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I. OBSEG/RAZPOREDITEV POUKA, UR 

 

Potek dela 

 

V šolskem letu 2020/21 nismo izvedli vseh dejavnosti skladno z Letnim delovnim načrtom 

za to šolsko leto. 

Izpiti, roditeljski sestanki, govorilne ure so potekale skladno z Letnim delovnim načrtom, na 

prilagojen način, prav tako SM 2021, s prilagojenimi pravili, po navodilih MIZŠ,  usklajenimi 

s Priporočili NIJZ. 

V prilogi je na kratko predstavljeno naše delo po mesecih.  

  

Oddelki in razredniki 

 

V šol. letu 2020/2021 smo vpisali 5 oddelkov prvih letnikov. Tako smo imeli vpisanih 5 

oddelkov prvih, 5 oddelkov drugih, 4 oddelke tretjih in 4 oddelke četrtih letnikov. Poleg tega 

smo vpisali 1 oddelek maturitetnega tečaja. Pouk je potekal dopoldan. 

 

Razporeditev dijakov programa gimnazija po oddelkih (v septembru 2020) in razredniki 

ter nadomestni razredniki vseh oddelkov je razvidna iz spodnjih tabel: 

 

Letnik Fantje Dekleta Skupaj 

1. letnik 61 89 150 

2. letnik 61 79 140 

3. letnik 36 66 102 

4. letnik 47 53 100 

 

Oddelek Fantje Dekleta Skupaj 

1.A 19 11 30 

1.B 12 18 30 

1.C 12 18 30 

1.D 10 20 30 

1.E 8 22 30 

2.A 14 15 29 

2.B 15 14 29 

2.C 14 10 24 

2.D 10 18 28 
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2.E 8 22 30 

3.A 15 13 28 

3.B 7 19 26 

3.C 6 18 24 

3.D 8 16 24 

4.A 22 8 30 

4.B 9 11 20 

4.C 8 16 24 

4.Č 0 1 1 

4.D 8 17 25 
 

 

V 4.Č oddelku je bila dijakinja, ki ni uspešno zaključila 4. letnika, v šolskem letu 2020/2021 

je manjkajoče obveznosti opravila.  

 

Razred Razrednik Nadomestni razrednik 

1.A Alenka SLAK Mateja JAKŠA JURKOVIČ 

1.B Lovro DRETNIK Gorazd KOVAČIČ 

1.C Alenka KOLENC Mateja ERJAVEC 

1.D Katja ROTAR Nina VIDIC 

1.E Irena ERŠTE Irena ŠTERMAN 

2.A Špela BOGOLIN Breda KECUR 

2.B Darja JEREBIC Kristina HOČEVAR 

2.C Alenka PERKO BAŠELJ Nataša KROŠEL 

2.D Marjana JUS Damijana MIHIĆ 

2.E Vladimira KRAJNIK Bojan GOLC 

3. A Miha BAVČAR Mateja GREGORIČ JAGODIC 

3. B Nataša PAVLINA SKAZA Katja VIDMAR 

3. C Polona Pika PLESTENJAK Aleš RAZINGER 

3. D Neli SRAKA Mojca OREL 

4. A Suzana GOMILAR Andreja STRES 

4. B Nataša KLEMENT Željko LEDNIK 

4. C Erika BOŽIČ Vladimira KRAJNIK 

4.D Marjetka POHOLE Natalija Knol 

5. M Bojan GOLC Monica CALTRAN 

 

*Nadomestni razredniki prevzamejo vse naloge razrednika v času njegove odsotnosti 
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Nerazporejene ure 

 

Pouk je potekal v vseh letnikih skladno s predmetnikom v LDN za leto 2020/2021, 

nerazporejene ure po predmetniku smo razdelili tako : 

 

 prvi letniki nimajo nerazporejenih ur, 

 drugi letniki so imeli dodano eno uro matematike, 

 tretji letniki so izbrali iz ponudbe interdisciplinarnih tematskih sklopov. Izvajali  smo 

4 interdisciplinarne tematske sklope. 

 

INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI 

SKLOP 

3. LETNIK    

tedensko letno 

Dvajseto stoletje 3              105 

Evropske študije 3              105 

Kognitivna znanost 3               105 

Študij okolja 3               105 

 

V drugem letniku je  bilo 70 ur namenjenih sociologiji in 70 ur psihologiji, zato so dijaki, 

ki so v šolskem letu 2020/21 obiskovali 2. letnik, imeli 35 nerazporejenih ur, ki smo jih 

namenili matematiki. 

V tretjem letniku je bilo 70 ur namenjenih FIL, ki je obvezni predmet, 105 ur (zgoraj 

naštetim) interdisciplinarnim tematskim sklopom. 

V četrtem letniku smo dodali osnovnim maturitetnim predmetom SLO, MAT in ANG po 1 

uro. 
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Realizacija  

 

Realizacija pouka je bila visoka:  

Od 1.9.2020 do 31.8.2021 

oddelek 
Letno število ur po 

predmetniku 

Realizirano 

št. ur 

Realizirano 

št. ur (%) 

1.A 1.280,0 1254 98,0 

1.B 1.280,0 1252 97,8 

1.C 1.385,0 1361 98,3 

1.D 1.385,0 1366 98,6 

1.E 1.280,0 1253,5 97,9 

2.A 1.350,0 1335 98,9 

2.B 1.350,0 1329 98,4 

2.C 1.350,0 1319 97,7 

2.D 1.350,0 1330 98,5 

2.E 1.245,0 1226 98,5 

3.A 1.665,0 1644 98,7 

3.B 1.560,0 1533 98,3 

3.C 1.665,0 1629 97,8 

3.D 1.560,0 1514 97,1 

4.A 2.421,0 2395,5 98,9 

4.B 2.035,0 2021 99,3 

4.C 2.250,0 2250,5 100,0 

4.D 2.487,0 2462,5 99,0 

5.M 942,5 935 99,2 
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Izpiti 

 

Izpite in maturo smo izvedli v rokih, ki so bili določeni s šolskim koledarjem.  

 

II. USPEH 

 

Uspeh dijakov ob koncu šol. leta v prvih letnikih je bil 97,3% (lani 87,9%) v drugih 89,1% 

(lani 89,1%), tretjih 91,8% (lani 89,6%) in četrtih pa 93,8 % (lani 95,7 %). Maturitetni 

oddelki (maturitetni tečaj) so imeli 57,7% uspeh (lani 78,9 %). Vključno z maturitetnim 

tečajem je uspeh šole 85,9 % (lani 89,4 %). 

Uspeh je nekoliko slabši kot v preteklem šolskem letu, razlog je slabši uspeh v maturitetnem 

tečaju. Uspeh prvih letnikov je boljši kot v preteklih letih, kar je verjetno tudi posledica 

vpisa boljših učencev.  

 

Uspeh ob koncu šolskega leta 

 

 po letnikih: 

Letnik Število dijakov 
Št. 

pozitivnih 

Pozitivnih 

(%) 

Št. 

negativnih 

Negativnih 

(%) 

1 150 146 97,3 4  2,7 

2 138 123 89,1 15 10,9 

3 97 89 91,8 8 

8,2 

 

4 97 91 93,8 6 6,2 

MT 

(5M) 26 15 57,7 9 

34,6  

(2 NOC) 

 

 

 po razredih : 

oddele

k 

stevilo_dijako

v 

pozitivnih_s

t 

pozitivnih_

% 

negativnih_s

t 

negativnih_

% 

1.A 30 30 100 0 0 

1.B 30 29 96,6667 1 3,3333 

1.C 30 30 100 0 0 

1.D 30 28 93,3333 2 6,6667 

1.E 30 29 96,6667 1 3,3333 

2.A 29 27 93,1034 2 6,8966 

2.B 29 28 96,5517 1 3,4483 

2.C 24 19 79,1667 5 20,8333 

2.D 26 22 84,6154 4 15,3846 

2.E 30 27 90 3 10 
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3.A 27 25 92,5926 2 7,4074 

3.B 26 23 88,4615 1 3,8462 

3.C 23 18 78,2609 5 21,7391 

3.D 24 23 95,8333 0 0 

4.A 30 29 96,6667 1 3,3333 

4.B 20 17 85 2 10 

4.C 24 21 87,5 2 8,3333 

4.Č 0 0 0 0 0 

4.D 25 24 96 1 4 

5.M 26 15 57,6923 9 34,6154 

 

Uspeh na maturi 

 

Uspeh gimnazijcev na maturi je bil 94,8 česar smo bili veseli.  

Pri predmetu, kjer so bili v letu 2020 dijaki izrazito neuspešni in so bile posledično narejene 

spremembe, je bil dosežen zelo dober uspeh.  

 

Program 

GIM 

Vpisani 

(21.maj 

2021) 

Opravljali 

maturo v 

spomladanske

m roku 

Uspešn

i  

Uspešni 

(%) 

Popravni 

izpiti Padli 

4A 30 23 23 100 0 0 

4B 20 14 14 100 0 0 

4C 24 18 17 94,4 1 0 

4D 25 22 19 86,4 3 0 

Skupaj 99 77 73 94,8 4 0 

              

Program 

MT             

5M 26 15 14 93,3 0 1 

 

 

Uspeh na maturi po letih:  

 

Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Število 

dijakov 
114 79 96 

105 94 49 65 57 77 

Uspeh 

(%) 
80,5 87,3 83,9 

86,7 87,3 95,1 93,8 78,9 94,8 

 

Natančno poročilo je v prilogi. 
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III. RAZPOREDITEV DRUGIH OBLIK IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

 

Obvezne izbirne vsebine 

 

Pri izvajanju izbirnega dela OIV, smo v letu 2020/21 izvedli nekaj dejavnosti. Na prilagojen 

način smo izvedli tudi dva projektna dneva.  

Projektni dnevi so namenjeni projektnemu delu in razvijanju procesnih znanj, izražanju 

ustvarjalnosti ter spodbujanju inovativnosti in vedoželjnosti. Zadnja leta so bili tematsko 

obarvani: 2010/11 – Beremo skupaj, 2011/12 – Nekoč in danes, 2012/13 – Popotovanja, 

2013/14 – Zemlja pleše,  2014/15 - Moj odnos do…, v šolskem letu 2015/16 tema ni bila 

skupna vsem letnikom, v šolskem letu 2016/17 je bila krovna tema Ljubljana, v šolskem 

letu 2017/18 : Svet, v katerem živim, v letu 2018/19 Novim izzivom naproti. 

V šolskem letu 2020/21 smo izvedli dva projektna dneva na daljavo. Organizirala jih je 

Alenka Perko Bašelj, prof.  

 

MOJ LOG OUT DAN: 12. 2. 2021 

Projektni dan je bil organiziran za dijake od 1. – 3. letnika. Izvajal se je na daljavo, dijaki 

so si ga strukturirali sami, upoštevaje navodila, ki so jih dobili, posvečen pa je bil zdravemu 

načinu življenja, s poudarkom na preživetju dneva brez uporabe računalnika in sedenja pred 

zasloni. Dijaki so morali opraviti 6 ur, od tega obvezno 2 uri gibanja v naravi. Za ostale 4 

ure so izbirali med naslednjimi dejavnostmi: športne aktivnosti po izbiri, kulturno umetniške 

vsebine, družinska dejavnost. Dijaki so dobili predloge za izvedbo dejavnosti, ki so jih lahko 

dopolnili s svojo izbiro. O izvedenih aktivnostih so pripravili kratko poročilo, ki je vsebovalo 

dokaze - fotografije, video, recepte, pesmi, posnetki zaslona, scenarij, šale, refleksijo o 

prebrani pesmi, knjigi, članku…. in zaključno misel o tem, kako se jim je zdel preživet 

projektni dan. Najboljša poročila smo objavili na šolski spletni strani. 

 

USTVARJALNOST, PODJETNOST, INOVATIVNOST NA GIMNAZIJI MOSTE: 4. 5. 2021 

Projektni dan je bil  izveden na daljavo, namenjen je bil dijakom 1. – 3. letnika. Z izvedbo 

projektnega dne smo obeležili teden inovativnosti in kreativnosti, na njem pa smo prikazali 

s čim ustvarjalnim smo se dijaki in učitelji v korona letu ukvarjali med poukom ali 

dejavnostmi, kaj smo naredili, kaj nas zanima, na katerih področjih si želimo napredovati. 

Projektni dan je bil sestavljen iz: 

- Skupnega dela, na katerem so sodelovali vsi dijaki, profesorji in zunanji gostje. 

- Izbranih vsebinskih sklopov. 

Dijaki so si izbrali enega izmed ponujenih vsebinskih sklopov, se nanj prijavili in v njem 

aktivno sodelovali. 

Vsebinski sklopi:                                                                  Vodja dejavnosti:  

Duševno zdravje Tanja Hočevar Ziherl 

Gimnazijec-podjetnik Špela Bogolin, Nina Vidic 

Ustvarjanje za dušo Kristina Hočevar 
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Pogovor z evropskim poslancem dr. Milanom 

Brglezom 

Vladimira Krajnik 

Preventiva in motivacija v športu Miha Bavčar 

Raziskujem sposobnosti in odzivnosti svojega 

telesa 

Alenka Perko Bašelj 

Spoznavanje naravnih znamenitosti Slovenije in 

trajnostni turizem 

Mojca Orel, Bojan Golc 

ŠILA (šolska impro liga) Nataša Klement 

Umetniški izzivi 20. stoletja Irena Šterman 

 

Dodatna vrednost projektnega dne je bilo sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki pri večini 

dejavnosti, osrednji gost pa je bil evropski poslanec dr. Milan Brglez.   

 

Organizatorka obveznih izbirnih vsebin  je bila v tem šolskem letu Vladimira Krajnik, 

prof., ki je organizirala izvedbo ostalih OIV: 

A. OBVEZNI DEL: 60 ur 

1. KULTURNO-UMETNIŠKE DEJAVNOSTI:    

 4. letniki + 5.m: Fige preko zooma,  

 1.,2. in 3.letniki: Tartuffe, preko zooma 

 1. letniki: Narodni muzej, Arheologija pa te fore 

 Vsi dijaki: Tihi vdih, MGL, preko zooma 

 2. in 3. letniki: Muzej novejše zgodovine; Slovenci v XX. stoletju 

2. ZDRAVSTVENA VZGOJA:  

 1. in 3.letniki: sistematičen zdravniški pregled, ZD Ljubljana- Moste, preventivna 

delavnica Odraščanje in mi, izvajalec Zavod MISSS (Mladinsko informativno 

svetovalno središče Slovenije) 

3. ŠPORTNA DNEVA: 10 ur (jesenski 5 ur, spomladanski 5 ur), spomladanski športni 

dan 1.6. 2021, pohod na Rožnik, drug športni dan smo priznali 

4. KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA: 

 1. letniki: KIZ v šoli, zgodovina knjižnic, predstavitev knjižnice Jožeta Mazovca preko 

zooma 

 2. letniki: predavanje  šolske knjižničarke o COBISS-u. 

5. DRŽAVLJANJSKA KULTURA 

 2. letniki: preventivna delavnica-droge, 2.a, 2.c,  ZD Moste, Sonja Resman; 

predstavitev programa MEPI; Hiša EU, Interaktivni kviz Doživi Evropo; 2.e- 

delavnica trgovina z ljudmi, izdelava plakatov 30. let samostojne Slovenije 

6. VZGOJA ZA DRUŽINO, MIR IN NENASILJE: 

 4. letniki: Preventivna delavnica, preprečevanje rakavih obolenj, ZD Ljubljana-

Moste. Sonja Resman; predavanje o krvodajalstvu, Zavod za transfuzijo krvi 

Ljubljana 

7. PROJEKTNI DNEVI 
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 1.letniki: predstavitev programa MEPI, Varovanje in krepitev zdravja otrok in 

mladih, program Izberi zdravo življenje,  Zavod Izriis, Mladinska zveza Brez 

izgovora Slovenija, preventivni progami, lepa Vida, Mladi in hazard, Povežimo pike 

 3.letniki: Varovanje in krepitev zdravja otrok in mladih, program Izberi zdravo 

življenje,  Zavod Izriis,  

 1.,2., 3. letniki: Log out dan 

 1. letniki: spoznavna ekskurzija 

8. PROSTI DEL: Zaradi Covid 19, se je dijakom priznala dejavnost. 

 

A. OBVEZNI DEL: 

 LETNIKI 

 1. 2. 3. 4. SKUPAJ UR 

ŠPORTNA DNEVA 2 X 5 ur 2 X 5 ur 2 X 5 ur 5 ur 35 

KIZ 11 ur 4 ure - - 15 

DRŽAVLJANSKA 

KULTURA 

- 15 ur - - 15 

KULTURNO-

UMETNIŠKE 

VSEBINE 

5 ur 5 ur 2 uri 8 ur 20 

ZDRAVSTVENA 

VZGOJA 

10 ur - 5 ur - 15 

VZGOJA ZA 

DRUŽINO, MIR IN 

NENASILJE 

- - 13 ur 2 uri 15 

 36 34 30 15  

Projektni dnevi 24 26 30 0 - 

Prosta izbira 30 30 30 15 - 

Skupaj 90 90 90 30 - 
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Športni dnevi in ekskurzije 

 

Ekskurzij nismo izvedli, športni dan pa smo izvedli kot orientacijski pohod.  

 

Dejavnost Športni dan 

Mentor Miha Bavčar 

Cilj dejavnosti Telesna aktivnost dijakov v naravi in 

orientacija 

Sodelujoči dijaki Dijaki 1., 2., in 3. letnikov 

Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

Športni dan je bil izveden 1.6.2021 

Aktivnosti, dosežki Za dijake smo organizirali orientacijski 

pohod na Rožnik. 

Dijaki so se morali javiti na 3. kontrolnih 

točkah ( na štartu, vrhu in na cilju).  

Športni dan je potekal po programu. 

 

DSP in slovenščina za dijake tujce 

 

Dodatno strokovno pomoč sta izvajali samo šolski svetovalni delavki,  tečaja slovenščine za 

dijake tujce v SŠ smo izvedli skupno 90 ur. 

Izpit je opravila ena dijakinja, en dijak pa se po delu na daljavo ni vrnil v Slovenijo in bo 

šolanje nadaljeval doma, ena dijakinja se je izpisala. 

 

 

Medpredmetne povezave  in Interdisciplinarni tematski sklopi 

 

Skladno z normativi in standardi so na Gimnaziji Moste v šolskem letu 2020/21 potekale 

medpredmetne povezave pri različnih predmetih, vse ure so bile dodane v učno obveznost 

učiteljev.  

V šolskem letu 2020/21 smo na Gimnaziji Moste izvajali 4 interdisciplinarne tematske 

sklope: 

20. stoletje 

Evropska unija 

Kognitivna znanost 

Študij okolja 

V vsakem interdisciplinarnem tematskem sklopu je sodelovalo več učiteljev tistih 

predmetov, katerih učni načrti vsebujejo načrtovane teme. Sodelujoči predmeti (učitelji) so 

razvidni iz spodnje tabele.  
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Tabela: INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOPI/vključenost predmetov po urah  

 

ITS/SODELUJOČI 

PREDMETI 

ŠOK 20. 

STOLETJE 

KOGNITIVNA 

ZNANOST 

 

EU 

 

     

ŠOK 48 – Golc     

UZG  60 – 

Šterman  

 10 -

Šterman 

BIO 17,5 - Perko  35 – Pavlina   

EVROPSKE ŠTUDIJE    38 – Krajnik 

SOCIOLOGIJA    12 -Krajnik 

GEO 17 - Golc   15 - Golc 

KEM 17,5 – Orel     

FIL 5 - Gregorič 

J. 

28 – 

Gregorič J.  

9 - Gregorič J.  13 - 

Gregorič 

INF   44 – Kovačič   

ZGO  17 - Krajnik   

PSI   17 - Krošel   

ZGO    17 – Lednik  

     

Skupaj 105 105 105 105 

 

Kratek opis z analizo: 

 

20. stoletje  

je tematski sklop, ki je zasnovan interdisciplinarno, saj vključuje različne predmete: 

umetnostno zgodovino, likovno snovanje, filozofijo in zgodovino. 20. stoletje je bilo nadvse 

razburkano obdobje, ki ga je še danes težko povsem natančno razložiti in doumeti, vsekakor 

pa močno vpliva na naše dojemanje sedanjosti. 

In tako razgiban je tudi  predmet. Tri ure tedensko dijaki spoznavajo različne vsebine, 

vezane na 20. stoletje, razvijajo bodo svojo estetsko občutljivost, kulturno razgledanost, 

osebnostno in čustveno rast. Ker je osebno doživljanje umetnin izjemno pomembno za 

dijake, so v predmet vključeni tudi oglede aktualnih razstav po ljubljanskih galerijah, in pa 

interdisciplinarne ekskurzije. Ker spodbujajo izbirni tematski sklopi drugačen način dela in 

vrednotenja, dijaki razvijajo veščine timskega dela in sodelovanja, zato je delo pri tem 

izbirnem sklopu zastavljeno projektno. Pri vrednotenju svojih dosežkov dijaki tudi 

sodelujejo kot kritični prijatelji oziroma v sklopu vrstniškega ocenjevanja. 

Vsi trije predmeti, ki sodelujejo znotraj ITSa 20. stoletje, se vsebinsko prepletajo in 

uporabljajo različne sodobne didaktične prijeme za doseganje skupnega cilja - celostnega 

znanja dijakov o 20. stoletju.  
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Svoje dosežke so letos dijaki predstavili na projektnem dnevu, kjer so svoje znanje strnili 

v spletni kviz Kahoot in pripravili za udeležence kratko likovno nalogo v stilu pop arta.  

 

Evropska unija  

» Moja Evropa, življenje, ljudje, delo, institucije, potovanja …« 

Predmet je oblikovan interdisciplinarno, vključuje pa spoznavanje različnih predmetov 

družboslovja: zgodovine, sociologije, filozofije, evropskih študij, umetnostne zgodovine … 

ter osnov projektnega dela tako, da vključene predmete povezuje z vidika oblikovanja 

sodobne Evrope.  

Dijaki in dijakinje pridobijo znanja o različnih deželah Evropske unije, njihovi zgodovini, 

običajih in navadah, umetnosti, življenju ljudi, raznolikosti; znanje o družbeni in kulturni 

problematiki v evropskih državah; spoznavajo  institucije v EU in v Sloveniji; kritično 

razmišljajo o svojih izkušnjah; razvijajo svoje sposobnosti za razumevanje in reševanje 

družbenih in etničnih vprašanj znotraj EU. Predmet vključuje dvo- ali tridnevno ekskurzijo 

(v eno evropsko državo). 

Predmet dijakom in dijakinjam ponuja dejaven in odgovoren odnos do nacionalne in 

evropske identitete ter kulture. 

Dijaki in dijakinje pri posameznih sklopih predmeta predstavijo referate, povabijo na obisk 

znano osebnost iz politike, kulture idr. ali imajo druge zadolžitve v sklopu projektnega dela. 

Za ekskurzijo se izdela potovalna brošura, po ekskurziji pa pripravi poročilo v besedi in sliki.  

Dijaki in dijakinje  razvijajo določene veščine, kot so načrtovanje, raziskovanje, analiziranje, 

timsko delo, sodelovanje z različnimi institucijam i… 

V okviru predmeta je povezanih več predmetov: umetnostna zgodovina (Irena Šterman), 

filozofija (Mateja Gregorič Jagodic), zgodovina (Željko Lednik), geografija (Bojan Golc), 

sociologija in evropske študije (Vladimira Krajnik).  

Vsi predmeti/sklopi se vsebinsko dopolnjujejo, uporabljajo različne sodobne didaktične 

prijeme za doseganje skupnega cilja - znanje dijakov o Evropski uniji.  

Dijaki so v šolskem letu 2020/21 sodelovali v okviru predmeta sociologija in evropske 

študije v projektu EPAS (Šola ambasadorka evropskega parlamenta – program, ki ga vodi 

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta) skozi celo šolsko leto in na koncu pripravili 

več različnih dogodkov (srečanje z evropskim poslancem Milanom Brglezom, 9. maja 

razstavo v šoli Dan Evrope in pripravljali različne objave, izdelovali projektne naloge na 

različne aktualne teme EU). 

 
Kognitivna znanost  

Išče odgovore na vprašanja: Kako celostno pojasniti človekovo duševnost? Je smiselno 

ločevati med telesnim in duševnim? Iz česa je zgrajena neprecenljiva zdrizasta snov v naši 

lobanji? (Možgane danes razumemo kot kompleksno mrežo, sestavljeno iz ogromnega 

števila celic in povezav med njimi.) Vas zanima, kako delujejo ta omrežja v zdravih 

možganih? Kaj pa, če se povezave prekinejo – se lahko po tem ustvarijo nove povezave? 

Je možgane po poškodbi možno rehabilitirati in ali sposobnosti zdravih možganov lahko še 

okrepimo? Ali se možgani razvijajo celo življenje? Kako učinkujejo zdravila proti depresiji, 
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bojni strupi in pesticidi? Zaradi katerih snovi smo sposobni prenesti skrajne napore in 

bolečine? Kaj se dogaja v možganih ob zlorabi mamil? Kaj je spomin in kaj amnezija – 

izguba spomina? Kaj je motivacija in kaj vpliva nanjo? Kako poteka učenje in kakšne vrste 

učenja poznamo? Kako se oblikuje vedenje? Vas zanima umetna inteligenca? (Na kognitivno 

znanost je imel velik vpliv Alan Turing, ki je razmišljal o stroju, ki bi posnemal delovanje 

duha. Duševnost kot informacijski sistem je kot neka črna škatla. V njo damo vhodne 

podatke, na primer dražljaje iz okolja, ki jih obdelamo in jih nato oddamo kot izhodne 

podatke, na primer v obliki giba.) Ali bi si želel spoznati s to črno škatlo – robotom, ki mu 

boš vlil vedro vhodnih podatkov v njegove "možgane", zato da bo naredil tisto, kar si misliš, 

da bi naj? Potem je programiranje robotkov Lego Mindstorms EV3 dober uvod v začetno 

raziskovanje črne škatle. 

Sodelujejo učitelji informatike, psihologije in biologije ter filozofije.  Gre za celovit pristop k 

človekovi duševnosti, zato se v tem tematskem sklopu prepletajo filozofija, nevroznanost, 

psihologija in umetna inteligenca. Filozofija tako naredi uvod v medpredmetnost kognitivne 

znanosti in se osredotoči na vprašanje ločevanja med telesnim in duševnim. Biologija  

zgornja vprašanja obravnava predvsem z vidika nevroznanosti, psihologija se  nato ukvarja 

z duševnimi procesi, kot so spomin, motivacija, učenje in vedenje. Zadnji del in največ ur 

je namenjenih informatiki, kjer se dijaki učijo programiranja in razumevanja delovanja 

robotov. Konkretno dijaki programirajo robota, kar je  tudi zaključna naloga in ocena. 

V okviru dela robotika so dijaki in dijakinje tudi sodelovali v projektu PODVIG – podjetnost. 

Celotno poročilo o projektu si je možno ogledati na sledeči povezavi (GESLO ZA DOSTOP JE 

podvig):https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/4966126/mod_resource/content/1/Zapis_u

cne_situacije_Gorazd_Kovacic_ITS_Kognitivna_znanost_robotika_Gimnazija_Moste_novo_

NV.pdf 

 

Študij okolja  

Dijaki so bili povabljeni k sodelovanju z vprašanji: Te je skrbelo, ko so po Avstraliji in Braziliji 

divjali požari? So te prizadeli prizori uničenih gozdov in mrtvih živali? Se sprašuješ, kakšen 

učinek ima  plastika v vodah in v telesih živali? Zakaj se korale belijo in propadajo? Se ti 

smilijo severni medvedi, ki se jim pod nogami tali led, in bi rad razumel vzroke za to? Ali 

veš, da človek teži k razvoju, narava pa k ravnovesju? In da je tudi trajnostni razvoj še 

vedno razvoj! Se kdaj sprašuješ, kakšno pravico ima človek, da tako brezobzirno posega v 

naravo, kakšna je morala in etika tega početja? Bi postal zagovornik narave? Bi se rad 

seznanil z najlepšimi zavarovanimi kotički Slovenije in kakšnega tudi obiskal? Rad sodeluješ 

v timu in delaš projektno? Če si odgovoril pritrdilno, se pridruži ŠOKu. 

Pri ITS ŠOK dijaki spoznajo in raziskujejo okolje z različnih predmetnih področij: biologije, 

kemije, geografije in filozofije. Ukvarjajo se z naravnimi in družbenimi sestavinami okolja 

ter s trajnostnimi rešitvami, ki spodbujajo spremembe na bolje. Spoznavajo človekov odnos 

do okolja ter preučujejo odnose med organizmi in njihove interakcije z neživim okoljem. 

Seznanijo se z osnovnimi okoljskimi pojmi (npr. trajnostni razvoj, ekosistem, degradacija 

okolja, storitve okolja, prostorsko načrtovanje ...). Izvedejo preproste raziskave na terenu, 

obiščejo različne institucije, sejme. Znanje se oceni  predvsem s projektnim delom. 

https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/4966126/mod_resource/content/1/Zapis_ucne_situacije_Gorazd_Kovacic_ITS_Kognitivna_znanost_robotika_Gimnazija_Moste_novo_NV.pdf
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/4966126/mod_resource/content/1/Zapis_ucne_situacije_Gorazd_Kovacic_ITS_Kognitivna_znanost_robotika_Gimnazija_Moste_novo_NV.pdf
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/4966126/mod_resource/content/1/Zapis_ucne_situacije_Gorazd_Kovacic_ITS_Kognitivna_znanost_robotika_Gimnazija_Moste_novo_NV.pdf
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V šolskem letu 2021 so dijaki pri predmetu ITS ŠOK izdelali dve projektni nalogi. Preden se 

je država zaprla zaradi koronavirusa, smo bili z dijaki na Ljubljanskem gradu, v parku Tivoli 

in v centru mesta Ljubljane. Projektni nalogi sta bili: 

1) Kaj nam izbrani kraj pripoveduje? 

2) Ekskurzija v zavarovana območja po Sloveniji 

      

 
 

Predavanja 

  

-organizirana za dijake oziroma izvajalci le-teh so razvidni iz priloženega 

samoevalvacijskega poročila.  

 

Delo z nadarjenimi dijaki  

 

V šolskem letu 2020/21 je potekalo delo z nadarjenimi dijaki pod res težkimi pogoji zaradi 

epidemije in dela na daljavo. Kljub temu so bili mentorji in dijaki aktivni na sledečih 

področjih. 

Mentorica Kristina Hočevar, prof. slovenščine je ustvarjala z dijaki na področju šolskega 

glasila. Večinoma je delo potekalo na daljavo. Nekaj izdelkov (likovnih) je nastalo pod 

mentorstvom mag. Irene Šterman, Katje Vidmar, prof. slovenščine in Monice Caltran prof. 

angleščine. Pod njihovim mentorstvom je tudi na daljavo nastala 12. številka šolskega 

literarno-likovnega lista Pakajčepišem. 
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Špela Bogolin, prof. matematike je dijakinjo T.U.P. iz 2.a razreda pripravljala na tekmovanje 

evropske statistične igre. Tekmovanje je bilo izvedeno na daljavo. Dijakinja je dosegla 

bronasto priznanje. 

Nataša Pavlina Skaza prof. biologije, je v mesecu septembru in oktobru pripravljala dijake 

na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Tekmovanje je bilo izvedeno na šoli 

16.10.2020. 

Marjetka Pohole je pripravljala dijaka J. M. K. na tekmovanje iz logike. Tekmovanje je bilo 

izvedeno 24.9.2020. 

Mentorji ugotavljajo, da je bilo  na daljavo res zahtevalo ogromno energije tako s strani 

mentorjev, kakor tudi s strani dijakov. Motivacijo dijakov pa izpostavljajo kot enega glavnih 

problemov. 

 

Zaradi razmer je bilo v šolskem letu 2020/21 izpeljanih znatno manjše število tekmovanj 

kot sicer.  

V nadaljevanju so predstavljena tekmovanja, ki so se jih udeležili dijaki Gimnazije Moste in 

dosežki. 

 

Predmet/področje tekmovanja: Cankarjevo tekmovanje 

Datum tekmovanja: 13. 3. 2021 (šolsko) in 20. 5. 2021 

(državno) 

Vrsta tekmovanja 

(šolsko/regijsko/državno): 

šolsko, državno 

Število dijakov, ki so se udeležili 

tekmovanja(po letnikih): 

šolsko tekmovanje: 5 (3 dijaki za 1. in 

2. letnik, 2 dijaka za 3. in 4. letnik) 

 

Komisija za izvedbo tekmovanja: Erika Božič, predsednica šolske 

tekmovalne komisije, mentorica, 

ocenjevalka 

Natalija Knol, članica komisije 

Marjana Jus, mentorica in ocenjevalka 

Doseženi rezultati/uvrstitev: 

 

1 zlato priznanje (3. letnik) 

3 bronasta priznanja (2. in 3. letnik) 

 

Predmet/področje tekmovanja: MATEMATIKA / logika 

Datum tekmovanja: 24. 9. 2020 / 25. 3. 2021 

Vrsta tekmovanja 

(šolsko/regijsko/državno): 

Šolsko/državno 

Število dijakov, ki so se udeležili 

tekmovanja(po letnikih): 

1. letnik:  14 dijakov 

2. letnik:  13 dijakov 

3. letnik:    3 dijaki 

4. letnik:   11 dijakov 



Stran | 19  

 

 

Predmet/področje tekmovanja: MATEMATIKA / Razvedrilna 

matematika 

Datum tekmovanja: 31. 3. 2021  

Vrsta tekmovanja 

(šolsko/regijsko/državno): 

Šolsko tekmovanje 

Število dijakov, ki so se udeležili 

tekmovanja(po letnikih): 

4. letnik:   1 dijakinja 

Komisija za izvedbo tekmovanja: Predsednica: Marjetka Pohole 

Člani:  

Doseženi rezultati/uvrstitev: 

 

Bronasto priznanje:  1 

 

Predmet/področje tekmovanja: MATEMATIKA/ za Vegovo priznanje 

Datum tekmovanja: 22. 4. 2021 

Vrsta tekmovanja 

(šolsko/regijsko/državno): 

Šolsko tekmovanje 

Število dijakov, ki so se udeležili 

tekmovanja(po letnikih): 

2. letnik: 1 

4. letnik: 2 

Komisija za izvedbo tekmovanja: Predsednica: Alenka Kolenc 

Člani: Špela Bogolin, Lovro Dretnik, 

Marjetka Pohole, Ljudmila Vrhovnik  

Doseženi rezultati/uvrstitev: 

 

Bronasto priznanje: 2 

 

 

Predmet/področje tekmovanja: MATEMATIKA / logična pošast 

Datum tekmovanja: 7. 5. 2021 / 21. 5. 2021 

Vrsta tekmovanja 

(šolsko/regijsko/državno): 

Šolsko/državno 

Število dijakov, ki so se udeležili 

tekmovanja(po letnikih): 

4. letnik:   1 dijakinja 

Komisija za izvedbo tekmovanja: Predsednica: Marjetka Pohole 

Skupaj:    41 dijakov 

Komisija za izvedbo tekmovanja: Predsednica: Marjetka Pohole 

Člani: Špela Bogolin, Lovro Dretnik, 

Alenka Kolenc 

Doseženi rezultati/uvrstitev: 

 

Bronasta priznanja:  

1. letnik: 5, 2. letnik: 4, 3. letnik: 1, 4. 

letnik: 4 

Skupaj: 14  bronastih 

Srebrno in zlato: / 
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Člani: Špela Bogolin, Alenka Kolenc 

Doseženi rezultati/uvrstitev: 

 

Diamantno na šolskem:  1 

Zlato na državnem:  1  (1. mesto)  

 

 

Predmet/področje tekmovanja: Evropske statistične igre 

Datum tekmovanja: Od 1.12. do 17.12. 2020 

Vrsta tekmovanja 

(šolsko/regijsko/državno): 

šolsko 

Število dijakov, ki so se udeležili 

tekmovanja(po letnikih): 

Trije dijaki iz 2. letnikov pod imenom 

Frendice  

Komisija za izvedbo tekmovanja: Mentorja: Bojan Golc in Špela Bogolin 

Doseženi rezultati/uvrstitev: 

 

Za uvrstitev na državno tekmovanje je 

bilo potrebno doseči 87 točk, ekipa 

Frendic pa je dosegla 86,7 točke 

 

 

Predmet/področje tekmovanja: Iz znanja o sladkorni bolezni/ 

biologija 

Datum tekmovanja: 16.10.2020 

Vrsta tekmovanja 

(šolsko/regijsko/državno): 

šolsko  

Število dijakov, ki so se udeležili 

tekmovanja(po letnikih): 

 

1.letnik - 22 

2.letnik- 10 

3.letnik - 4 

4.letnik - 0 

Komisija za izvedbo tekmovanja: Alenka Perko Bašelj, Ljudmila Vrhovnik 

in Nataša Pavlina Skaza 

Doseženi rezultati/uvrstitev: 

 

Nobenega priznanja ali uvrstitve naprej 

 

 

Predmet/področje tekmovanja: Biologija 

Datum tekmovanja: 4. 2. 2021 

Vrsta tekmovanja 

(šolsko/regijsko/državno): 

Šolsko 

Število dijakov, ki so se udeležili 

tekmovanja (po letnikih): 

1.letnik: 3 

2.letnik: 5 

3.letnik: 2 

4.letnik: 4  
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Komisija za izvedbo tekmovanja: Alenka Perko Bašelj 

Nataša Pavlina Skaza 

Ljudmila Vrhovnik 

 

Doseženi rezultati/uvrstitev: 

 

6 bronastih priznanj 

Predmet/področje tekmovanja: Biologija 

Datum tekmovanja: 20. 3. 2021 

Vrsta tekmovanja 

(šolsko/regijsko/državno): 

Državno  

Število dijakov, ki so se udeležili 

tekmovanja (po letnikih): 

2.letnik: 1 

3.letnik: 1 

4.letnik: 1 

Komisija za izvedbo tekmovanja: državna 

Doseženi rezultati/uvrstitev: 

 

Ni dobitnikov srebrnih in zlatih priznanj 

 

 

Predmet/področje tekmovanja: Tekmovanje srednješolcev v znanju 

fizike Čmrlj 

Datum tekmovanja: 2020/21 

Vrsta tekmovanja 

(šolsko/regijsko/državno): 

šolsko 

Število dijakov, ki so se udeležili 

tekmovanja(po letnikih): 

2 

Komisija za izvedbo tekmovanja: Aleš Razinger, Mateja Erjavec 

Doseženi rezultati/uvrstitev: 

 

/ 

 

 

Predmet/področje tekmovanja: ŠVZ 

Datum tekmovanja: 2020/21 

Vrsta tekmovanja 

(šolsko/regijsko/državno): 

/ 

Število dijakov, ki so se udeležili 

tekmovanja(po letnikih): 

/ 

Komisija za izvedbo tekmovanja: / 

Doseženi rezultati/uvrstitev: 

 

V letošnjem šolskem letu se ni izvajalo 

športnih tekmovanj.  
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Mentorstvo/pedagoška praksa študentov 

 

1. Študentki Filozofske fakultete 

Študentka filozofske fakultete je potrebovala nekaj opazovalnih ur pri predmetu angleščina, 

ki so obvezne pri predmetu Didaktika na Filozofski fakulteti UL. 

Preko zoom aplikacije je imela z mentorico Polono Piko Plestenjak enourni sestanek, na 

katerem ji je bilo opisano delo v razredih, in dani nasveti glede vzpostavitve kontaktov z 

drugimi učitelji in administracijo, saj je  njena praksa vključevala hospitiranje in razgovore 

tako z učitelji kot tudi administracijo. 

Pri mentorici je opravila 4 hospitacije v 2. e, 3.a in 3.c v obdobju od 12. 5. do 17. 5. 2021. 

Po hospitaciji je sledil razgovor in reševanje obrazca o poteku ure, ki ga je morala izpolniti 

za svojo mentorico na FF UL. 

 

2. Študentki Fakultete za šport (14. 1.  – 23. 4. 2021) 

V šolskem letu 2021/21 sem bila mentorica študentki Fakultete za šport Suzana Gomilar. 

Študentka je opravljala obvezno prakso na Gimnaziji Moste, in sicer 10 tednov po 6 ur/teden 

v izbranih razredih in en teden vse ure po urniku mentorice. 

Ker je zaradi epidemije covida delo potekalo na daljavo, sta se mentorica in študentka 14. 

1. in 28. 1. 21 dobili na ZOOM-u, kjer sta se dogovorili o delu, seznanila  jo je z LDN, določili 

sta razrede, kjer je nato opravljala prakso, s posebnostmi dijakov v teh razredih ter o načinu 

dela. 1. in 2. 2. 21 je hospitirala, od 9.2. pa je pod  mentorstvom vodila ure v 2D, 1D, 3B 

in 1C razredu. Delo na daljavo je potekalo do     9. 3., od 15. 3. pa je potekalo delo izmenično 

na daljavo in v šoli.  

Od 19. 4.  do 23. 4. je študentka vodila ure v vseh razredih, ki jih je poučevala mentorica 

in s tem zaključila obvezno prakso na naši šoli. 

 

3. Študentki Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Čas opravljanja prakse:         28.9.2020-17.10.2020 

Kandidatka je vestno opravljala svoje delo. Zavzela se je za dijake in jim prisluhnila in po 

potrebi razložila. Vešča je eksperimentalnega dela in predstavitve poskusov. Poglobila se je 

v razlago pojmov in se zelo trudila približati kemijo dijakom. S svojimi bodočimi izkušnjami 

v šoli bo še poglobila veščine didaktike in se prilagodila znanju dijakov na osnovi katerega 

bo prilagajala pri izbiri metod. 

 

 

Dejavnosti, krožki 

 

Dejavnosti: Mednarodno priznanje za mlade – MEPI, ki ga lahko uvrščamo tudi med projekte 

na mednarodni ravni, je program, ki mlade spodbuja k aktivnemu, ustvarjalnemu in 

družbeno koristnemu preživljanju prostega časa. Mladim predstavlja uravnotežen, 

netekmovalen program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in pustolovskih 
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dejavnosti, ki spodbujajo njihovo osebnostno rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost 

do sebe in drugih. 

 

Program je sestavljen iz štirih obveznih področij (PROSTOVOLJSTVO, VEŠČINE, 

REKREATIVNI ŠPORT, ODPRAVA) in treh težavnostnih stopenj (bronasta, srebrna, zlata; na 

zlati stopnji sledi še projekt neznani prijatelj). 

Udeleženci si na vsakem izmed štirih področij izberejo aktivnost (po lastnem interesu) in 

sledijo zastavljenim ciljem.  Njihovi dosežki se beležijo v t.i. Indeks dosežkov, ki jim kasneje 

lahko služi tudi kot referenca pri iskanju zaposlitve.  

 

Dejavnost  MEPI 

Mentor Alenka Slak 

Cilji vodenje in organizacija MEPI skupine 

Udeleženci V šolskem letu 2020/21 imamo 1 

dijakinjo ki dela zlato stopnjo in 16 

dijakinj in dijakov ki so na srebrni  

stopnji 

Čas/obdobje izvajanja dejavnosti 1.9.2020 – 24.6.2021 

Vsebina V šolskem letu 2020/21 je bilo aktivnih 

17 dijakov Gimnazije Moste.  

Na začetku šolskega leta sem 

organizirala s pomočjo MEPI 

koordinatork 5 predstavitvenih 

sestankov – 1 je potekal v živo, 4 pa so 

bili organizirani preko zooma, za dijake 

1. in 2. letnikov. Tako je v letošnjem 

letu k MEPI-ju na novo pristopilo 16 

dijakov 1. in 2 letnikov. 

Tekom leta sva z mentorico Ireno Eršte 

izvajali tedensko mentorstvo skupinam 

oziroma posameznikom.  

Organizirane so bile 3 delavnice v okviru 

priprav na odpravo in sicer prva pomoč 

in priprava nahrbtnika, ter mehke 

veščine (interakcija skupine – delo v 

skupinah – izvedba escap-a). 

V času karantene, sva se z dijakinjami 

5x dobile na zoom-u. Sama sem skoraj 

vsak teden s svojo skupino imela zoom 

srečanje.  
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Kot mentorici sva bili aktivni predvsem 

pri postavljanju posameznih ciljev za 

posamezna področja. In pri 

spodbujanju za izvajanje izbranih 

vsebin. Dijaki morajo sproti vpisovati 

svoje dosežke v ORB. 

Irena je »coach« dijakom, ki so si izbrali 

španščino kot veščino, sama sem 

»coach« dijakom, ki so si izbrali atletiko 

kot izbirni šport in njihov cilje je preteči 

10 km pod 1 uro. 

 

Za odpravo se nismo dovolj pripravili, 

tako da je prestavljena na naslednje 

šolsko leto. 

 

 

DIJAKI: 

 

Dejavnost Dijaška skupnost 

Mentor Alenka Slak 

Cilji Izpeljava različnih projektov 

Udeleženci 36 dijakov (predsedniki  in  njihovi 

namestniki), predsednik DS 

Čas/obdobje izvajanja dejavnosti 1.9.2020 – 24.6.2021 

Vsebina V šolskem letu smo imeli 6 sestankov 

dijaške skupnosti. Prvi trije so bili 

izvedeni še na šoli, ostali pa so potekali 

preko ZOOM-a. 

Projekti, ki so potekali tekom šolskega 

leta so bili: 

- naročilo in nakup hoddy-jev, T-

shrirtov in zaščitnih mask s šolskim 

logotipom 

- dobrodelne akcije  

- medsebojna individualna pomoč 

dijakom 

 

Na začetku šolskega leta smo imeli 

namen izpeljati volitve, a zaradi korona 

virusa in karantene so bile odpovedane. 
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Imeli smo 3 kandidate: Majk Zupančič 

3.c, Jan Vajgl 4.c in Luka Tončič 2.d. 

Luka je tik pred predstavitvijo 

kandidatov odstopil od kandidature.  

Ker volitev nismo izvedli na daljavo, je 

Majk Zupančič ostal VD predsednik 

dijaške skupnosti. Majk je postal tudi 

predsednik DSL-ja. 

Izpeljali pa smo volitve za dve 

predstavnici v svet šole. Kandidatke so 

bile 4, izvoljeni pa sta bili Hana Babnik 

3.b in Naja Terzin 3.d 

Izpeljali smo tudi izbor logotipa za 

hoodije in maske. 

 

 

AKTIV SLAVISTK: 

 

Dejavnost ŠOLSKO LITERARNO-LIKOVNO 

GLASILO PAKAJČEPIŠEM 

Mentor KRISTINA HOČEVAR 

Cilj dejavnosti KREATIVNO PISNO IN LIKOVNO 

USTVARJANJE 

Sodelujoči dijaki 1., 2. IN 3. letnik (14) 

Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

OKTOBER - JUNIJ 

Aktivnosti, dosežki NOVA ŠTEVILKA GLASILA 

 

AKTIV ANGLISTK: 

 

Dejavnost botrstvo 

Mentor Damijana Mihić 

Cilj dejavnosti ozaveščanje o pomembnosti 

solidarnosti do pomoči potrebnim, lažja 

vključenost otrok s socialnega roba v 

vsakdanje življenje 

Sodelujoči dijaki večina dijakov 1.a, 1.b in 4.a 

 + skupina učiteljev 

Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

celo leto 
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Aktivnosti, dosežki botrovanje 4 otrokom iz socialno 

ogroženih družin, pomoč pri pokrivanju 

stroškov za osnovne življenske 

potrebščine ali obšolske dejavnosti 

 

Dejavnost dopolnilni pouk  

Mentor Polona Pika Plestenjak 

Cilj dejavnosti  pomoč dijakom z šibkim znanjem 

Sodelujoči dijaki dijaki 2. in 3. letnika 

Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

celo leto 

Aktivnosti, dosežki dodatna razlaga in utrjevanje snovi, 

izboljšanje znanja 

 

 

Dejavnost dopolnilni pouk  

Mentor Monica Caltran 

Cilj dejavnosti  pomoč dijakom s šibkim znanjem 

Sodelujoči dijaki dijaki 1. letnika 

Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

celo leto 

Aktivnosti, dosežki dodatna razlaga in utrjevanje snovi, 

izboljšanje znanja 

 

 

Dejavnost šolski radio 

Mentor Monica Caltran 

Cilj dejavnosti urjenje bralnih in govornih spretnosti in 

spretnosti nastopanja pred mikrofonom, 

obveščanje 

Sodelujoči dijaki 6 dijakov 1. letnika 

Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

na šoli, 4 ure 

Aktivnosti, dosežki petkovo obveščanje o šolskih 

tekmovanjih, večja samozavest dijakov 

pred mikrofonom, spoznavanje dijakov 

med seboj 
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AKTIV MATEMATIKOV: 

 

Dejavnost Dopolnilni pouk 

Mentor Špela Bogolin 

Cilj dejavnosti Utrjevanje in poglabljanje znanja 

pridobljenega pri rednih urah pouka. 

Sodelujoči dijaki Dijaki 1. A in 1. E, do 15 dijakov. 

Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

Oktober 2020 – maj 2021, 60 ur 

Aktivnosti, dosežki Reševanje nalog, ki jih dijaki niso znali. 

Po potrebi ponovna razlaga. Utrjevanje 

znanja. 

 

Dejavnost Dopolnilni pouk 

Mentor Špela Bogolin 

Cilj dejavnosti Utrjevanje in poglabljanje znanja 

pridobljenega pri rednih urah pouka. 

Sodelujoči dijaki Dijaki 2. A,  do 15 dijakov. 

Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

Oktober 2020 – maj 2021, 30 ur 

Aktivnosti, dosežki Reševanje nalog, ki jih dijaki niso znali. 

Po potrebi ponovna razlaga. Utrjevanje 

znanja. 

 

Dejavnost Dopolnilni pouk 

Mentor Špela Bogolin 

Cilj dejavnosti Utrjevanje in poglabljanje znanja 

pridobljenega pri rednih urah pouka. 

Sodelujoči dijaki Dijaki 3. A , do 15 dijakov. 

Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

Oktober 2020 – maj 2021, 30 ur 

Aktivnosti, dosežki Reševanje nalog, ki jih dijaki niso znali. 

Po potrebi ponovna razlaga. Utrjevanje 

znanja. 

 

Dejavnost Dopolnilni pouk 

Mentor Špela Bogolin 

Cilj dejavnosti Utrjevanje in poglabljanje znanja 

pridobljenega pri rednih urah pouka. 

Sodelujoči dijaki Dijaki 4. C, do 15 dijakov. 
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Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

Oktober 2020 – maj 2021, 30 ur 

Aktivnosti, dosežki Reševanje nalog, ki jih dijaki niso znali. 

Po potrebi ponovna razlaga. Utrjevanje 

znanja. 

 

Dejavnost Dopolnilni pouk 

Mentor Lovro Dretnik 

Cilj dejavnosti Utrjevanje in poglabljanje znanja 

pridobljenega pri rednih urah pouka. 

Sodelujoči dijaki Dijaki 1. B, do 15 dijakov. 

Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

Oktober 2020 – maj 2021, 30 ur 

Aktivnosti, dosežki Reševanje nalog, ki jih dijaki niso znali. 

Po potrebi ponovna razlaga. Utrjevanje 

znanja. 

 

Dejavnost Dopolnilni pouk 

Mentor Lovro Dretnik 

Cilj dejavnosti Utrjevanje in poglabljanje znanja 

pridobljenega pri rednih urah pouka. 

Sodelujoči dijaki Dijaki 4. B, do 15 dijakov. 

Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

Oktober 2020 – maj 2021, 30 ur 

Aktivnosti, dosežki Reševanje nalog, ki jih dijaki niso znali. 

Po potrebi ponovna razlaga. Utrjevanje 

znanja. 

 

Dejavnost Dopolnilni pouk 

Mentor Alenka Kolenc 

Cilj dejavnosti Utrjevanje in poglabljanje znanja 

pridobljenega pri rednih urah pouka. 

Sodelujoči dijaki Dijaki 1. C in 1. D, do 15 dijakov. 

Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

Oktober 2020 – maj 2021, 30 ur 

Aktivnosti, dosežki Reševanje nalog, ki jih dijaki niso znali. 

Po potrebi ponovna razlaga. Utrjevanje 

znanja. 

 

Dejavnost Dopolnilni pouk 

Mentor Alenka Kolenc 
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Cilj dejavnosti Utrjevanje in poglabljanje znanja 

pridobljenega pri rednih urah pouka. 

Sodelujoči dijaki Dijaki 3. B in 3. C, do 15 dijakov. 

Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

Oktober 2020 – maj 2021, 30 ur 

Aktivnosti, dosežki Reševanje nalog, ki jih dijaki niso znali. 

Po potrebi ponovna razlaga. Utrjevanje 

znanja. 

 

 

Dejavnost Dopolnilni pouk 

Mentor Marjetka Pohole 

Cilj dejavnosti Utrjevanje in poglabljanje znanja 

pridobljenega pri rednih urah pouka. 

Sodelujoči dijaki Dijaki 2. B in 2. E, do 15 dijakov. 

Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

Oktober 2020 – maj 2021, 30 ur 

Aktivnosti, dosežki Reševanje nalog, ki jih dijaki niso znali. 

Po potrebi ponovna razlaga. Utrjevanje 

znanja. 

 

Dejavnost Dopolnilni pouk 

Mentor Marjetka Pohole 

Cilj dejavnosti Utrjevanje in poglabljanje znanja 

pridobljenega pri rednih urah pouka. 

Sodelujoči dijaki Dijaki 4. A in 4. D, do 15 dijakov. 

Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

Oktober 2020 – maj 2021, 30 ur 

Aktivnosti, dosežki Reševanje nalog, ki jih dijaki niso znali. 

Po potrebi ponovna razlaga. Utrjevanje 

znanja. 

 

 

DRUŽBOSLOVNI AKTIV 

Dejavnost EPAS 

Mentor VLADIMIRA KRAJNIK 

Cilj dejavnosti Sodelovanje v projektu EPAS, šole 

ambasadorke evropskega parlamenta 

Sodelujoči dijaki 4 dijaki 2.letnik, 26- dijakov 3. letnik 

Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

Od oktobra 2020 do 9. maja 2021 
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Aktivnosti, dosežki Sodelovanje: srečanje z dr. Milanom 

Brglezom, razstava plakatov ob Dnevu 

Evrope 9. maj, dijaki so morali 

sodelovati z aktivnostmi preko 

Facebooka, pripravljati gradiva za 

šolsko spletno stran, objavljati slike in 

dejavnosti na Facebooku EPAS-a, 

slediti razpravam preko zooma…. 

Dejavnost ŠILA – Šolska impro liga 

Mentor 

 

Zunanja mentorica: Nina Beganović, 

šolska koordinatorica: Vladimira 

Krajnik 

Cilji dejavnosti: Urjenje za improvizacijo veščin, igranje 

prizorov, sodelovanje preko zooma na 

različnih prireditvah 

Sodelujoči dijaki  sodelovalo je  6 dijakov drugih letnikov 

(2.e+ 2.d) 

Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

38 ur od 22.12. do 16.5. 2021 

Koordinatorica: 2 uri 

Aktivnosti, dosežki Dijaki so sodelovali na spletnem 

šolskem dogodku 4. maja, ena 

dijakinja je sodelovala na delavnici 

Društva za kulturo inkluzije na Zavodu 

Janeza Levca 

 

 

AKTIV FIZIKOV, INFORMATIKOV: 

 

Dejavnost Čebelarski krožek 

Mentor Aleš Razinger 

Cilj dejavnosti Seznanitev s pomenom čebelarstva in z 

čebelarjenjem 

Sodelujoči dijaki 5 

Obdobje izvajanja dejavnosti 30 UR 

Aktivnosti, dosežki Delo s šolskim panjem, izvedba 

predavanj skladno z načrtom ČZS 

 

 

Dejavnost Krvodajalska akcija 

Mentor Aleš Razinger 
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Cilj dejavnosti Seznanitev s krvodajalstvom in 

morebitna udeležba na krvodajalski 

akciji  

Sodelujoči dijaki Sodelujoči dijaki Vsi dijaki tretjih in 

četrtih letnik 

Obdobje izvajanja dejavnosti Februar 2021, skupno 5 ur predavanj 

na daljavo za vse oddelke 

Aktivnosti, dosežki Predavanje, prostovoljno darovanje krvi 

 

 

Dejavnost Izvedba projekta CodeWeek 

Mentor Gorazd Kovačič 

Cilj dejavnosti Spoznati s programiranjem dijake in 

ostale udeležence v Mostah 

Sodelujoči dijaki Dijaki 4. letnika Gimnazije Moste 

Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

20.10.2020 od 13:00 – 14:30 

https://codeweek.eu/view/338656/uvod-

v-python 

Aktivnosti, dosežki Dijaki in šola so pridobili diplomo. 

 

   

AKTIV GLASBA, LUM , KNJIŽNICA: 

 

Dejavnost Pesem za maturante 2021 

Mentor Jakša Jurković Mateja 

Cilj dejavnosti Izbrati, naučiti, posneti, predstaviti 

pesem za maturante 2021 

Sodelujoči dijaki -profesorji 

Obdobje izvajanja dejavnosti, število 

izvedenih ur 

januar do april 2021 

Aktivnosti, dosežki Posneta in objavljena pesem za 

maturante 2021 
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ZARADI PANDEMIJE NISO BILE IZVEDENE NASLEDNJE DEJAVNOSTI: 

- Bralna značka Pfiffikus (Jerebic) 

- Čistilna akcija »Za lepšo Ljubljano« (Krošel) 

- Ekskurzija v München v okviru ITS (Krajnik, Klement)) 

- Obisk dijakov italijanske gimnazije iz Kopra (Ziherl Hočevar, Stres) 

- državna tekmovanja, omenjena v poročilih 

- maturantski ples (Klement) 

- Mladi poročevalci za okolje (Golc) 

- Odprava MEPI (Slak) 

 

ZARADI PREMALO PRIJAVLJENIH SO ODPADLE NASLEDNJE DEJAVNOSTI: 

 

- Ekskurzija v Španijo (Andaluzijo) (Eršte) 

- Jahanje (Vaditelji KK Pip) 

- Samoobramba za dekleta Karli Zaniug (zunanji izvajalec) 

 

 

Za šolsko leto 2020/21 smo načrtovali tudi predstavitve Gimnazije Moste po OŠ, žal so 

predstavitve odpadle, smo pa na OŠ poslali nekaj našega gradiva (plakati, predstavitveni 

film, brošura) in izvedli informativni dan na daljavo.  
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IV. KADROVSKO STANJE 

  

Večjih kadrovskih sprememb ni bilo. Uspešno smo reševali presežke z dopolnjevanji na 

drugih šolah. 

Število delavcev na šoli na dan 31. 12. 2020 je razvidno iz spodnje tabele. 

Delovno mesto 2020/21 

strokovni delavci 

(z ravnateljico) 

43 

administrativni delavci 2 

tehnični delavci 4 

SKUPAJ 49 

dopolnjujejo (iz drugih šol) 2 

  

 

Dva učitelja sta bila zaposlena za določen čas, krajši delovni čas. Ena od naših učiteljic je 

odšla za 2 leti (ali več) poučevat na drugo gimnazijo (nadomesti jo drugi učitelj-zgoraj vštet) 

Od 2 laborantov je bil 1 zaposlen za nedoločen čas s polnim delovnim časom, 1 je bil 

zaposlen za določen čas s krajšim delovnim časom.  

3 naši učitelji so dopolnjevali na drugih šolah, 2 učitelja z drugih šol na naši šoli. Dodatno 

so na šoli zaposleni še:  1 računovodkinja, 1 tajnica, 1 hišnik; vsi so  zaposleni za nedoločen 

čas, poln delovni čas,  vzdrževalec za nedoločen čas, krajši delovni čas, 2 spremljevalca  za 

nudenje fizične pomoči dijaku sta bila zaposlena za nedoločen čas v obsegu 85%. 

Skupno število zaposlenih, vključno z ravnateljico, je bilo 49. 

  

V. IZBOLJŠAVE IN SPREMEMBE 

  

Šola deluje v obnovljenih in dozidanih prostorih. Pouk v prenovljenih prostorih se je začel 

10. oktobra 2005. S tem se je bistveno izboljšal standard dela na šoli. Dijakom nudimo 

dobre pogoje za delo, sodobno opremljene učilnice, predavalnico, knjižnico, učbeniški sklad, 

telovadnico, fitnes, urejeno šolsko prehrano, garderobo z omaricami za vsakega dijaka. V 

šolskem letu 2020/21 smo izvedli precej vzdrževalnih del, najpomembnejša je obnova 

fasade na dveh delih.  

      

 

VI. PROJEKTI  

 

Inovativna pedagogika 1 : 1 

 

Projekt inovativna učna okolja podprta z IKT (skrajšano Inovativna Pedagogika 1:1) je 

razvojno raziskovalni projekt sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport ter Evropskega socialnega sklada.   
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Gimnazija Moste je vključena kot implementacijska šola. V projektu sodelujemo z gimnazijo 

Jožeta Plečnika in gimnazijo Poljane pri uvajanju uporabe e-gradiv (1 dijak : 1 tablični 

računalnik). Projekt za Gimnazijo Moste koordinira prof. Marjetka Pohole.  

Poročilo koordinatorke za šolsko leto 2020/21: 

 

Naziv projekta Inovativna pedagogika 1 : 1 

Koordinator/vodja Marjetka Pohole 

Raven nacionalna raven 

Potek v šolskem letu 2020/21 Ostali člani tima:  

Kristina Hočevar, Mateja Erjavec, Irena Eršte, Darja 

Jerebic, Gorazd Kovačič, Mojca Orel, Katja Rotar, Špela 

Škof Urh  

 

Razred:  2. B 

 

Profesorji vključeni v projekt  so ob začetku leta napisali 

načrt dela za celo šolsko leto (uporaba tablic pri vsaj 30 

% urah), vnesli načrt v mrežni plan. Koordinatorica je 

zbrala načrte in ure iz posameznega mrežnega plana 

vnesla v skupni mrežni plan. 

Tim profesorjev se je približno 1-krat na mesec sestal 

na delovnem srečanju (tudi na daljavo, prek Zoom-a). 

Koordinatorica je sproti  preverjala delo. Opozarjala na 

enoten vpis ur v dnevnik, na morebitne popravke v 

mrežnem planu. Izmenjali smo primere dobre prakse, 

se naučili uporabljati aplikacijo Jamboard. 

Koordnatorica projekta na šoli je napisala objavi na 

facebook strani projekta: 

 

https://www.facebook.com/inovativnasola/ . 

 

Srečanja in aktivnosti znotraj projekta je vnašala v 

koledar. 

Ob koncu šolskega leta pa je vsak profesor pripravil 

primer (ali več primerov) dobre prakse.  

Tega so/bodo tudi oddali v skupnost SIO  (v spletno 

učilnico): 

 

https://skupnost.sio.si/mod/data/view.php?id=316765 

. 

 

https://www.facebook.com/inovativnasola/
https://skupnost.sio.si/mod/data/view.php?id=316765
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Sklepno dejanje v letošnjem šolskem letu je bila 

izvedba izstopne evalvacije v času od 12. 5. do 18. 6. 

 

Projekt se bo zaključil v juniju 2022. 

 

 

Erasmus+ 

 

Projekt in raven The Colors of Science, Erasmus+, 

evropski projekt 

Koordinator Irena Šterman 

Sodelujoči v projektu (člani)  Monica Caltran, Špela Škof Urh 

Udeleženci 10 dijakov (4 dijakinje 4. letnika in 6 

dijakov 1. letnika)  

 

Aktivnosti  Zaradi epidemije se je letos naš projekt 

v celoti preselil na splet. Vendar pa smo 

v njem zelo aktivno sodelovali.  

 

Koordinatorka projekta je stalno 

sodelovala (preko elektronske pošte in 

različnih videokonferenčnih sistemov)  s 

koordinatorji iz vseh sodelujočih držav, 

s Cmepiusom, z dijaki in profesorji, ki 

sodelujejo v projektu.  

 

 Koordinatorka je  aktivno sodelovala na 

treh mednarodnih spletnih konferencah 

, ki so jih organizirali v na univerzah v  

Jaenu in v Byalistoku in na konferenci 

Eduvision  v Ljubljani.   

 

Prav tako je sodelovala tudi na desetih 

spletnih sestankih koordinatorjev 

projekta in tam predstavljala naše delo 

na projektu. 

 

Sodelovali smo tudi  na  šestih 

mednarodnih  spletnih srečanjih 

oziroma konferencah dijakov in 

profesorjev, ki so jih organizirale 
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partnerske šole iz Portugalske, Španije 

in Češke, na katerih so dijaki 

predstavljali našo šolo, Ljubljano kot 

mesto, Slovenijo kot državo in 

sodelovali v različnih delavnicah.  

 

Dijaki so pripravili  tudi spletno varianto 

igre Memory - za katero so uporabili 

svoje avtorske fotografije in opise 

različnih naravnih pojavov, ki jih 

srečamo v Sloveniji.  

Ta izdelek smo objavili tudi na šolski 

spletni strani v času informativnega 

dneva in ga še posebej predstavili 

Cmepiusu kot primer možnega 

delovanja na projektu v koronskem 

času. 

 

Koordinarka projekta je predstavila delo 

na projektu tudi na informativnem 

dnevu. 

  

 

 

 

Zdrava šola  

 

Gimnazija Moste je vključena v mrežo slovenskih zdravih šol že od leta 2013. Sicer pa 

aktivnosti znotraj Mreže slovenskih zdravih šol potekajo že 27 let.  

Znotraj projekta skupina profesorjev in dijakov v sodelovanju z ostalimi deležniki organizira 

in izvede vrsto aktivnosti. Nekatere trajajo celo šolsko leto, spet druge pa so le dogodki. 

Skozi celo leto na šoli potekajo razne aktivnosti:  mednarodno priznanje za mlade – MEPI, 

dobrodelnost (Botrstvo), čebelarski krožek in skrb za čebeljo družino...  Nekatere dejavnosti 

oziroma dogodki so bolj »za dušo«, a vseeno pomagajo ohranjati in krepiti zdravje, saj se 

ob njih sproščamo in s tem lajšamo stres, npr. foto krožek, prireditev Konski 2021, objave 

v šolskem časopisu... 

 

V načrtu dela za šolsko leto 2020/21 so bile zapisane naslednje dejavnosti oziroma 

aktivnosti: 

- Spoznavni dan za 1. letnike  (igranje golfa), 

- Osveščanje o zdravem načinu življenja (rožnati oktober in movember), 

- Jutranji fitnes in/ali telovadba, 
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- Funkcionalna vadba – vadba s palicami, 

- Tek trojk, 

- Pohod na Orle ali kak drug hrib (z dovozno potjo do koče), 

- Različna predavanja za dijake na temo zdravja (telesnega in duševnega), 

- Aktivnosti znotraj projekta Sem IN zdravo živim, 

- Botrstvo. 

 

Nekatere smo izpeljali, nekaterih pa nismo uspeli, zaradi zloglasnega virusa in posledično 

»prisilnega« dela na daljavo oziroma ukrepov za zajezitev korona virusa. 

Izpeljali smo:  

- spoznavni dan za 1. letnike (družabne igre in igranje golfa v parku Tivoli),  

- Botrstvo (poleg dijakov v letošnjem šolskem letu vključeni tudi profesorji) 

- tradicionalni slovenski zajtrk (na daljavo, petek 20. 11. 2021) 

- aktivnosti znotraj projekta Sem IN zdravo živim. 

 

Poleg napisanih pa dodatno še: 

- 50 milijonov korakov za epilepsijo (od 25. 1. do 8. 2. 2021 smo »zbirali« korake, 

zbrano število vnesli v anketo https://1ka.arnes.si/a/10190, končno število za našo 

šolo pa na spletno stran https://50millionsteps.org) 

- Dan promocije zdravja na delovnem mestu (12. 2. 2012 smo si nesodelujoči na 

informativnem dnevu, zamislili in izpeljali dan po svoji  meri) 

- mednarodni dan boja proti otroškemu raku (15. 2. 2021, ogled filmčka Junaki 3. 

nadstropja na povezavi 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=l46UsreunQs&feature=youtu.be

&fbclid=IwAR282Aodcgaa7d1wWVKWs_8b4DZJPSXplhIQdH9_6qskOmsQLwW5CDnt

R0E , 

seznanitev z aplikacijo Wasaby, ki spodbuja zdrav način življenja,  in izdelava zlatih 

pentljic) 

- priprava in trening za tek na 10 km znotraj MEPI 

- akcija Korakajmo okoli Slovenije (za motivacijo dijakov v času dela na daljavo del 

aktiva ŠPV od 6. 1. do 28. 2.; vsak razred naj bi »zbral« 1.727.500  korakov, ki naj 

bi bili potrebni za obhod Slovenije) 

- adventni koledar; za vsak dan posebej športni izziv ali  vaje za boljše počutje ali 

sprostitev ali ples ali ustvarjanje ali  kulinarični piškotki ali sprehodi po prazničnih 

mestih in parkih 

Projekt raven Zdrava šola, nacionalna raven 

Koordinator Marjetka Pohole 

Sodelujoči v projektu (člani) 

Damijana Mihić, Irena Eršte, Aleš 

Razinger, Špela Bogolin, Alenka Perko 

Bašelj, Suzana Gomilar,  Miha Bavčar, 

https://1ka.arnes.si/a/10190
https://50millionsteps.org/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=l46UsreunQs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR282Aodcgaa7d1wWVKWs_8b4DZJPSXplhIQdH9_6qskOmsQLwW5CDntR0E
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=l46UsreunQs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR282Aodcgaa7d1wWVKWs_8b4DZJPSXplhIQdH9_6qskOmsQLwW5CDntR0E
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=l46UsreunQs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR282Aodcgaa7d1wWVKWs_8b4DZJPSXplhIQdH9_6qskOmsQLwW5CDntR0E
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Alenka Slak, Rok Gostiša, Kristina 

Hočevar, Tanja Hočevar Ziherl 

Udeleženci 

Zaradi več aktivnosti znotraj projekta je 

težko prešteti vse; dijaki šole, starši 

dijakov, zunanji udeleženci. 

Aktivnosti  

tradicionalni slovenski zajtrk (na 

daljavo), krvodajalska akcija, čebelarski 

krožek in skrb za čebeljo družino,  

dobrodelnost (Botrstvo),   šolsko glasilo 

»Pakajčepišem«, fotografski krožek, 

MEPI, dan promocije zdravja na 

delovnem mestu in projektni dan (Log 

out), pohod za zaposlene na Sv. Ano, 50 

milijonov korakov za epilepsijo, 

akcija Korakamo okoli Slovenije, 

mednarodni dan boja proti otroškemu 

raku (zlata pentlja), adventni koledar 

 

Sem in zdravo živim  

 

 

- Naziv projekta Sem in zdravo živim 

Koordinator/vodja Suzana Gomilar, Miha Bavčar, Alenka 

Slak 

Raven Sodelovanje s Fakulteto za šport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sodelovanju s Fakulteto za šport smo 

na naši gimnaziji organizirali pilotni  

projekt »Sem IN, zdravo ŽIVIM!«. 

Program je bil zasnovan kot deset-

tedenski program za izboljšanje 

življenjskega sloga dijakov.  

 

V program se je  vključilo 56 dijakinj in 

dijakov 1., 2. in 3.letnika. Posameznik 

si je ob pričetku izbral osebni cilj, ki je 

bil povezan z izboljšanjem vedenja 

povezanega z zdravjem (npr. 

izboljšanje prehranjevalnih navad, 

kondicije, povečanje količine tedenske 

telesne dejavnosti, spreminjanje 

sestave telesa ipd.). Glede na izbrani 
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Potek v šolskem letu 2020/21 

cilj so ga nato, skladno s priporočili 

stroke, študentke Fakultete za šport 

sistematično usmerjale do njegovega 

izbranega cilja.  

 

Program je potekal deset tednov dve 

šolski uri tedensko, ob tem pa vsak 

teden tudi najmanj tri šolske ure preko 

spletne aplikacije. Prva šolska ura je 

bila vedno izvedena kot delavnica o 

izbrani temi. Program so vodile 

študentke Fakultete za šport. Termin 

izvajanja programa je bil sreda od 

14.40-16.10 v telovadnici Gimnazije 

Moste oz. v času zaprtja šol preko 

ZOOM-a. Z vadbo smo začeli 9.9. 2020 

z uvodno predstavitvijo, 16.9. pa so 

prevzele vodenje vadbe 4 študentke 

Fakultete za šport. S programom smo 

zaključili 16.12.2020. Vsi profesorji 

športne vzgoje smo bili prisotni na 

vsaki vadbi. 

 

Vključeni v program so imeli tudi 

neomejeno možnost uporabe spletne 

aplikacije, v kateri so vsak teden dobili 

nalogo za izboljšanje vedenja, ki je bilo 

povezano z zdravjem. Naloga je bila 

skladna z njihovimi izbranimi cilji. Pred 

izpolnjevanjem naloge so dobili 

vključeni v spletni aplikaciji dobi tudi 

smernice, kako naj to nalogo opravijo, 

ob tem pa tudi dostop do video 

posnetka telovadbe.  

 

 

Osnovno priporočilo je bilo, da 

tedensko (po video posnetku) telovadi 

še najmanj trikrat. Video posnetek 

telovadbe je skladen z drugo kontaktno 

uro, ki je namenjena telovadbi. Opisani 

proces je  potekal sistematično od 
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lažjih do težjih telovadb (po 

zahtevnosti gibalnih vzorcev, trajanju, 

intenzivnosti).  

 

Zaradi zaprtja šol, se je večina 

programa izvajala in tudi zaključila na 

daljavo preko spletne aplikacije ZOOM. 

Kljub temu je bil osip prijavljenih 

dijakinj in dijakov zelo majhen, kar nas 

zelo veseli, saj to pomeni, da so bili 

vadeči s program zadovoljni. 
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Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 

izobraževanjem in okoljem v gimnazijah 

 

Cilj projekta je razvijati kompetence podjetnosti  pri pouku, podjetnost vključiti v  IKT in  

projektne dni. V okviru projekta se bomo povezovali  z okoljem,  to je z lokalno skupnostjo, 

kot tudi z znanstvenimi institucijami in nevladnimi organizacijami. Z delom na projektu smo 

začeli s pričetkom šolskega leta 2018/19. 

Projekt traja do leta 2022. V tem času bomo skušali razviti metode s katerimi bomo 

vključevali podjetnosti v redni pouk. S tem želimo dijake spodbuditi, da poiščejo in spoznajo 

svoje sposobnosti in veščine in jih razvijejo v priložnosti.  

Povezujemo se tudi z okoljem pri čemer izmenjujemo znanja in pridobivamo nove izkušnje. 

Uspešno smo kompetence podjetnosti uvedli v projektne dneve. 

 

Naziv projekta PODVIG – krepitev kompetenc podjetnosti v  

gimnazijah 

Koordinator/vodja Vidic Nina 

Raven nacionalna 

Potek v šolskem letu 2020/21  Srečanja s člani projektnega tima na 

Gimnaziji Moste preko ZOOM-a: 13. 10. 

2020, 15.2.2021, 15.3.2021, 19.4.2021 

 Sodelovanje in pomoč učiteljem na 

Gimnaziji Moste pri vpeljevanju 

kompetenc podjetnosti v pouk 

 Skupno izoblikovan operativni načrt za 

šolsko leto 2020/2021 

 Izbrana kompetenca podjetnosti, ki jo bo 

razvijala Gimnazija Moste v šolskem letu 

2020/2021 - VIZIJA 

 Udeležba na srečanjih predstavitve dobrih 

praks - povprečno 1x na mesec (vabljeni 

vsi učitelji projektnega tima) 

 Udeležba na srečanjih projektne skupine 

StartKit (vabljeni vsi učitelji projektnega 

tima) 

 Udeležba na srečanjih za razvoj 

kompetence Vizija ter izdelava domače 

naloge (vabljeni vsi učitelji projektnega 

tima) 

 Udeležba na dodatnem predavanju iz 

kritičnega mišljenja (vabljeni vsi učitelji 

projektnega tima) 
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 Vpeljevanje kompetenc podjetnosti v 

redni pouk in v ITS-e (vsi učitelji) 

 Izpolnjevanje učnih situacij in oddaja na 

spletno učilnico PODVIG (vsi učitelji za 

svoj pouk) 

 

 Udeležba na inovacijskem kampu na 

Škofijski klasični gimnaziji (3 dni). 

Udeležba devetih dijakov iz Gimnazije 

Moste.  

 

 Udeležba ter mentorstvo na tekmovanju 

za najboljšo poslovno idejo POPRI (Vidic, 

Bogolin). Udeležba šestih dijakov iz 

Gimnazije Moste. Uvrstili so se na 

regionalno tekmovanje.  

 

 Predstavitev podjetnosti na Projektnem 

dnevu na Gimnaziji Moste (Vidic, 

Bogolin).  

 

 Sodelovanje z Zavodom 404 – na daljavo.  

 Sodelovanje z g. Grosom (Mogenas 

d.o.o.).  

Izobraževanja povezana s 

podjetništvom (Vidic) 

 Spodbujanje inovativnosti in podjetnosti 

(Zavod sv. Stanislava) 

 Družbeno koristno učenje (Zavod sv. 

Stanislava) 

 Finančno opismenjevanje učiteljev za 

mentorje finančnega opismenjevanja 

mladih (Moje finance) 

 Od ideje do podjetja (Karierni center) 

 PREBOJ 2000 (Akademija Mastermind) 

 Rast podjetja in prodaja (Akademija 

Mastermind) 

 

 

 
VII. Posebni dosežki 

Največji dosežek v šolskem letu 2020/21 je pridobitev certifikata »Športnikom prijazno 

izobraževanje«, ki smo ga prejeki s strani OKS in je priložen. 
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VIII. Samoevalvacijsko poročilo  
za leto 2020/21 je v prilogi 
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IX. DELO RAVNATELJICE, POMOČNICE RAVNATELJICE IN ŠOLSKE SVETOVALNE 

DELAVKE TER DELO UČITELJSKEGA ZBORA (PO AKTIVIH)  

 

Poročilo o delu ravnateljice 

 

 pripravila Poročilo o delu, Letni delovni načrt, ga predstavila, spremljala njegovo izvedbo, 

 pripravila razporeditve učiteljev (kdo uči kakšen predmet, razredništva, OIV, organizator 

prehrane), 

 skupaj z učitelji pripravila razporeditev obveznosti za celo šolsko leto – v stebre (iLDN), 

 izdala potrdila vodjem aktivov, 

 vodila 1.roditeljski sestanek (uvodni del) za starše prvošolcev, 

 imenovala pritožbeno komisijo in druge komisije, koordinatorje, 

 imenovala člane timov, 

 pripravila sklepe za dijake s posebnimi potrebami, za dijake s statusi, 

 sodelovala s starši na sejah Sveta staršev, v posebnih primerih na individualnih 

razgovorih,  

 vodila delo učiteljskega zbora, 

 spremljala datume pisnih ocenjevanj in analiz le-teh, 

 skrbela za kakovost pedagoškega dela in  za skladnost tega dela z učnimi načrti, 

 skrbela za razvijanje novih oblik in metod dela ter za uvajanje nove učne tehnologije (e-

gradiva, spletne učilnice), 

 načrtno prisostvovala pri vzgojno-izobraževalnem delu posameznih učiteljev, analizirala 

oblike in metode njihovega dela, jim pomagala, jih spodbujala, svetovala in ovrednotila 

njihovo delo,  

 skrbela za vzdrževanje šole, 

 skrbela za opremljanje učilnic s sodobno učno tehnologijo, z učili in drugimi didaktičnimi 

pripomočki, 

 skrbela za zakonitost poslovanja šole, 

 vodila pripravo novih pravilnikov oziroma dodatkov (po predmetih), 

 pripravila nova Pravila za čas epidemije COVID-19, 

 sporočala na MIZŠ želene podatke, 

 vnašala podatke v aplikacijo Poročanje, ustrezno ukrepala  ob javljenih primerih 

karanten, okužb 

 poskrbela za posredovanje navodil zaposlenim (s strani MIZŠ in Zavoda RS za šolstvo), 

 izdajala opremo, skrbela za izvajanje vseh potrebnih opravil na šoli v času epidemije 

(voda-topl. šok, dezinfekcija, ureditev prehrane, poštnih pošiljk, varovanja..) 

 skrbela za sodelovanje z mentorji krožkov, društev in organizacij, prisostvovala na 

sestanku dijakov ter skrbela za aktivnejše vključevanje dijakov v delovanje in življenje 

šole, 

 vodila pedagoške konference, 
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 spremljala potek mature, izpitov, 

 sodelovala s šolsko svetovalno službo in razredniki pri uresničevanju vzgojnih nalog šole, 

 skrbela za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje pedagoških delavcev, 

 izvedla ocenjevanje zaposlenih in napredovanja v PR, predlagala napredovanja v nazive,  

 pripravila in predstavila Letno poročilo in Vsebinski načrt, 

 sodelovala v Projektnih dnevih, in v projektih,  

 sodelovala z dijaško skupnostjo, 

 skrbela za objave podatkov (na spletni strani, fb), 

 skrbela za uresničevanje sklepov strokovnih organov šole, 

 skrbela za sodelovanje šole z okolico,  

 pregledovala, analizirala vpise (ponovitve kontrolnih nalog in podobno) v eAsistentu, 

pripravljala izpise kod, izpise uspehov, 

 pripravljala ali sodelovala pri pripravi urnikov v primerih spremenjenega pouka,  

 sodelovala na sestankih Skupnosti srednjih šol in DD, Skupnosti gimnazij in Skupnosti 

ljubljanskih gimnazij,  

 se udeleževala raznih oblik organiziranega izobraževanja za ravnatelje, posveta za 

predsednike in tajnike ŠMK za splošno maturo marca 2020 in vseh izobraževanj za 

zaposlene na Gimnaziji Moste, 

 redno spremljala delo razrednikov, usklajevala njihovo delo in skupaj z njimi reševala 

učne in vzgojne probleme, 

 sodelovala z zunanjimi ponudniki/izvajalci (maturantski ples, šolska prehrana, čiščenje, 

fotokopiranje..), 

 vodila/pripravila  javne razpise (izbore, objave..), 

 sodelovala pri pripravi in analizi različnih anket, 

 aktivno sodelovala na različnih prireditvah na šoli. 

 

Poročilo o delu pomočnice ravnateljice 2020 - 2021 

 

Kot pomočnica ravnateljice je Darja Jerebic nadomeščala ravnateljico v njeni odsotnosti in 

opravljala naloge, za katere jo je  pooblastila ravnateljica: 
-  Pomagala  pri organizaciji izobraževalnega dela šole. 
-  Sodelovala pri pripravi in oblikovanju LDN  in poročil LDN. 

-  Skrbela za nemoten potek dela, pomagala  pri prerazporeditvi delavcev, organizirala 
nadomeščanje odsotnih strokovnih delavcev. 

-  Organizirala   online Informativni dan 2021. 
-  Skrbela za pretok informacij in urejenost spletne strani Gimnazije Moste. 

-  Sodelovala  pri promocijskem gradivu ter objavah na FB. 
-  Sodelovala  na sestankih Sveta staršev ter pomagala pri načrtovanju in izvedbi 
sodelovanja šole s starši. 

-  Sodelovala z ravnateljico pri  organizacijskih nalogah. 
-  Sodelovala pri organizaciji strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja delavcev šole. 

-  Organizirala dežurstvo  v jedilnici. 
-  Skrbela za urejenost šolske dokumentacije.  
-  Dodelila  matične učilnice učencem. 
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-  Shranjevala  dokumentacijo. 
-  Pripravljala  statistična in druga poročila ter pomagala pri  popisovanju  ur v rizičnih 

razmerah. 
-  Sodelovala  pri organizaciji prireditev, tekmovanj. 

-  Spremljala  zakone in predpise ter sodelovala pri urejanju kadrovskih zadev. 
 

Poročilo o delu šolske svetovalne službe 2020 – 2021 

 

1. NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA DELA ŠOLE IN ŠOLSKEGA 

SVETOVALNEGA DELA: 

 Oblikovala sem letni delovni načrt za šolsko svetovalno službo, ki vključuje prioritetne 

naloge za posamezno šolsko leto. V letnem delovnem načrtu sem navedla področja 

dela, naloge, nosilce, sodelavce, udeležence, okvirni rok (mesec), trajanje (okvirno). 

 V času dela na daljavo zaradi ukrepov vlade zaradi epidemije sem preko Zooma 

izvedla učenje učenja, karierno orientacijo ter individualna svetovanja ter dodatno 

strokovno pomoč.  

2. RAZVOJNO-ANALITIČNE NALOGE: 

 Vpis novincev, ponavljavci, svetovanje pri preusmerjanju med šolskimi programi, 

vzgojno-izobraževalno delo z dijaki s posebnimi potrebami in z nadarjenimi dijaki, 

poklicno usmerjanje in svetovanje v zaključnih letnikih ter informacije in pomoč pri 

vpisu v visokošolske študijske programe, sodelovanje na informativnem dnevu, 

sodelovanje pri kontaktiranju pri promociji šole in predstavitvah naše gimnazije na 

osnovnih šolah, udeleževanje sestankov in izobraževanja svetovalnih delavcev na 

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in v okviru Zavoda za šolstvo, udeležba 

na   študijskem aktivu svetovalnih delavcev srednjih šol. Sodelovanje in povezovanje 

z zunanjimi inštitucijami pri obravnavah težjih osebnih težavah posameznih dijakov. 

Udeleževanje supervizijskih srečanj svetovalnih delavk. Koordiniranje, priprava, 

izdelava in spremljanje otrok s posebnimi potrebami. 

 Glede na neposredno povezavo dveh aplikacij (CEUVIZ in ŠOL-S-začetek) sem 

pripravila, pregledala, uredila in vnesla vse podatke v aplikaciji za program gimnazije 

in maturitetni tečaj, ki so podlaga za določitev sredstev za financiranje zavodov. 

 Uredila, pregledala in vnesla sem podatke za tečaj slovenščine za dijake tujce za 

poročilo na ministrstvo. 

 V ministrsko aplikacijo sem uredila, pregledala in vnesla podatke za dijake s 

posebnimi potrebami. 

 Kot nadzorni učitelj sem nadzorovala na maturi.  

 V Društvu šolskih svetovalnih delavcev Slovenije sem kot članica v izvršnem odboru 

društva sodelovala na vseh sestankih.  

 Udeležila sem se sestanka interdisciplinarne delovne skupine za preprečevanje 

samomorilnega vedenja Nacionalnega programa duševnega zdravja, ki je v projektu 

od leta 2018-2028. 

3. SVETOVALNO DELO Z DIJAKI: 
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 Vpisovala in sprejemala sem novince, sprejemala in kontrolirala ustreznost  

kandidatovih dokumentov, zapisovala posebne želje kandidatov ter se jih trudila 

uresničiti. Ker smo imeli v tem šolskem letu omejitev vpisa sem del vpisa izvedla na 

daljavo, del (svetovanje in pomoč pri rangiranju šol za kandidate, ki se niso uspeli 

uvrstiti v drugi krog izbirnega postopka) pa sem izvedla na šoli.  

 Informirala in nudila sem pomoč pri prenosu prijav. 

 Vpisovala  dijake, ki se želijo prešolati na našo gimnazijo. 

 Svetovala dijakom, ki se želijo prešolati v drug program. 

 Spremljala in svetovala novincem, ponavljalcem, preusmerjenim (problemi prehoda 

in prilagajanja, učno, vedenjsko, socialno in osebnostno problematiko). 

 Svetovala za osebni in socialni razvoj. 

 Izvajala karierno orientacijo (dostopnost do informacij, povezanih s poklicno 

orientacijo, vsem udeležencem, seznanjanje z možnostmi napredovanja v šoli in 

poklicu, vprašanje izbirnih predmetov in študija). 

 V okviru nadomeščanja posameznih ur na urniku sem v vseh letnikih izvedla ure s 

svetovalno delavko. Pogovarjali smo se o učenju, delovnih navadah, študiju in 

poklicih. 

 V vseh tretjih in četrtih letnikih sem dijake informirala o študijskih informacijah, o 

vpisnem postopku na fakulteto, izračunu točk, svetovala sem, kje testirajo svoje 

osebnostne lastnosti kot pomoč pri izbiri študija. 

 Izvedla in v celoti pripravila individualizirane programe za dijake s posebnimi 

potrebami, sodelovala z razredniki in drugimi učitelji pri pripravi ali tudi izvajanju 

individualiziranih programov, sodelovala tudi z vodstvom pri zagotavljanju ustreznih 

pogojev za integracijo otrok s posebnimi problemi.  

 Pripravljala in uredila sem poročila o otroku in zapis pogovora z dijakom, ki so začeli 

s postopkom usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. 

 Skozi celo šolsko leto sem spremljala dijake, ki imajo Odločbo o usmerjanju ali dijake, 

ki imajo sklenjeno pedagoško pogodbo. 

 Skozi celo šolsko leto sem izvajala dodatno strokovno pomoč dijakinji v obliki pomoči 

pri odpravljanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj.  

 Skozi celo šolsko leto sem redno izvajala pogovorne ure za dijake. 

 Sodelovala sem z drugimi šolami in zavodi v okviru pomoči dijakom. 

 Sodelovala sem z Bolnišnično šolo v okviru sodelovanja in pomoči dijakom, ki so 

dolgotrajno bolni, s Centrom za mentalno zdravje, z ZPM Moste Polje, z Zavodom za 

Šolstvo glede odločb o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter z Zavodom RS za 

šolstvo. 

 Organizirala sem delavnice za dijake 1. letnikov z naslovom: To sem jaz. Za dijake 

4. letnikov sem organizirala predstavitve posameznih študijskih programov preko 

Zooma. 

 Različnim študentom, največ študentom psihologije in pedagogike sem omogočila 

izvedbo vprašalnikov v okviru njihovega študija. 
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  Dijakom s statusom tujca sem ovrednotila spričevala iz tujine in izvedla priznavanje 

izobraževanja z namenom nadaljnjega izobraževanja na naši šoli ter jim na podlagi 

tega izdala ustrezne odločbe. 

4. SVETOVALNO DELO Z UČITELJI: 

 Sodelovala sem na seji oddelčnega učiteljskega zbora (takrat, kadar sem načrtovala 

individualizirani programi ali vprašanja, povezana s poklicno orientacijo, sicer pa po 

dogovoru in na pobudo razrednika in vedno kadar se pojavijo kakršnekoli težave pri 

dijakih ali v razredu). 

 Sodelovala  sem na sejah celotnega učiteljskega zbora. 

 Sodelovala sem na ocenjevalnih in pedagoških konferencah ter se skupaj z ostalimi 

učitelji udeležila vseh skupnih strokovnih izobraževanj. 

5. SVETOVALNO DELO S STARŠI: 

 Izvajala sem pogovorne ure za starše. 

 Svetovala  staršem (praviloma so v razgovorih s starši sodelovali tudi dijaki) pri učnih 

in vzgojnih težavah. 

 Organizirala sem timske sestanke s starši katerih dijaki imajo odločbo o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami. 

6. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE, PRIPRAVA GRADIV, DRUGO: 

 Usposabljala sem se  zaradi izvajanja rednih nalog (npr. vpis). 

 Strokovno sem se izpopolnjevala v skladu z letnim delovnim načrtom šole in s svojimi 

lastnimi profesionalnimi cilji. 

 Udeležila sem se srečanj na supervizijah, ki so jo izvajali svetovalci Zavoda RS za 

šolstvo. 

 Urejala in vnašala sem podatke o dijakih v CEUVIZ in v e-Asistenta ter v vpisno 

aplikacijo. 

 Spremljala sem poročila o vsakodnevnih prevozih prevoznika za gibalno ovirani 

dijakinji iz 2. in 3. letnika. 

 Aktivno sem kot članica izvršnega odbora sodelovala v Društvu šolskih svetovalnih 

delavcev Slovenije. 

 

Poročila o delu aktivov in poročila o izobraževanju članov aktivov 

 
Poročilo o delu slovenističnega aktiva za šolsko leto 2020/21 

VODJA AKTIVA Natalija Knol 

ČLANICE AKTIVA Erika Božič, Kristina Hočevar, Marjana Jus, Natalija Knol, 

Katja Vidmar  

DELO V ŠOLSKEM 

LETU 2020/2021 

 V šolskem letu smo poleg rednega poučevanja, 

sestave letnih tematskih in dnevnih priprav, izdelave 

enotnih kriterijev ocenjevanja, priprav dijakov na 

splošno maturo, aktivnega sodelovanja v učiteljskih 

zborih za posamezne oddelke, sprotnega 

ugotavljanja realizacije učnega načrta in uspeha v 
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posameznih oddelkih, sodelovanja s starši opravile še 

veliko drugih dejavnosti. 

 

 Poskrbele smo za delo z nadarjenimi dijaki. 

Organizirane so bile priprave na Cankarjevo 

tekmovanje (Erika Božič za 1. in 2. letnike, Marjana 

Jus za 3. in 4. letnike). 13. 4.  2021 je prof. Božič 

organizirala šolsko tekmovanje. Iz 1. in 2. letnika so 

se  tekmovanja udeležili 3 dijaki in dijaki. Iz 3. in 4. 

letnika pa sta tekmovala 2 dijaka. bronasto priznanje 

3 dijaki so osvojili (iz 2. in 3. letnika), na državnem 

tekmovanju, ki je bilo 20. 5. 2021, je  dijakinja 3. 

letnika osvojila zlato priznanje. 

 

 Dijakinje in dijaki vseh letnikov so si pred novim 

letom ogledali dramo Tih vdih (MGL), v počastitev 

Prešernovega dne pa komedijo Tartuffe, dijakinje in 

dijaki 4. letnika pa še predstavo Figa (Drama). 

 

     

            Erika Božič je še naprej je sodelovala pri pisanju 

šolske kronike  

            in poskrbela za izdajo šolskega letopisa za leto 

2019/20.               

– Dijake je pripravila na tekmovanje za Cankarjevo 

priznanje, poskrbela je za organizacijo in bila tudi 

ocenjevalka šolskega tekmovanja ter nadzorna 

učiteljica na državnem tekmovanju, nadaljevala je 

kot ocenjevalka na splošni maturi. 

      −   Na informativnem dnevu je povezovala predstavitev 

šole. 

      –   Skrbela je tudi za lektoriranje in izboljšavo besedil 

za potrebe  

           šole. 

 

Kristina Hočevar je še naprej vodila glasilo 

Pakajčepišem in poskrbela za izid.  

 Vodila je delavnico »Ustvarjanje za dušo« na 

projektnem dnevu. 

 Bila je članica projekta Inovativna pedagogika.                                                                               
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Marjana Jus   

  Še vedno je članica državne komisije za pripravo 

tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, 

nadaljevala pa je tudi kot zunanja ocenjevalka na 

splošni maturi. 

 Dijake je pripravila na tekmovanje za Cankarjevo 

priznanje in bila tudi ocenjevalka. 

 Skrbela je tudi za lektoriranje in izboljšavo besedil za 

potrebe šole.  

 Na informativnem dnevu je povezovala predstavitev 

šole.  

 Bila je izpraševalka za slovenščino v izpitni komisiji 

za strokovne izpite na MIZŠ. 

  

Katja Vidmar je z dijaki 1. letnika pripravila video 

»Boj Prešerna in Shakespeara« za informativni dan. 

Pripravljala je tudi knjigo 

z ilustracijami dijakinje in bila somentorica glasila 

Pakajčepišem. 

 

Natalija Knol je  bila ocenjevalka na  državnem 

tekmovanju za Cankarjevo priznanje za 1. in 2. letnik. 

Vodila je literarno srečanje z Goranom Vojnovićem. 

     

      –   Tečaj slovenskega jezika za dijake, katerih materni 

jezik ni    slovenski, so izvedle Erika Božič, Marjana Jus, 

Natalija Knol (90  ur). 

 Medpredmetno smo sodelovale s prof. Ireno Šterman 

(Erika Božič, Kristina Hočevar, Marjana Jus, Natalija 

Knol) in prof. Matejo Gregorič Jagodic (Natalija Knol). 

 Po potrebi in želji smo izvajale dopolnilni pouk in 

dodatni pouk. 

 

VEČJI DOSEŽKI – Zlato priznanje na tekmovanju za Cankarjevo 

priznanje: Eva Vilar, 3. d, 

– izid glasila Pakajčepišem, 

– video »Boj Prešerna in Shakespeara«. 

 

DELO Z 

NADARJENIMI DIJAKI 

 

 

 Mentorstvo ustvarjalcem šolskega glasila 

Pakajčepišem (Kristina Hočevar), 

 mentorstvo dijakom za Cankarjevo priznanje (Erika 

Božič, Marjana Jus), 
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 snemanje videa »Boj Prešerna in Shakespeara« 

(Katja Vidmar), 

 sodelovanje dijakov pri vodenju literarnega srečanja 

z Goranom Vojnovićem (Natalija Knol). 

 

 

Poročilo o izobraževanju članov slovenističnega aktiva v šolskem letu 2020/21    
 

VODJA AKTIVA:  Natalija Knol 

Erika Božič - Študijska skupina (ZRSŠ, 20. 8. 2020) 

- Izboljšanje učenja in procesa samoevalvacije na podlagi 

podatkov eksternih preverjanj znanja: ZASNOVA 

OCENJEVANJA IZPITNIH POL NA SPLOŠNI MATURI IZ 

SLOVENŠČINE (ZRSŠ, 25. 11. 2020 IN 26. 11. 2020) 

- Spodbujanje literarne zmožnosti dijakov in dijakinj (DZS, 

14. 1. 2021) 

- Predstavitev maturitetnega sklopa 2021 (RIC, 20. 3. 2021) 

- Ocenjevanje esejev na splošni maturi 2021 – vsebinski in 

tehnični poudarki (RIC, 17. 4. 2021), 

- Seminar za zunanje ocenjevalce – ocenjevanje IP 1 (RIC, 

8. 5. 2021) 

- Seminar za zunanje ocenjevalce – ocenjevanje IP 2 (RIC, 

5. 6. 2021) 

 

Marjana Jus - Študijska skupina (ZRSŠ, 20. 8. 2020) 

- Izboljšanje učenja in procesa samoevalvacije na podlagi 

podatkov eksternih preverjanj znanja: ZASNOVA 

OCENJEVANJA IZPITNIH POL NA SPLOŠNI MATURI IZ 

SLOVENŠČINE (ZRSŠ, 25. 11. 2020 IN 26. 11. 2020) 

- Spodbujanje literarne zmožnosti dijakov in dijakinj (DZS, 

14. 1. 2021) 

- Doseganje najsodobnejših učnih ciljev in znanja z novimi 

učbeniškimi gradivi (MK, 2. 3. 2021) 

- Predstavitev maturitetnega sklopa 2021 (RIC, 20. 3. 2021) 

- Ocenjevanje esejev na splošni maturi 2021 – vsebinski in 

tehnični poudarki (RIC, 17. 4. 2021), 

- Seminar za zunanje ocenjevalce – ocenjevanje IP 1 (RIC, 

8. 5. 2021) 

- Seminar za zunanje ocenjevalce – ocenjevanje IP 2 (RIC, 

5. 6. 2021) 

 

Kristina Hočevar (seminarji na Gimnaziji Šentvid) 
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Natalija Knol 

 

 

 

- Študijska skupina, ZRSŠ, 20. 8. 2020 

- Književnost na splošni maturi iz slovenščine 2021: o 

razmerjih med generacijami malo drugače (20. in 21. 11. 

2020, Maribor) 

 

Katja Vidmar   (seminarji na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana) 

                                        

Poročilo  o delu aktiva angleščine  za šolsko leto 2020/21 
 

VODJA AKTIVA Damijana Mihić 

ČLANI AKTIVA Monica Caltran, Damijana Mihić, Polona Pika Plestenjak, 

Katja Rotar 

DELO AKTIVA V 

ŠOLSKEM  

1. Oblikovanje kriterijev za preverjanje in ocenjevanje; 

najprej pred 

    pričetkom šolskega leta, nato pa za potrebe dela na 

daljavo v 

    času epidemije 

 

2. Prilagoditev oblik in načinov dela na daljavo, ki je 

potekalo 

    večino šolskega leta: 

-  priprava pouka preko videokonferenčnega orodja Zoom 

-  priprava učnih gradiv za objavo v šolski spletni učilnici 

-  izvedba ustnega in pisnega ocenjevanja preko aplikacij 

Zoom in 

   Exam.net ter spletne učilnice 

-  komunikacija z dijaki, starši ter komunikacija in 

koordinacija dela 

    s kolegi in ostalimi zaposlenimi na šoli preko eAsistenta,  

    elektronske pošte in orodja Zoom 

-  kombiniran način dela po modelu C 

 

3. Dopolnilni pouk in individualna pomoč dijakom s šibkim 

znanjem 

    in posebnimi potrebami 

 

4. Priprave za dijake, ki so želeli opravljati maturo na višji 

ravni 
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5. Priprava gradiva za ustni del mature 

 

6. Poprava predmaturitetnih pol 

 

7. Prenova predstavitve predmeta za šolsko spletno stran in 

    prispevanje idej za predstavitev za informativni dan 

 

8. Pregled poročil dijakov po projektnem dnevu 

 

9. Analiza in evalvacija učbenikov in odločitev za  zamenjavo 

v 3. in 

    4. letniku (Gateway B2 namesto Headway 

Upperintermediate) 

 

10. Spodbujanje dijakov k branju člankov, kratkih zgodb in 

knjig v 

      angleščini ter poglobljenemu/kritičnemu razmišljanje 

ob le-teh 

 

11. Nabava novih gradiv za utrjevanje slovnice, besedišča 

in 

      kritično obravnavo tem z različnih področij 

   

    

ANALIZA DOSEŽENIH 

CILJEV 

Kljub izrednim razmeram nam je uspelo predelati večino 

vsebin načrtovanih v LUNu, izvajati priprave na višji nivo in 

dopolnilni pouk. Žal nam ni uspelo izvesti oz. se udeležiti 

načrtovanih tekmovanj. Šolski radio je deloval, ko je pouk 

potekal na šoli. 

DELO Z 

NADARJENIMI DIJAKI 

-   matura na višji ravni 

-   šolski radio 

-   informativni plakati za širjenje besedišča na izbrano temo 

    “Question Answer” 

 

SODELOVANJE Z 

OSTALIMI AKTIVI 

-  informatika (The first computer) 

-  likovna umetnost (Graffiti and Banksy) 

-  filozofija (Animal Farm) 

-  sociologija (Lord of the Flies) 

VKLJUČENOST V 

ŠOLSKE PROJEKTE 

   botrstvo 
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Poročilo o izobraževanju  članov aktiva angleščine v šolskem letu 2020/21     
 

VODJA AKTIVA:  Damijana Mihić 

Monica Caltran izobraževanje v okviru šole 

Damijana Mihić izobraževanje v okviru šole 

študijska skupina 

Gateway to Success – webinar (Modrijan izobraževanje) 

Polona Pika 

Plestenjak 

izobraževanje v okviru šole 

študijska skupina 

Katja Rotar izobraževanje v okviru šole 

  

                                        

Poročilo dela matematičnega aktiva za šolsko leto 2020/21 
 

VODJA AKTIVA Alenka Kolenc 

ČLANI AKTIVA Špela Bogolin, Lovro Dretnik, Alenka Kolenc, Marjetka 

Pohole 

DELO AKTIVA V 

ŠOLSKEM LETU  

V tem šolskem letu smo člani aktiva izvajali dopolnilni pouk, 

in sicer vsak profesor za oddelke, v katerih poučuje.  

V letošnjem šolskem letu se je matematični tabor zaradi 

izrednih razmer (COVID-19) izvedel na šoli. 

V skladu z izredno situacijo smo prenovili merila in kriterije 

preverjanja ter ocenjevanja znanja. 

Pouk na daljavo smo izvajali preko Zoom-a in spletnih 

učilnic. 

Špela Bogolin je aktivno sodelovala na informativnem dnevu 

na daljavo. 

Špela Bogolin, Alenka Kolenc in Marjetka Pohole so bile 

zunanje ocenjevalke na splošni maturi.  

Lovro Dretnik se je aktivno udeležil mednarodne konference 

Vodenje v vzgoji in izobraževanju. Sodeloval je v državni 

predmetni komisiji za tekmovanje in pri moderaciji 

spomladanskega roka poklicne mature.  

Marjetka Pohole je vodja tima zdrave šole in koordinatorica 

tima Inovativna pedagogika 1:1. 

Špela Bogolin in Marjetka Pohole sta članici tima v projektu 

Podvig. 

ANALIZA DOSEŽENIH 

CILJEV 

14 bronastih priznanj na Tekmovanju iz logike, 

1 bronasto priznanje na Tekmovanju v razvedrilni 

matematiki, 

2 bronasti priznanji na tekmovanju iz znanja matematike za 

Vegovo priznanje, 
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1 diamantno na šolskem in 1 zlato na državnem tekmovanju 

Logična pošast. 

Uspešno izveden matematični tabor. 

DELO Z 

NADARJENIMI DIJAKI 

Mentorstvo dijakinji na tekmovanju Evropske statistične 

igre. 

  

SODELOVANJE Z 

OSTALIMI AKTIVI 

Špela Bogolin je bila mentorica ekipe na tekmovanju 

Statistične igre (v sodelovanju z Bojanom Golcem) in 

mentorica dveh ekip na tekmovanju Popri (v sodelovanju z 

Nino Vidic). 

Člani aktiva smo z ostalimi aktivi in tudi dijaki sodelovali na 

projektnih dnevih, informativnih dnevih, pri urejanju objav 

na šolski spletni strani in FB strani, pri fotografiranju in 

raznih projektih (samoevalvacija, Podvig, Mreža zdravih šol, 

Inovativna pedagogika 1 : 1). 

VKLJUČENOST V 

ŠOLSKE PROJEKTE 

Samoevalvacija 

Podvig 

Mreža zdravih šol 

Inovativna pedagogika 1 : 1 

 

 

Poročilo o izobraževanju  članov aktiva matematike v šolskem letu 2020/21     

 

Alenka Kolenc Študijske skupine matematikov v šolskem letu 2020/21 

Razširjena seja DPK za splošno maturo 2021 za matematiko, 21. 4. 

2021  

Seminar za zunanje ocenjevalce na splošni maturi iz matematike, 15. 

6. 2021 

 

 

Špela  Bogolin  Študijske skupine matematikov v šolskem letu 2020/21 

Razširjena seja DPK za splošno maturo 2021 za matematiko 

Seminar za zunanje ocenjevalce na splošni maturi iz matematike, 15. 

6. 2021 

Lovro Dretnik Aktivna udeležba na mednarodni konferenci Vodenje v vzgoji in 

izobraževanju, april 2011 

Srečanja državne predmetne komisije za tekmovanje, oktober-

november 2020 

Seminar za predsednike sveta zavoda, oktober 2020 

Študijske skupine matematikov v šolskem letu 2020/21 

Moderacija spomladanskega roka poklicne mature, junij 2021 
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Marjetka Pohole Študijske skupine matematikov v šolskem letu 2020/21 

Razširjena seja DPK za splošno maturo 2021 za matematiko 

Seminar za zunanje ocenjevalce na splošni maturi iz matematike, 15. 

6. 2021 

Srečanja vodij timov zdrave šole, 10. junij, 13. maj, 17. februar, 20. 

januar 2021 

Izobraževanja in srečanja v okviru Interaktivna pedagogika 1 : 1,  

, še 6 srečanj na šoli 
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Poročilo  o delu aktiva drugega tujega jezika za šolsko leto 2020/21 

 

VODJA AKTIVA Irena Eršte 

ČLANI AKTIVA Irena Eršte (špa) 

Andreja Stres (ita/fra) 

Darja Jerebic (nem) 

Nataša Klement (nem) 

Eva Gril (špa) – dopolnjuje 3 uri 

DELO AKTIVA V 

ŠOLSKEM LETU 

(glede na načrt, kaj je 

bilo realizirano, kaj 

dodatno izvedeno) 

- sodelovanje v projektu Inovativna pedagogika 1:1 

(Jerebic, Eršte), 

- udeležba na posvetu za tajnike ŠMK, tajništvo mature 

(Stres), 

- zunanja ocenjevalka na maturi (Eršte), 

- izobraževanja v organizaciji šole,  

- samoizobraževanje na področju uporabe IKT tehnologij za 

komunikacijo in oblikovanje ter objavo različnij gradiv za 

izvedbo pouka na daljavo  

- dopolnilni pouk (nemščina, francoščina, italijanščina, 

španščina), 

- priprava dijakov na maturo, 

- priprava dijakov na tekmovanje iz znanja nemščine 

(tekmovanje je bilo 2x odpovedano), 

- medpredmetno sodelovanje (pri nemščini z umetnostno 

zgodovino, pri španščini z geografijo), 

- koordinacija dela z nadarjenimi (Klement), 

- koordinacija šolske prehrane (Klement),  

- skrbništvo načrta za integriteto (Klement), 

- sodelovanje s sindikatom VIZ - sindikalna zaupnica 

(Klement)  

- koordinacija informativnega dneva (Jerebic), 

- sodelovanje pri izvedbi projektnih dni,  

- izvedba pouka na daljavo – dopolnitev in posodobitev 

šolskih  spletnih učilnic (nalaganje gradiv v spletne učilnice 

po urniku), komuniciranje z dijaki prek različnih IKT orodij 

- prilagoditev meril in kriterijev ocenjevanja (v času 

izrednih epidemioloških razmer)  

- MEPI (mentorstvo dijakom) 

ANALIZA DOSEŽENIH 

CILJEV 

Zaradi pandemije in pouka na daljavo, učni cilji pri tujih 

jezikih NISO bili v celoti realizirani.  
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Vse ostale dejavnosti, ki niso neposredno povezane z 

izvajanjem pouka so bile uspešno realizirane, torej 

zastavljeni cilji doseženi.    

DELO Z 

NADARJENIMI DIJAKI 

/ 

SODELOVANJE Z 

OSTALIMI AKTIVI 

- Sodelovanje z družboslovnim aktivom – geografija  

(medpredmetno: geo – špa (Eršte, Gril) 

- Sodelovanje z aktivom Knjižnica/umetnost/glasba – 

umetnostna zgodovina, nem (Klement)  

VKLJUČENOST V 

ŠOLSKE PROJEKTE 

Inovativna pedagogika 1:1 (Eršte, Jerebic) 

Program MEPI (mentorstvo dijakom - Eršte) 

Samoevalvacija 

 

 

Poročilo o izobraževanju članov aktiva drugih tujih jezikov v šolskem letu 2020/21     

 

VODJA AKTIVA:  Irena Eršte 

IRENA ERŠTE Vsa izobraževanja na Gimnaziji Moste 

IP1:1 (primeri dobre rabe), 5.11.2020, 27.1.2021, 

19.5.2021 

Študijska skupina za španščino, 11.3.2021 

MEPI: Načrtovanje odprave na daljavo, 22.4.2021 

Pozitivni potencial otroškega teženja, 11.4.2021 

MEPI: Trasiranje odprave iz naslonjača, 5.5. 2021 

MEPI: Sezona odprav - posvet za izvedbo in organizacijo 

odprav, 13.5.2021 

Izobraževanje za zunanjega ocenjevalca na maturi, 

18.6.2021 

 

DARJA JEREBIC Vsa izobraževanja na Gimnaziji Moste 

IP1:1 (primeri dobre rabe), 5.11.2020, 27.1.2021, 

19.5.2021 

 

NATAŠA KLEMENT Izobraževanja Gimnazija Moste (od 1. novembra 2020 

dalje) 

 

ANDREJA STRES Vsa izobraževanja na Gimnaziji Moste 

Posvet za tajnika mature, 11.3.2021 

 

EVA GRIL / 
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  Poročilo  o delu  družboslovnega aktiva  za šolsko leto 2020/21 
 

VODJA AKTIVA Nataša Krošel 

ČLANI AKTIVA Bojan Golc (GEO) 

Mateja Gregorič Jagodic (FIL) 

Breda Kecur (SOC) 

Vladimira Krajnik (ZGO, SOC) 

Nataša Krošel (PSI) 

Željko Lednik (ZGO) 

Kornelija Sraka (GEO) 

Uroš Cankar (SOC) 

 

DELO AKTIVA V 

ŠOLSKEM LETU 

(glede na načrt, kaj je 

bilo realizirano, kaj 

dodatno izvedeno) 

 

- oblikovanje dveh učnih situacij znotraj pouka filozofije v 

okviru PODVIG-a (Jagodic Gregorič) 

-zunanje ocenjevanje na maturi (Krajnik) 

-urejanje podatkov za šolsko kroniko (Lednik) 

-šolsko tekmovanje Evropske statistične igre – 0,3 točke do 

uvrstitve (Golc) 

-koordiniranje šolske impro liga-ŠILA (Krajnik) 

-sodelovanje v projektu EPAS, šole ambasadorke 

evropskega parlamenta (Krajnik) 

 

 

ANALIZA DOSEŽENIH 

CILJEV 

 

Izvedene so bile zgoraj navedene dejavnosti, razen 

naslednjih načrtovanih dejavnosti: 

-zunanje ocenjevanje na maturi in seminarji iz tega 

področja ( Krajnik,) 

 -Priprava dijakov na tekmovanje iz debate za Eurošolo 

(Kecur) 

-koordiniranje promocije Gimnazije Moste v osnovnih šolah  

(Sraka)  

-organizacija  in spremstvo strokovne ekskurzije (Krajnik) 

-organizacija (in spremstvo) ekskurzij v sklopu interne 

mature iz 

  ZGO (Krajnik) in GEO (Golc, Sraka) 

-organizacija dejavnosti za okrasitev šole in izdelavo 

okraskov ( Krajnik) 

-priprava govora in govor na državni proslavi.  (Sraka, 

Krajnik) 

-koordiniranje čistilne akcije “Za lepšo Ljubljano” (Krošel) 
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-vodenje psihološkega krožka  (Krošel) 

-spoznavna ekskurzija za prve letnike (Krošel) 

 

DELO Z 

NADARJENIMI DIJAKI 

-zgodovinsko tekmovanje-priprave (Krajnik) 

SODELOVANJE Z 

OSTALIMI AKTIVI 

-Medpredmetno sodelovanje (Jagodic Gregorič, Golc) 

-sodelovali smo z drugimi aktivi v ITS-u  

 

VKLJUČENOST V 

ŠOLSKE PROJEKTE 

-projekt PODVIG, ki ga vodi ZRSŠ 

 

 

Poročilo o izobraževanju članov aktiva za družboslovje za šolsko leto 2020/21 
 

VODJA AKTIVA: 

Nataša Krošel  

 

Bojan Golc Študijska skupina za geografijo v gimnazijah 

Usposabljanje za izvenšolski mednarodni project MIND-

Migracije. Povezanost. Razvoj ter nacionalnega projekta 

globalnega učenja Trajnostno. Lokalno. Globalno. 

 

Vladimira Krajnik  ŠS ZGO, 17.8. 2020, 1.del, 2.del, 19. 8. 2020 (8.30-

14.30) 

 SPLETNI POSVET O DRUGIH NAČINIH OCENJEVANJA, 

14.4. 2021, 15.-16.30 

 PODVIG, delovno srečanje, 15.4. 2021, 14.- 16. uro 

 Mladinska knjiga, aktivno sodelovanje na srečanju 

spremljevalne skupine učnega gradiva Zgodovina 4, 

15.4., 17-19. ure 

 Recenzija in pregled gradiva za izboljšavo učbenika 4, 

MK, april 2021 

 ŠS SOC, 21.4. 2021, 14.- 16. ure, preko zooma 

 Sodelovanje s študentko antropologije in sociologije- 

podjetno delo, intervju o obravnavanju Afrike 

 Spletna predstavitev virtualne razstave Zbrali smo 

pogum, 12. 5., 15.-16.30 

 PODVID- sodelovanje od 1.9. 2019-31.12.2020 

 Seminar PODVIG, 27. 5. 2021, 14.-16.00 

 SEMINAR ZUNANJIH OCENEJVALCEV, 15.6., 15. -

16.00 

Druga izobraževanja  po programu šole 

Breda Kecur Študijska skupina za sociologijo v gimnazijah 
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Mateja Jagodic 

Gregorič 

Študijska skupina za filozofijo v gimnazijah 

Seminar: Etika: filozofska tradicija in njena sodobna 

relevantnost 

 

Željko Lednik Tridelni seminar v okviru Študijske skupine za zgodovino 

 

Kornelija Sraka / 

Nataša Krošel Seminar: Anksioznost pri učencih v šolah 

Seminar: Etika: filozofska tradicija in njena sodobna 

relevantnost 

 

 

 

Poročilo  o delu  NAR aktiva  za šolsko leto 2020/21 
 

VODJA AKTIVA Alenka Perko Bašelj 

ČLANI AKTIVA Orel Mojca, Polona Nabergoj Grum, Alenka Perko Bašelj, 

Nataša Pavlina Skaza, Ljudmila Vrhovnik, Darja Užmah 

DELO AKTIVA V 

ŠOLSKEM LETU 

(glede na načrt, kaj je 

bilo realizirano, kaj 

dodatno izvedeno) 

 

Orel Mojca: 

 

 Mednarodni projekti: 

o sodelovanje v programskem odboru mednarodne 

konference o sodobnih metodah poučevanja in 

ocenjevanja znanja EDUVISION 2020, 4. 12 do 

5.12 2020 

o sodelovanje v programskem odboru mednarodne 

konference EDUIZZIV 2020 in 2021 

 

 Državni projekti:  

 Organizacija Državnega tekmovanja iz kemijskih 

poskusov za osnovnošolce  

 Podjetnost v gimnaziji 

 Inovativna pedagogika 1 : 1 

 

 Šolski projekti: 

 Projektni dnevi  

 

Polona Nabergoj Grum 
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 Tekmovanje 

 Priprava dijakov na tekmovanje iz kemije za Preglova 

priznanja 

 

 Medpredmetne povezave 

  

 Dopolnilni pouk za kemijo 

 

Perko Bašelj Alenka: 

 

 Vodja aktiva 

 

 Državni projekti: 

 Podjetnost v gimnaziji 

 Predstavitev primera dobre prakse na delovnem 

srečanju v okviru projekta PODVIG, 27. 5. 2021 

 

 Šolski projekti 

 Log out dan 12.2.2021, organizacija projektnega 

dneva za dijake od 1 .- 3.  letnika. 

 Ustvarjalnost, podjetnost, inovativnost na Gimnaziji 

Moste, 4. 5. 2021, organizacija in vodenje 

vsebinskega sklopa  projektnega dneva za dijake 1. – 

3. letnika. 

 

 

 

 Sodelovanje pri  izvedbi strokovnih ekskurzij  

 Biološko terensko delo za 2. letnike, junij 2021 

 Organizacija in vodenje strokovne ekskurzije za 

zaposlene GM, 28. 5. 2021 

 

 Zdravstvena vzgoja 

 Osveščanje o raku v tednu boja proti raku, dijaki od 

1. – 3 letnika. 

 Osveščanje o cepljenju proti virusu sars-cov-2, dijaki 

od 1 – 3- letnika. 

 Objava znanstvenih spoznanj o virusu in epidemiji na 

spletni strani GM. 

 

 Tekmovanje 
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 Organizacija in priprava na šolsko tekmovanje iz 

znanja biologije, januar – februar 2021. 

 Priprava in spremljanje na državno tekmovanje iz 

znanja biologije, marec 2021.   

 

Nataša Pavlina Skaza 

 

 Delo z nadarjenimi 

 Priprava dijakov na tekmovanje iz znanja o sladkorni 

bolezni  

 

 Sodelovanje pri  izvedbi strokovnih ekskurzij  

 Biološko terensko delo za 2. letnike – junij 2021 

 

 Tekmovanje 

 Priprava, organizacija in izvedba šolskega 

tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni  - oktober 

2020 

 

 Koordinacijska skupina za zagotavljanje 

kontinuiranega in varnega dela v času epidemije 

Covid – 19 

 Sodelovanje v tej skupini in priprava načrtov ter 

pravilnikov za delo na šoli v času epidemije 

 

 Zdravstvena vzgoja 

 Osveščanje o cepljenju proti virusu sars-cov-2, za 

dijake od 1. do 3. letnika 

 

 

Ljudmila Vrhovnik 

 

 Urejanje  laboratorijev 

 

 Sodelovanje pri izvedbi strokovnih ekskurzij 

 Organizacija in izvedba biološkega terenskega dela za 

2.letnike, junij 2021 

 

Darja Užmah 

 

 Medpredmetne povezave 



Stran | 64  

 

 

 

Poročilo o izobraževanju članov NAR aktiva v šolskem letu 2020/21  
 

PRIIMEK IN IME  Izvedeno izobraževanje 

Polona 

Nabergoj Grum 

Študijsko srečanje za srednješolske učitelje kemije, avgust 2021 

Mojca Orel Mednarodna konferenca Eduizziv (27. 11. 2020, 10. 2. 2021, 28.-

30. 6. 2021) 

 Mednarodna konferenca o sodobnih metodah poučevanja in 

ocenjevanja znanja EDUVISION, 3. - 5.12.2020, Ljubljana 

 Soočanje z vedenjskimi motnjami (anksioznost, depresija in 

nasilje) pri otrocih in mladostnikih ter učnimi težavami v času 

koronavirusa, 26. 5. 2021 

 Celostni pristop v vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj, 25. 

3. 2021 

 MOOC - Uporaba mobilnih naprav v VIZ, 1. 3. 2021 do 4. 4. 2021 

 MOOC - Interaktivne vsebine H5P, 1. 3. 2021 do 4. 4. 2021 

 MOOC - Multimedijske vsebine, 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 

 MOOC - Spletno anketiranje, 1. 3. 2021 do 4. 4. 2021 

 Študijsko srečanje za srednješolske učitelje kemije, avgust 2021 

Nataša Pavlina 

Skaza 

Seminar za mentorje tekmovanja o sladkorni bolezni, 19.9.2020, 

Ljubljana 

 Dan fiziologije, 10.12. 2020 

 Študijsko srečanje za srednješolske učitelje biologije, avgust 

2021 

 Ekskurzija v Notranjski regijski park, 25.8. 2021  

Alenka Perko 

Bašelj 

Dan fiziologije, 10. 12. 2020 

 3.strokovni posvet o delu z nadarjenimi, 29.1. 2021 

 Izobraževanje za zunanje ocenjevalce na maturi, 10. 6. 2021 

 Študijsko srečanje za srednješolske učitelje biologije, avgust 

2021 

 Ekskurzija v Notranjski regijski park, 25.8. 2021  

Ljudmila 

Vrhovnik 

Dan fiziologije, 10.12. 2020 

 Študijsko srečanje, avgust 2021  

 Ekskurzija v Notranjski regijski park, 25.8. 2021 

 



 

Stran | 65  

 

Poročilo  o delu INF-FIZ aktiva  za šolsko leto 2020/21 
 

VODJA AKTIVA Mateja Erjavec 

ČLANI AKTIVA Aleš Razinger, Gorazd Kovačič, Maja Glavič, Nina Vidic 

DELO V ŠOLSKEM 

LETU 2020/21 (glede 

na načrt, kaj je bilo 

realizirano, kaj 

dodatno izvedeno) 

– Skrb za IKT opremo in informacijska omrežja (strojna 

in programska oprema, pomoč učiteljem pri uporabi, 

testiranje opreme, sklepanje pogodb, upravljanje 

licence in podatkovnih baz); 

– Skrb za spletno stran šole 

– Pomoč sodelavcem in sodelavkam pri uporabi IKT 

opreme 

– Pomoč dijakom in dijakinjam ter staršem pri uporabi 

IKT opreme 

– Skrb za office365 

– Skrb za SIO mdm bazo – aai računi 

– vodenje administracije za vpis dijakov v skupine za 

ITS in projektno delo, urejanje spletne strani in 

spletne učilnice 

– administracija različnih baz podatkov, spletnih strani, 

spletnih učilnic; 

– urejanje in skrb eAsistenta, obveščanje učiteljev o 

novostih; 

– sodelovanje z Arnesom; 

– pomoč zaposlenim in dijakom pri uporabi IKT; 

– INFO tabla (izdelava, urejanje in objavljanje vsebin); 

– tehnična izvedba ali pomoč pri izvedbi posameznih 

prireditev na šoli (ozvočenje, slikanje, snemanje…); 

– objava gradiva na spletni učilnici; 

– organizacija krvodajalske akcije; 

– izobraževanje v skladu z načrtom izobraževanja;  

– upravljanje šolskih garderobnih omaric; 

– šolsko tekmovanje iz fizike; 

– priprava dijakov na regijsko tekmovanje iz fizike; 

– čebelarski krožek;  

– sodelovanje v projektu Pedagogika 1:1; 

– skrb za čebeljo družino; 

– prenova eksperimentalnih vaj za delo na daljavo;  

– snemanje posameznih vaj v laboratoriju;  

– opravljanje meritve vaj za delo na daljavo; 

– prenova/osvežitev spletne učilnice za vaje; 

– nakup nove opreme in pripomočkov za poskuse; 

– ESS projekt PODVIG – podjetnost 
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– Organizacija in izpeljava projektnega dne online 

(tehnična podpora) 

– Mentorstvo na tekmovanju POPRI -tekmovanje za 

najboljšo poslovno idejo 

– IKT pomoč v času dela na daljavo učiteljem in 

dijakom 

SODELOVANJE NA 

TEKMOVANJIH 

- šolsko tekmovanje iz fizike; 

- Tekmovanje srednješolscev v znanju fizike Čmrlj 

- regijsko tekmovanje POPRI – tekmovanje za 

najboljšo poslovno idejo 

ANALIZA DOSEŽENIH 

CILJEV 

Cilji so bili v večini doseženi. Je pa pri dosegi le-teh težave 

povzročala epidemija korone.  

DELO Z 

NADARJENIMI DIJAKI 

- šolsko tekmovanje iz fizike; 

- tekmovanje srednješolscev v znanju fizike Čmrlj 

- čebelarski krožek 

- regijsko tekmovanje POPRI – tekmovanje za 

najboljšo poslovno idejo 

SODELOVANJE Z 

OSTALIMI AKTIVI 

- sodelovanje z vsemi aktivi na področju IKT-ja ter 

različnih 

prireditvah šole; 

- sodelovanje z OZRK-LJ in Klubom 25 (krvodajalska, 

EPP, Moščanski dan sosedov); 

- ČZS in ČD Mokronog-Trebelno (čebelarski krožek); 

- Arnes, eAsistent, eŠola 

- Medpredmetno sodelovanje s profesorico Damijano 

Mihić (angleščina) 

 

VKLJUČENOST V 

ŠOLSKE PROJEKTE 

- Projekt Podvig – podjetnost v Gimnazijah 

- Projekt Inovativna pedagogika 1:1 

- Projekt CodeWeek 

 
Poročilo o izobraževanju članov INF-FIZ aktiva v šolskem letu 2020/21    
 

PRIIMEK IN IME   

Glavič Maja Fizikalne vsebine z didaktiko (PEF) - realizirano 

 Nadarjenost v učnem kontekstu (PEF) - realizirano 

 Fizika snovi z didaktiko (PEF) - realizirano 

 Udeležba na seminarju iz varnosti in zdravja pri delu za 

varno delo z nevarnimi snovmi (v okviru STRš)- realizirano 

Aleš Razinger Seminar  za mentorje krvodajalstva, 22. 9. 2020 med 

15.00 in 16.30 na OZRK-LJ 
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Nina Vidic Od ankete do interpretacije rezultatov statističnih analiz s 

pomočjo Excela (24 ur, 1,50 točk, 3 dni po 8 ur v Kranju) 

 Spodbujanje inovativnosti in podjetnosti ter podjetništva v 

šolskem prostoru (8 ur, 0,50 točke, Zavod Sv. Stanislava) 

 SRC izobraževanja preko webinarjev na vsake 14 dni ob 

sredah ob 10:00 uri.  

 Od ideje do projekta (Karierni center v sklopu Kariernega 

tabora 2) 

 Finančno izobraževanje učiteljev za mentorje finančnega 

opismenjevanja mladih (20 ur, 1 točka, Moje finance) 

 Rast podjetja in prodaja v času koronavirusa (Mastermind 

akademija) 

 PREBOJ 2000 (Mastermind akademija) 

 Družbeno koristno učenje – 7. 6. 2021 

Gorazd Kovačič Strokovni delavec 1 - športno treniranje - športno plezanje 

– izobraževanje na PZS Slovenije v obsegu 95 ur in 20 ur 

hospitacij 

 Učenje naravoslovja je lahko zabavno s pomočjo ikt 

tehnologij v kombinaciji s poučevanjem na prostem – 

Zavod za turizem Idrija v obsegu 24 ur 

Mateja Erjavec 6. zimski seminar za učitelje fizike-ZISUF 2021 

 Študijska skupina za fiziko 

  

 

 

Poročilo  o delu LUM, GLA in KNJIŽNICA aktiva  za šolsko leto 2020/21 
 

VODJA AKTIVA Eva Košorok 

ČLANI AKTIVA Mateja Jakša Jurkovič, Eva Košorok, Irena Šterman 

DELO V ŠOLSKEM 

LETU 2020/21 

Eva Košorok 

- Koordinacija dela pri OIV (Projekt Rastem s knjigo) 

- Izbedba ur za KIZ: 

- 17. 6. 2021 2. letniki (predavanje) 

- 18. 6. 2021 1. letniki (izdelava plakatov o zgodovini 

knjižnic v sodelovanju s prof. Krajnik) 

-  

Irena Šterman  

Delovala je  na mednarodnem sodelovanju šole: kot 

koordinatorka projekta Easmus+  z naslovom The Colors of 
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Science je stalno Poročilo  o delu aktiva GLA, LUM in 

KNJIŽNICA za šolsko leto 2020/21 

- sodelovala  s koordinatorji iz vseh sodelujočih držav, 

s Cmepiusom, z dijaki in profesorji, ki sodelujejo v 

projektu.  

V letošnjem letu je projekt v celoti potekal virualno- 

izvedli smo 6 spletnih srečanj, na katerih so 

sodelovali dijaki in profesorji, koordinatorka je 

sodelovala tudi na treh mednarodnih spletnih 

konferencah in na desetih spletnih sestankih 

koordinatorjev projekta in tam predstavljala naše 

delo na projektu. 

  

- Na državnem nivoju je sodelovala je z ZRSŠ (v okviru 

študijske skupine in kot članica Predmetne razvojne 

skupine za umetnostno zgodovino). 

 

 

-  V okviru medpredmetnih povezav je sodelovala z 

drugimi aktivi. 

 

- V času šolanja na daljavo je vzpostavila spletno 

učilnico knjižnica, ki jo je ves čas pouka na daljavo 

dopolnjevala z aktualnimi in uporabnimi 

informacijami. 

 

Mateja Jakša Jurković 

- Pesem za maturante 2021 (januar do april 2021) 

- Zaključna prireditev ob podeliti spričeval 

 

 

Opomba vodje aktiva:  

Gotovo je na izvedbo projektov v tem šolskem letu vplivalo stanje, ki ga je povzročil novi 

koronavirus, saj je bil pouk v določeni meri okrnjen, knjižnične dejavnosti sploh niso 

potekale, projekti, v katerih se mešajo razredi tudi niso bili dovoljeni. 

 

 

Poročilo o izobraževanju članov aktiva knjižnice, gla, lum za šolsko leto 2020/21 
 

VODJA AKTIVA: 

Eva Košorok 
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Irena Šterman od 17.8.2020 do 16.10.2020: udeležba  na usposabljanjih 

na študijskih srečanjih za srednje šole za likovno umetnost 
in udeležba  na usposabljanjih na študijskih srečanjih za 
srednje šole za umetnostno zgodovino 

30.4.2021: Izobraževanje  (on-line) za nove projekte 

Erasmus+ (v organizaciji Cmepiusa) 

20. avgust 2021: študijska skupina za likovno umetnost 

(Celje, Prva gimnazija) 

17. in 18. 8. 2021: Ars electronica, Linz (izobraževanje za 

Pedagogiko 1:1) 

 

 

 
Poročilo o delu aktiva športne vzgoje za šolsko leto 2020/21 
 

VODJA AKTIVA Miha Bavčar 

ČLANI AKTIVA Slak Alenka, Gomilar Suzana, Rok Gostiša 

DELO AKTIVA V 

ŠOLSKEM LETU 

(glede na načrt, kaj je 

bilo realizirano, kaj 

dodatno izvedeno) 

- MOŠČANSKA OLIMPIJADA / ni bila izvedena 

- KRST ZA PRVOŠOLCE / ni bil izveden 

- STATUS ŠPORTNIKA / pomoč dijakom športnikom pri 

usklajevanju učnih in športnih aktivnosti/ prof. 

Bavčar 

- ŠOLSKA TEKMOVANJA ni bilo tekmovanj 

- SIMBIOZA GIBA ni bila izvedena 

- LJUBLJANSKI MARATON / ga ni bilo 

- DRUŽENJE S STARŠI/ ni bilo izvedeno 

- KROŽEK / 5x fitnes 

- PROJEKTNI DNEVI / mentorstvo skupinam 

- PROMOCIJA ŠOLE IN PRENOVA PROMOCIJSKEGA 

GRADIVA / predstavitev gimnazije na osnovnih šolah, 

izdelava celotne nove podobe promocijskega gradiva 

/ prof. Slak in Gomilar 

- TOČKOVANJE ZA “naj razred” – spremljanje dijakovih 

dosežkov in njihovo vrednotenje, nagradni izlet / 

prof. Gomilar 

- DIJAŠKA SKUPNOST / mentorica prof. Slak 

- PROTIPOŽARNA VARNOST/ prof. Bavčar 

- MEPI / vodja projekta/ prof. Slak 



 

Stran | 70  

 

- ŠOLSKI SKLAD / članstvo v UO Šolskega sklada/ prof.  

Gomilar 

- ŠPORTNIKU PRIJAZNA ŠOLA/ pomoč pri  potrjevanju 

potrebne dokumentacije/prof. Gomilar, Slak, Bavčar 

- Sem IN zdravo živim/ je bil izveden 

- Mentorstvo prof. Gostiši ( Prof. Bavčar ) 

 

 

ANALIZA DOSEŽENIH 

CILJEV 

 

- pridobitev priznanja za razvit pristop k spodbujanju 

dvojne kariere in zagotavljanju športnikom 

prijaznega izobraževanja 

- nova podoba promocijskega materiala  

- promocija šole 

- posodobitev spletnih učilnic za športno vzgojo  

- sodelovanje z RZS – postali smo eden izmed regijskih 

centrov v trenažnem procesu mladih rokometašev in 

rokometašic 

- Projekt Sem In zdravo živim je bil uspešno izveden. 

Udeležili so se ga dijaki 1., 2., in 3. letnikov. 

 

 

DELO Z 

NADARJENIMI DIJAKI 

- STATUS ŠPORTNIKA / dijaki -športniki, ki zaprosijo za 

prilagoditev pouka, imajo priznan status športnika, s 

katerim so upravičeni do prilagoditve pouka. Skrbnik 

statusov je bila prof. Gomilar 

- V 1.a (prof. Slak), 1.b (prof. Dretnik), 2. a (prof. 

Bogolin), 2. b (prof. Jerebic), 3.a (prof. Bavčar), 4.a 

(prof.Gomilar). V razred so vključeni dijaki športniki 

(*športni razred*) / aktivno sodelovanje s starši in 

trenerji  

- Dijaki zastopajo našo šolo na šolskih tekmovanjih  ( 

TEKMOVANJ NI BILO!!!). 

SODELOVANJE Z 

OSTALIMI AKTIVI 

- Sodelovanje pri projektnih dnevnih 

- Sodelovanje pri informativnih dnevih 

- Sodelovanje pri promociji šole 

 

VKLJUČENOST V 

ŠOLSKE PROJEKTE 

- vključeni v projekt: Promocija šole  

- vključeni v projekt: Samoevalvacija 

- vključeni pri pripravi informativnega dne 

- vključeni v MEPI  
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- vključeni v projekt: Zdrava šola 

- vključeni v projekt Sem IN zdravo živim 

 

 

 

Poročilo o izobraževanju članov aktiva za športno vzgojo v šolskem letu 2020/21    
 

VODJA AKTIVA:  Miha Bavčar 

Bavčar Miha Izobraževanja v okviru šole, rokometni seminar 

Slak Alenka Izobraževanja v okviru šole, MEPI (izobraževanje za 

mentorja, vodjo odprave, digitalni dnevnik…) 

Gomilar Suzana Izobraževanja v okviru šole, rokometni seminar 

Gostiša Rok Izobraževanja v okviru šole 

  

 

                                                            

Poročilo o izobraževanju kolektiva 
 
Tudi izobraževanja so bila v šolskem letu 2020/21 prilagojena možnostim.  

 

1. Izobraževanje Zoom 8.9. ali 14.9.2020 

2. Katja Vidmar (Belgija izobraževanje), Tanja Ziherl Hočevar (Samomorilnost) 22.9.2020 

3. Mateja Gregorič Jagodic: Kritično mišljenje 12.10.2020 

4. Komunikacija, pravne poti pri izobraževanju na daljavo, dr. Nina Ana Jagger  9.12.2020 

5. dr. Damjana Pondelek: Urednica: Krepitev odnosov, sodelovanja, zaupanja 11.3.2021  

6. Akademija poguma: Cikel predavanj med epidemijo (ves april 2021) 

7. Potep po Sloveniji 20.5.2021 

8. Na potep z Ljubljanskim zmajem, 29.6.2021 

 

 

                                                                                                                

Ravnateljica: Špela Škof Urh, prof. fiz.  

 

Priloga 1: Uspeh na maturi 2021. 

Priloga 2: Samoevalvacijsko poročilo (za šolsko leto 2020/21). 

Priloga 3: Delo po mesecih. 

Priloga 4: Anketa o šolski prehrani. 

Priloga 5: OKS cerifikat 

 

 

Poročilo je bilo potrjeno na ….. seji sveta šole dne………. 


