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T u d i  v  š o l s k e m 
letu 2018/19 smo litijski 
gimnazijci in zaposleni 
združili moči ter uspešno 
prijadrali do zaključka. Naša 
plovba morda ni bila umirjena, 
enostavna, nasprotno − tudi 
kakšni viharčki, morda celo 
viharji, so bili na obzorju, 
ampak prišli smo do cilja … 
Uspeh ob koncu šolskega leta 
je bil več kot 95 %, dobrih 

50 % vseh dijakov pa je doseglo 
odličen in prav dober učni uspeh. Vsi dijaki, ki so 
pristopili k maturi v prvem roku, so jo tudi uspešno 
opravili in imamo 3 zlate maturantke … Čestitam vsem: 
dijakom in učiteljem, zahvaljujem se tudi staršem za 
vso podporo.

Kakorkoli ocenjujemo trenutni šolski sistem in z 
njim tudi maturo kot zrelostni izpit po trinajstih letih 
šolanja za pridobitev srednje izobrazbe, se zagotovo vsi 
strinjamo, da je za današnjo maturo značilna precejšnja 
utečenost. Matura je državni izpit, ki ne dopušča nobene 
improvizacije – vse je natančno določeno. Prepričanje, 
da se vse v šoli podreja zgolj maturi, pa ne velja povsod 
in ne za vsa področja, temveč so to največkrat govorice 
»na pamet«, ki so običajno posledica nepoznavanja 
vseh okoliščin, tudi konkretne šole in posameznega 
učitelja ne. Seveda so dobrodošli nenehni popravki, 
izboljšave, tudi faktografije je danes zagotovo preveč, 
še posebno za tako imenovano generacijo Z … Težko 
pa se strinjam, da je »prekršek«, če učitelj kdaj pa kdaj 
že med šolanjem omeni, kaj se preverja na maturi in na 
kakšen način, čeprav bo ta šele čez 2 leti ali več. Ali je 

to res strašenje, lahko presodi vsakdo sam. Res pa se 
postavlja vprašanje, ali je državna matura kot pogoj za 
nadaljevanje študija na univerzi tudi pravo orodje izbire 
kandidatov za študij na izbranih fakultetah. Koliko 
matura pri mladih spodbuja ustvarjalnost, odgovornost? 
Pa ne samo matura, celoten šolski sistem in še širše. 
Čas, v katerem živimo, je takšen, da je značilnost 
splošnega razmišljanja največkrat zgolj le-ta, kako na 
čim lažji in udobnejši način prispeti na določen cilj …
Včasih me je dejansko strah, da se tako razume tudi eno 
od pomembnih kompetenc evropskega izobraževalnega 
sistema − podjetnost (to smo tudi dolžni razvijati pri 
naših dijakih …). Posledice takšnega razmišljanja so 
se, žal, že v zadnjih nekaj letih pokazale kot anomalije 
v našem šolskem sistemu. Priča smo temu, da jih je 
predvsem zelo težko omejevati in odpraviti …

UVODNIK

Vir: osebni arhiv
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Vrnimo se k naši gimnaziji, našim dijakom, našim 
učiteljem … tu smo, delamo in ustvarjamo sedaj in 
tukaj. Soustvarjalci podobe mladih in družbe, kot je 
opisana v prejšnjem odstavku, pa ne želimo biti. 

Seneka je zapisal: »Nisem ti dovolil, da bi hodil 
leno«. Tako morda ravnajo naši učitelji skozi učni 
proces, ampak mi vemo, da so mladi sposobni, da 
skrivajo v sebi mnogo lepih darov, naša naloga pa je, da 
jim jih pomagamo razvijati. Pomembna naloga učitelja 
je spodbujanje dijaka pri učenju in razvijanju njegovih 
talentov, zato smo na šoli pripravljeni žrtvovati 
marsikaj, kar velikokrat počnemo tudi izven pouka, 
izven rednih govorilnih ur za dijake ali starše, brez 
kakršnihkoli uradnih ur … Seveda se moramo zavedati, 
da moramo biti tudi sami vzor, kar ni vedno lahko in 
enostavno. Kaj naj si misli dijak, (pa tudi starši), ko 
učitelj od njega pričakuje točnost, doslednost, skratka 

odgovornost, sam pa npr. vsako uro redno zamudi 
pouk? Najboljša »pedagoška metoda« torej je, da je 
učitelj najprej osebnost, ki se trudi delati to, kar govori, 
in tako izžareva harmonijo posredovanega.

Koliko drugih pomembnih vrednot ob bistveni 
vrednoti – ZNANJU – gojimo pri naših dijakih, lahko 
razberemo tudi iz pričujočega letopisa. Trudimo se, kot 
imamo zapisano v vsakem letnem delovnem načrtu, v 
izjavi našega poslanstva, da poleg znanja odkrivamo 
nadarjenost dijakov in razvijamo njihove sposobnosti 
in vrednote; pa tudi krepimo vez z okoljem, v katerem 
smo.

Ali smo pri tem dobri, boste lahko sami ocenili 
tudi s pomočjo našega letopisa. 

Litija, september 2019
Vida Poglajen, ravnateljica
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SEPTEMBER
3. 9. Prvi šolski dan
3. 9.–26. 10. Učenje za učenje
4. 9. Roditeljski sestanek za 1. in 4. letnik
7. 9.–8. 9. Strokovna ekskurzija za 4. letnik (Budimpešta)
11. 9. Roditeljski sestanek za 2. in 3. letnik
17. 9. Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi (jesenski rok) 
18. 9. Športni dan za 3. letnik
19. 9. Državljanska vzgoja (obisk Državnega zbora in voden ogled Ljubljane)
20. 9. Športni dan za 1. in 2. letnik
25. 9. Seja sveta šole
26. 9. 24. slovenski festival znanosti “Narava, človek in eksperimenti”
26. 9. Strokovna ekskurzija za 3. letnik (Škofja Loka)
27. 9. Šolsko tekmovanje iz logike
28. 9.–29. 9. Strokovna ekskurzija za 3. letnik (Dunaj)
29. 9. Strokovna ekskurzija za dijake 4. letnika v okviru maturitetnega predmeta geografija (Primorska)

OKTOBER
3.10. Strokovna ekskurzija Po poteh prve svetovne vojne za dijake 3. letnika in dijake 4. letnika v okviru 
maturitetnega predmeta zgodovina
4. 10. Delavnica E-odpadki (v sodelovanju z zavodom Mladinska mreža MaMa)
4. 10. Športni dan za 4. letnik
9. 10. Strokovna ekskurzija Po poteh prve svetovne vojne za dijake 1. in 2. letnika
12. 10.–14. 10. Pevski vikend
12. 10. Šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
14. 10.–18. 10. Zbiralna akcija odpadnega papirja
20. 10. Debatni turnir (Gimnazija Vič)
23. 10.–25. 10. Tečaj prve pomoči
28. 10. Ljubljanski maraton
29. 10.–2. 11. Jesenske počitnice

ŠOLSKA KRONIKA 2018/2019
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NOVEMBER
1. 11. Začetek zbiranja zamaškov za društvo Vesele nogice
10. 11. Državno tekmovanje iz logike
14. 11. Področno tekmovanje v odbojki za dijake (Novo mesto)
16. 11. Tradicionalni slovenski zajtrk
17. 11. Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
19. 11. Šolsko tekmovanje iz naravoslovja EUSO
29. 11. Tradicionalni koncert pevskega zbora Gimnazije Litija

DECEMBER
5. 12. Nastop pevskega zbora na slavnostnem prižigu luči v Litiji
7. 12.–17. 12. Prva dobrodelna akcija
8. 12. Debatni turnir (II. gimnazija Maribor) 
11. 12. Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje
11. 12.  Dan odprtih vrat
13. 12. Gostovanje pevskega zbora na koncertu I. gimnazije v Celju
13. 12. Področno tekmovanje v košarki za dijake (Novo mesto)
13. 12. Predavanja in delavnice skupine Virus za 1. in 2. letnik
14. 12. Šolsko tekmovanje v Ekokvizu
14. 12. Obisk OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim programom
16. 12.–18. 12. Mednarodni debatni turnir (Zagreb)
17. 12.–20. 12. Razstava Osemdeseta ob dnevu državnosti in samostojnosti
24. 12. Novoletna prireditev in krst dijakov 1. letnika
25. 12.–4. 1. Novoletne počitnice

JANUAR
8. 1. Šolsko tekmovanje iz nemščine
8. 1. Glasbena matineja za 1. letnik
11.–13. 1. Smučarski vikend (Flachau)
16. 1. Prva redovalna konferenca za vse letnike
17. 1. Področno tekmovanje v nogometu za dijake (Novo mesto)
21. 1.–28. 1. Tečaj CPP
23. 1. Območno tekmovanje za Cankarjevo priznanje
24. 1. Šolsko tekmovanje iz biologije
25. 1. Državno tekmovanje iz naravoslovja EUSO
26. 1. Debatni turnir (Gimnazija Celje - Center)
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29. 1. Roditeljski sestanek za 2. in 3. letnik
30. 1. Projektni dan (Zdrav življenjski slog)
30. 1. Šolsko tekmovanje iz zgodovine

FEBRUAR
5. 2. Roditeljski sestanek za 1. in 4. letnik
13. 2. Državno tekmovanje v Ekokvizu
14. 2. Regijsko tekmovanje iz angleščine
14. 2. Predavanje o prehrani mladostnikov in sladkorni bolezni za 2. letnik
15. 2. Športni dan za 1. in 2. letnik
15. 2.–16. 2. Informativni dan
20. 2. Razgibajmo možgančke (v sodelovanju z Domom Tisje)
21. 2. Seja sveta šole
25. 2.–1. 3. Zimske počitnice

MAREC
7. 3.–9. 3. Mednarodni in državni debatni turnir v angleškem jeziku (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer)
9. 3. Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje
11. 3. Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglove plakete
14. 3. Športni dan za 3. letnik
19. 3. Glasbena matineja za 1. letnik
21. 3. Šolsko tekmovanje iz matematike
22.–25. 3. Mednarodni debatni turnir (Praga)
23. 3. Državno tekmovanje iz biologije
25. 3. Predavanje o odvisnosti za 3. letnik
26. 3. Predavanje o spolnosti za 1. letnik
28. 3. Gledališki abonma (Kresnice)
29. 3. Regijsko tekmovanje mladih raziskovalcev »Znanost mladini«
29. 3. Maturantski ples
30. 3. Državno tekmovanje iz zgodovine

APRIL
2. 4. Roditeljski sestanek za 2. in 3. letnik
4. 4. Delavnica Interakcija
5. 4. Dan za spremembe (v sodelovanju z Domom Tisje)
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5. 4.–6. 4. Strokovna ekskurzija za 2. letnik (Firence, Toskana)
6. 4. Državni debatni turnir v slovenskem jeziku (Gimnazija Ledina)
9. 4. Roditeljski sestanek za 1. in 4. letnik
11. 4. Nastop pevskega zbora na svečani prireditvi ob 10. obletnici Hortikulturnega društva Zagorje ob Savi
12. 4.–13. 4. Ekskurzija za starše
13. 4. Državno tekmovanje iz matematike
13. 4.–16. 4. Izbirna strokovna ekskurzija v Barcelono in na Costa Bravo
15. 4. Državno tekmovanje iz angleščine
16. 4. Območna revija pevskih zborov v Litiji
17. 4. Gledališki abonma (Teror)
18. 4.–22. 4. Zbiralna akcija odpadnega papirja
24. 4. Zaključek projekta Rastem s knjigo (Tina Vrščaj)
29. 4.–3. 5. Prvomajske počitnice

MAJ
7. 5. Začetek maturitetnih izpitov (slovenščina – esej)
8. 5. Seja sveta šole
10. 5.–11. 5. Strokovna ekskurzija za 1. letnik (München)
11. 5. Državno tekmovanje iz kemije za Preglove plakete
14. 5. Državno tekmovanje mladih raziskovalcev »Znanost mladini«
14. 5. Športni dan za 2. in 3. letnik
17. 5.–18. 5. Matematični vikend
17. 5. Ulična maturantska četvorka
17. 5. Zaključek pouka za 4. letnik
18. 5. Regijsko tekmovanje pevskih zborov osrednje Slovenije – SOZVOČENJA
20. 5.–24. 5. Organizirana priprava na maturo za 4. letnik
20. 5. Druga redovalna konferenca za 4. letnik
27. 5. Predmetni izpiti za 4. letnik
29. 5.–14. 6. Pisni maturitetni izpiti (spomladanski rok)
30. 5. Finale šolske lige v futsalu za dijake

JUNIJ
7. 6.–9. 6. Naravoslovno-družboslovni vikend (Črmošnjice)
8. 6. Litijski tek 
13. 6. Zaključna prireditev
13. 6.–22. 6. Ustni maturitetni izpiti (spomladanski rok)
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19. 6. Delavnice MC Litija za 2. letnik
20. 6. Delavnice MC Litija za 1. letnik
20. 6. Druga redovalna konferenca za 1., 2. in 3. letnik
24. 6. Proslava ob dnevu državnosti in zaključek pouka
23.6.–30. 6. Mednarodna debatna akademija (Kranjska Gora)
27. 6. Začetek spomladanskega izpitnega roka
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JULIJ
11. 7. Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni 
maturi

AVGUST
16. 8. Začetek jesenskega izpitnega roka
24. 8.–31. 8. Pisni maturitetni izpiti (jesenski rok)
24. 8.–4. 9.  Ustni maturitetni izpiti (jesenski rok) 
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UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
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 3. a 3. b 3. c 4. a 4. b Šola

1. r. k. 87,5 86 72,7 69,6 88 80 78,9 77 64 78,2

2. r. k. 91,6 95 81,8 73,9 80 80 78,9 77 72 81,1

1. rok 100 95 86,4 78,3 96 84 84,2 88,5 84 88,5

2. rok 100 95 90,1 78,3 100 96 94,7 100 96 94,5

3. rok 100 95 90,1 82,6 100 96 94,7 100 96 95,0

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

Odlični Prav dobri Dobri Zadostni Nezadostni Neocenjeni

1. a 3 8 13 0 0 0

1. b 8 2 9 2 1 0

2. a 5 5 7 3 2 0

2. b 4 6 6 3 4 0

3. a 7 5 8 5 0 0

3. b 5 12 6 2 0 0

3. c 9 5 2 2 1 0

4. a 9 9 4 4 0 0

4. b 10 5 4 4 1 1

Skupaj 60 57 59 25 9 1
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POHVALE IN PRIZNANJA
Dijaki, ki so v šolskem letu 2018/2019 prejeli pohvalo šole:

Dijak / Dijakinja Razred Obrazložitev

Maša Cvetežar 1.a bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz matematike, bronasto priznanje 
na šolskem tekmovanju v logiki, srebrno priznanje na državnem tekmovanju 

v logiki, bronasto priznanje na šolskem tekmovanju v znanju o sladkorni 
bolezni in srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni 

bolezni
Tia Tara Božič 1.a bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz matematike in bronasto 

priznanje na šolskem tekmovanju v logiki
Ana Lavrin 1.b bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo 

priznanje in srebrno priznanje na območnem tekmovanju iz slovenščine za 
Cankarjevo priznanje 

Matej Perc 1.b srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz matematike, bronasto priznanje 
na šolskem tekmovanju iz matematike, bronasto priznanje na šolskem 

tekmovanju v logiki in bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz kemije 
za Preglove plakete

Nives Moneta 1.b bronasto priznanje na šolskem tekmovanju v logiki
Ana Žujić 2.a srebrno priznanje na državnem tekmovanju Ekokviz

David Tomažič 2.a srebrno priznanje na državnem tekmovanju Ekokviz in bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju iz astronomije

Lana Bercieri Povše 2.a bronasto priznanje na šolskem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni
Lovro Perme 2.a bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz matematike in bronasto 

priznanje na šolskem tekmovanju v logiki
Ema Pikelj 2.b bronasto priznanje na šolskem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni, 

bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz kemije za Preglove plakete, 
bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo 

priznanje in srebrno priznanje na območnem tekmovanju iz slovenščine za 
Cankarjevo priznanje

Nina Jelen 2.b bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz astronomije
Klara Razboršek 2.c bronasto priznanje na šolskem tekmovanju v logiki
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Manca Murn 3.a bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz matematike in bronasto 
priznanje na šolskem tekmovanju iz kemije za Preglove plakete

Špela Dobravec 3.a bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz biologije
David Valte 3.b bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz matematike

Tomaž Omahne 3.b bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz matematike in bronasto 
priznanje na šolskem tekmovanju v logiki

Gaja Starc 3.c bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz znanja angleščine, bronasto 
priznanje na šolskem tekmovanju iz kemije za Preglove plakete, bronasto 
priznanje na šolskem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni in bronasto 

priznanje na državnem tekmovanju Znanost mladini
Gala Pregel 3.c bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz matematike in bronasto 

priznanje na šolskem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni
Klara Razboršek 3.c bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz matematike
Laura Gomboc 3.c bronasto priznanje na državnem tekmovanju Znanost mladini
Alen Demiri 4.a vestno delo v razredni skupnosti
Ana Avbelj 4.a delo na področju prostovoljstva

Ana Vrtačnik 4.a odličen učni uspeh in sodelovanje na šolskih prireditvah
Andraž Fink 4.a delo na področju prostovoljstva
Anej Jaklič 4.a sodelovanje pri šolskih dobrodelnih aktivnostih
Anica Garić 4.a delo na področju prostovoljstva in sodelovanje na šolskih prireditvah

Anja Remškar 4.a odličen učni uspeh, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz biologije in 
sodelovanje pri šolskih dobrodelnih aktivnostih

Kaja Pistotnik 4.a sodelovanje pri šolskih dobrodelnih aktivnostih
Laura Cerovšek 4.a odličen učni uspeh

Laura Kotar 4.a delo na področju prostovoljstva
Liza Kralj 4.a sodelovanje pri šolskih dobrodelnih aktivnostih

Luka Razboršek 4.a odličen učni uspeh
Nik Ponebšek 4.a srebrno priznanje na XVIII. državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev in 

sodelovanje pri šolskih dobrodelnih aktivnostih
Robert Baš 4.a odličen učni uspeh in delo na področju prostovoljstva
Tadej Pirc 4.a odličen učni uspeh

Teja Vrtačnik 4.a odličen učni uspeh in srebrno priznanje na državnem tekmovanju v logiki
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Tinkara Meke 4.a odličen učni uspeh
Zala Urbanija 4.a odličen učni uspeh, sodelovanje na šolskih prireditvah in sodelovanje pri 

šolskih dobrodelnih aktivnostih
Adriana Resnik 4.b odličen učni uspeh in sodelovanje na šolskih prireditvah

Anja Bočko 4.b odličen učni uspeh
Gregor Strniša 4.b odličen učni uspeh in srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz biologije
Jerneja Logaj 4.b odličen učni uspeh in srebrno priznanje na območnem tekmovanju iz 

slovenščine za Cankarjevo priznanje
Katjuša Ponebšek 4.b odličen učni uspeh

Leon Ciglar 4.b odličen učni uspeh, srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju o 
sladkorni bolezni in srebrno priznanje na državnem tekmovanju v logiki

Lina Ševerkar 4.b sodelovanje na šolskih prireditvah
Nika Drnovšek 4.b odličen učni uspeh

Nika Lindič 4.b odličen učni uspeh in sodelovanje na šolskih prireditvah
Patricija Cirar 4.b odličen učni uspeh in sodelovanje na šolskih prireditvah
Urša Izlakar 4.b odličen učni uspeh in sodelovanje na šolskih prireditvah

Dijaki, ki so v šolskem letu 2018/2019 prejeli priznanje šole:
Dijak / Dijakinja Razred Obrazložitev

Žana Grabnar 1. a za zlato priznanje na državnem tekmovanju Ekokviz
Ana Lavrin 1. b za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo 

priznanje
Matej Perc 1. b za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz kemije za Preglove plakete
Ema Pikelj 2. b za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz kemije za Preglove plakete 

in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo 
priznanje

Nina Jelen 2. b za uspešno predstavitev fizikalnega projekta GimLit Fortress na 24. 
slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo "Narava, človek in 

eksperimenti" in uvrstitev na mednarodni festival »Sceince on Stage« 2019 na 
Portugalskem
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Jakob Sirk 3. a za uspešno predstavitev fizikalnega projekta GimLit Fortress na 24. 
slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo "Narava, človek in 

eksperimenti" in uvrstitev na mednarodni festival »Sceince on Stage« 2019 na 
Portugalskem

Gaja Starc 3. c za zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni
Gala Pregel 3. c za uspešno predstavitev fizikalnega projekta GimLit Fortress na 24. 

slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo "Narava, človek in 
eksperimenti" in uvrstitev na mednarodni festival »Sceince on Stage« 2019 na 

Portugalskem
Alen Demiri 4. a za vodenje in sodelovanje na šolskih prireditvah
Ana Avbelj 4. a za vodenje in sodelovanje na šolskih prireditvah in večletno sodelovanje v 

Teatru 16
Ana Vrtačnik 4. a za odličen učni uspeh v vseh štirih letih in štiriletno sodelovanje v pevskem 

zboru
Andraž Fink 4. a za štiriletno sodelovanje v pevskem zboru in večletno sodelovanje v Teatru 16
Anica Garić 4. a za štiriletno sodelovanje v pevskem zboru in večletno sodelovanje v Teatru 16

Anja Remškar 4. a za odličen učni uspeh v vseh štirih letih in večletno sodelovanje v projektu 
Obrazi prihodnosti

Kaja Pistotnik 4. a za večletno sodelovanje v projektu Obrazi prihodnosti
Nik Vozelj 4. a za uspešno predstavitev fizikalnega projekta GimLit Fortress na 24. 

slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo "Narava, človek in 
eksperimenti" in uvrstitev na mednarodni festival »Sceince on Stage« 2019 na 

Portugalskem
Robert Baš 4. a za večletno sodelovanje v pevskem zboru
Tadej Pirc 4. a za odličen učni uspeh v vseh štirih letih

Teja Vrtačnik 4. a za odličen učni uspeh v vseh štirih letih
Zala Urbanija 4. a za večletno sodelovanje v pevskem zboru in večletno sodelovanje v pevskem 

zboru
Anja Bočko 4. b za odličen učni uspeh v vseh štirih letih

Jerneja Logaj 4. b za odličen učni uspeh v vseh štirih letih, štiriletno sodelovanje v debatnem 
klubu in uvrstitev v ekipo, ki bo Slovenijo zastopala na svetovnem debatnem 

prvenstvu, in večletno sodelovanje v projektu Obrazi prihodnosti
Leon Ciglar 4. b za odličen učni uspeh v vseh štirih letih, vodenje šolskih prireditev in večletno 

sodelovanje v debatnem klubu
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Lina Ševerkar 4. b za štiriletno sodelovanje v pevskem zboru
Nika Drnovšek 4. b za odličen učni uspeh v vseh štirih letih

Nika Lindič 4. b za štiriletno sodelovanje v pevskem zboru in večletno sodelovanje v pevskem 
zboru

Patricija Cirar 4. b za odličen učni uspeh v vseh štirih letih, zlato priznanje na XVIII. državnem 
tekmovanju mladih zgodovinarjev, štiriletno sodelovanje v pevskem zboru in 

štiriletno vestno delo v razredni skupnosti
Urša Izlakar 4. b za odličen učni uspeh v vseh štirih letih in štiriletno sodelovanje v pevskem 

zboru

Dobitniki zlatih priznanj na državnih tekmovanjih

Žana Grabnar, 1. a: zlato priznanje na državnem tekmovanju v Ekokvizu
Ana Lavrin, 1. b: zlato priznanje na državnem tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje
Ema Pikelj, 2. b: zlato priznanje na državnem tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje
Matej Perc, 1. b: zlato priznanje na državnem tekmovanju iz kemije za Preglove plakete
Gaja Starc, 3. c: zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni
Patrricija Cirar, 4. b: zlato priznanje na XVIII. državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev

Dobitniki priznanj 
v šolskem letu 
2018/19
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Maturo je opravljalo 37 dijakov, uspešnih jih je 
bilo 37, kar pomeni 100 % uspešnost na ravni šole. 
Republiško povprečje je bilo 95,18 %.

Velik delež dijakov (73 %) je maturiral z odličnim 
ali prav dobrim uspehom. Patricija Cirar, Teja Vrtačnik 
in Anja Remškar so maturo opravile s pohvalo.

REZULTATI MATURE 2019

ŠTEVILO %

Odlični 14 37,9

Prav dobri 13 35,1

Dobri 9 24,3

Zadostni 1 2,7

Nezadostni 0 0

Skupaj 37 100
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OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
Obvezne izbirne vsebine so sestavni del gimnazijskega programa.
Dijaki morajo opraviti naslednje število ur:

Obvezne izbirne vsebine se delijo na:
1. vsebine, obvezne za vse;
2. vsebine, obvezne za splošno gimnazijo;
3. vsebine po dijakovi prosti izbiri.

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).

K N J I Ž N I Č N A  
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).

VZGOJA ZA MIR, DRUŽINO IN 
NENASILJE

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

3. Predavanje Downov sindrom

Letnik Število ur

1 90

2 90

3 90

4 30
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ZDRAVSTVENA VZGOJA 1. Zdravniški pregled.
2. Zdravstvena vzgoja ( predavanja).

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, 
zgodovina, kemija, fizika, biologija, naravoslovje, 

astronomija, informatika, ekokviz, sladkorna bolezen

Šolska, regijska in državna tekmovanja.

3.2 STROKOVNE EKSKURZIJE
Vsebina

Dvodnevne: München, Toskana, Dunaj, Budimpešta
Enodnevne: Kras, Tržaška, Celje, izbirne ekskurzije pri maturitetnih predmetih

Večdnevna izbirna ekskurzija

Spoznavanje izbranih 
regij in krajev.

3.3 TABORI
Vsebina

Smučarski tabor Učenje smučanja.

Tabor teka na smučeh Učenje smučarskega teka

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.
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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.

Prostovoljstvo na področju športa Sodelovanje z ZMKŠ, Litijski tek, sodelovanje pri 
organizaciji nogometnih prireditev NK Litija, FC Litija.

3.6 UČENJE ZA UČENJE
Vsebina

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

pri določenih predmetih.

3.7 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.
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3.8 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.

3.9 PRVA POMOČ, TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV IN PLESNE VAJE
Vsebina

Plesne vaje za maturante Učenje plesa.
Priprava na maturantski ples.

Prva pomoč in CPP Tečaj  prve pomoči in CPP.

3.10 ABONMAJI
Gledališki abonma Udeležba na gledališki predstavi.

3.11 INTERESNE DEJAVNOSTI
Vsebina

Dramski krožek (Teater 16), pevski zbor, debatni 
klub, bralna značka, fizikalni krožek, kemijski 
krožek, biološki krožek, logika, matematika, 

astronomija, šolska športna tekmovanja

Nastopi, priprave na tekmovanja in projekte.

3.12 IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI
Opomba

Glasbena šola Dijak prinese potrdilo glasbene šole.

Usposabljanje za pridobitev statusa 
prostovoljnega operativnega gasilca

Dijak prinese potrdilo Gasilske zveze Slovenije.
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PROJEKTI 

PROJEKTI NA DRŽAVNI 
RAVNI

INOVATIVNA UČNA OKOLJA, 
PODPRTA Z IKT (INOVATIVNA 
PEDAGOGIKA 1:1) 

V projekt, ki bo trajal od 1. januarja 2017 do 30. 
junija 2022, smo se vključili kot implementacijska šola. 
Prijavitelj projekta je Zavod Antona Martina Slomška 
Maribor, v projektu pa sodelujejo Zavod RS za šolstvo, 
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Univerza 
Maribor), Pedagoška fakulteta (Univerza Maribor), 20 
razvojnih šol in 50 implementacijskih šol. 

Letošnje šolsko leto je bilo pripravljalno leto, 
intenzivno smo se pripravljali na uvajanje inovativnega 
oddelka v šolskem letu 2019/20. Pri pripravah smo 
sodelovali z mentorsko šolo Gimnazijo Brežice, ki je 
za nas pripravila dve izobraževanji. Prvo izobraževanje 
je potekalo na daljavo (učili smo se uporabo VOX-a) 
na drugem izobraževanju pa so nam kolegi iz Brežic 
predstavili primere dobre prakse − uporabo aplikacij 
pri pouku. 

V pripravljalnem letu smo se učitelji, ki bomo 
poučevali v inovativnem oddelku, s pomočjo tablic 
seznanjali z aplikacijami, jih preizkušali in ugotavljali 
njihovo smiselno rabo pri pouku.

Člani tima smo se dvakrat v tem šolskem letu 
udeležili skupinskega usposabljanja, in sicer v 
Mariboru in Ljubljani. Redna delovna srečanja pa 
so potekala tudi na daljavo. V okviru pripravljalnega 
obdobja smo se 3 profesorice udeležile izobraževalnega 

sejma BETT v Londonu. BETT je eden izmed največjih 
izobraževalnih sejmov na področju izobraževanja, 
usposabljanja učiteljev in uvajanja tehnologije v pouk 
že od leta 1985. Naslov letošnjega sejma je bil Creating 
better future by transforming Education (S preobrazbo 
izobraževanja ustvarjamo boljšo prihodnost). Na sejmu 
smo si ogledali nove trende in najnovejšo tehnologijo, 
na voljo so bila tudi številna predavanja in delavnice, 
na katerih so strokovnjaki in učitelji z vsega sveta 
predstavljali svoje vizije in izkušnje z uvajanjem 
sprememb v izobraževanje. Vsebine so se tako 
povezovale z vsebino projekta Inovativna učna okolja, 
podprta z IKT, torej smiselnim uvajanjem tehnologije v 
učenje in poučevanje, tako da postane učenec središče 
učnega procesa.

 Urška Simnovčič Pišek, vodja šolskega tima

KREPITEV KOMPETENCE 
PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE 
PROŽNEGA PREHAJANJA MED 
IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V 
GIMNAZIJAH (PODVIG)

V šolskem letu 2017/18 smo se vključili v projekt 
Krepitev kompetence podjetnosti, ki ga vodi ZRSŠ 
skupaj z MIZŠ. V projektu, ki bo trajal do 31. avgusta 
2022, sodelujemo kot razvojna gimnazija. 

V letošnjem šolskem letu smo načrtno krepili 15 
kompetenc inovativnosti in podjetnosti na projektnem 
dnevu in pri novem izbirnem predmetu ITS. Z 
aktivnostmi, o katerih redno poročamo, sooblikujemo 
model, s katerim bomo v slovenskih gimnazijah 
spodbujali podjetnost tudi z uporabo novih pedagoških 
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strategij in oblik dela.
V 2. letniku izvajamo dva ITS-a, vsebine in 

dejavnosti interdisciplinarno obravnavamo na področju 
slovenščine, matematike, sociologije in informatike.

 Urška Simnovčič Pišek, vodja šolskega tima

NACIONALNI PROJEKT RASTEM S 
KNJIGO

Gimnazija Litija v sodelovanju s Knjižnico Litija 
že več let sodeluje v nacionalnem projektu »Rastem s 
knjigo SŠ«, ki ga kot nosilka projekta organizira Javna 
agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK). Projektu 
smo se priključili tudi v šolskem letu 2018/19.

Z njim želimo dijake prvega letnika motivirati 
za branje in spodbuditi njihovo obiskovanje splošnih 
knjižnic, zato so v okviru pouka knjižnično-
informacijskega znanja v maju 2019 obiskali Knjižnico 
Litija, si jo vodeno ogledali, se seznanili s postavitvijo 
knjižničnega gradiva in spoznali druge dejavnosti, ki 
potekajo v splošni knjižnici.

Pri pouku knjižnično-informacijskega znanja v 
šoli so se dijaki naučili uporabljati COBISS, v Knjižnici 
Litija pa so tudi v praksi spoznali, kako poteka iskanje 
knjig.

Ob obisku knjižnice smo dijakom predstavili tudi 
projekt Rastem s knjigo, jim predstavili pisateljico 
Suzano Tratnik in njeno knjigo, si ogledali promocijski 
film in se pogovorili o branju. Vsak dijak pa je prejel v 
dar izvod romana Noben glas avtorice Suzane Tratnik.

V sredo, 24. aprila, je dijake 1. letnika obiskala 
pisateljica, literarna kritičarka in prevajalka Tina Vrščaj. 
Pogovor z njo je vodila Mateja Premk, knjižničarka iz 

Knjižnice Litija.
Projekt Rastem s knjigo je del knjižnično-

informacijskih znanj, ki se v gimnaziji izvajajo kot del 
obveznih izbirnih vsebin.

V projektu je sodelovalo 46 dijakov.

 Maja Deniša, koordinatorka

PROJEKT OBJEM 

 V projektu OBJEM – Bralna pismenost in 
razvoj slovenščine kot učnega jezika, ki ga vodi ZRSŠ, 
sodelujemo kot implementacijska šola. V okviru 
projekta potekajo dejavnosti na štirih vsebinskih 
področjih:

– bralni pismenosti in razvoju slovenščine (učni 
jezik, zmanjšanje razlik med spoloma, ranljive skupine, 
motivacija za branje),

–  pripomočkih za prepoznavanje ravni bralne 
pismenosti v predšolskem obdobju ter v 2. in 3. 
vzgojno-izobraževalnem obdobju OŠ,

– slovenščini kot drugem jeziku (za priseljence, 
begunce, Rome ter za otroke, ki uporabljajo znakovni 
jezik) in

– šolski knjižnici.

Vodja šolskega tima se je udeležila izobraževanja 
in sestankov na ZRSŠ. Naša letošnja naloga je 
bila preizkušanje gradiva za izboljšanje bralnega 
razumevanja. V timu sodeluje 15 profesorjev. 

 Irena Prašnikar, vodja šolskega tima
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PROJEKTI NA ŠOLSKI RAVNI

PROJEKTNI DAN ZDRAV 
ŽIVLJENJSKI SLOG

V januarju smo, tako kot že nekaj let, izvedli 
projektni dan. Letošnja tema je bila Zdrav življenjski 
slog. Dijaki so lahko izbirali med 10 delavnicami:

• Ustvarjam, torej sem;
• Celostno zdravje;
• Obvladovanje konfliktov in stresnih situacij;
• Rad bi letel;
• Socialno-psihološki dejavniki stresa;
• Odnos do živali in terapevtske dejavnosti z 

muco;
• Ščepec vsega;
• Fizika v zdravstvu;
• Ustvarjalno sproščanje;
• Zdravo telo pri zdravem športu.
Projektni dan smo zaključili s predavanjem o prvi 

pomoči in prikazom uporabe defibrilatorja.

DOBRODELNOST
Tudi letos smo se na Gimnaziji Litija pridružili 

projektu Rožnati oktober. Dijaki in profesorji so 
s pletenjem roza šala opozarjali na pomembnost 
preventive pri odkrivanju raka dojk.

Naši dijaki prostovoljci redno sodelujejo z 
Domom Tisje, enoto v Litiji. V šolskem letu 2018/19 
je sodelovalo osemnajst prostovoljcev, ki so vsakih 
štirinajst dni obiskovali “svoje” oskrbovance. Z njimi 
so se pogovarjali, jim prebirali časopise in igrali razne 
igre. 

Decembra 2018 so člani našega mešanega 
mladinskega pevskega zbora in recitatorji s kulturnim 
programom nastopili v Domu Tisje.

6. junija 2019 so tri prostovoljke sodelovale pri 
izletu z invalidskimi vozički, ki ga organizira enota 
Doma Tisje v Litiji.

V letošnjem šolskem letu smo sodelovali z 
Domom Tisje tudi v okviru delavnic. Dijakinje, 
prostovoljke iz 3. c razreda, so obiskale stanovalce 
Doma Tisje 20. februarja in jim pripravile aktivno 
in zabavno delavnico Razgibajmo možgančke. S 
skupnimi močmi so reševali naloge, ki krepijo spomin 
in bistrijo možgane. V okviru Dneva za spremembe so 
5. aprila izvedle delavnico za stanovalce Doma Tisje 
in varovance Varstveno delovnega centra Zagorje, 
enote Litija. Namen letošnjega Dneva za spremembe, 
ki že deseto leto poteka v organizaciji Slovenske 
filantropije, je spodbujanje raznolikosti in dobrih 
odnosov med različnimi skupinami v družbi za odpravo 
diskriminacije in nestrpnosti.

Štirje dijaki so bili prostovoljci na OŠ Slavka 
Gruma v Zagorju. V Delavskem domu Zagorje so 20. in 
21. marca spremljali otroke s posebnimi potrebami na 

25Letopis 2018/2019 Gimnazija Litija



10. republiškem srečanju gledaliških skupin osnovnih 
šol s prilagojenim programom.

14. decembra smo obiskali Osnovno šolo Litija, 
Podružnico s prilagojenim programom. Učenci in 
njihovi učitelji so dijakom pripravili prireditev ob 
koncu koledarskega leta z Božičkom, ki so mu dijaki 
pomagali pri razdeljevanju daril.

Obiska se je udeležilo 20 dijakov. 

Natalija Zver in Ana Črne, 
koordinatorici za dobrodelnost in prostovoljstvo

 
ZDRAVA ŠOLA

V šolskem letu 2018/19 so bile v okviru projekta 
Zdrava šola izvedene naslednje aktivnosti:

● Obeležitev pomembnejših mednarodnih dni 
(svetovni dan boja proti AIDS-u, svetovni dan zdravja, 
dan Zemlje, dan boja proti tobaku, dan slovenske 
hrane). Aktivnosti so potekale v obliki delavnic, 
pogovorov in dejavnosti zunanjih sodelavcev.

● Naravoslovno-družboslovno-športni tabor 

Črmošnjice 2019 z vodilno temo Skladnost.
● Dobrodelna dejavnost (zbiralne akcije oblačil, 

šolskih potrebščin, igrač, sodelovanje z Osnovno šolo 
Litija, Podružnico s prilagojenim programom, Domom 
Tisje).

● Predavanja Društva študentov medicine 
Slovenije, in sicer za dijake 3. letnika Psihične motnje 
in bolezni (skupina V odsevu), za dijake 2. letnika 
predavanje in delavnica Interakcija o varni uporabi 
zdravil (v sodelovanju s skupino študentov farmacije). 
Za dijake 2. letnika smo v sodelovanju z Zdravstvenim 
domom Litija in Društvom sladkornih bolnikov Litija 
organizirali tudi predavanje dr. Klemna Lipovška 
Sladkorna bolezen in mladi. Dijaki 4. letnika pa so se 
udeležili predavanja o krvodajalstvu (RK Litija).

● Izvedba šolskega tekmovanja v znanju o 
sladkorni bolezni (9 bronastih priznanj) in udeležba 
na državnem tekmovanju (eno zlato priznanje in dve 
srebrni priznanji).

● Sodelovanje na treh srečanjih vodij timov 
Zdravih šol, na vseh z aktivno udeležbo.

● Ekologija (sodelovanje s ŠOK-om).
● Pet minut za zdravo hrbtenico (izvajanje 

petminutnih vaj na začetku 4. šolske ure za dijake in 
profesorje).

● Sodelovanje s šolsko kuhinjo (jedilniki z manj 
sladkorja in več sadja in zelenjave).

● Sodelovanje z NIJZ (izvedba anketiranja v 
sklopu mednarodnega projekta).

● Ureditev šolskega vrtička (rože, zelišča) in korit 
z rožami pred šolo.  

Jasmina Rome Rodić, koordinatorica Zdrave šole
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BRALNA ZNAČKA

V šolskem letu 2018/19 je dejavnost bralne 
značke na šoli potekala sedmo leto. Vse tri romane je 
prebralo 7 dijakov. Za bralno značko izbiramo med 
kvalitetnimi romani, ki so namenjeni odraslim ali 
mladini in obravnavajo teme, povezane z odraščanjem 
ali dogajanjem v sodobnem svetu.

Dijaki so morali prebrati tri romane z naslednjega 
seznama:

Letošnji izbor:
R. J. Palacio: Charlottina zgodba in Julianova zgodba,
L. H. Anderson: Zamrznjeni dekleti,
Harper Lee: Če ubiješ oponašalca,
Neli K. Filipčič: Povej mi po resnici.

Lahko so prebrali tudi knjige z lanskega seznama:
R. Molony: Po smrti Alice Bennet,
J. Trey: Jaz, drugačna,
G. P. Taylor: Prerokba,
P. Modiano: Da se ne izgubiš tu okrog,
D. Jančar: In ljubezen tudi.

Tatjana Logaj, koordinatorica bralne značkeJona Kerin: Polje perunik, akril in olje
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INTERESNE 
DEJAVNOSTI
PEVSKI ZBOR

Pevski zbor je bil na intenzivnih pripravah od 12. 
do 14. oktobra 2018 v CŠOD Čebelica in v treh dneh 
je opravil 24 ur vaj. Pripravili smo se na koncert, ki 
smo ga izvedli 29. novembra 2018.

Nastopi pevskega zbora v šol. letu 2018/19:
● 29. november 2018: tradicionalni letni koncert 

zbora Gimnazije Litija,
● 5. december 2018: slavnostni prižig luči v Litiji,
● 13. december 2018: gostovanje zbora na 

božično-novoletnem koncertu 1. Gimnazije Celje,
● 11. april 2019: nastop zbora v Zagorju ob Savi 

na svečani prireditvi ob 10. obletnici Hortikulturnega 
društva,

● 16. april 2019: območna revija pevskih zborov, 
● 18. maj 2019: regijsko tekmovanje osrednje 

Slovenije, SOZVOČENJA 2019, Zagorje ob Savi,
● 13. junij 2019: nastop na zaključni prireditvi.

Zbor  je dobro ocenila strokovna spremljevalka 
na Območni reviji pevskih zborov v Litiji, saj nas je 
uvrstila na regijski nivo. Na regijskem tekmovanju 
SOZVOČENJA 2019 smo prejeli srebrno priznanje. 

 Blaž Rojko, zborovodja

POGOVOR S PEVCI NAŠEGA ZBORA
Na naši šoli že vrsto let deluje pevski zbor, ki ga 

vodi Blaž Rojko. Dijaki prvega letnika so v septembru 
vedno vabljeni, da se udeležijo pevske avdicije, na 

kateri zborovodja izbere 
primerne kandidate. Ti 
se priključijo zboru in 
pričnejo vaditi. Vsak 
drugi vikend v oktobru 
se vsi pevci tradicionalno 
u d e l e ž i j o  p e v s k e g a 
tabora, na katerem se učijo 
novih pesmi in ponavljajo 
stare ter se hkrati zelo 
zabavajo. Letos so si 
pevc i  og leda l i  t ud i 
Verdijevo opero Traviata, ki je vse navdušila. Prvi 
nastopi jih čakajo že v novembru, vrhunec leta pa je 
zagotovo Pevska gimnazijada. Pevski zbor nastopa 
na vsaki šolski prireditvi, vedno se nam predstavijo s 
širokim repertoarjem pesmi. Pojejo vse – od ljudskih 
in zimzelenih do novejših pop pesmi. Njihov trud je 
vedno poplačan ob koncu leta, ko se odpravijo na 
piknik, na katerem skupaj obujajo spomine na minulo 
pevsko sezono. 

Opravila sem krajši intervju s tremi dijaki, ki v 
zboru pojejo že od prvega letnika. 

Gala Pregel je dijakinja četrtega, Živa Bučar 
drugega, Nejc Vrhunc pa tretjega letnika naše šole. 
Vsi so ponosni pevci, petje v zboru jim ne predstavlja 
obveznosti, pač pa sprostitev in druženje s pevskimi 
prijatelji. 

Zakaj obiskuješ pevski zbor? 
Gala: Zato, ker rada pojem, ker 

mi je všeč dvoglasno petje, med pevci 
je zabavno in sproščeno vzdušje, veliko 
se družimo in se imamo res zelo »fajn«.

Živa: Ker me petje sprošča in v 
tem res uživam.

Nejc: Ker rad pojem in ker 
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imamo najboljšega 
zborovodjo. Všeč sta 
mi tudi pevski vikend 
in krst,  vsako leto 
namreč krstimo pevce 
iz  prvega le tn ika . 
Krst poteka tako, da 
dijaki četrtega letnika 
na pevskem taboru 
pripravijo naloge za 
nove pevce. Naloge 
vsebujejo petje pesmi, 
imitiranje znanih in 
manj znanih oseb, 
pa tudi poustvarjanje 

kultnih prizorov iz muzikalov.
Kaj ti je najbolj všeč?
Gala: Zagotovo to, da nastopamo na koncertih in 

da pojemo skupaj na vikendu, zares všeč mi je občutek 
po tem, ko pesem res dobro odpojemo.

Živa: Najbolj mi je všeč, da res trdo delamo, 
dokler pesmi ne izpilimo, da to delamo na podlagi 
skupinskega dela in da delujemo kot družina, kot 
pogosto pravi naš zborovodja Blaž Rojko.

Nejc: Družba, ker se z vsemi pevci res zelo dobro 
razumem.

Zakaj bi priporočal/a  drugim, da se vam 
pridružijo?

Gala: Pridružite se nam, ker se imamo »ful fajn«, 
ker je na vajah in nastopih na odru vedno zabavno, pa 
tudi zato, ker potrebujemo nove člane. Vsakega bomo 
zelo lepo sprejeli.

Živa: Zato, ker je pevski zbor dejavnost, ki te 
zares sprosti, ker se naučiš veliko o petju in skupinskem 
delu, ugotoviš pa tudi, da je v zboru pomemben čisto 
vsak glas.                                                                                       

Nejc: Zato, ker je peti v MePZ preprosto najboljše.
Petje v našem zboru je več kot očitno dejavnost, 

ki jo je vredno obiskovati. Pevci pridobijo še več 
veselja do petja in nastopanja, spoznajo nove prijatelje 
in kvalitetno preživijo posti čas. Kot nekdanja članica 
zbora se lahko z intervjuvanimi strinjam, da je pevski 
zbor res odlična izbira za vse, ki želijo pridobiti nove 
izkušnje in poznanstva. 

Taja Kraševec

DEBATNI KLUB
 Pri debatnem klubu je v šolskem letu 2018/2019 

sodelovalo 20 članov, od tega 8 novincev iz 1. 
letnika. Delujemo na številnih ravneh. Pripravljali 
smo se na turnirje (debatna tekmovanja), sodelovali v 
projektih, skrbeli za promocijo šole (informativni dan, 
organizacija javnih debat v lokalnem okolju, priprava 
delavnic za osnovnošolce, sodelovanje in vodenje 
različnih prireditev) ter v debatni klub uvajali novince.

 Udeležba na turnirjih in pomembnejši rezultati:
1. Slovenski turnirji: turnir na Gimnaziji Vič, 

turnir na Drugi gimnaziji Maribor, turnir na GCC Celje 
in turnir na Gimnaziji Ledina.

Dosežki: Jerneja Logaj je bila dvakrat deseta 
najboljša govorka turnirja v angleščini, Anja Drnovšek 
sedma govorka na turnirju v slovenščini, Petra Mejaš 
deseta najboljša govorka turnirja v slovenščini.

2.   Mednarodni turnirji: mednarodni turnir v 
Zagrebu, mednarodni turnir v Pragi in mednarodni 
turnir v Ljutomeru.

Dosežek: Jerneja Logaj je bila 25. najboljša 
govorka mednarodnega turnirja v Pragi, uvrstila se 
je v ekipo, ki je Slovenijo zastopala na svetovnem 
prvenstvu.
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Druge aktivnosti: Organizirali smo delavnice 
za osnovnošolce, sodelovali na kulturnem dnevu 
na Osnovni šoli Gabrovka - Dole, sodelovali pri 
učenju učenja za prvi letnik, udeležili smo se  poletne 
mednarodne debatne akademije v Kranjski Gori. Veliko 
dela je bilo individualnega (vpeljevanje dijakov v 
debatne tehnike), posebna pozornost je bila namenjena 
pripravam na mednarodne turnirje ter vzgojnemu in 
intelektualnemu razvoju debaterk in debaterjev. 

Jernej Podgornik, mentor debatnega kluba

NAŠA DIJAKINJA NA SVETOVNEM 
DEBATNEM PRVENSTVU V 
BANGKOKU NA TAJSKEM

V mesecu juliju se je naša dijakinja 4. letnika, 
Jerneja Logaj, kot članica slovenske debatne 
reprezentance udeležila svetovnega debatnega 
prvenstva v Bangkoku na Tajskem. Poleg nje so 
Slovenijo zastopali še 4 drugi slovenski dijaki iz 
Gimnazije Poljane, Gimnazije Bežigrad in Druge 
gimnazije Maribor.

Ekipa je dosegla odličen uspeh, saj so se s 4 
zmagami in 14 sodniškimi glasovi uvrstili na 27 mesto 
na svetu. Poleg tega je bila Jerneja druga najboljša 
govorka v slovenski ekipi.

Vir: https://www.facebook.com/za in proti 
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USPEH LITIJSKIH GIMNAZIJCEV 
NA 24. SLOVENSKEM FESTIVALU 
ZNANOSTI Z MEDNARODNO 
UDELEŽBO

Septembra 2018 so se naši dijaki Gala Pregel, 
Nina Jelen, Nik Ponebšek in Jakob Sirk z mentorjem 
Brankom Koprivnikarjem udeležili 24. slovenskega 
festivala znanosti z mednarodno udeležbo Narava, 
človek in eksperimenti v organizaciji ustanove 
Slovenske znanstvene fundacije. Prikazali so delovanje 
fizikalnega sefa, s katerim so se že udeležili tekmovanja 
Videl, premislil, odklenil!, ki ga vsako leto organizira 
Hiša eksperimentov. Na festivalu je bil njihov projekt 
izbran za predstavitev na festivalu Science on Stage 
2019 (Znanost na odru 2019), ki bo oktobra 2019 v 
portugalskem mestu Estoril, nedaleč od Lizbone.

 

GLEDALIŠKI ABONMA

Na začetku šolskega leta smo v okviru šolskega 
abonmaja dijakom ponudili ogled dveh gledaliških 
predstav. Za dijaški abonma se je odločilo 128 dijakov 
od 1. do 4. letnika.

 Ogledali smo si:
1. TEROR / Ferdinand von Schirach (Prešernovo 

gledališče Kranj)  17. 4. 2019,
2. KRESNICE/ Tena Štivičić (MGL) 28. 3. 2019.

Za obe predstavi sta bila organizirana avtobusni 
prevoz in spremstvo profesorjev. Avtobusni prevozi 
so bili organizirani iz Zagorja, Šmartnega pri Litiji 
in Litije, vračali so se v Gabrovko, Zagorje in Izlake.

 

ŠPORT NA LITIJSKI 
GIMNAZIJI

Realizirali smo tri športne dneve za dijake 1. 
letnika (plavanje, orientacijski pohod, izbirni športi), 2. 
letnika (orientacijski pohod, izbirni športi, odbojka na 
mivki, tenis, pohod po obronkih Jablaniške doline) in 3. 
letnika (pohod na Tromejo in Tamar iz Planice, izbirni 
športi, odbojka na mivki) ter en športni dan za dijake 
4. letnika (izbirni športi). Dijakom smo ponudili širok 
izbor športov, tudi zaradi finančno ugodnejše ponudbe, 
s poudarkom na vsebinah v naravi in bližnjem okolju.

Že tradicionalno smo organizirali šolsko ligo v 
nogometu in šolsko ligo v odbojki za dijake, interesno 
dejavnost nogomet za fante ter interesno dejavnost 
odbojka za dekleta; dijaki so se udeležili Ljubljanskega 
maratona (31) in Litijskega teka (7).
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S šolskimi ekipami smo dosegli:
o v nogometu za fante 5.–8. mesto na področnem 

tekmovanju,
o v košarki za fante  5.–8. mesto na področnem 

tekmovanju,
o na področnem tekmovanju v odbojki za fante 

in dekleta 5.–8. mesto.
V okviru OIV smo organizirali 4-dnevni smučarski 

tabor, ki se ga je udeležilo 36 dijakov. Že četrtič smo 
ga izpeljali v avstrijskem mestu Flachau, za katerega 
se odločamo zaradi ugodnih snežnih razmer. Dijaki 
na drugačen način spoznajo smučanje in deskanje 
na snegu, saj številne proge, širina in izbor prog 
omogočajo veliko večje možnosti napredovanja v 
smučarskem znanju. Posebej poudarjamo varnost na 
smučišču. 

STATUS ŠPORTNIKA

V šolskem letu 2018/19 je bilo na šoli vpisanih 
34 dijakov s statusom športnika, od tega 9 vrhunskih 
športnikov.

V prvi fazi pridobivanja certifikata za šolo, 
prijazno izobraževanju športnikov, smo pridobili 
priznanje. 

Vrhunski športniki v šol. letu 2018/19, ki so 
redno obiskovali pouk: 

Tadej Pirc – član kadetske in mladinske 
reprezentance v taekwondoju.

Njegovi največji dosežki so zmaga na svetovnem 
pokalu v Zagrebu med kadeti; 16. mesto na svetovnem 
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mladinskem prvenstvu v Burnabyju; 8 naslovov 
državnega prvaka (2010–2016, 2019), dvakrat 5. mesto 
na svetovnih pokalih (enkrat med kadeti, enkrat med 
mladinci). Najboljši članski reprezentančni dosežek je 
8. mesto na svetovnem pokalu v Zagrebu.

Največja tekmovanja: kadetsko svetovno 
prvenstvo v Bakuju, kadetsko evropsko prvenstvo 
v Bukarešti, mladinsko evropsko prvenstvo v 
Daugavpilsu, mladinsko svetovno prvenstvo v 
Burnabyju.

Marko Bjelčević - 
član FC Litija, v katerem 
igra v ekipi do 19 let, 
zadnji dve sezoni pa tudi 
v članski ekipi. V sezoni 
2016/17 so osvoji l i 
naslov državnih prvakov 
z ekipo U19, prejšnjo 
sezono pa so bili državni 
podprvaki.

Oktobra leta 2017 
je debitiral za slovensko 
reprezentanco do 19 let. 

Od takrat je za reprezentanco nastopil 23-krat in 
dosegel 14 zadetkov.

Njegovi cilj za prihodnost je, da bi zaigral v tujini 
in oblekel dres članske reprezentance.

Špela Bajc – članica ŽRD Litija, v sezoni 18/19 
so nastopale v 1. B  ligi in se uvrstile v 1. A državno 
ligo. Špela se je kot mladinska državna reprezentantka 
udeležila tudi evropskega prvenstva v rokometu za 
mladinke na Madžarskem.

Martina Artnak – članica ŽRD Litija. Skupaj s 
člansko ekipo se ji je v minuli sezoni uspelo uvrstiti v 
1. A državno ligo.

Teja Okorn Uštar – članica ŽRD Litija, igra za 
več selekcij. 

Žan Alojz Mahkovic – član ŠD Sokol Bežigrad.
Že vrsto let trenira moško športno gimnastiko.
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DOGODKI
PROJEKTNI VIKEND 

Projektni vikend Tabor Črmošnjice 2019 je bil 
organiziran v CŠOD Lipa od 7. do 9. junija 2019. 
Udeležilo se ga je 43 dijakov.

Vodilna tema tabora je bila Skladnost. Izbrali 
smo zelo široko temo, ki je ponujala  različne učne 
vsebine in dejavnosti v naravi. Organizirane so bile 
tudi različne športne dejavnosti (jutranja telovadba, 
vadba AEQ metode, igre z žogo, kolesarjenje, pohod 
po naravoslovni učni poti), ogled filma in poučno-
zabavni večer.

Skupni vzgojno-izobraževalni cilji:
• spoznati različne vidike zdravega (skladnega) 

življenjskega sloga,
• seznaniti se s pomenom gibanja in prehrane za 

zdravje,

• analizirati pozitivne učinke gibanja,
• spoznati se z načrtovanjem športnih aktivnosti 

glede na zastavljen cilj,
• analiziranje skladnosti/neskladnosti v raznih 

življenjskih okoliščinah.
Dijake smo razdelili v štiri skupine z naslednjimi 

vsebinami:
1. skupina: skladje/neskladje v estetiki,
2. skupina: verz in kitica v popularni glasbi od 

srednjega veka do danes,
3. skupina: učinki aerobnega treninga,
4. skupina: ravnovesje (skladnost) telesa in duha.
Tabor smo v letošnjem šolskem letu organizirali 

že šestnajstič. Za dijake pripravimo različne zanimive 
učne vsebine, številne športne dejavnosti in se družimo 
na drugačen način kot v razredu.

RAZSTAVA OSEMDESETA NA 
GIMNAZIJI LITIJA

V letošnjem šolskem letu se je na našo gimnazijo 
vpisala že 22. generacija dijakov; generacija z rojstno 
letnico 2003 se je rodila v samostojni državi Sloveniji. 
To so dijaki, ki dobro poznajo svojo domovino, malo 
manj vedenja pa imajo o državi, katere del je bila 
Slovenija od konca 2. svetovne vojne do osamosvojitve 
leta 1991. Življenje v Jugoslaviji poznajo iz šolskih 
učbenikov, filmov, pripovedovanja staršev, babic in 
dedkov. 

Da bi jim približali ta del naše zgodovine, smo se 
na šoli odločili pripraviti razstavo. Omejili smo jo na 
80. leta, zadnje desetletje pred razpadom večnacionalne 
države Jugoslavije. Razstava je nastala ob pomoči 
dijakov, profesorjev in prijateljev gimnazije. Skupaj 
smo zbrali številne pisne, materialne in avdiovizualne 
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vire, ki smo jih strnili v pet vsebinskih sklopov: Josip 
Broz Tito, gospodarstvo, šolstvo, glasba in šport.

Prepričani smo, da je razstava pri dijakih vzbudila 
željo po spoznavanju tega obdobja, in če so v domačem 
okolju sledili še pogovori, smo več kot dosegli 
zastavljen cilj.

Mateja Golouh

DAN ODPRTIH VRAT

Za učence 9. razreda okoliških šol smo 11. 
decembra organizirali dan odprtih vrat, da bi spoznali 
utrip šole, se seznanili z nekaterimi dijaki in profesorji. 
Za njih smo pripravili 11 različnih delavnic:

• Odbojka in nogomet − skupina učencev iz 
osnovne šole se je pomerila z ekipo dijakov 1. letnika 
naše šole.

• Eksperimenti v fiziki – učenci so lahko sami 
preizkusili pripravljene eksperimente.

• Sestavi piramido in druge igre.
• Kaligrafska delavnica − pri kaligrafski delavnici 

so spoznali osnove lepega pisanja s kaligrafskim 
peresom ter krašenja besedil in voščilnic. Natančneje 
so spoznali okroglo kaligrafsko pisavo.

• Deba tn i  k lub  −  zabavna  de l avn ica 
argumentiranja, javnega nastopanja in debata z dijaki.

• Božična delavnica – spoznavanje običajev po 
svetu ob koncu leta in izdelava novoletnih izdelkov.

• Izolacija DNK – učenci so z enostavno 
laboratorijsko metodo samostojno izolirali DNK iz 
paradižnika.

• Naj ledice zasvetijo − vstop v programiranje z 
mikrokrmilniki arduino.

• Modeliranje v glini – oblikovanje malih 

glinenih reliefov gimnazijskega logotipa. 
• Glasbena ustvarjalnica.
• Uporaba aplikacij na pametnih telefonih pri 

športnih aktivnostih – učenci so spoznali uporabo 
nekaterih aplikacij za športne aktivnosti in varno 
uporabo le-teh.

INFORMATIVNI DAN

 
PREDAVANJE 
LEONA CIGLERJA

»Bogati ne delajo za 
denar, ampak denar dela za 
njih,« je citat iz predavanja, 
ki ga je za dijake 3. b 
pripravil Leon Ciglar, 
letošnji maturant. Predstavil 
jim je določena področja 
upravljanja s financami, ki 
so za posameznika na dolgi 
rok lahko še kako koristna, 
a se jih učni načrt sam ali 
druge dejavnosti dotaknejo 
le bežno oz. se jih ne.
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OBISK ZVEZDNEGA MESTA V RUSIJI

Od 25. februarja do 3. marca je v Zvezdnem 
mestu v Rusiji potekalo izobraževanje o kozmonavtiki. 
Zvezdno mesto se nahaja nekoliko stran od Moskve 
in je, kot pove že njegovo ime, namenjeno vesolju in 
vesoljskim dosežkom. Program, ki se izvaja do trikrat 
letno, vedno organizira Društvo Slovenija Rusija. Iz 
naše šole smo se ekskurzije udeležili štirje od skupno 
triindvajsetih udeležencev: Jakob Sirk, Gala Pregel, 
Klavdija Šebjan in David Tomažič. Spoznali smo 
življenje astronavtov, hrano, ki jo jedo na mednarodni 
vesoljski postaji, razne module, ki so jih uporabljali, 
centrifugo, na kateri vadijo pospeške ... Soočili smo se 
tudi s pravimi vesoljskimi postajami, ki so bile nekoč 
v vesolju, v simulatorjih smo vadili, kakšna bi bila 
priključitev dveh modulov v vesolju. Imeli smo tudi 
veliko predavanj, teme pa so bile različne. Prve štiri 
dni ekskurzije smo bili v Zvezdnem mestu, nato pa še 
dva dni v Moskvi. Tam smo si ogledali nekaj muzejev 
in glavni trg. Ekskurzija, ki je bila zelo zanimiva in 
poučna, je bila kar malo prekratka.

David Tomažič

EVROPSKE STATISTIČNE IGRE

V letošnjem šolskem letu so se nekateri litijski 
dijaki in dijakinje udeležili nacionalnega tekmovanja 
Evropske statistične igre. Preizkusili so se v različnih 
matematičnih nalogah, ki so temeljile na statističnih 
podatkih. Tekmovanje je potekalo tako, da so se kot 
skupina prijavili in dobili geslo, naloge pa so reševali 
preko mobilnih telefonov, ko so le imeli kakšno minuto 
odveč. Skupina Prevaranti iz naše gimnazije je bila med 
najboljšimi petimi skupinami v Sloveniji iz kategorije 
A,  kategorije 3. in 4. letnikov. Poleg njih sta bili 
uspešni še dve skupini, ki sta za nagrado prejeli majice.  

MATEMATIČNI VIKEND
Intenzivna priprava dijakov na maturo (višja 

raven)

ULIČNA ČETVORKA
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ULIČNA ČETVORKA

Letošnji maturanti in maturantke so svoje plesne 
korake pilili pod vodstvom Plesne šole Bolero. 
Pridobljeno plesno znanje so pokazali kar dvakrat. 
Najprej so v mesecu marcu zaplesali v soju luči 
maturantskega plesa, v mesecu maju pa so zaplesali 

na že tradicionalni ulični četvorki v starem mestnem 
jedru Litije pod sloganom »Maturantska četvorka brez 
alkohola«.  
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EKSKURZIJE
DVODNEVNE EKSKURZIJE

• 1. letnik: München
• 2. letnik: Toskana
• 3. letnik: Dunaj
• 4. letnik: Budimpešta

ENODNEVNE EKSKURZIJE
• 1., 2. in 3. letnik: Po poteh 1. svetovne vojne
• Dijaki so si ogledali Sabotin – vrh nad Gorico, 

ki je bil zaradi strateške lege nad Sočo pomembno 
avstro-ogrsko mostišče. Hrib je bil prepreden s 
sistemi jarkov in kavern, skozi katere so se dijaki 
tudi sprehodili. V nadaljevanju poti so uvideli, zakaj 
pogosto, ko govorimo o soški fronti, uporabimo znano 
besedno zvezo »Doberdob – slovenskih fantov grob«. 
Ob presihajočem Doberdobskem jezeru so naši dijaki 
spoznavali to kraško pokrajino, ki je slovenskim 
fantom v že tako zahtevnem pozicijskem vojskovanju 
povzročala še dodatne težave (pomanjkanje vode, 
naravne zaščite …). Pot se je zaključila s postankom v 
majhni kraški vasici Lokev, kjer so odkrivali skrivnosti 
zasebnega Vojaškega muzeja Tabor.

• 3. letnik: Škofja Loka

EKSKURZIJE V OKVIRU IZBIRNIH 
PREDMETOV

• Primorska (geografija)
• Po poteh 1. svetovne vojne (zgodovina)

IZBIRNA EKSKURZIJA V 
BARCELONO

 
Polni pričakovanja smo se dijaki Gimnazije Litija 

sredi aprila odpravili na težko pričakano ekskurzijo v 
prestolnico Katalonije, Barcelono. 

Potovanje smo začeli v zgodnjih jutranjih urah in 
se med prevozom do letališča Marco Polo v Benetkah 
bodisi predajali spalnim užitkom bodisi počivali, saj 
smo vedeli, da bomo potrebovali veliko energije. Z 
rahlo zamudo smo se vkrcali na letalo in poleteli proti 
Španiji. Za tiste, ki prej še nikoli nismo leteli, je bil let 
še dodatna zanimiva izkušnja. 

Ob prihodu nas je Barcelona pozdravila s svetlim 
soncem in lepim vremenom. Najprej smo se odpravili 
na ogled stadiona nogometnega kluba FC Barcelone, 
Camp Nou, in klubskega muzeja, kjer smo imeli dovolj 
prostega časa za nakup dresov, majic, privoščili pa smo 
si tudi prvo kosilo v bližnjih restavracijah. 

Sledil je ogled prve izmed mojstrovin španskega 
arhitekta Gaudija: La Pedrere s čudovito notranjostjo ter 
zanimivo streho, ki je ponujala razgled na raznobarvno 
Barcelono. Proti večeru smo se odpravili proti hotelu, 
kjer smo se najprej namestili in se okrepčali z izvrstno 
hotelsko hrano, po večerji pa odšli še na krajši sprehod 
do plaže.

Naslednji dan smo že zgodaj zjutraj odhiteli na 
vlak, ki nas je pripeljal v center Barcelone. Čeprav 
vlaki niso tako urejeni kot naši, je bila vožnja ob morju 
zelo sproščujoča. Sledilo je celodnevno spoznavanje 
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mesta: videli smo gotsko četrt, obiskali Picassov muzej, 
sprehodili smo se po znameniti in pisani Rambli ter si 
ogledali tudi akvarij, ki nas je navdušil z zanimivimi 
raznovrstnimi živalskimi vrstami. Celodnevna hoja nas 
je sicer zelo utrudila, a smo se v hotel vseeno vrnili 
živahni in dobre volje, morda le z razbolelimi stopali. 

Tretjega dne smo namesto po tirih ali cesti odšli 
kar po vodi do »španskega Dubrovnika«, ki leži na 

Costa Bravi. Vožnja z ladjico do srednjeveškega mesta 
Tossa de Mar je bila kljub vetru zanimiva in udobna. 
Ogledali smo si obzidje, v nadaljevanju pa nas je 
čakalo prosto popoldne, ki smo ga porabili za jedačo, 
nakupovanje ter uživanje na plaži. Najpogumnejši smo 
se seveda odločili tudi za skok v morje. 

Dan na plaži nas je zelo utrudil, a časa za daljši 
počitek ni bilo, saj smo naslednji dan že odbrzeli nazaj 

39Letopis 2018/2019 Gimnazija Litija



v Barcelono, da bi čim bolje izkoristili čas, ki nam 
je preostal do leta domov. Navdušili sta nas še dve 
Gaudijevi mojstrovini: veličastna Sagrada familia ter 
park Guell. Povzpeli smo se še na grič Montjuïc, videli 
olimpijski stadion ter Mirojev muzej, ki je posvečen 
sodobni umetnosti. 

Sledil je še zadnji del poti, let iz Barcelone do 
Benetk in nato še 5-urna vožnja do Litije.

Ekskurzija v Barcelono je bila izvrstna izkušnja. 
Nismo videli le veliko zanimivosti in se zabavali, imeli 
smo se tudi čas spoznati ter družiti s sošolci, kar je 
okrepilo naše odnose. Čeprav smo bili malce žalostni, 
da je čas v Španiji tako hitro minil, nosimo v sebi 
neprecenljive spomine. 

Živa Bučar, 1. a

EKSKURZIJA ZA STARŠE

Na željo staršev, izraženo na ekskurziji po Češki, 
smo se tokrat odpravili na Dunaj, več stoletij tudi 
prestolnico Slovencev, danes glavno mesto,

sedež pomembnih mednarodnih ustanov, zaradi 
večletnega dotoka denarnih sredstev z vsega sveta pa 
tudi eno izmed svetovnih prestolnic umetnosti.

Najprej smo si ogledali nenavaden in zanimiv 
Bestattungsmuseum – pogrebni muzej. Muzej, ki 
so ga preselili na osrednje dunajsko pokopališče, se 
razprostira na 300 kvadratnih metrih in dokazuje, 
da imajo Dunajčani prav poseben, srhljiv in hkrati 
zabaven odnos do smrti. Nikjer drugje v Evropi niso 
uprizarjali tako razkošnih pogrebov in nikjer niso pri 
pogrebih uporabljali bolj grotesknih predmetov kot 
prav v avstrijski prestolnici. Obiskali smo tudi grobnice 
znamenitih mož. 

Iz avtobusa smo si ogledali pomembne zgradbe: 
Parlament, Mestno hišo, Borzo, Karlovo cerkev. Peš pa 
nas je pot vodila po jedru srednjeveškega Dunaja mimo 
Opere, Albertine, hotela Sacher, Hofburga. Prvi dan 
smo zaključili z ogledom Hundertwaserja. Drugi dan 
smo namenili obisku palače Schönbrunn. Z razgledne 
točke smo občudovali mesto in nato obiskali živalski 
vrt. Izlet smo dopolnili z okušanjem tradicionalnih 
dunajskih dobrot.
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Jona Kerin: Lunin sij, akril
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MATURANTSKI PLES
GOVOR RAVNATELJICE

Pozdravljene maturantke in maturanti, spoštovani 
starši, učiteljski zbor in župan Občine Litija, g. Franci 
Rokavec! Po nekaj letih pa se nam je ponovno pridružil 
tudi direktor Zavoda RS za šolstvo in šport, dr. Vinko 
Logaj, ki ga z veseljem pozdravljam. Lepo pozdravljen 
tudi poslanec državnega zbora, g. Boris Doblekar, ki je 
bil vsa ta leta pogosto obiskovalec mnogih prireditev 
dijakov Gimnazije Litija.

Vsem skupaj želim lep dober večer! 
Nocojšnja slovesnost pomeni prvi dogodek, ko se 

generacija maturantov začne poslavljati od vsega, kar je 
povezano s srednješolskim izobraževanjem… Štiri leta 
našega druženja se počasi iztekajo in morda se marsikdo 
od vas, drage maturantke, dragi maturanti, še spominja 
1. septembra 2015, ko smo vas tisto torkovo jutro 
pričakali pred široko odprtimi šolskimi vrati in vam 
zaželeli vse dobro na prvi šolski dan in v vseh nadaljnjih 
letih na šoli. Razredničarki, profesorici Helena in 

Urška, sta vas z veseljem in vso odgovornostjo sprejeli 
ter preživeli z vami kar vse dopoldne, šele nato so 
vas lahko sprejeli tudi drugi profesorji … V tretjem 
letniku je A oddelek pod svoje okrilje sprejela nova 
razredničarka, profesorica Natalija, in prepričana sem, 
da so bili tudi naprej deležni popolne oskrbe. 

Ob tej slovesnosti vsakemu izmed vas, dragi 
slavljenci, čestitam za prehojeno pot in se zahvaljujem 
za dragocen prispevek k naši skupni zgodbi. Želim 
vam svetlo prihodnost tudi z besedami Toneta Pavčka: 
»Ne bojte se življenja! Naj pljuska v vas z vso silo in 
v vse žile, naj vas nese ali zanese, le ne pustite, da vas 
spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi ono, življenje, 
imelo rado vas!« In še dodajam: Verjemite vase in 
uspelo vam bo ustvarjati poti, ki vas bodo vodile k cilju.

Dragi starši naših slavljencev!
Verjamem, da se vam želijo sinovi in hčere 

zahvaliti za vso podporo in pomoč v teh letih, četudi 
morda od njih ne slišimo včasih prave besede, ob 
pravem času, na pravem mestu … Tako pač je, ampak 
saj vemo, da besede niso edino, kar šteje … 

Zahvaljujem se torej vam, dragi starši, za vaše 
sodelovanje, za vso potrpežljivost, predvsem pa za 
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vaše zaupanje nam zaposlenim na Gimnaziji Litija, saj 
ste nam zaupali vašo največjo dragocenost – vašega 
otroka!

In ne nazadnje, hvala vam, dragi profesorski 
zbor, da ste s svojim znanjem in življenjskim zgledom 
pripravljali naše maturante na številne izzive, ki jih 
čakajo v prihodnosti. Marsikaj bodo znali ceniti šele 
takrat …

Drage maturantke in maturanti, želim vam veliko 
nasmehov in prijaznosti na vaši življenjski poti. 
Uživajte v današnjem večeru in srečno naprej!

GOVOR MATURANTA

Spoštovana gospa ravnateljica, cenjeni profesorji 
in profesorice, dragi starši in ostali gostje 
maturantskega plesa. 

Naša pot na Gimnaziji Litija se počasi, a 
neizbežno približuje koncu. To kratko, včasih naporno, 
nedvomno pa prijetno pot smo kot vedoželjni fazani 
začeli septembra 2015. Preizkušnje, ki nam jih je na pot 
postavilo življenje, niso bile vedno lahke, a s pomočjo 
profesorjev in seveda vas, dragi starši, nam je uspelo, 
da danes ponosno stojimo tukaj pred vami. 

Ne moremo vam povedati, kako hvaležni smo vam 
za vse, kar ste nam dali, za vse, kar ste nas naučili, za 
vsako zgodbo, ki ste jo delili z nami, da bi postali boljši. 
Da bi postali boljši ne le na akademskem področju, pač 
pa da bi postali boljši ljudje, da bi postali odgovorni, 
sočutni in vselej kar najbolj pozitivni. 

Zavedamo se, da z nami včasih ni bilo lahko, da 
šola pogosto ni bila naša prioriteta, in takrat smo, hote 
ali nehote, potrebovali vas. Na vas smo se obrnili po 
nasvet. Vas, dragi starši in profesorji, smo vprašali, 
kako naprej, k vam smo prišli po tolažbo in vzpodbudo. 

Ne moremo vam povedati, kako globoko cenimo vašo 
potrpežljivost, vaš trud, ki ste nam ga namenili. Na 
naših spričevalih se bo kaj hitro začel nabirati prah, 
ampak spomini, ki smo jih, kot generacija, ustvarili 
skupaj z vami, bodo v naših srcih ostali za vedno. Ko 
bi le lahko zapisali in ohranili vse lepe spomine, vse 
prijazne besede, ki ste nam jih namenili skozi ta štiri 
leta. Med seboj smo stkali iskrena prijateljstva, ki jih 
ne bo mogel pretrgati niti približujoči se izhod iz šole. 
Zopet se bomo vrnili na začetek, se podali v neznano, 
in čeprav nas je strah, se vsi po tihem zavedamo, da 
je prav.  Da je v življenju vedno potrebno iti naprej, 
stopiti stopničko višje, rasti, se učiti, odkrivati nova 
znanja, spoznavati nove ljudi, dosegati vedno višje 
in višje cilje. Zaradi vas, cenjeni profesorji in starši, 
nam bo na naši življenjski poti lažje. Zaradi znanja 
in poguma, ki nam ga vsakodnevno vlivate, bomo 
premagali vsakršne ovire, ki se nam bodo pojavile v 
življenju. Prav je, da razmišljamo o prihodnosti, še 
bolj pomembno pa je, da uživamo v vsakem trenutku 
sedanjosti skupaj s tistimi, ki nas imajo radi. Naredimo 
to noč polno lepih spominov.

Leon Ciglar
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RAZREDI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
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1. a

Kim Anžel Lara, Patricija Bokal, Tia Tara Božič, Živa Bučar, Maša Cvetežar, Martin Ferjančič, Žana Grabnar, 
Urška Kadak, Jernej Kolar, Matic Koprivnikar, Lana Krapež, Nina Mele, Alina Ostrež, Mojca Ostrožnik, Gaja 
Povalej, Matic Požek, Tim Praprotnik, Leon Prašnikar, Saša Primožič, Amar Tursum, Klara Urankar, Barbara 
Vidović, Lana Vozelj, Anja Zupančič

Razredničarka: Mateja Golouh
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1. b

Jerca Fortuna, Luka Gračner, Rok Grobljar, Lara Hostička, Nika Janc, Eva Krafogel, Ana Lavrin, Petra Mejaš, 
Nives  Moneta, Ela Murko, Teja Okorn Uštar, Matej Perc, Lan Pišek, Lara Pivc, Urška Pogačar, Urban Rakovič, 
Luka Sešlar, Mirjam Škarja, Nives Tomc, Pia Utenkar, Lavra Zupan, Ana Žontar

Razredničarka: Špela Novljan Potočnik
47Letopis 2018/2019 Gimnazija Litija



2. a

Simon Avbelj, Lana Bercieri Povše, Maja Damjan, Tim Groboljšek, Tiana Grošelj, Lara Juvančič, Brina Koleša, 
Nejc Lambergar, Jernej Lavrih, Rok Namestnik, Metod Peitl, Lovro Perme, Amadej Pesko, Živa Planinc Juvan, 
Pia Poglajen, Gian Andrej Povše, Gal Prašnikar, Maja Pušnik, Sara Strmec, David Tomažič, Nejc Vrhunc, Ana 
Žujić

Razredničarka: Irena Prašnikar
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2. b

Ludvik Golnar, Ana Grabnar, Nina Jelen, Mitja Juvan, Tanja Kastelic, Jan Kovač, Taja Kraševec, Anže Lovše, 
Eva Maleš, Lara Paš, Ema Pikelj, Rosana Resnik, Aleksandra Rozina, Hana Runtas Potočnik, Nickolas Ržišnik, 
Pia Smrekar, Živa Stegenšek, Nina Šerak, Pia Škofic, Luka Vodnik, Klara Zaman, Ana Zidar, Tilen Zupančič

Razredničarka: Diana Redl Kolar
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3. a

Žan Baumgartner, Špela Dobravec, Blaž Grčar, Tanaja Grobin, Gašper Grošelj, Lara Hribar, Miha Ivačič, Lea 
Jere, Nina Juvančič, Lara Koci, Patricija Kolander, Nina Kos, Beno Kotar, Vid Lipovšek, Sara Magdič, Žan 
Alojz Mahkovic, Martin Meserko, Manca Murn, Eva Podlogar, Nejc Poglajen, Jakob Sirk, Matic Smrkolj, Kim 
Tot, Laura Tržan, Pika Zakonšek

Razredničarka: Jasmina Rome Rodič
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3. b

Martina Artnak, Tom Ašič Kovač, Špela Bajc, Marko Bjelčević, Tjaša Čarman Sorčan, Anja Drnovšek, Julia 
Ferjančič, Valentino Jovanovič Horvat, Gašper Juvan, Zala Kokalj, Klemen Kolar, Brina Krapež, Julija Lambergar, 
Klara Lebeničnik, Laura Okorn, Tomaž Omahne, Jon Pišek, Selvedina Pjanić, Neža Rovanšek, Tim Štrus, Tana 
Trampuž, Urška Urankar, David Valte, Neja Zimič, Nina Žekar

Razrednik: Jan Maver
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3. c

Špela Brinovec, Tinkara Butara, Laura Gomboc, Jona Kerin, Tajda Klemen, Klara Košir, Petra Kuder, Ana Matko, 
Janja Nikler, Gala Pregel, Jaki Radovanović, Klara Razboršek, Saša Sajovic, Gaja Starc, Klavdija Šebjan, Anja 
Širca, Erin Škulj, Kaja Tori, Anja Verbajs

Razrednik: Mitja Strmec
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Jona Kerin: Za mojo babi, akril
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4. a

Nick Anžel Lara, Ana Avbelj, Robert Baš, Laura Cerovšek, Alen Demiri, Andraž Fink, Anica Garić, Zala Rozalija 
Golnar, Anej Jaklič, Mevlija Kamenjaković, Nina Knez, Laura Kotar, Liza Kralj, Marcel Malis, Tinkara Meke, 
Bine Nemeček, Nejc Pavliha, Tadej Pirc, Kaja Pistotnik, Nik Ponebšek, Luka Razboršek, Anja Remškar, Zala 
Urbanija, Nik Vozelj, Ana Vrtačnik, Teja Vrtačnik

Razredničarka: Natalija Zver
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4. b

Luka Bajc, Anja Bočko, Katja Bregar, Leon Ciglar, Patricija Cirar, David Demiri, Špela Doblekar, Neja Dolar, 
Nika Drnovšek, Lavra Godec, Urša Izlakar, Matic Jelnikar, Maj Kramberger, Nika Lindič, Jerneja Logaj, Rožle 
Macerl, Mark Mesarič, Rok Podhraški, Katjuša Ponebšek, Timotej Raspotnik, Adriana Resnik, Alexander 
Ržišnik, Gregor Strniša, Lina Ševerkar, Anja Žibert

Razredničarka: Urška Simnovčič Pišek
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ORGANI ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Svet šole je v šolskem letu 2018/2019 deloval v dveh sestavah.

1. Člani sveta šole do 11. 4. 2019:

• 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: Aleš Pregel, Sejad Tursum, Mojca Fink
• 2 predstavnika dijakov: Lara Koci, Beno Kotar

2. Člani sveta šole od 12. 4. 2019:

• 2 predstavnika ustanovitelja (Vlada RS): Alenka Urbanc, Andreja Štuhec
• 1 predstavnik lokalne skupnosti (Občina Litija): Albert Pavli
• 5 predstavnikov delavcev: Ana Črne, Diana Redl Kolar, Urška Simnovčič Pišek, Jan Maver, Janez Medved
• 3 predstavniki staršev: Aleš Pregel, Mojca Fink, Sejad Tursum
• 2 predstavnika dijakov: Lara Koci, Beno Kotar

Člani sveta staršev:

• Sejad Tursum
• Erika Murko
• Vera Vrhunc
• Mirko Škofic
• Majda Grčar
• Aleš Omahne
• Aleš Pregel
• Mojca Fink
• Marija Raspotnik
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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
Tanja Boltin, prof. – geografija
Špela Vuga Štruc, prof. – geografija
Vida Poglajen, 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
Jasmina Rome Rodič, prof. – kemija
Iztok Černe, prof. – biologija
Marjan Gilj, prof. – fizika
Jernej Podgornik, prof. – sociologija, filozofija
Betka Burger, prof. – informatika
Anja Koron, prof. – informatika
Maria Primožič, 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 V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

Tajnik šolske maturitetne komisije:
Jan Maver, prof.

Svetovalna delavka:
Tanja Boltin, prof.

Tajnici:
Eva Kepa
Jasmina Domadenik

Računovodkinja:
Nives Godec

Knjižničarka:
Maja Deniša, uni. dipl. biblio.

Laborant in vzdrževalec učne tehnologije:
Branko Koprivnikar

Hišnik:
Metod Lovše

Kuharja:
Darja Cirkvenčič
Simon Groznik

Čistilke:
Ljubica Katič
Marinka Škoda
Marica Zupan
Majda Škafar 
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