanimiv zabaviščni park. Podoben je navadnim 
zabaviščnim parkom, le da ima vsaka naprava svojo 
zgodbo. Če imate radi vlakce smrti, lahko izbirate 
med veliko različnimi, od lesenega (pod katerim 
je zmaj, ki bruha ogenj) do tistih, ki te obračajo na 
glavo, nekaj jih je tudi »neškodljivih«. Če imate 
raje pravljice – v Eftelingu je cel Fairytale forest. 
Če imate radi adrenalinske stvari in pravljice, imate 
Goed voor. Efteling ponuja še veliko več kot vlakce 
smrti in pravljice, a podrobnosti lahko odkrijete sami 
(Osnovnošolci: če pridete na našo gimnazijo, vas v 
drugem letniku peljejo v Efteling – če ste iz pravega 
testa za izmenjavo, seveda. Het is een uitdaging.).

Zvečer pred odhodom smo imeli še poslovilno 
zabavo (na katero profesorji seveda spet niso bili 
povabljeni), ampak ne skrbite – bili smo pridni. 

Prvi del izmenjave z Nizozemsko je bil zelo 

zanimiva izkušnja, zdaj pa že komaj čakamo, da 
maja Nizozemci pridejo k nam – We kijken uit naar 
het Nederlandse bezoek aan Slovene.

Nina Zimič

DOBRODELNOST

Obisk Mladinskega doma Malči Beličeve

V sredo, 14. oktobra, je skupina dijakinj v ok-
viru prostih izbirnih vsebin, vzgoje za mir, družino 
in nenasilje, obiskala Mladinski dom Malči Beličeve 
v Ljubljani. Mladinski dom Malči Beličeve je  
javni izobraževalni zavod, ki se ukvarja z vzgojo in 
izobraževanjem otrok in mladostnikov s čustvenimi 
in vedenjskimi težavami.

Sprejela nas je ravnateljica, gospa Olga Rupnik 
Krže, ki nam je razložila, kakšni otroci živijo v domu 
in kako poteka delo z njimi. Otroci so razdeljeni v 
skupine – družine. Zaposleni se trudijo, da bi bile te 
družine čim bolj podobne pravim. Vsak otrok ima 
namreč svojo žalostno družinsko zgodbo, ki v domu 
postaja svetlejša. »Njihovi« otroci zagotovo niso 
številke. Prav zato je zanje pomembno, da ima vsak 
otrok vsaj eno interesno dejavnost in da otroci, ki 
konec tedna preživijo v domu, le-tega preživijo čim 
bolj aktivno. Uresničitev teh ciljev pa je v veliki meri 
odvisna od donacij. Imajo tudi nekaj prostovoljcev, 
ki otrokom pomagajo pri učenju.

Obiskali smo eno »družino«. Pričakovali smo 
zagrenjene, tihe otroke. A prizori, ki smo jim bili 
priča, so nas prijetno presenetili. Otroci so pisali 
domačo nalogo. Pri tem jim je pomagal vzgojitelj. 
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Bili so nasmejani, zgovorni in odprti za druženje. 
Videti je bilo, kot da smo prišli v družino z desetimi 
otroki. Z veseljem so nam pokazali tudi svoje sobe. 
Nekaj dijakinj jih je razveselilo s košaro in vrečko 
priboljškov. Lepo je spoznati, da obstajajo ljudje, ki 
se trudijo popraviti napake drugih in tako polepšati 
življenje otrok.

Natalija Zver

Obisk varovancev Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo Dobrna

V sredo, 11. novembra, sta nas obiskala varovan-
ca Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. 
Mladostniki in mladi odrasli z motnjo v duševnem 
razvoju so na gimnaziji predstavili dokumentarni 
film MOJA ZGODBA, ki so ga posneli skupaj z 
zaposlenimi. Prikazali so nam omejitve, s katerimi 
se srečujejo v vsakdanjem življenju. Prijetno so nas 
presenetili, saj smo spoznali, kaj vse zmorejo. Film 
predvajajo po šolah, da bi promovirali vključevanje 

ljudi s posebnimi potrebami v družbo. Vsi, ki smo 
bili na predstavitvi filma in pogovoru z varovancema 
in njuno spremljevalko, smo bili navdušeni nad  
iskrenostjo, odprtostjo in željo po sodelovanju. 
Uživali smo v njuni družbi, obenem pa sta nas s 
svojimi besedami opomnila, da imamo v življenju 
odprtih veliko poti, za razliko od njiju in njunih  
prijateljev v domu, ki so prikrajšani za marsikaj nam   
samoumevnega.

Natalija Zver

3. humanitarni tek – Tek za Tamaro

V petek, 20. novembra 2015, se je 50 dijakov 
in profesorjev Gimnazije Litija udeležilo 3. humani-
tarnega teka v Trbovljah. Organizatorji tega dogodka 
so bili Športno-humanitarno društvo Človek, Društvo 
prijateljev mladine Trbovlje in ETV. Prostovoljni 
prispevki, zbrani na teku, so bili namenjeni naši bivši 
dijakinji, Tamari Mrkun. Tamara je zbolela za težko 
boleznijo. Njen potek lahko ublaži le draga terapija 
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z izvornimi celicami, ki jo izvajajo v tujini. Ko smo 
na šoli izvedeli, da se bo v Trbovljah »zgodil« ta do-
godek, nismo prav nič oklevali. »ZA« smo bili vsi in 
akcija je stekla. Sklenili smo tudi, da bomo Tamari na-
menili del izkupička od prodanih novoletnih čestitk. 
Udeležbo na teku sta nam omogočili podjetji Integral 
Zagorje ter Abomeu iz Save pri Litiji. Na Gimnaziji 
Litija smo pripravili že veliko dobrodelnih prireditev 
in akcij, nikoli pa ne oklevamo, ko potrebujejo pomoč 
naši sedanji ali bivši dijaki.

Tamari pa sporočamo: Vsem nam si za zgled s 
svojo vztrajnostjo, optimizmom in dobro voljo.

Tanja Boltin

PROJEKTNI DAN

ROCK'N'ROLL NA GIMNAZIJI LITIJA

Projektni dnevi potekajo na šoli že deveto leto 

zapored; letos smo ga pripravili 5. januarja. To je prav 
poseben dan, z drugačnim urnikom in aktivnejšimi 
metodami dela, povezuje pa nas tudi skupna tema. 
Pouk se izvaja timsko in medpredmetno, kar pomeni, 
da sta v razredu hkrati dva učitelja različnih predme-
tov; na šolo povabimo še zanimivega gosta in skupaj 
z njim dan zaključimo s predstavitvijo dela v šolski 
telovadnici. 

Letošnja tema, povezana z 80. obletnico  
rojstva Elvisa Presleya, je bila Rock'n'roll. In kaj se 
lahko gimnazijci naučijo novega o tej temi? Dijaki 
so spoznavali zgodovino rock'n'rolla in Presleyevo 
življenje, si ogledali film z Elvisom v glavni vlogi,  
izdelovali ovitke za vinilne gramofonske plošče, 
igrali na dlanske cevi ter zapeli in zaplesali v divjih 
ritmih Rock'n'rolla – celo z nekaj akrobatskimi 
vložki. Zanimivo je bilo poiskati tudi povezavo med 
glasbo in besedilnimi vrstami, matematiko, informa-
tiko in sociologijo.

Intervju z gostoma, članoma slovenske glasbene 
rock skupine Rok'n'Band, Rokom Ferengjo in 
Blažem Črnivcem,  je pripravil naš nekdanji dijak 
Nejc Zupančič. Veliko smo izvedeli o rock'n'roll 
glasbi, njenih začetkih in razvoju, kaj pomeni rock 
kot način življenja in kako je biti glasbenik. V  
zanimivem sproščenem pogovoru sta gosta vmes tudi 
zabrenkala na kitaro, zapela in navdušila publiko. 
Za nami je še en uspešen projektni dan in zaključim 
lahko v stilu rock'n'roll glasbe: če ti je všeč, če jo 
čutiš, se začneš gibati …

    Helena Lazar
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OBRAZI PRIHODNOSTI

Dve strani slave litijskih gimnazijcev

Ste v zadnjem času v časopisu Dnevnik zasledili 
članke dijakov Gimnazije Litija? Ne, nismo še postali 
profesionalni novinarji, smo pa v okviru projekta Ob-
razi prihodnosti preizkušali svoje novinarske sposob-
nosti. To pa ne pomeni, da morate naše članke jemati 

kaj manj resno – ravno nasprotno. Temo, odnos mla-
dih do homoseksualcev, nam je izžrebala profesorica. 
Mladim, ki znamo razmišljati s svojo glavo, je bila 
tema zelo všeč. Zanimanje dijakov naše gimnazije za 
razpravljanje in pisanje o aktualnih problemih družbe 
se je pokazalo tudi v tem, da je bila naša novinarska 
ekipa največja – večja od ekip drugih gimnazij, ki 
imajo precej več dijakov. V projektu je iz naše šole 
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sodelovalo 17 dijakov. 
Projekt je bil izveden že drugo leto, mi pa smo 

sodelovali prvič. Vsak si je sam izbral novinarsko 
zvrst, ki se mu je zdela najbolj zanimiva. Pri delu 
sta nam pomagali profesorici naše gimnazije, Mateja 
Golouh in Tatjana Logaj, ter novinarka Dnevnika, 
Marjeta Kralj. Naši članki so morali biti enako 
kvalitetni kot vsi ostali članki v Dnevniku, ki jih 
pišejo profesionalni novinarji. 

Z delom smo začeli že zelo zgodaj, v mesecu 
januarju, in takrat so začeli nastajati prvi osnutki 
člankov. Nekateri so se dela lotili pravočasno, drugi 
smo lovili roke za oddajo, kot bi bili pravi novi-
narji. Temo smo obdelali skozi različne novinarske 
zvrsti. Najštevilčnejša je bila ekipa, ki je izpeljala 
anketo, ki je pokazala, da smo mladi do homosek-
sualcev vendarle bolj strpni. Nastali so še: intervju z  
aktivistko LGBT, življenjska zgodba, raziskava o 
povezavi med homofobijo in razvitostjo držav sveta 
ter dva komentarja. Naši dijaki so članke popestrili 
tudi s fotografijo in ilustracijami. Največjo težavo 
nam je predstavljala omejitev dolžine naših člankov. 
O temi bi se lahko še veliko bolj razpisali, a smo imeli 
na voljo samo dve strani časopisa. 

Nekaj dni pred objavo smo obiskali uredništvo 
Dnevnika, kjer smo sodelovali pri računalniškem 
oblikovanju naših strani. 19. aprila so bili naši članki 
objavljeni v časopisu Dnevnik, tudi v njegovi spletni 
različici. Z objavo naših člankov pa se naša novinar-
ska izkušnja še ni končala. Na zaključni prireditvi, ki 
jo je vodil Klemen Bunderla, so podelili  priznanja 
vsem sodelujočim šolam. Letos je sodelovalo 23 ekip 
dijakov slovenskih gimnazij.  Po prireditvi pa smo 
bili povabljeni še v predsedniško palačo na sprejem 
k predsedniku države, Borutu Pahorju, ki je spretno 

odgovarjal na vprašanja sodelujočih dijakov.  Ob vseh 
vprašanjih je žal zmanjkalo časa za selfije s predsed-
nikom, zato bomo morali naslednje leto sodelovanje 
ponoviti.

Čeprav sem se zelo trudila, sem s tem člankom 
že prekoračila omejitev dolžine, ki sem jo imela na 
voljo za svoj članek v Dnevniku – vidite, kako kom-
plicirano je novinarstvo? Pa toliko bi še napisala.

Nina Zimič

ZDRAVA ŠOLA
V okviru projekta Zdrava šola smo poleg  

ustaljenih aktivnosti izvedli delavnico Zeliščarstvo 
s Sabino Grošelj in predavanja Društva študentov 
medicine Slovenije:

• za dijake 1. letnika o varni spolnosti (skupina 
Virus),

• za dijake 2. letnika o psihičnih motnjah in 
boleznih (skupina V odsevu),

• za dijake 3. letnika o alkoholu in mladih 
(skupina Alkošola). 

Poleg tega je dijakom 2. letnika o sladkorni 
bolezni in mladih predavala dr. Milojka Juteršek, 
dijaki 4. letnika pa so se udeležili predavanja o 
krvodajalstvu.

Za dijake in starše smo organizirali predavanje 
A. Finka o nevarnostih, ki pretijo mladim. 

YOUTH START – IZZIVI PODJETNOSTI ZA 
MLADE

Gimnazija Litija je v šolskem letu 2015/16 
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začela s sodelovanjem v mednarodnem projektu 
Izzivi podjetnosti za mlade (Youth Start). V pro-
jektu sodeluje 12 partnerskih institucij iz 6 držav. 
V Sloveniji projekt vodi in usmerja Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, v sodelovanju z  
Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje. Na 
Gimnaziji Litija so v šolskem letu 2015/16 kot  
kontrolna skupina sodelovali dijaki 2. letnika.

Temeljni namen projekta je spodbujanje razvoja 
transverzalnih veščin 21. stoletja s sodobnimi pristopi, 
v katerih sta izpostavljeni samoiniciativnost in pod-
jetnost, kot je opredeljeno v evropskem referenčnem 

okviru ključnih kompetenc (Priporočilo evropskega 
parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za VŽU, 
UL EU, 30. 12. 2006). To transverzalno ključno kom-
petenco bomo s spodbujanjem razvoja sodelovanja 
in komuniciranja, kritičnega mišljenja, samoreflek-
sije in samouravnavanja, dela z viri, ustvarjalnosti, 
proaktivnega vedenja »od ideje do uresničitve« itd. 
v projektu smiselno integrirali v pouk 

V razvojnem projektu Youthstart – Spodbujanje 
podjetnosti za mlade bomo raziskali možne odgovore 
na krovno vprašanje (perspektiva učitelja): Kako naj 
integriramo v pouk razvoj elementov samoinicia-
tivnosti in podjetnosti pri svojih dijakih.
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INTERESNE  
DEJAVNOSTI
PEVSKI ZBOR

Pevski vikend
Člani pevskega zbora Gimnazije Litija smo se 

6. 11. 2015 odpravili na pevski vikend v CŠOD Lipa. 
Naš glavni cilj je bil, da se pripravimo na decembrski 
koncert z Artenigmo in gosti (Plesno društvo NLP 
in Matic Jere, pevec skupine Bohem). Spremljala 
sta nas zborovodja Blaž Rojko  in profesor športne 
vzgoje Janez Medved. Bilo je naporno, saj smo peli 
več ur na dan, a se vseeno zelo zabavali. Druženje 
smo zaključili z razvedrilnim programom, ki so ga 
pripravile pevke iz četrtega letnika. Ne bi rada izdala 
preveč. Kar se dogaja na pevskem vikendu, ostane 
na pevskem vikendu. Naj pa povem, da ni manjkalo 
kvizov, modnih revij in številnih napadov smeha. 

Končalo se je s smetano na obrazih dveh pevcev in 
prepevanjem popevk ob spremljavi kitare.

Lea Rihter

Kdor poje, uživa v trenutku
Petje v zboru je nekaj posebnega. V nasprotju s 

solo petjem, končno celoto sestavljajo številni glasovi 
in ne le eden. Velik izziv je individualne glasove zbra-
ti v urejeno harmonijo, hkrati pa je zato tudi občutek 
zadovoljstva, ko se zbor uglasi, toliko močnejši. 
Težko se z besedami opiše, kaj pevci začutimo, ko 
slišimo, da se naše, posamezne melodije popolnoma 
ujemajo in tvorijo neko novo celoto. Takrat se zdi, kot 
da smo vsi eno glasbilo, celo dihamo skupaj. Mnoge 
raziskave so pokazale, da petje v zboru pozitivno 
vpliva na zdravje pevcev – tako fizično kot mentalno.

Za pevce zbora naše gimnazije je čas pevskih vaj 
čas sprostitve, odmor od napornega vsakdana, ki je 
zapolnjen s šolskim delom. Nastopi nam predstavljajo 
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izziv, priprave nanje zabavo, na koncu pa občutimo 
ponos in zadovoljstvo.

Tako smo se počutili tudi 20. aprila po našem 
nastopu na (že) 10. pevski gimnazijadi. Ta, zdaj 
že tradicionalna prireditev, ki jo organizira naša 
gimnazija, je odlična priložnost za druženje s pevci  
drugih srednjih šol, s katerimi delimo ljubezen do 
glasbe. Letošnja prireditev pri tem ni bila izjema. 
Spoznali smo namreč pevce (Z)mešanega zbora 
Škofijske klasične gimnazije Ljubljana ter pevce 
FaVoZe (fantovska vokalna zasedba Gimnazije Celje 
- Center). Prvi so peli pod vodstvom zborovodkinje 
Helene Fojkar Zupančič, ki je nekaj let delovala tudi 
na naši šoli, druge pa je vodil Gregor Deleja. 

Uživali smo ob poslušanju njihovega programa, 
na koncu pa smo dve pesmi zapeli še skupaj. Vese-
limo se že naslednje gimnazijade, ko bo našo športno 
dvorano za en večer spet napolnila glasba.

Nadja Strle

Koncert Mešanega pevskega zbora Gim-
nazije Litija in skupine Artenigma

V četrtek, 3. decembra 2015, so nam pevci 
Mešanega pevskega zbora Gimnazije Litija, pod 
vodstvom Blaža Rojka, rock skupina Artenigma in 
plesalci Plesne šole NLP pričarali čudovit večer, poln 
harmonije in dobre glasbe. Zbrane prostovoljne prisp-
evke obiskovalcev smo namenili delovanju Mešanega 
pevskega zbora Gimnazije Litija in glasbenih skupin, 
ki ustvarjajo v okviru Mladinskega centra Litija. 
Uživali smo lahko ob čudovitih glasovih pevskih 
solistov, in sicer Lee Rihter, Ane Vrtačnik, Maje 

Strmljan, Gašperja Vidica in Emanuela Meserka ter 
pevk Artenigme, Eme Krebs in Barbare Osolnik. 
Njihovi glasovi so še lepše zveneli  ob spremljavi sku-
pine Artenigma in dijakinje Nine Baš, ki jih je sprem-
ljala na klavirju. Za posebno vzdušje je ob zaključku 
koncerta s svojim nastopom poskrbel pevec glasbene 
skupine Bohem, Matic Jere. Prav gotovo je v pestrem 
programu vsak našel košček zase, nastopajoči pa so 
bili na koncu nagrajeni z bučnim aplavzom.

Neža Murn

AIR GIMNAZIJA LITIJA  
3. TEKMOVANJE V LETENJU  
PAPIRNATIH LETAL

V sredo, 16. decembra 2015, smo na Gim-
naziji Litija izvedli tretje tekmovanje v izdelovanju 
in spuščanju papirnatih letal. Tekmovanja se je 
udeležilo14 dijakov Gimnazije Litija in 2 učenca 
OŠ Šmartno pri Litiji. Dijaki so pokazali kar nekaj 
spretnosti v zlaganju papirja in spuščanju letal; eno 
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letalo je preletelo šolsko telovadnico, nekaj letal je 
zelo lepo jadralo in užitek jih je bilo opazovati. Tek-
movalci so se ponovno pomerili v treh tekmovalnih 
disciplinah: čas poleta, dolžina poleta in natančnost 
mesta pristanka letala. Za izvedbo tekmovalnega 
dela sta skrbela bivša dijaka. Njuna naloga je bila, 
da sta svoje znanje prenašala na »mlajši rod«, 4 di-
jake naše šole, ki so skrbno nadzorovali dogajanje, 
merili rezultate ter jih vnašali v računalnik, ki je sproti 
izračunaval povprečja in vrstni red tekmovalcev. V 
vsaki tekmovalni kategoriji so imeli tekmovalci dva 
poskusa – za končni vrstni red se je upošteval boljši 
poskus.

Pet najboljših (Rok Sonc, 4. b, Matej Turk, 2. 
b, Luka Železnik, 4. a, Oto Medvešek, OŠ Šmartno, 
in Tadej Pirc, 1. a) se je uvrstilo v finale, ki smo ga 
izpeljali zadnji dan pouka v koledarskem letu. Po-
tegovali so se za tri sedeže v letalu arhitekta in pilota 
Marjana Leskovarja. Zmagali so: Rok Sonc, Matej 
Turk in Tadej Pirc.

Damjan Štrus

TEATER 16

Gospod je šel na lov 
Konec marca smo se člani šolske gledališke sku-

pine Teater 16 predstavili z uprizoritvijo dramskega 
dela Gospod gre na lov. Avtor besedila je Georges 
Feydeau, francoski dramatik, ki je zaslovel s svojimi 
lahkotnimi komedijami, in ena izmed njih je tudi 
delo, ki smo ga izbrali z režiserjem Petrom Avbljem. 
Predstava je polna zmešnjav, laži, kočljivih situacij in 
prešuštva, ki v dvorani ustvarijo sproščeno vzdušje 
in iz gledalcev izvabijo salve smeha. Igro smo post-
avili v sodobni čas, jo skrajšali in priredili tako, da 
je razumljiva vsakemu posamezniku.

Pri organizaciji in izvedbi so nam pomagali 
Petra Prosen, Branko Koprivnikar in Jože Ajdišek. 
Polna dvorana Gimnazije Litija in številne pohvale 
gledalcev so poplačali ves trud, ki smo ga vložili v 
nastajanje predstave. Ponovitve si lahko ogledate na 
številnih gostovanjih v Šmartnem pri Litiji, Kisovcu, 
na Mlinšah, v Hrastniku in v Dolu pri Hrastniku.

Maja Pavčnik

GLEDALIŠKI ABONMA

Na začetku šolskega leta smo v okviru šolskega 
abonmaja dijakom ponudili ogled dveh gledaliških 
predstav. Za dijaški abonma se je odločilo 168 dijakov 
(1. in 2. letnik: 89, 3. in 4. letnik: 79).

Dijaki 1. in 2. letnika so si ogledali predstavi: 
LIZISTRATA – Andrej Rozman – Roza,  
Coco Mosquito (MGL) 
JUGOSLAVIJA, MOJA DEŽELA –  
Goran Vojnović (SNG Drama)
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Dijaki 3. in 4. letnika pa so si ogledali predstavi: 
EVROPA – Vinko Moderndorfer (SNG Drama) 
KRALJ UBU – Alfred Jarry (SNG Drama).

 

FILMSKI ABONMA IN ALTERNATIV-
NA KULTURA

V šolskem letu 2015/2016 je bil na Gimnaziji 
Litija že petič izveden filmski abonma. Novost so bili 
filmski popoldnevi, ki jih je organiziral dijak Anže 
Grčar. Zainteresirani dijaki so si ogledali tri filme 
(Pianist, Die hard in Life of Brian), projekciji pa je 
sledil analitični pogovor o filmu.

Izbrali smo dva filma: Banda punc in Timbuktu. 
Tretji film so si dijaki ogledali po svoji izbiri s sez-
nama ponujenih filmov (Rašomon, Državljan Kane, 
Tatovi koles, Mož s kamero). Dijaki so film izbrali 
tako, da so na facebook profilu gimnazije sledili 
povezavam do trailerjev in opisov v Mednarodni 
filmski bazi podatkov (Imdb), nato pa prek Googlove 
ankete oddali glas za svoj film. Izbran je bil film 
Tatovi koles (Ladri de biciclette). Čeprav so bili 
ponujeni filmi klasični, z začetka celovečerne filmske 
produkcije, je bil odziv dijakov, ki so presenetili s 
svojim izborom, zelo pozitiven.

 Tako kot lani smo na primeru zadnjega gle-
danega filma v sodelovanju z Zavodom za uveljav-
ljanje vizualne kulture Vizo organizirali delavnico, 
na kateri so dijaki razmišljali o tematsko-motivnih 
prvinah filma ter elementih filmskega jezika, ki v 
filmu še posebej izstopajo.

V okviru alternativne kulture smo izvedli 
enodnevno ekskurzijo v Ljubljano, na kateri so se 
dijaki seznanili s centrom alternativne kulture v 

Ljubljani (AKC Metelkova), prek Ljubljana Graffiti 
Toura spoznali street art in grafitarsko subkulturo, si 
ogledali del festivala kratkih filmov Short&Sweet 
in spremljali gledališko predstavo Nikita. Rojena 
1984 v Gledališču Glej. Predstavi je sledil analitični 
pogovor z dramaturginjo, producentko in glavno 
igralko predstave (Marušo Majer).

 Janoš Železnik

BRALNA ZNAČKA

V šolskem letu 2015/16 je dejavnost bralne 
značke na šoli potekala peto leto. Dijaki so morali 
prebrati tri knjige: R. J. Palacio, Čudo; C. Cleave, 
Druga roka; D. Jančar,To noč sem jo videl. Mla-
dinski roman Čudo nam prikazuje zgodbo dečka z 
boleznijo, ki mu je iznakazila obraz, zaradi česar 
ima težave pri vključevanju v okolje. Ponuja nam 
razmislek o našem sprejemanju drugačnosti. V ro-
manu Druga roka spoznavamo življenje beguncev, 
njihove tragične zgodbe, zaznamovane z nasiljem, 
in vključevanje v novo okolje. Roman To noč sem jo 
videl pa nam predstavi življenjsko zgodbo zakoncev 
Hribar, premožnega tovarnarja in njegove zanimive 
soproge, ki sta bila velika ljubitelja umetnosti in vsega 
lepega, ju je pa doletela tragična usoda, ker sta bila 
po krivem obtožena sodelovanja z okupatorjem.

Tatjana Logaj
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DEBATNI KLUB

Debatna izmenjava z Antalijo
Mnogi od njih so prvič videli sneg, se prvič 

kepali in (verjetno) bili prvič prezebli. Kljub zgodnji 
pomladi jih je pričakalo še nekaj kupov (umazanega) 
snega. Nekateri so svoje »izmenjavčke« peljali v 
Planico, da so se sankali in smučali. Nekateri pa so 
videli sneg le od daleč, z razgleda, ki se je ponujal 
z Blejskega gradu. Enako je bilo z zvezdami, ki so 
bile za mnoge nova izkušnja. Antalija je namreč 
velemesto,  onesnaženo s svetlobo in  smogom.

Presenetilo jih je tudi zelenje in hribovje. Ampak 
vse to ni stvar razlik, ampak kvečjemu vir podobnosti. 
To čudenje nam je nekaj skupnega, enako so se čudili 
Nizozemci in enako se čudijo mestni otroci prvič, ko 
gredo na izlet v hribe.

Tudi druge razlike so manjše, kot pravijo naši (in 
drugi evropski) mediji. Tudi religija je vir skupnega, 
večina mitov in zapovedi je istih. Tudi oni čutijo 
enako dvojnost, enak navidezni spor med tem, v 
kar verujejo, in tem, kar živijo. Tako smo govorili o 
mitih, grehu in pokori, na zadnji večer pa brezskrbno 
klepetali ob pivu na zaključni zabavi. Prvi dan smo 
jedli zajca, zadnji dan (njihova izbira) pico s šunko.

Razlike so podobnosti, saj smo si že v različnosti 
podobni. Največja razlika je bila seveda v našem 
šolanju, še posebej v poučevanju zgodovine, ki je 
(vsaj v njihovi osnovni šoli) nacionalistično obarvana. 
To je vodilo v posebej zanimivo debato o Otoman-
skem cesarstvu, ki smo ga dojemali zelo različno.

Debata je bila na nek način najpomembnejši del 
te izmenjave. Ne toliko formalna debata kot klepeti, 
deljenje idej, mnenj in naše percepcije svojih držav, 
njihovih problemov. Seveda je bila tudi formalna de-

bata del te izmenjave, saj smo imeli mnoge delavnice 
in, za večino Turkov ter velik del gostiteljev, prvi 
turnir. Naša udeležba je bila velika, več kot polovica 
ekip je bila litijsko-antalijskih. Lep del ekip je bil 
mešan, tako da je šlo še za en način spoznavanja. 
Prestali so svoj ognjeni debatni krst.

Upam, da se bo situacija kmalu dovolj pomirila, 
da bomo spet videli svoje prijatelje in jim tako vrnili 
uslugo. Mnogi smo namreč preko spleta obdržali 
stike, ki smo jih navezali.

Matija Sirk
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ŠPORT
Na Gimnaziji Litija se že vse od njene usta-

novitve zavedamo pomena gibanja za mlade, zato 
dijakom nudimo široko paleto športov že pri rednih 
urah športne vzgoje, v izbirnem delu in ponudbi  
obveznih izbirnih vsebin. Z vključevanjem v društva, 
klube, ZKMŠ pa želimo biti prisotni tudi v lokalnem 
okolju. Na šoli ustvarjamo okolje, kjer se lahko šolajo 
tudi vrhunski športniki, kar je razvidno iz njihovih 
izjav. Trdo delo, odrekanje, kompromisi, dogovori, 
spoštovanje, razumevanje, sodelovanje, profesional-
nost je le nekaj vrednot, ki so potrebne, da bomo še 
naprej uspešni. 

Športna vzgoja ni in nikoli ne bo predmet kot 
vsi drugi. Gre za proces, skozi katerega se športni 
pedagogi trudimo, da dijaki spoznajo in začutijo, da 
jim gibanje prinaša uspehe na šolskem področju in 
sprostitev tudi v najbolj stresnih obdobjih šolskega 
leta. Kljub številnim spremembam v družbi, načinu 
življenja, ki ponuja instant ugodje, pa na športnem 
področju ni bližnjic. Zato velja poskusiti in se  
odpraviti na bližnji hrib, na tek ali kolo s prijatelji. 
V športu in rekreaciji lahko vsak najde nekaj zase in 
svojo dušo, pa naj takrat telefoni in tablice ostanejo 
nekje doma. Dobro kondicijsko in psihično priprav-
ljen maturant, ki se zaveda pomena gibanja, se zna 
sprostiti in v svojem prostem času najde čas tudi za 
gibanje, bo z manj stresa uspešen tudi na maturi, 
pa čeprav to še zdaleč ni edini cilj gimnazijskega 
programa.

INTERESNE DEJAVNOSTI IN 
ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA

Že tradicionalno smo organizirali šolsko ligo v 
nogometu, šolsko ligo v odbojki in ponovno šolsko 
tekmovanje v namiznem tenisu. Dijaki so se udeležili 
tudi Ljubljanskega maratona (21 dijakov), Litijskega 
teka (23 dijakov), dve dijakinji pa sta tekli tudi na 
DM-ovem teku v Ljubljani. 

S šolskimi ekipami smo se udeležili področnih 
tekmovanj in dosegli naslednje rezultate: 
nogomet (F): 3. mesto na področnem tekmovanju, 
košarka (F):  5. mesto na področnem tekmovanju, 
nogomet (D): 5. mesto na področnem tekmovanju, 
odbojka (D): 5. mesto na področnem tekmovanju.

USPEHI NAŠIH DIJAKOV 
ŠPORTNIKOV

V šolskem letu 2015/2016 je bilo na šoli 
vpisanih 54 dijakov s statusom športnika, od tega 
kar 14 vrhunskih športnikov (tenis:Tom Ašič Kovač, 
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Fotografija: Ana Perpar

Pia Čuk, Gregor Kokalj, Kristina Tina Godec, Mark 
Mesarič; rokomet: Andraž Justin; karate: Stefan 
Joksimović; taekwondo: Domen Pirc; futsal; Nejc 
Vrhovec; ples: Aljaž Strmljan in Žan Roblek). Med 
tistimi, ki nimajo statusa vrhunskega športnika, ker 
njihov šport ne spada med olimpijske športe, pa velja 
omeniti še Evo Vidmar, ki je v Češki Ostrawi osvojila 
naslov svetovne prvakinje v kategoriji solistk. Danaja 
Knez je na svetovnem prvenstvu v Berlinu osvojila 
naslov prvakinje v kategoriji dvojic, posamično pa 
je osvojila drugo mesto. 

STEFAN JOKSIMOVIČ
Stefan Joksimovič, naj karateist med mladinci 

za leto 2015, je svoje nastope v kategoriji do 18 let 
zaključil s prvim mestom na svetovni lestvici. V 
Podčetrtku je Stefan osvojil naslov državnega pr-
vaka v kategoriji mladincev, v katah pa si je priboril 
srebrno odličje.  

DOMEN IN TADEJ PIRC 
V srbskem Zrenjaninu sta se med 550 borci 

iz 9 držav izkazala tudi Domen in Tadej. Domen je 
v kategoriji članov do 68 kg osvojil odlično drugo 
mesto, Tadej pa se je v mladinski kategoriji moral 
zadovoljiti z osmino finala, kar pa je zanj lep uspeh. 
Na EP v Bukarešti je Domen osvojil bronasto odličje 
in tako nadaljeval tradicijo osvajanja medalj na ev-
ropskih prvenstvih.

GREGOR KOKALJ
V Kranju se je v organizaciji TK Triglav Kranj 

končalo državno prvenstvo v starostni kategoriji do 
18 let.

Pri fantih je državni prvak postal 18-letni Grega 

Kokalj (AsLit), ki se je tako na najboljši način vrnil 
po premoru, h kateremu so ga v zadnjih dveh letih 
prisilile poškodbe. Te so ga na lestvici TS potisnile 
na 44. mesto, zato je v Kranju nastopil s posebnim 
povabilom. V letu 2015 je odigral samo dva turnirja, 
letos pa je bil nastop na državnem prvenstvu njegov 
drugi na turnirjih TS. Nov začetek pa je kronal z 
naslovom državnega prvaka do 18 let. V finalu je s 
6-3 in 6-2 premagal domačina, Klemna Nikolaša, ki 
na lestvici TS zaseda 15. mesto. 

TINA KRISTINA GODEC 
Tina je na državnem prvenstvu v tenisu (dekleta 

do 18 let) osvojila odlično 3. mesto! Žal  je v polfinalu 
zaradi  poškodbe morala predati dvoboj kasnejši 
zmagovalki Katji Juvan.

TINA KRISTINA GODEC IN LARA KRALJ
Tina in Lara sta združili moči in osvojili srebro 

na članskem DP v dvojicah.

PIA ČUK V CASABLANCI OSVOJILA 
SVOJ DRUGI TURNIR

19-letna Pia Čuk je v Casablanci osvojila drugi 
članski naslov na teniških turnirjih.

DANAJA KNEZ
11. decembra se je dijakinja 4.c razreda, Da-

naja Knez, udeležila tridnevnega speed badminton 
turnirja v Tokiju, kjer je dosegla prvo mesto in  tako še 
povečala prednost na skupni svetovni ISBO lestvici, 
na kateri že eno leto zaseda prvo mesto. Tako je svojo 
kariero v kategoriji do 18 let zaključila v stilu, saj je 
bil to njen zadnji turnir v tej kategoriji. Naslednje leto 
bo tekmovala že v članski kategoriji.
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Turnir na Japonskem
9. decembra smo se s Speed badminton klubom 

Radeče odpravili na Japonsko. Potovali smo 26 ur, 
vendar je v ta čas všteto tudi čakanje na letališčih 
in prestopanje. Pričakalo nas je nekaj japonskih 
igralcev in predsednik japonske speedminton zveze 
z novinarjem. Po krajšem intervjuju so nas odpeljali 
do našega apartmaja v Zoshigayi blizu večjega mesta 
Ikebukuro. Naslednji dan nas je čakal že prvi dan 
turnirja. V kategoriji do 18 let sem dosegla prvo mesto 
in tako zaključila kariero igranja v tej kategoriji, saj z 
naslednjim letom prestopam v člansko kategorijo. V 
času turnirja smo imeli tudi krajše pavze. Pripravili 
so nam kosilo z japonskimi specialitetami, zvečer 
so nas peljali v prestižno restavracijo, kjer smo bili 
prav tako deležni japonskih specialitet, naučili so 
nas delati suši, pisati njihove znake, oblekli pa smo 
se tudi v kimono in oblečeni hodili po ulicah ter si 
skupaj z vodičem ogledovali manjše znamenitosti 
(slaščičarne, trgovine s kimoni …). Presenetilo me 
je oblačenje kimona, saj so nas oblačili kar 45 minut. 
Tudi ni ravno udoben, saj imaš okoli pasu veliko 
trakov za lepši videz, in tudi hoja ni lahka, saj moraš 
hoditi navznoter in delati majhne korake. Po treh urah 
v kimonih smo nadaljevali s turnirjem.

Po turnirju so nam ostali le še trije prosti 
dnevi bivanja v Tokiu. Najprej smo si ogledali 
najpomembnejši tempelj oz. kompleks templjev v 
Asakusi im. Sensoji temple, nato pa smo se povzpeli 
na Tokyo Skytree, ki je z višino 600 m druga največja 
stavba na svetu. Povzpeli smo se do 450 metrov, 
kar je tudi najvišja možna točka za turiste na tem 
stolpu. Razgled? Fantastičen. Vse najvišje stolpnice 
postanejo le majhne stavbe v tem ogromnem mestu.

Naslednji dan smo se sprehodili po 10 km dolgi 

trasi po gozdu in si sproti ogledovali templje ter 
na koncu prišli do morja in nato do 12-metrskega 
kipa Bude. Zadnji dan smo se najprej odpravili 
v ribarnico, eno izmed večjih na svetu, kjer smo 
lahko videli veliko vrst morskih živali. Nato smo 
si šli pogledat vrtove kraljeve družine im. Imperial 
Palace East Garden, na kocu pa smo se odpravili še 
do Tokyo Tower, razglednega stolpa, ki je po obliki 
podoben Eifflovemu. Za zaključek smo si ogledali 
še iluminacije, spreminjanje lučk v ritmu glasbe, in 
tako zaključili nepozabno doživetje na Japonskem.

Spoznala sem, da je to najbolj kulturen in pri-
jazen narod, saj so zelo gostoljubni, pozdravljajo, 
najbolj organiziran narod, saj z avtomobili ne div-
jajo, ne prehitevajo brezglavo, tako kot to počnemo 
Evropejci, in najbolj čist narod, saj le redko vidiš 
smeti po ulicah, čeprav težko najdeš kakšen koš. 
Ugotovila sem tudi, zakaj je to najdlje živeč narod. 
Živijo najbolj zdravo, saj ne jedo kruha, rogljičkov, 
maslenih štručk …, tudi pekarn ne poznajo. Jedo 
zdrave morske jedi, riž, piščanca, suši …,  zato le 
redko opaziš kakšnega z močnejšo postavo. Všeč 
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so mi tudi njihove šolske uniforme in za zimski čas 
visoke temperature, saj tam v šolo hodijo v kratkih 
hlačah oz. krilcih, kar ni značilno za naše kraje v 
tem času.

 Nikoli ne bom pozabila dobrih ljudi in igralcev 
na Japonskem, ki so bili res prijazni in so za nas na-
redili ogromno, zato ni čudno, da smo pri poslavljanju 
potočili tudi kakšno solzo. 

Danaja Knez

PLESALCI
V Ostravi na Češkem je potekalo Svetovno 

prvenstvo v street dance showu in Svetovni pokal v 
disco danceu, ki se ga je udeležila številčna slovenska 
reprezentanca (več 
kot 500 plesalcev) 
in ponovno pose-
gla po najvišjih 
uvrstitvah. Skupno 
so si priplesali 36 
medalj, od tega kar 
15 zlatih, 13 sre-
brnih in 8 bronas-
tih. Tekmovanja 
se je udeležilo več 
kot 2000 plesalcev 
iz 16 držav, med 
njimi so bili tudi 
naši gimnazijci. 
Nova svetovna 
prvak in ja  med 
članicami solistka-
mi je Eva Vidmar 
(ŠKD Maestro).

Fantje niso zaostajali za dekleti in so si v kat-
egoriji člani solisti prav tako priplesali prva tri mesta, 
in sicer Kristjan Terglav (ŠKD Klub Plesni val Celje) 
– 1. mesto, Aljaž Strmljan (PŠD NLP) – 2. mesto in 
Luka Mravlje (PK Urška LJ) – 3. mesto.

V skupinskem nastopu pa so 7. mesto osvojile 
Taja Vidonja, Ema Kogovšek in Anja Šurina. Naši 
dijaki plesalci so bili uspešni tudi v članski for-
maciji NLP Litija. Članska formacija (NLP Litija) je 
svojo prvo mednarodno tekmo končala med desetimi 
najboljšimi formacijami na svetu. V kraljevi disciplini 
Street dance show formacije so člani zasedli 9. mesto.

Mitja Strmec
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DOGODKI
Obeležili smo mednarodni dan spomina na 

žrtve holokavsta
27. januarja, na dan, ko je bilo osvobojeno 

koncentracijsko taborišče Auschwitz, se svet spo-
minja žrtev holokavsta. Beseda holokavst se prvotno 
nanaša na žgalno daritev starih Grkov in Rimljanov, 
pri kateri se daritvena žival popolnoma sežge. 
Pozneje se je beseda pričela uporabljati kot sinonim 
za množično uničenje ljudi, običajno s sežigom. V 
mednarodnem zgodovinopisju je v uporabi tudi ter-
min Šoa (hebr. Šo’ah  propad, uničenje), ki označuje 
množično iztrebljanje Judov v nacističnih koncen-
tracijskih taboriščih v času druge svetovne vojne. 
Da bi  obeležili, se spomnili in opomnili na enega 
največjih genocidov v človeški zgodovini, je dijak 
4. letnika Anže Grčar pripravil filmsko projekcijo. 
Po njegovem izboru smo si ogledali film režiserja 
Romana Polanskega, Pianist. Zgodba pripoveduje 
o pianistu Wladyslawu Szpilmanu, ki ga je  vihra 
druge svetovne vojne dosegla v Varšavi, kjer je igral 
na klavir pred mikrofoni državnega poljskega radia. 
Kot Jud se je znašel v zelo težkih okoliščinah, ostal je 
brez družine in le zaradi pomoči prijateljev, znancev, 
dobrih ljudi je preživel nacistično okupacijo Poljske 
in varšavski geto.

Pianist je film, ki pretrese. Po razgovoru, ki je 
sledil ogledu, smo šolo zapustili z  mislijo, da tega 
ne smemo več dovoliti. Nikoli več!

Mateja Golouh

Obisk dijakov Gimnazije Litija na inštitutu 
za celulozo in papir 

Naši dijaki so obiskali Inštitut za celulozo in 
papir. V reviji Papir je izšel članek o našem obisku. 
Napisal ga je dijak naše prve generacije, ki danes 
dela na inštitutu, Matej Šušteršič. Objavljamo celoten 
članek:

Novice iz ICP-ja ...
Na začetku meseca marca so Inštitut za celulozo 

in papir obiskali dijaki Gimnazije Litija pod vodst-
vom Jasmine Rome in Helene Lazar.

Skupina dvajsetih dijakov različnih letnikov 
se je na predavanju najprej seznanila s pomenom 
papirništva v človeški zgodovini, spoznala razlike 
med papirjem, kartonom in lepenko, in spoznala 
proizvodnjo papirja od celuloze do končnega izdelka. 
Dijaki so se seznanili s pomenom recikliranja in 
ločevanja papirja ter okoljskimi znaki, smernicami 
razvoja v papirništvu in slovensko papirno indus-
trijo. Po predstavitvi je sledil ogled laboratorijev 
Inštituta za celulozo in papir, pilotnega papirnega in 
premaznega stroja. 

Po koncu ogleda so nam dijaki zaupali nekaj 
njihovih vtisov obiska in svoja mnenja o papirju: 

»Kot 17-letno dekle nisem nikoli pomislila, 
kako se papir razlikuje glede na vlakna, belila, pig-
mente in številne druge dodatke, za katere sem prvič 
slišala šele na predstavitvi. Vedno sem mislila, da je 
izdelava papirja preprosta in hitra, saj so nam jo tako 
predstavili v osnovni šoli, vendar sem s to predstavit-
vijo ugotovila, da ni tako preprosto. Predstavitev je 
vodil nekdanji dijak Gimnazije Litija, kar mi je takoj 
vzbudilo pozornost, saj tudi sama obiskujem to šolo. 
Papirništvo je bilo predstavljeno zelo natančno, iz-
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vedeli smo veliko novega. V tistem trenutku se mi je 
zdelo, da je vse preveč podrobno, a ko sem pozneje 
razmišljala o tem, sem ugotovila, da smo le tako lahko 
dojeli razliko med samimi papirji. Bila je prijetna 
izkušnja, ki smo jo dopolnili še z ogledom inštituta, 
najbolj pa mi je ostal v spominu ogled biološkega 
laboratorija, saj mi je biologija zelo všeč,« je povedala 
Zala Vašl, dijakinja drugega letnika.

Dijak četrtega letnika Anže Mihelič pa je 
povedal: »Mogoče smo pred predavanjem vedeli 
zgolj, kakšna je razlika med toaletnim papirjem 
in kuhinjskimi brisačami, zdaj, po predstavitvi, pa 
vemo veliko več. Tudi to, na primer, zakaj papir-
natih brisačk ne smemo metati v straniščno školjko. 
Razložili so nam, kako poteka izdelava papirja, od 
drevesa do papirja. Ogledali smo si tudi stroj za 
izdelavo papirja, ki je sicer majhen, piloten, a na 
koncu pride ven papir kot na večjih strojih. Izvedeli 
smo tudi o preizkusih na inštitutu in si ogledali, kako 
potekajo raziskave. Zaradi novih informacij, ki smo 
jih izvedeli o papirju, izdelavi in preizkušanju, se mi 
je zdel obisk inštituta zanimiv in poučen.« 

»Na obisku inštituta mi je bil zanimiv ogled 
laboratorijev in strojev, ki smo si jih lahko ogledali po 
predavanju. Predavanje je bilo zelo obširno, povedali 
so nam veliko splošnih in koristnih informacij o pa-
pirju, tudi o vsakdanji rabi, kar mi je dalo misliti o 
uporabnosti, potrošnji in kakovosti papirja. Zanimiva 
se mi je zdela predstavitev proizvodnje oziroma 
reciklaže starega papirja, saj sem v otroštvu že sama 
ročno poskusila reciklirati papir. Ena izmed koristnih 
informacij, ki sem jo izvedela na predavanju, je, da 
ni vsaka papirnata brisača primerna za stik z živili. 
Za stik z živili so primerne le brisače, ki so označene 
z znakom za ta namen. Po tem obisku si tudi lažje 

predstavljam, kako je na inštitutu in kako tam delo 
poteka,« je povedala Barbara Hauptman, dijakinja 
drugega letnika. 

Nekateri dijaki so izkazali veliko zanimanje za 
papirništvo. Mogoče bomo katerega izmed njih čez 
nekaj let srečali prav v kateri izmed papirnic v naših 
papirniških vrstah.

Matej Šuštaršič, raziskovalec
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Dan pi
Tekmovanje v recitiranju decimalk števila pi in 

pisanju piezije je le eno izmed tekmovanj, na katere 
se naši dijaki intenzivno pripravljajo v mesecu marcu. 
Tekmovanja ob dnevu pi, ki je potekalo na naši šoli 
14. marca, se je udeležilo 22 tekmovalcev, med njimi 
tudi učenci OŠ Radeče. V recitiranju decimalk števila 
pi je prvo mesto zasedla Nastja Krneta iz 3. b (557 
decimalk), najboljšo piezijo pa je napisala Barbara 
Hauptman iz 2. b razreda. 

Zmagovalna piezija:
Tam! V kupu, sliki plavajoči
se skriva čudež.
Kam pluje iskajoči?
Nevedneži sanjajo vijugaste osi
in sle mesečine tiho vabijo.
Se iščejo laži.
Puh bel potresaj tam, 
da mehkobe nedolžnih srčec
le ljubezen krutosti podi.
A valovanje oceanov, a vabila alkoholov,
kot madapolam,
zavajajoč čin nesrečo sreča.
A vidim, 
svobodno že prenavlja,
mavrico želi.
Dragocene roza, bele barve pobledele so.
Nas preplet ljubezni v gnezdo veže,
zgodbo le hrepeneč skroji.
Ta zgodbica sivinasta
potresuje barvasto cvetje.
Ta zgodbica kot ptič obletava te kraje,
nič upov da.
A v mogočni tišini utaplja briljante,
izgublja se v temi, opustoši prehitro.

Tabor
V petek, 17. junija, smo se po dveh šolskih urah 

pouka odpravili na naravoslovni tabor v Radence 
ob Kolpi. Nastanjeni smo bili v centru šolskih in 
obšolskih dejavnosti. Letošnja skupna tema tabora 
je bila narava. Prvi dan smo pripravljali zdrave  
zelenjavne smutije, namaze in sadna nabodala. Okusi 
so ene bolj, druge manj navdušili. Nato smo v sku-
pinah tekmovali v kvizu in pantomimi o naravi in 
živalih. Naloga vsake skupine je še bila, da se domisli 
reklame za naravne izdelke. Zvečer smo pripravili 
taborni ogenj, na katerem smo pekli hrenovke in kruh, 
ki smo ga zamesili popoldne. Naslednji dan so profe-
sorji pripravili delavnice. V prvi smo se pogovarjali 
o ogroženih živalih in si ogledali dokumentarni film 
Attenborough's Ark. V drugi je potekala debata, kako 
preko dneva sprejemati zdrave odločitve. V tretji so 
spoznali, kako so se skozi geološka obdobja razvijala 
živa bitja. V četrti pa so se seznanili z vsemi tremi tipi 
ayurvede. Popoldne smo odšli na orientacijski pohod 
ob Kolpi in njeni okolici. Ob poti smo reševali uganke 
in si s tem nabirali točke za tekmovanje. Tekmovali 
smo še v streljanju z lokom. Zvečer smo si po želji 
ogledali film Into the Wild. Poleg naštetih dejavnosti 
smo imeli možnost igrati odbojko in kolesariti. Našo 
pozornost sta pritegnila morski prašiček in degu, ki 
sta nam zapolnila veliko prostega časa. Kot vsako leto 
je bila tudi letos načrtovana vožnja s kanuji po Kolpi, 
ki pa ni bila izvedena zaradi previsoke gladine reke. 
Kljub nizkim temperaturam reke so se posamezniki 
opogumili in zaplavali.
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EKSKURZIJE
DVODNEVNE EKSKURZIJE

• 1. letnik: Linz in južna Češka
• 2. letnik: Toskana
• 3. letnik: Dunaj
• 4. letnik: Budimpešta

ENODNEVNE EKSKURZIJE
• 1. letnik: Kras
• 2. letnik: Trst, Gradež, Oglej

EKSKURZIJE V OKVIRU IZBIRNIH 
PREDMETOV

• Pohorje (geografija)
• Celje (zgodovina)
• Graz (umetnostna zgodovina)

V BUDIMPEŠTO
Že prvi septembrski konec tedna smo se dijaki 

4. letnika z razredniki in spremljevalci odpravili na 
dvodnevno ekskurzijo v Budimpešto. Ekskurzijo 
smo pričeli z ogledom Trga herojev s spomeniki 
vseh pomembnejših vladarjev, ki so tako ali drugače 
zaznamovali madžarsko zgodovino. Izpostavili smo 
kralja Štefana ter kralja Matjaža, ki ga Slovenci 
zelo radi povezujemo z lastno zgodovino ter o njem 
poslušamo in pišemo številne zgodbe. S trga smo 
se sprehodili do madžarskega parlamenta, kjer smo 
si poleg zelo bogate notranjosti lahko ogledali tudi 
sveto krono, s katero so okronali vsakega novega 
vladarja. Sledil je ogled bazilike svetega Štefana. 
Štefan, ki je leta 1000 postal madžarski kralj in bil 

proglašen za Štefana Ogrskega, je imel zelo veliko 
vlogo pri pokristjanjevanju in je bil zato leta 1083 
razglašen za svetnika. Prvi dan smo zaključili z 
večerjo v znameniti madžarski čardi. Za vzdušje 
pri večerji je poskrbela glasbena skupina z imenit-
nim animiranim plesnim programom, v katerem je 
sodelovalo veliko dijakov in celo par profesorjev. 
Pred odhodom v hotel smo se naužili še prečudovite 
nočne podobe mesta. Naslednji dan smo si ogledali 
še graščino in vojaško bolnišnico ter Blatno jezero. 
Ekskurzija je bila imenitna! 

Aleš Strnad

BILI SMO V TRSTU
Na sončen septembrski dan, v zgodnjih  

jutranjih urah, smo se dijaki drugega letnika odpravili 
na Tržaško. V Trstu smo si najprej ogledali Rižarno, 
ki se je kruto zapisala v spomin mnogih Slovencev, 
nasprotnikov fašističnega in nacističnega gibanja, 
Nemci so namreč poslopje nekdanje luščilnice riža 
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preuredili v koncentracijsko taborišče. V središču 
mesta, na Trgu enotnosti, nas je čakal vodnik Damien, 
ki nam je razkazal mestne znamenitosti. Mesto je 
bilo zelo dolgo glavno avstrijsko pristanišče. Tu je 
bila zadnja postaja južne železnice, ki je vodila od 
Dunaja. Sprehodili smo se mimo številnih palač in 
morali smo se strinjati, da so mestu močan pečat dali 
Habsburžani. Trst je bil pomemben tudi za Slovence. 
Tu je pridigal Primož Trubar, je rojstno mesto barona  
Žige Zoisa in Borisa Pahorja, tega 102-letnika, ki 
velja za najbolj prevajanega slovenskega pisatelja.

Po kratkem postanku ob rimskem gledališču 

se je pričelo garanje. Naša profesorja športne 
vzgoje bi bila zelo ponosna, saj smo se kot gamsi 
povzpeli na grič sv. Justa, od koder se nam je odprl 
pogled na celotno mesto in grad Miramare, ki je 
bil naša naslednja točka ogleda. Grad nadvojvode  
Maksimiljana Habsburškega v svoji belini verjetno 
navduši vsakogar. Sprehajali smo se po prečudovitih 
sobanah in vrtovih, kjer so si naši profesorji 
privoščili pravo tržaško kavo. Saj veste, v Trstu so 
doma priznane znamke kave (Illy, Hausbrand). V  
nadaljevanju nas je pot vodila do Gradeža, kjer smo si 
napolnili želodce. Privoščili smo si kar po italijansko: 
pica in sladoled. Nekatere je premamilo še vedno 
zelo toplo morje in so si z veseljem osvežili nožice.

Naš zadnji postanek je bil Oglej, nekoč 
veličastno rimsko pristaniško mesto.  V baziliki sv. 
Mohorja in Fortunata smo si ogledali dobro ohranjen 
mozaik iz 4. stoletja, s čimer se je naša ekskurzija 
zaključila. Malce utrujeni, a zadovoljni smo se 
odpravili proti domu, novim zmagam naproti.

Kristina Lavrih,  
Ema Črne,  

Neža Stopar Koprivnikar

IZBIRNA EKSKURZIJA
V šolskem letu 2015/16 smo od 22. do 24.  

oktobra 2015 izvedli izbirno ekskurzijo v Rim. Prvi 
dan smo si ogledali Pompeje in se povzpeli na Vezuv, 
vendar do ognjenika zaradi neugodnih vremenskih 
razmer nismo prišli. Drugi dan je bil namenjen ogledu 
Rima; ustavili smo se v Lateranu in nadaljevali  
sprehod po antičnem Rimu (kolosej, forum,  
Panteon) ter ga zaključili z baročnim (trg Navona, 
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vodnjak Trevi, španske stopnice). Ogledu Kapitola 
je sledil počitek v hotelu. Zadnji dan smo obiskali 
Vatikan. Vodnica, ki živi v Rimu, nam je predstavila  
zgodovino Vatikana, ogledali smo si vatikanske 
muzeje, Sikstinsko kapelo in cerkev sv. Petra.

LITIJSKI GIMNAZIJCI V BELGIJI
Obisk Evropskega parlamenta v Bruslju je 

odlična priložnost za spoznavanje lepot Belgije tudi 
izven njene prestolnice. Na pot smo se odpravili 
16. novembra v večernih urah. Po nočni vožnji 
smo v torek dopoldan prispeli v Bruselj, kjer smo 
si najprej ogledali prostore Evropskega parlamenta, 
spoznali delo v njem in se pogovarjali z evropsko 
poslanko Tanjo Fajon. Kljub velikosti samega mesta 
je sprehod še vedno najboljši način za vodeni ogled 
vseh njegovih glavnih znamenitosti. Zvečer smo 
se na povabilo poslanke udeležili premiere filma  
slovenskega režiserja Jureta Breceljnika Terra 
Magica. Njegov dokumentarec nas je popeljal v svet 
vinarstva v Goriških Brdih, in kot se za tak dogodek 
spodobi, je premieri sledila degustacija vin nekaterih 

najboljših slovenskih vinarjev.
Naslednji dan smo se odpravili proti središču 

Flamske – mestu Antwerpen. Nekaj kilometrov iz 
centra mesta se nahaja edinstvena galerija na prostem, 
Middelheim, kjer smo uživali v zbirki modernih in 
avantgardnih skulptur. Večer smo preživeli v središču 
mesta, zadnji dan pa smo si  ogledali še Rubensovo 
hišo in največji muzej v Antwerpnu »MAS«. To je 
le nekaj utrinkov z ekskurzije, s katere smo se vrnili 
v petkovih jutranjih urah.

Aljoša Soklič

EKSKURZIJA ZA STARŠE
Ekskurzija za starše je bila realizirana 13. In 14. 

maja. Udeležilo se je je 31 staršev in 6 profesorjev. 
V eni najmanjših, a obenem najstarejših držav, San 
Marinu, smo si ogledali istoimensko mesto in njegove 
znamenitosti. Pot smo nadaljevali do turistične 
metropole Rimini na zahodni obali Jadrana. Drugi 
dan pa smo namenili spoznavanju zgodovinskih in 
umetnostnih zakladov Ravenne in Padove.
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MATURANTSKI PLES
GOVOR RAVNATELJICE

Spoštovane maturantke, maturanti, spoštovani 
starši, člani učiteljskega zbora, spoštovani župan 
občine Litija, g. Franci Rokavec, in direktor Zavoda 
RS za šolstvo in šport, dr. Vinko Logaj!  

Ta večer smo se zbrali, da proslavimo bližajoči 
se zaključek šolanja naših dijakov – maturantov  
generacije 2016, da nazdravimo mladosti in zapo-
jemo gaudeamus. Tako običajno obeležimo našo 
skupno štiriletno pot. Gimnazijska leta so lepa 
(nekateri pravijo najlepša); so izjemno pomembna, 
saj prinašajo neponovljive socialne in intelektualne 
izkušnje. Leta mladostnika so na eni strani igriva, 
polna veselja, zvedava, hkrati pa so to leta pomemb-
nih odločitev. Gre za izbiro nadaljnjega študija, 
načrtovanje prihodnosti … Tudi šolski vsakdan,  
verjamem, da ni bil vedno lep, svetal, ampak  
predvsem zelo življenjski … Tržaška Slovenka oz. 
pevka Ylenia Zobec v svoji pesmi Živim pravi takole:

Živim in življenje prinese vse.
Sonce, poletje, sivino in mrazin jok in smeh na 
obraz.

Živim, obupam in spet hrepenim.
Odneham in znova se borim.
Imam bele in črne oblake in more in sanje noči.
Pretirane želje, premajhne korake,  
ravne in krive poti. 

Prepričana sem, da smo vam v štirih letih 
dali veliko priložnosti, v katerih ste dozorevali in  
bogatili svoje znanje. Zato ne odnehajte, pač pa se 
borite znova in znova … Kljub morda črnim oblakom 
vztrajajte in iščite nove in nove poti. Opremljeni ste 
z znanjem, veščinami in pogumom, da znate prema-
govati tudi težje življenjske okoliščine. Ponosni smo 
na vas; zaupajte sebi in svojim sposobnostim. 

Dovolite, da se najlepše zahvalim članom 
profesorskega zbora Gimnazije Litija za kvalitetno 
strokovno delo v teh štirih letih. Še posebne čestitke 
gredo seveda razrednikom generacije maturantov 
2016, tokrat prvič v popolni moški sestavi!

Spoštovani starši, vam se zahvaljujem za pod-
poro, tudi nasvete in pomoč, predvsem pa zato, da 
ste nam zaupali vaše najdragocenejše, torej sinove 
in hčere. 

Naj bo, spoštovane maturantke in maturantje 
Gimnazije Litija, nocojšnja noč dolga in nepozabna.

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus –   
veselimo torej se, mlada nam je duša. 
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UTRINKI
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RAZREDI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016
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1. A

Alan Atić, Ana Avbelj, Robert Baš, Laura Cerovšek, Elma Delić, Alen Demiri, Andraž Fink, Zala 
Rozalija Golnar, Anej Jaklič, Nina Knez, Laura Kotar, Liza Kralj, Tinkara Meke, Nejc Pavliha, Tadej Pirc, 
Kaja Pistotnik, Nik Ponebšek, Luka Razboršek, Anja Remškar, Anuša Strle, Lucija Šušteršič, Zala Urbanija, 
Nik Vozelj, Ana Vrtačnik, Teja Vrtačnik

Razredničarka: Helena Lazar
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1. B

Aida Ahmetović, Tom Ašič Kovač, Anja Bočko, Katja Bregar, Leon Ciglar, Patricija Cirar, David 
Demiri, Špela Doblekar, Nika Drnovšek, Žiga Fašing, Urša Izlakar, Matic Jelnikar, Maj Kramberger, Nika 
Lindič, Jerneja Logaj, Rožle Macerl, Nikola Mikša, Rok Podhraški, Katjuša Ponebšek, Adriana Resnik, 
Gregor Strniša, Lina Ševerkar, Laura Tržan, Anja Vasiljević

Razredničarka: Urška Simnovčič Pišek
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2. A

Klara Aškerc, Barbara Avbelj, Luka Bajc, Jure Cirar, Blanka Čančar, Lavra Godec, Matija Golob, Laura 
Iseni, Lara Jamšek, Pia Kos, Sara Kovačič, Sarah Macanović, Zarja Mandelj, Mark Mesarič, Bine Nemeček, 
Domen Ocepek, Špela Pok, Ana Ponebšek, Maks Ritonja, Sanil Safić, Sara Simončič, Anja Sotenšek, Neža 
Stopar Koprivnikar, David Vrančič, Nejc Vrhovec, Anja Žužič

Razredničarka: Tanja Boltin

52 Letopis 2015/2016Gimnazija Litija



2. B

Klara Andrejčič, Nina Ceglar, Nina Cirar, Neja Dolar, Klavdija Drnovšek, Nika Drnovšek, Anica Garić, 
Anja Manca Godec, Taja Gorenc, Vita Grošelj, Barbara Hauptman, Kristina Hauptman, Kim Kavčič, Hus-
ref Kovačević, Maja Kralj, Neža Mihelčič, Timotej Raspotnik, Gaja Razpotnik, Saša Rozman, Alexander 
Ržišnik, Urška Širok, Klara Šparlek, Gal Tršelič, Matej Turk, Zala Vašl, Gašper Vidic, Enej Zrimšek Brvar

Razredničarka: Špela Novljan Potočnik

53Letopis 2015/2016 Gimnazija Litija



2. C

Nick Anžel Lara, Klemen Arnšek, Andrej Barachini, Nika Bergant, Ema Črne, Nina Debevec, Ana 
Dimic Benko, Žiga Jereb, Hana Kerin, Maks Kogovšek, Karin Kregar, Kristina Lavrih, Pia Macun, Marcel 
Malis, Eva Mlinar, Nika Marija Murenc, Petra Očkon, Tinkara Perme, Dejan Prodanović, Arijana Ramšak, 
Anja Sonc, Ana Strniša, Eva Vidmar, Andraž Založnik, Nina Zimič, Žana Žerko

Razredničarka: Mateja Golouh
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3. A

Jakob Baš, Pia Čuk, Ana Globokar, Petra Hostnik, Tjaša Jančar, Aljaž Jerin, Stefan Joksimović, Gašper  
Kranjc, Lucija Lebar, Neža Lozinšek, Tina Možina, Tamara Pajer, Tanja Pintar, Leon Premk, Žan Roblek, 
Sara Rozina, Miha Skender, Lovro Šepec, Nik Tomažič, Ema Vavtar, Primož Vodušek, Urban Vozel

Razredničarka: Ana Črne
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3. B

Nina Baš, Tilen Baš, Sara Bendra, Larisa Bokal, Neža Brilej, Jasna Budimlić, Klara Dolanc, Kristina 
Tina Godec, Pia Grden Mahkovec, Benjamin Hasanagić, Tjaša Klopčič, Anita Končar, Nastja Krneta, Milan 
Lelenc, Matic Mandelj, Kaja Marolt, Leon Novakovič, Ada Pihler, Eva Marija Polc, Rebeka Povše, Nastja 
Simić, Patricia Smolnikar, Karolina Smrkolj, Urh Smrkolj, Nadja Strle, Aljaž Strmljan, Tajda Vrhovec

Razredničarka: Diana Redl Kolar
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3. C

Katja Arh, Žiga Blažko, May Boltin, Ana Godicelj, Polona Golčar, Tanja Grabnar, Tajda Hančič, Sandra 
Jerič, Andraž Justin, Gaja Ključevšek, Gregor Kokalj, Maša Koncilja, Nina Lešnik Ponikvar, Žana Lukač, 
Emanuel Meserko, Don Mohar, Neža Murn, Maja Pavčnik, Miha Planinšek, Nika Razboršek, Lea Rihter, 
Zala Selič, Matija Sirk, Anja Šurina, Špela Vidmar, Taja Vidonja, Maja Zajc

Razrednik: Aljoša Soklič
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4. A

Tamara Antešević, Blaž Bočko, Jure Brenčič, Žiga Čebela, Urban Gospeti, Hana Groznik, Nika Haupt-
man, Žiga Hofer, Eva Hubman, Ema Kogovšek, Nika Koprivnikar, Lara Krafogel, Adrijana Lazar, Špela 
Lepičnik, Jakob Murenc, Žiga Pikl, Benjamin Smajić, Luka Stegenšek, Aleš Strnad, Alja Svetič, Klemen 
Škoberne, Jan Trdin, Tomaž Zupan, Luka Železnik

Razrednik: Janez Medved
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4. B

Nina Artnak, Lara Bizjak, Dejan Crepulja, Jan Črne, Zala Dacar, Aljaž Jesenšek, Kristina Klampfer, 
Ema Kovič, Ema Krebs, Anže Malis, Nina Matoz, Patricija Matoz, Anže Mihelčič, Gal Novak, Ladeja 
Novak, Ana Perpar, Jan Perpar, Eva Peterca, Domen Pirc, Ana Poglajen, Špela Smrekar, Rok Sonc, Maja 
Strmljan, Anja Ščukovt

Razrednik: Mitja Strmec
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4. C

Anja Ahac, Aleksandra Avbelj, Barbara Božjak, Valentina Celestina Jeraj, Anže Grčar, Manca Hauptman, 
Matic Hribernik, Danaja Knez, Matic Košir, Alen Kukovica, Leon Kukovica, Ana Mars, Ana Mele, Tjaša 
Mele, Lea Ostrožnik, Darja Pikovnik, Manca Planinšek, Brigita Pogačar, Kaja Praprotnik, Špela Slapničar, 
Nejc Škarja, Klara Ulčar, Ula Vehovec, Žan Milan Žujić

Razrednik: Jan Maver
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ORGANI ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

Člani sveta šole:

• 2 predstavnika ustanovitelja (Vlada RS): Alenka Urbanc, Andreja Štuhec
• 1 predstavnik lokalne skupnosti (Občina Litija): Manuela Šrenk
• 5 predstavnikov delavcev: Tanja Boltin, Jasna Clara Kovač, Jernej Podgornik,  

 Mitja Strmec, Janoš Železnik
• 3 predstavniki staršev: Marta Dimic, Karmen Govekar, Karmen Pogačar Tršelič
• 2 predstavnika dijakov: Jan Perpar, Nika Koprivnikar

Člani sveta staršev:

• Elsad Atič
• Tanja Jelnikar
• Simona Savšek
• Karmen Pogačar Tršelič
• Marta Dimic
• Polona Baš
• Branka Marolt
• Karmen Govekar
• Alenka Koprivnikar
• Tomo Bizjak
• Darja Pogačar
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Ravnateljica:
Vida Poglajen, prof.

Profesorji:
Tatjana Logaj, prof. – slovenščina
Urška S. Pišek, prof. – slovenščina
Janoš Železnik, prof. – slovenščina
Mateja Golouh, prof. – zgodovina, španščina
Peter Avbelj, prof. – zgodovina, umetnostna zgodovina
Tanja Boltin, prof. – geografija
Helena Lazar, prof. – geografija, študij okolja, org. OIV
Vida Poglajen, prof. – matematika
Aljoša Soklič, prof. – matematika
Natalija Zver, prof. – matematika
Jan Maver, prof. – matematika
Ana Črne, prof. – angleščina,  ruščina
Irena Prašnikar, prof. – angleščina
Diana Redl Kolar, prof. – nemščina
Špela Novljan Potočnik, prof. – nemščina, španščina
Marjan Gorišek, prof. – psihologija
Jasmina Rome, prof. – kemija
Iztok Černe, prof. – biologija
Damjan Štrus, prof. – fizika
Jernej Podgornik, prof. – sociologija, filozofija
Betka Burger, prof. – informatika
Maria Primožič, prof. – likovna umetnost
Petra Prosen, prof. – likovna umetnost
Anita Medvešek, prof. – glasba
Blaž Rojko, prof. – glasba
Jasna C. Kovač, prof. – športna vzgoja
Mitja Strmec, prof. – športna vzgoja
Janez Medved, prof. – športna vzgoja

ZAPOSLENI NA GIMNAZIJI LITIJA V 
ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

Tajnik šolske maturitetne komisije:
Jan Maver, prof.

Svetovalna delavka:
Tanja Boltin, prof.

Poslovna sekretarka:
Eva Kepa

Računovodkinja:
Nives Godec

Knjižničarka:
Maja Deniša, uni. dipl. biblio.

Laborant in vzdrževalec učne tehnologije:
Branko Koprivnikar

Hišnik:
Metod Lovše

Kuharji:
Darja Cirkvenčič
Simon Groznik

Čistilke:
Ljubica Katič
Magda Skubic
Marinka Škoda
Marica Zupan 
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