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UVODNIK
Za nami je šolsko leto 2011/2012 in obenem petnajsto leto delovanja Gimnazije Litija. Ne vem, ali je to že
čas, ko lahko govorimo o tradiciji naše šole, vem pa
zagotovo, da je minilo še eno kvalitetno šolsko leto
in z njim vse, kar spada k šolskemu dogajanju: skrbi,
uspehi, načrtovanje, veselje, dogovarjanje, ocenjevanje, radost, upanje, pogovarjanje, dogovarjanje, potrjevanje, odkrivanje, zaupanje, razumevanje, spoznavanje, dokazovanje …
Marsikaj od tega se da razbrati tudi iz letopisa, ki je
v takšni obliki prvič pred nami. Morda je res moralo
miniti petnajst let neutrudnega dela, da se »razgreti
konj« malo ustavi in pogleda nazaj. Ob tem pogledu
nas preplavi dober občutek in že zato je pogled naprej lahko toliko lepši kljub času, ki ga živimo v tem
trenutku …

ki med nami odraste, dozori. Tudi letošnja generacija
pušča za seboj lepe spomine. Zadnji bodo zagotovo
vrhunski rezultati na maturi. Vest, ki je vredna velike
objave, na prvi strani časopisa, predvsem lokalnega,
saj večina občanov tako čuti s svojo šolo v svoji sredini.
Čestitke torej dijakom, profesorjem za takšne uspehe
in zahvala vsem, ki nam dajejo moralno podporo. Tudi
v prihodnosti jo potrebujemo.

Šolsko leto je bilo uspešno in tudi bogato z dogodki
na različnih področjih, kar je razvidno iz vsebine letopisa. Težko jih je zgolj naštevati, ne da bi vsaj nekaj
zapisala ob posameznih, v uvodniku pa gotovo ne bi
bilo prostora za vse.
Pa vseeno. Delo je potekalo v skladu z letnim delovnim načrtom in bilo obogateno z mnogo dodatnimi
dejavnostmi. Na trenutke kar malo preveč za majhno
šolo – za tako malo članov učiteljskega zbora in relativno malo dijakov. Mlad človek je ustvarjalen; glasba,
ples, gledališče, debata, likovno ustvarjanje, tekmovanja, bralna dejavnost, šport, raziskovanje, eksperimentiranje ... Vse to je bogatilo dijake, profesorje, tudi
starše. In ni bilo malo trenutkov, ki so bili enkratni,
neponovljivi.

Vida Poglajen, ravnateljica

Vsako leto se poslovimo od generacije (maturantov),
Gimnazija Litija
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ŠOLSKA KRONIKA 2011/2012
SEPTEMBER

20. 10. Gledališki abonma (Pohujšanje v dolini
šentflorjanski)
22. 10. Debatni turnir (Gimnazija Celje – Center)
24. 10. Obisk dijakov slovenske gimnazije iz Celovca
28. 10.–30. 10. Izbirna ekskurzija na Češko (Brno,
Praga, Kutna Hora)

1. 9. Prvi šolski dan
1. 9.–3. 9. Pevski tabor (Čatež)
6. 9. Roditeljski sestanek za 1. in 4. letnik
9. 9.– 10. 9. Strokovna ekskurzija za 4. letnik (Verona,
Benetke)
13. 9. Roditeljski sestanek za 2. in 3. letnik
20. 9. Strokovna ekskurzija za 1. letnik (Koroška)
22. 9. Športni dan za 3. letnik
24. 9. Strokovna ekskurzija za dijake 4. letnika
v okviru maturitetnega predmeta geografija
(Primorska)
26. 9.–30. 9. Izmenjava – obisk nizozemskih dijakov v
Sloveniji
28. 9. Seja sveta šole
28. 9. Športni dan za 1. in 2. letnik
29. 9. Družabni večer: Nariši svoj dan
29. 9. Izbirno tekmovanje iz logike
30. 9.–1. 10. Strokovna ekskurzija za 2. letnik (Firence,
Toskana)

NOVEMBER
2. 11.–4. 11. Jesenske počitnice
7. 11.–18. 11. Trening učinkovitega učenja za 1. letnik
8. 11. Športni dan za 1. letnik
8. 11. Gledališki abonma (Namišljeni bolnik)
11. 11. Področno tekmovanje v rokometu (dijakinje)
12. 11. Državno tekmovanje iz logike
12. 11. Debatni turnir (Gimnazija Ravne na
Koroškem)
19. 11. Strokovna ekskurzija za dijake 2. letnika v
okviru izbirnega predmeta umetnostna zgodovina
19. 11. Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni
bolezni
22. 11. Gledališki abonma (Ko sem bil mrtev)
24. 11. Krst dijakov prvega letnika
29. 11. Športni dan za 4. letnik

OKTOBER
7. 10. Dan šole
12. 10. Delavnica z gongi in ostalimi tradicionalnimi
glasbili
14. 10. Šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni
bolezni
14. 10.–15. 10. Strokovna ekskurzija za 3. letnik
(Budimpešta)
14. 10.–15. 10. Strokovna ekskurzija za dijake 4.
letnika v okviru maturitetnega predmeta zgodovina
(Posočje)
14. 10.–17. 10. Mednarodni debatni turnir v Črni Gori
(Podgorica)
Letopis 2011/2012

DECEMBER
1. 12. Regijsko tekmovanje v astronomiji
1. 12. Prireditev Gimnazija Litija preklaplja na
digitalno
1. 12.–23. 12. Dobrodelna akcija zbiranja rabljenih
igrač, oblek in pisarniškega materiala
1. 12.–3. 12. Mednarodni debatni turnir (Gimnazija
Franca Miklošiča, Ljutomer)
2. 12. Začetek tečaja poznavanja omrežij CISCO
CNAAD
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10. 12. Debatni turnir (Gimnazija Litija)
17. 12. Državno tekmovanje v astronomiji
23. 12. Novoletna prireditev
23. 12. Podeželje v prazničnem mestu (dobrodelna
akcija prodaje izdelkov dijakov Gimnazije Litija za
pomoč socialno ogroženi družini)
27. 12.–30. 12. Novoletne počitnice

19. 3. Državno tekmovanje iz angleščine
21. 3. Pevska gimnazijada
22. 3. Državno tekmovanje v Ekokvizu
23. 3. Regijsko tekmovanje iz fizike
24. 3. Pohod Litija–Geoss–Litija (akcija Očistimo
Slovenijo)
24. 3. Državno tekmovanje iz biologije
24. 3. Državno tekmovanje v programiranju
24. 3. Državni debatni turnir v angleškem jeziku (II.
gimnazija Maribor)
28. 3. Premiera gledališke predstave Teatra 16
28. 3. Regijsko tekmovanje iz matematike
30. 3. Maturantski ples
30. 3.–31. 3. Državni debatni turnir v slovenskem
jeziku (Gimnazija Šentvid)
31. 3. Državno tekmovanje iz zgodovine

JANUAR
5. 1. Šolsko tekmovanje iz nemščine
12. 1. Prva redovalna konferenca za vse letnike
17. 1. Glasbena matineja za 1. letnik (Latino)
17. 1. Roditeljski sestanek za 1. in 4. letnik
19. 1.–21. 1. Smučarski tabor (Cerkno)
24. 1. Roditeljski sestanek za 2. in 3. letnik
25. 1. Šolsko tekmovanje iz zgodovine
28. 1. Debatni turnir (Dvojezična srednja šola
Lendava)

APRIL
1. 4.–25. 4. Dobrodelna akcija zbiranja sredstev za
pomoč družini s težko bolnim otrokom
2. 4. Šolsko tekmovanje iz kemije
3. 4. Gledališki abonma (Malomeščani)
10. 4. Roditeljski sestanek za 2. in 3. letnik
14. 4. Državno tekmovanje iz fizike
17. 4. Roditeljski sestanek za 4. letnik
19. 4. Gledališki abonma (Gospoda Glembajevi)
24. 4. Roditeljski sestanek za 1. letnik
24. 4. Glasbena matineja za 1. letnik (Z glasbo do
španskega srca)
25. 4. Literarni večer srednjeveške poezije
30. 4. Prvomajske počitnice

FEBRUAR
1. 2. Področno tekmovanje v nogometu (dijaki)
2. 2. Projektni dan (pretakanje, prehajanje)
2. 2. Izbirno tekmovanje iz biologije
10. 2.–11. 2. Informativni dan
10. 2. Športni dan za 1. in 2. letnik
14. 2. Državno tekmovanje iz nemščine
14. 2. Športni dan za 3. letnik
15. 2. Gledališki abonma (Beneški trgovec)
20. 2.–24. 2. Zimske počitnice
24. 2. Šolsko tekmovanje v programiranju
28. 2. Seja sveta šole

MAJ

MAREC

3. 5.–28. 5. Dobrodelna akcija zbiranja rabljenih igrač,
oblek in pisarniškega materiala
7. 5. Začetek maturitetnih izpitov (slovenščina – esej)
7. 5.–11. 5. Izmenjava – obisk naših dijakov na Nizozemskem

9. 3. Konec tečaja poznavanja omrežij CISCO CNAAD
in končni izpit
15. 3. Šolsko tekmovanje iz matematike
Gimnazija Litija
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10. 5. Športni dan za 2. letnik
11. 5. Šolski plesni festival
11. 5.–12. 5. Strokovna ekskurzija za 1. letnik
(München)
16. 5. Športni dan za 3. letnik
19. 5. Državno prvenstvo v lokostrelstvu
21. 5. Tekmovanje Znanost mladini
24. 5. Druga redovalna konferenca za 4. letnik
25. 5. Ulična četvorka
25. 5.–26. 5. Ekskurzija za starše (Verona)
26. 5. Pohod za zdravje (Jevnica–Janče–Litija)
28. 5. Zaključek pouka za 4. letnik
31. 5. Strokovna ekskurzija za 2. letnik (Trst, Gradež,
Oglej)
JUNIJ
2. 6.–15. 6. Pisni maturitetni izpiti
7. 6.–9. 6. Izbirna ekskurzija Po Trubarjevih poteh
(Nemčija)
8. 6. Pohod Litija–Šmartno–Bogenšperk–Litija
11. 6. Predavanje gostov iz Malavija
13. 6. Zaključna prireditev
15. 6.–16. 6. Nagradna ekskurzija v okviru projekta
Evrošola (Strasbourg, Paris)
16. 6.–23. 6. Ustni maturitetni izpiti
20. 6. Druga redovalna konferenca za 1., 2. in 3. letnik
22. 6. Zaključek pouka
JULIJ
16. 7. Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni
maturi

Letopis 2011/2012
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UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2011/2012
V spodnji razpredelnici je prikazana uspešnost v odstotkih po 1. in 2. redovalni konferenci ter vseh treh
izpitnih rokih.
1. a

1. b

1. c

2. a

2. b

2. c

3. a

3. b

3. c

4. a

4. b

4. c

Šola

1. r. k.

79,3

72,4

68,9

80,0

58,0

67,7

63,3

83,3

63,0

77,4

81,5

81,2

73,0

2. r. k.

85,7

82,2

69,0

83,4

64,5

80,6

66,6

86,7

70,0

93,5

92,6

96,8

81,0

1. rok

89,3

86,2

79,3

86,7

77,4

83,9

73,3

93,3

80,0

100

92,6

96,8

86,3

2. rok

92,8

96,4

82,7

92,8

92,9

90,3

86,7

96,7

93,3

100

96,3

96,8

93,1

3. rok

92,8

100

89,3

96,4

96,6

100

93,3

96,7

93,3

100

96,3

96,8

96,0

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

Pdb.

Db.

Zd.

Nzd.

Neoc.

1. a

2

10

11

3

1

1

1. b

2

8

12

6

0

0

1. c

4

3

12

5

1

1

2. a

4

11

9

3

1

0

2. b

3

11

4

9

1

0

2. c

5

8

8

10

0

0

3. a

4

6

10

7

2

0

3. b

5

8

12

4

1

0

3. c

4

5

12

7

0

2

4. a

7

10

12

2

0

0

4. b

12

6

7

1

1

0

4. c

8

12

9

2

0

1

Skupaj

60

98

118

59

8
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POHVALE IN PRIZNANJA
Dijaki, ki so v šolskem letu 2011/2012 prejeli pohvalo ali priznanje šole:
IME

PRIIMEK

RAZRED

Robert

Barachini

1. a

Neja
Jan

Breskvar
Starc

1. a
1. a

Matjaž

Cirar

1. b

Lučka
Polona

Guna
Blaznik

1. b
1. c

Kevin

Cvetežar

1. c

Anja

Drnovšek

1. c

Lara

Jerkovič

1. c

Mehmed
Tim
Hana

Kadić
Šteferl
Weis

1. c
1. c
1. c
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POHVALA/
OBRAZLOŽITEV
PRIZNANJE
PO
za odličen učni uspeh, za srebrno priznanje za raziskovalno nalogo iz matematike Znanost mladini, za bronasto priznanje iz logike, za bronasto priznanje na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru, za bronasto
priznanje iz znanja o sladkorni bolezni
PO
za odličen učni uspeh
PO
za srebrno priznanje na izbirnem tekmovanju iz matematike, za bronasto priznanje iz znanja o sladkorni
bolezni
PO
za odličen učni uspeh, za bronasto priznanje na tekmovanju iz kemije
PO
za odličen učni uspeh
PO
za odličen učni uspeh, za bronasto priznanje na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru, za bronasto
priznanje na tekmovanju iz kemije, za bronasto priznanje iz znanja o sladkorni bolezni
PO
za srebrno priznanje na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru, za bronasto priznanje iz logike
PO
za odličen učni uspeh, za bronasto priznanje na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru, za bronasto
priznanje na tekmovanju iz kemije, za bronasto priznanje iz znanja o sladkorni bolezni
PO
za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike, za srebrno priznanje iz znanja o sladkorni bolezni,
za srebrno priznanje na izbirnem tekmovanju iz matematike, za bronasto priznanje na tekmovanju iz kemije
PO
za odličen učni uspeh
PO
za vestno delo v razredni skupnosti
PO
za odličen učni uspeh, za bronasto priznanje na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru
9
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Simon
Matic

Aleksič
Rogan

2. a
2. a

PO
PO

Sara

Smrekar

2. a

PO

Matej

Starič

2. a

PO

Tin

Troha

2. a

PO

Matevž
Klara
Gal

Vidic
Lenart
Mavretič

2. a
2. b
2. b

PO
PO
PO

Domen

Ocepek

2. b

PO

Tia

Pavšek

2. b

PO

Nika

Šepec

2. b

PO

Tilen

Tršelič

2. b

PO

Aleksander

Grubar

2. c

PO

Marko

Guskić

2. c

PO

Tanita

Ostrožnik

2. c

PO

Žan

Pirc

2. c

PR

Eva

Prašnikar

2. c

PO
PO
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za odličen učni uspeh
za odličen učni uspeh, za bronasto priznanje na tekmovanju iz kemije
za srebrno priznanje iz nemščine, za bronasto priznanje na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru
za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike, za bronasto priznanje na tekmovanju Mednarodni
matematični kenguru, za bronasto priznanje iz fizike
za odličen učni uspeh, za srebrno priznanje na izbirnem tekmovanju iz matematike, za bronasto priznanje
iz kemije, za bronasto priznanje iz fizike, za srebrno priznanje iz astronomije
za odličen učni uspeh
za odličen učni uspeh, za bronasto priznanje iz logike
za sodelovanje na literarnem večeru in Pevski gimnazijadi
za odličen uspeh, za sodelovanje na literarnem večeru
in Pevski gimnazijadi
za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemščine
za sodelovanje na literarnem večeru in Pevski gimnazijadi
za odličen učni uspeh, za sodelovanje na literarnem večeru in Pevski gimnazijadi
za odličen učni uspeh, za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz fizike
za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemščine
za odličen učni uspeh, za bronasto priznaje iz znanja o
sladkorni bolezni
za 1. mesto na državnem tekmovanju v Ekokvizu, za
zlato priznanje na državnem tekmovanju iz kemije, za
srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja
o sladkorni bolezni, za srebrno priznanje na državnem
tekmovanju iz astronomije
za odličen učni uspeh
za odličen učni uspeh, za bronasto priznanje iz kemije
10
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Urban

Simončič

2. c

PO

Primož
Jure

Berčan
Hostnik

3. a
3. a

PO
PO

Vita
Jerica
Nina
Barbara
Barbara
Neja
Petra
Miha

Hudi
Keršnik
Nenadović
Razboršek
Agrež
Bajc
Cirar
Mohorko

3. a
3. a
3. a
3. a
3. b
3. b
3. b
3. b

PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

Barbara
Aleš
Anže

Sotenšek
Turšič
Gospeti

3. b
3. b
3. c

PO
PO
PR

Nik
Miha
Kaja
Špela
Tina

Lupše
Medvešek
Štojs
Zaman
Breskvar

3. c
3. c
3. c
3. c
4. a

PO
PO
PO
PO
PR

Matej

Čadež

4. a

PR

Urh
Nejc

Grobljar
Jakoš

4. a
4. a

PR
PO

Janez

Kuhar

4. a

PO

Daša

Rajh

4. a

PR

Maja

Šuštaršič

4. a

PR
PO
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za odličen učni uspeh, za bronasto priznanje iz znanja
o sladkorni bolezni
za odličen učni uspeh
za srebrno priznanje iz logike, za srebrno priznanje na
izbirnem tekmovanju iz matematike
za odličen učni uspeh
za odličen učni uspeh
za slikarsko razstavo na šoli
za odličen učni uspeh
za odličen učni uspeh
za odličen učni uspeh
za odličen učni uspeh
za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemščine
za odličen učni uspeh
za odličen učni uspeh
za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz zgodovine, za bronasto priznanje iz logike
za odličen učni uspeh
za odličen učni uspeh
za odličen učni uspeh
za odličen učni uspeh
za odličen uspeh v vseh štirih letih, za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz biologije in za srebrno
priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni
za odličen učni uspeh v vseh štirih letih, za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz fizike
za štiriletno sodelovanje v pevskem zboru
za prizadevno delo na področju ekologije in za odličen
učni uspeh
za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz programiranja
za odličen učni uspeh v vseh štirih letih in za štiriletno
sodelovanje v pevskem zboru
za štiriletno sodelovanje v pevskem zboru
za odličen uspeh
11
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Veronika
Marjeta
Urška

Vidic
Žagar
Černe

4. a
4. a
4. b

PR
PR
PR

Bojan
Marko

Dolinšek
Firm

4. b
4. b

PR
PR

Lea

Gašparič

4. b

Monika
Tomaž

Hadžić
Kajtna

4. b
4. b

PR
PO
PO
PR

Manca

Kolar

4. b

PR

Zala
Špela
Janez Jani
Domen
Špela
Staš

Kuretič
Lipovšek
Majes
Malis
Pikl
Strle

4. b
4. b
4. b
4. b
4. b
4. b

PR
PO
PR
PO
PR
PR

Blaž
Lavra
Rok

Vozelj
Ambrož
Drnovšek

4. b
4. c
4. c

PO
PO
PR

Špela

Drnovšek

4. c

PR

Rok Vinko
Mojca

Godicelj
Juteršek

4. c
4. c

PR
PR

Selmir

Kadić

4. c

PR
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za odličen učni uspeh v vseh štirih letih
za odličen učni uspeh v vseh štirih letih
za odličen učni uspeh v vseh štirih letih in za večletno
sodelovanje v debatnem klubu
za odličen učni uspeh v vseh štirih letih
za večletno sodelovanje v debatnem klubu, za bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz kemije in za
srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz biologije
za večletno sodelovanje v debatnem klubu
za odličen učni uspeh
za odličen uspeh
za odličen učni uspeh v vseh štirih letih in za večletno
sodelovanje v debatnem klubu in pevskem zboru
za odličen učni uspeh v vseh štirih letih in za večletno
sodelovanje v debatnem klubu
za večletno sodelovanje v debatnem klubu
za odličen učni uspeh
za večletno sodelovanje v pevskem zboru
za odličen uspeh
za odličen učni uspeh v vseh štirih letih
za odličen učni uspeh v vseh štirih letih, za srebrno
priznanje na izbirnem tekmovanju iz matematike in za
srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz biologije
za odličen učni uspeh
za odličen uspeh
za večletno sodelovanje pri Teatru 16, debatnem klubu
in pevskem zboru
za odličen učni uspeh v vseh štirih letih in za srebrno
priznanje na izbirnem tekmovanju iz matematike
za večletno sodelovanje v debatnem klubu
za odličen učni uspeh v vseh štirih letih, za bronasto
priznanje na šolskem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru, za srebrno priznanje na državnem
tekmovanju iz biologije
za odličen učni uspeh v vseh štirih letih
12
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Petra

Komat

4. c

PR

Tanja
Klemen

Komučar
Lovšin

4. c
4. c

PR
PR

Maša
Tjaša
Klavdija

Mesarič
Mlakar
Obreza

4. c
4. c
4. c

PO
PO
PR

Letopis 2011/2012

za večletno sodelovanje pri Teatru 16 in v debatnem
klubu
za odličen učni uspeh v vseh štirih letih
za odličen učni uspeh v vseh štirih letih, za bronasto
priznanje na šolskem tekmovanju Mednarodni matematični kenguru in za večletno sodelovanje v šolski
dijaški skupnosti
za odličen učni uspeh
za večletno sodelovanje v šolski dijaški skupnosti
za odličen učni uspeh v vseh štirih letih
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REZULTATI MATURE NA GIMNAZIJI
LITIJA 2011 IN 2012
2011: Maturo je opravljalo 83 dijakov. Uspešnih je bilo 82 dijakov. Uspeh je bil 98,8 %. Republiško povprečje
je bilo 92,07 %.
2012: Maturo je opravljalo 85 dijakov. Uspešnih je bilo 85 dijakov. Uspeh je bil 100 %. Republiško povprečje
je bilo 93,05 %.
Povprečno število doseženih točk:

Gimnazija Litija

Republika Slovenija

Razlika

2011

20,78

19,70

+1,08

2012

21,69

20,21

+1,48

Dosežen splošni uspeh:
2011
ŠTEVILO

%

2012
ŠTEVILO

%

Odlični

29

35,0

35

41,2

Prav dobri

27

32,5

31

36,5

Dobri

23

27,7

17

20,0

Zadostni

3

3,6

2

2,3

Nezadostni

1

1,2

0

0

Skupaj

83

100

85

100

Gimnazija Litija
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Odlični dijaki s pohvalo 2011:
Matjaž Drolc (32 točk)
Maša Gril (32 točk)
Anita Kosmač (32 točk)
Ana Matko (30 točk)
Nejc Petek (31 točk)
Sebastjan Pogorevc (32 točk)
Gašper Slapničar (32 točk)
Vita Zalar (34 točk)

Odlični dijaki s pohvalo 2012:
Tina Breskvar (32 točk)
Matej Čadež (30 točk)
Bojan Dolinšek (31 točk)
Mojca Juteršek (34 točk)
Manca Kolar (33 točk)
Klemen Lovšin (34 točk)
Maša Mesarič (30 točk)
Špela Pikl (30 točk)
Staš Strle (31 točk)

Posebno uspešni dijaki pri posameznih predmetih:
V letu 2011 je Matjaž Drolc dosegel najboljši rezultat v državi pri fiziki, Vita Zalar pa pri sociologiji.
V letu 2012 je Mojca Juteršek dosegla najboljši rezultat v državi pri matematiki, Daša Rajh pri sociologiji,
Marjeta Žagar pa pri psihologiji.

Letopis 2011/2012
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OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
Dijaki 1. letnikov so zbrali v povprečju 138 ur (največ dijakinja 1. c, Lara Jerkovič, 349 ur), dijaki 2. letnikov 128
ur (največ dijak 2. a, Matej Starič, 314 ur), dijaki 3. letnikov 138 ur (največ dijak 3. b, Aleš Turšič, 322 ur) in dijaki 4.
letnikov v povprečju 87 ur (največ dijak 4. c, Rok Drnovšek, 233 ur). V zadnjem šolskem letu je 39 dijakov (11%)
1., 2. in 3. letnikov za 100 % preseglo obvezno kvoto ur, kar pomeni, da so bili nadpovprečno aktivni v različnih
dejavnostih, ki jih je organizirala šola.
Vsebina

Letnik

Največje
možno
število ur

Izvajalec/organizator

Pevski tabor

2., 3., 4. letnik

30

Anita Medvešek, prof.

Ekskurzija v Benetke in Verono

4. letnik

30

C. M. T. d. o. o.

Ekskurzija na Koroško

1. letnik

10

Peter Avbelj, prof.

1. športni dan
(planinski pohod)

3. letnik

8

Aktiv profesorjev športne vzgoje

1. športni dan (orientacija)

1., 2. letnik

8

Aktiv profesorjev športne vzgoje

Ekskurzija v Firenze

2. letnik

30

C. M. T. d. o. o.

Ekskurzija v Budimpešto

3. letnik

30

C. M. T. d. o. o.

Izbirna ekskurzija na Češko

3., 4. letnik

30

Gimnazija Litija

Ekskurzija v Cern

1., 2., 3. letnik

30

Damjan Štrus, prof.

Trening učinkovitega učenja

1. letnik

20

Društvo SMO

1. športni dan (izbirni športi)

4. letnik

8

Aktiv profesorjev športne vzgoje

2. športni dan (kopanje)

1. letnik

8

Aktiv profesorjev športne vzgoje

Smučarski vikend

2., 3., 4. letnik

30

Janez Medved, prof.

2. športni dan (izbirni športi)

2. letnik

8

Aktiv profesorjev športne vzgoje

3. športni dan
(drsanje, kopanje …)

1. letnik

8

Aktiv profesorjev športne vzgoje

Informativni dan

1., 2., 3. letnik

9
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2. športni dan (izbirni športi)

3. letnik

8

Aktiv profesorjev športne vzgoje

Pevska gimnazijada

1., 2., 3., 4. letnik

3

Špela Novljan Potočnik, prof.

Gledališka premiera

1., 2., 3., 4. letnik

3

Peter Avbelj, prof.

Gimnazija Litija
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Literarni večer

2. letnik

30

Špela Novljan Potočnik, prof.

3. športni dan (izbirni športi)

3. letnik

8

Aktiv profesorjev športne vzgoje

3. športni dan (izbirni športi)

2. letnik

8

Aktiv profesorjev športne vzgoje

Izmenjava z Nizozemsko

3. letnik

30

Ana Črne, prof. in Jernej Podgornik, prof.

Ekskurzija v Munchen

1. letnik

30

C. M. T. d. o. o.

Ekskurzija v Trst, Oglej,
Gradež in Redipuglio

2. letnik

30

Mateja Golouh, prof.

Izbirna ekskurzija po
Trubarjevi poti

1., 2. letnik

30

Gimnazija Litija

Zaključna prireditev

1., 2., 3., 4. letnik

3

Gimnazija Litija

Izbirna ekskurzija v
Strasbourg in Pariz

1., 2., 3. letnik

30

Urška Simnovčič Pišek, prof.

Raziskovalne naloge

1., 2., 3., 4. letnik

30

Gimnazija Litija

Delavnica ZVOK

1., 2., 3., 4. letnik

2

Jasmina Rome, prof.

EKOKVIZ – šolsko tekmovanje

1., 2., 3. letnik

3

Helena Lazar, prof.

EKOKVIZ – državno tekmovanje

1., 2., 3. letnik

6

Helena Lazar, prof.

LOGIKA – šolsko tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik

3

Aljoša Soklič, prof.

LOGIKA – državno tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik

6

Aljoša Soklič, prof.

NEMŠČINA – šolsko tekmovanje 1., 2., 3., 4. letnik

3

Aktiv profesoric nemščine

Tekmovanja

NEMŠČINA
– državno tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik

6

Aktiv profesoric nemščine

KEMIJA – šolsko tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik

3

Jasmina Rome, prof.

KEMIJA – državno tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik

6

Jasmina Rome, prof.

MATEMATIKA
– šolsko tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik

3

Aktiv profesorjev matematike

MATEMATIKA
– regijsko tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik

6

Aktiv profesorjev matematike

ANGLEŠČINA
– regijsko tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik

3

Aktiv profesorjev angleščine

ANGLEŠČINA
– državno tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik

6

Aktiv profesorjev angleščine

Letopis 2011/2012

17

Gimnazija Litija

ZGODOVINA
– šolsko tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik

3

Mateja Golouh, prof.

ZGODOVINA
– državno tekmovanje

1., 2., 3., 4. letnik

6

Mateja Golouh, prof.

Logika

1., 2., 3. letnik

5

Aljoša Soklič, prof.

Prostovoljstvo v MC

1., 2., 3., 4. letnik

60

MC Litija

Debatni klub

1., 2., 3., 4. letnik

70

Jernej Podgornik, prof. in
Janoš Železnik, prof.

Fizikalni krožek

2., 3., 4. letnik

20

Damjan Štrus, prof.

Zgodovinski krožek

1., 2., 3., 4. letnik

30

Mateja Golouh, prof.

Krožek nemščine

1., 2., 3., 4. letnik

30

Aktiv profesoric nemščine

Pevski zbor

1., 2., 3., 4. letnik

85

Anita Medvešek, prof.

Biološki krožek

1., 2. letnik

30

Iztok Černe, prof.

Gledališki krožek

1., 2., 3., 4. letnik

110

Peter Avbelj, prof.

Bralna značka

1., 2., 3., 4. letnik

30

Aktiv profesorjev slovenščine

Tečaj CPP

2., 3. letnik

20

SI-CAR d. o. o.

Tečaj PP

2., 3. letnik

10

RK Litija

Plesne vaje za maturante

4. letnik

20

Plesna šola Bolero

1. predstava (Pohujšanje v
dolini šentflorjanski)

3., 4. letnik

5

Slovensko mladinsko gledališče

2. predstava
(Ko sem bil mrtev)

3., 4. letnik

5

SNG Drama

3. predstava
(Gospoda Glembajevi)

3., 4. letnik

5

SNG Drama

1. predstava (Namišljeni bolnik)

1., 2. letnik

5

Mestno gledališče ljubljansko

2. predstava (Beneški trgovec)

1., 2. letnik

5

SNG Drama

3. predstava (Malomeščani)

1., 2. letnik

5

SNG Drama

Interesne dejavnosti

Gledališki abonma

Gimnazija Litija
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Dobrodelne akcije

PROJEKTI

V decembru smo zbirali rabljene igrače, obleke in
pisarniški material. Zbrane stvari so bile v sodelovanju
z Mladinskim centrom razdeljene na stojnici Vse
zastonj v sklopu prireditve Podeželje v prazničnem
mestu, na kateri so se prodajali tudi izdelki, ki so
nastali na delavnicah, na katerih so naši dijaki
izdelovali nakit, svečnike, ogrlice, kipce, slike. Zbrana
sredstva smo namenili za pomoč socialno ogroženi
družini, akcija pa je potekala v sodelovanju s Centrom
za socialno delo Litija.

Zdrava šola
Gimnazija Litija je že vrsto let priključena evropski
mreži Zdravih šol. Šolski tim Zdrave šole načrtuje
in vodi različne aktivnosti. V tem šolskem letu smo
obeležili mednarodne dni (dan boja proti AIDS-u,
dan sladkorne bolezni …), izvedli šolsko tekmovanje
in sodelovali na državnem tekmovanju iz znanja o
sladkorni bolezni, na katerem smo osvojili 3 srebrna
priznanja. Skrbeli smo za kvalitetnejšo prehrano,
usklajeno s smernicami zdrave prehrane, ter
sodelovali v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk.

V dobrodelni akciji v aprilu smo
zbrali 300 evrov za
pomoč družini z
otrokom, ki boleha za mišično nevropatijo. Družina
je pomoč potrebovala pri nakupu
osebnega avtomobila za prevoz
osebe s posebnimi
potrebami. V maju smo zbirali rabljene igrače, obleke, šolske potrebščine in hrano. Zbrane obleke, hrano in kozmetiko smo podarili Karitasu in Rdečemu
križu, zbrane plišaste igrače in šolske potrebščine pa
društvu Sožitje v Litiji. Po srečanju z učenci Enote s
prilagojenim programom OŠ Litija je nastal naslednji
zapis:

V projektu SEYLE (Reševanje in opolnomočenje
mladih življenj v Evropi) smo sodelovali s Slovenskim
centrom za raziskovanje samomora iz Oddelka za
preučevanje zdravja Univerze na Primorskem. V
sodelovanju z ekošolo smo izvedli delavnice »Živi
preprosto in solidarno« ter projektni dan Pretakanje,
prehajanje. Celo leto so potekale aktivnosti v skladu
z rdečo nitjo zdrave šole – Odnosi in zmanjševanje
neenakosti, v maju pa smo izvedli tradicionalni pohod
za zdravje, na katerega smo povabili tudi starše in
bivše dijake.

STORI TO!
Stanje, ki danes vlada na političnem področju
in trgu delovne sile, rojeva okoliščine, ki ljudi,
tako posameznike kot tudi družine, potiskajo v
finančno neugoden položaj. Na žalost je vse več
Letopis 2011/2012

19

Gimnazija Litija

ljudi potrebnih pomoči. Prav takšne razmere, četudi
temne in krute, pa so na nek način pozitivne, saj ljudi
ženejo v sodelovanje, delovanje za dobro skupnosti,
spodbujajo dobrodelnost. Pri razmahu dobrodelnih
akcij na šolah igrajo pomembno vlogo učitelji, saj
njihove majhne pobude pripomorejo k uspešnosti
tovrstnih akcij. Hkrati pa je njihova pobuda glavni
faktor, ki zagotavlja uspeh, sodelovanje in angažiranje
množice – dijakov.

programom. V petek, 1. junija 2012, smo iz
matematičnega kabineta pobrali še zadnje škatle
in jih odpeljali do osnovne šole v Litiji. Pred stavbo
sta se nama s profesorico pridružili še dve nekdanji
dijakinji Gimnazije Litija. Ti sta prinesli še goro barvic
in flomastrov, prav tako namenjenih otrokom. Vse
zaboje iz lepenke, polne igrač in šolskih potrebščin,
smo s skupnimi močmi prenesli iz hišnikovega
karavana v učilnico, kjer so potrpežljivo čakali otroci.

Gimnazija Litija je maja v sodelovanju z Župnijsko
karitas, Rdečim križem in OŠ Litijo organizirala
dobrodelno zbiralno akcijo. Glavna pobudnica in
vodja tokratne zbiralne akcije je bila profesorica
Natalija Zver. Prispevali smo vsi, predvsem pa dijaki.
»Naj pomaga vsak, ki lahko« se je glasila spodbuda, ki
se je širila po učilnicah in dijake pozivala k sodelovanju.
Zbirali smo rabljena oblačila in obutev, otroške igrače,
živila z daljšim rokom trajanja, še neuporabljeno
kozmetiko, šolske potrebščine in pisarniški material.
Vsemu smo dodali še zbrano posteljnino in brisače, ki
so bile sprva namenjene ljubljanskim brezdomcem.
Ves zaželeni material se je vztrajno kopičil v kabinetu
za matematiko. Čeprav se je nabrano razbohotilo po
skoraj celotnem prostoru, so profesorji matematike
z zadovoljstvom opazovali, kako se z malim nabere
veliko.

Vstop v učilnico je moč enačiti z vstopom v drug svet.
Pozdravila nas je pesem ob spremljavi kitare. Učiteljica
je nas, obiskovalce, predstavila in povedala, čemu smo
prišli. Nato je nastopila profesorica, veliko plišasto rožo
je podala učiteljici. S toplim in prijaznim glasom je
dejala: »Gimnazija Litija vam s to rožo pošilja poletje in
veselje. V škatlah so za vas pripravljene igrače, barvice,
papir in flomastri.« Njen obraz je žarel v prijetnem
smehljaju. Učiteljica je pomignila najmanjšemu fantku
v skupini. Ko se ji je ta približal, mu je podala rožo.
Fantov obraz se je raztegnil v en sam velik smehljaj, z
veliko rožo je odskakljal do majhne deklice na vozičku.
Iz kota, v katerem je sedela deklica, se je zaslišal nežen
vzklik: »Ema, ta je zate!«
Morda je prav zaradi drugačnosti njihova duša ostala
nedotaknjena, nepopačena. Otroci v učilnici niso
poznali sebičnosti, ko so se pred njihovimi očmi odpirale
škatle, polne plišastih igrač. Vsak si je izbral eno, vsak
svojo, povsem brez rivalstva. Učiteljica se je sklonila
in na plan privlekla plišastega slončka. »Za koga bo
tale?« je vzkliknila. Niso pozabili na manjkajočo sošolko
in v en glas odvrnili: »Za Ano!« Čutili so srečo, svojo,
srečo bližnjega, in srečo tudi izžarevali. Sama sem
zamaknjeno opazovala dogajanje okoli sebe, učiteljica
je govorila o udejstvovanju učencev na kulturnem
področju. Na sredo učilnice je, grdo rečeno, prikoracljala
deklica v vijolični plesni obleki, Marija. Pokleknila je in
čakala na glasbo. Tiho in nežno so se na videz okorni

V začetku junija smo z zbiranjem zaključili. Zbrane
stvari je bilo potrebno pregledati, zložiti, razporediti
v škatle, vreče. Za to je ob pomoči šolskega hišnika
poskrbela profesorica Zverova. Obleke, perilo,
kozmetiko in hrano smo namenili Župnijski karitas in
Rdečemu križu, ki sta polne zaboje materiala shranila
v svojih skladiščih. Organizaciji bosta poskrbeli za
pravično delitev zbranega med ljudi.
Igrače in šolske potrebščine so bile namenjene OŠ
Litija, natančneje njeni podružnici s prilagojenim
Gimnazija Litija
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EKOšola

udje spajali z glasbo in se po zraku premikali kot mali
valovi na gladini morja. Dekličin obraz je žarel, z očmi
je zamišljeno spremljala gibe svojih rok, iz nje same pa
je vela lepota kakor slap biserov, ki v prostor okrog nje
nosijo srečo. Mojo onemelost je prekinil še kako zelo
zaslužen aplavz.

V šolskem letu 2011/2012 smo uspešno realizirali
program Ekošole. Realizirane so bile dejavnosti v
naslednjih (obveznih) tematskih sklopih: energija,
odpadki, voda. Ostale dejavnosti so bile vezane
na izbirne tematske sklope: revščina, ekokviz. V
okviru sklopa energija so se izvajale aktivnosti
U4energy, nadaljevali pa smo tudi z energetskim
knjigovodstvom. V okviru sklopa odpadki smo se
pridružili Evropskemu tednu zmanjševanja odpadkov.
Zbirali smo: papir (zbrana sredstva smo namenili
fundaciji Pismo srca), prazne tonerje in kartuše
(izkupiček smo namenili Rdečim noskom), izrabljene
baterije, plastične zamaške. Sodelovali smo tudi v
vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo.

Kljub temu da je bilo običajno dopoldne, je čas v
učilnici na vse navzoče napravil poseben vtis. Morda
lahko koga to osreči, morda lahko osreči tudi nas
same, zato nikoli ne izpusti priložnosti, da bi koga
razveselil z malenkostjo. Stori to!
Barbara Agrež, 3. b

Projekt Rastem s knjigo

V okviru sklopa voda smo izpeljali projektni dan
Pretakanje, prehajanje in strokovno ekskurzijo
na Ljubljansko barje, kjer smo raziskovali biotsko
raznovrstnost Ljubljanskega barja in analizirali
vodo ter prst. V okviru sklopa revščina smo izvedli
dobrodelne akcije, delavnico Živi preprosto in
delavnico z gosti iz Malavija.

V šolskem letu 2011/2012 smo se v sodelovanju s Knjižnico Litija priključili nacionalnemu projektu »Rastem s
knjigo SŠ 2010«, ki je potekal pod okriljem Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Z njim smo želeli dijake
prvih letnikov motivirati za branje in spodbuditi njihovo
obiskovanje splošnih knjižnic. Projekt je obsegal organiziran obisk splošne knjižnice in srečanje s pisateljem. V
ta namen smo dijakom prvih letnikov v novembru 2011
pripravili srečanje z direktorico Javnega zavoda Bogenšperk, ki je predstavila novo knjigo o Valvazorju. Da bi
dijake spodbudili k branju slovenskih avtorjev, je vsak dijak v dar prejel knjigo slovenskega mladinskega Andreja
Rozmana Roze – Izbrane rozine v akciji.
Skozi šolsko leto smo z dijaki v manjših skupinah obiskali Knjižnico Litija, kjer smo imeli voden ogled in izvedli tudi del vaj v okviru knjižničnega informacijskega
znanja. Obiski so bili uspešni, saj so dijaki spoznali delovanje in postavitev knjižnice, se naučili samostojno poiskati knjižnično gradivo, Knjižnica Litija pa je pridobila
nekaj novih članov iz dijaških vrst.
Letopis 2011/2012
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Kamen na kamen palača, joule
na joule energetska pogača

Izmenjava
Na šoli že nekaj let teče mednarodna izmenjava z
dijaki nizozemskega Maslaand Collega. V šolskem letu
2011/2012 je v izmenjavi sodelovalo 24 naših dijakov.

Dijaki Gimnazije Litija že leta uspešno sodelujemo v
različnih projektih v povezavi z varčevanjem energije.
Pred leti smo osvojili prvo mesto v državi v tekmovanju
Solarni show in pa prvo mesto v projektu IUSES (Intelligent Use of Energy at School).
V šolskem letu 2011/2012 smo sodelovali na vseevropskem natečaju U4energy. To je natečaj, ki ga v Sloveniji izvaja Ekošola (tudi naša šola se je v šolskem letu
2006/2007 pridružila mreži slovenskih ekošol), financiran pa je s pomočjo programa Inteligentna energija za
Evropo. Natečaj je namenjen ustanovam, katerih učenci in učitelji se želijo pridružiti prizadevanju za doseganje ambicioznih evropskih ciljev za zmanjševanje negativnih vplivov podnebnih sprememb. U4energy ima
tri tekmovalne kategorije, mi tekmujemo v kategoriji
C. Naša naloga je bila pripraviti kampanjo ozaveščanja
o potrebi po učinkoviti izrabi energije. Tekmovalno ekipo Gimnazije Litija smo sestavljali štirje dijaki tretjega
letnika in dva mentorja – Helena Lazar in Damjan Štrus.

Letošnji projekt, ki smo ga ob izmenjavi izvedli, je
nosil naslov »Vojna, ki je ne vidimo«. Ogledali smo
si kratek film in nato izvedli okroglo mizo o vojni, s
posebnim poudarkom na dogajanjih, ki so ponavadi
večini prikrita oziroma medijsko skonstruirana. Poleg

Za naslov naše kampanje smo si izbrali Kamen na
kamen palača, joule na joule energetska pogača,
ki odraža namen našega dela. Glavni cilj naše kampanje je bil predstaviti preproste, konkretne in uporabne
ukrepe za zmanjševanje porabe energije doma in v
šoli. V ta namen smo pripravili polurno predstavitev, ki
se začne s kratkim filmčkom, v katerem so animirano in
poučno prikazani načini, s katerimi lahko učenci in dijaki varčujemo z energijo doma, na poti v šolo in v šoli.
V kampanji smo si za ciljno skupino izbrali dijake prvega in drugega letnika naše gimnazije, izpeljali pa smo
še predstavitev za profesorje naše šole ter predstavitev
učencem 9. razreda na OŠ Gradec.
Saša Peterlin, 3. b
Gimnazija Litija

projekta smo izvedli tudi tri ekskurzije, in sicer na
Primorsko (Postojna, Lipica, Piran), Gorenjsko (Bled,
Bohinj, Vogel) in ekskurzijo po Ljubljani, ki so jo
22
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pripravili naši dijaki. V maju je bil izpeljan drugi del izmenjave, ko so naši dijaki obiskali Maslaand College na
Nizozemskem. V okviru projekta »Iskalci azila« smo poslušali predavanje in obiskali Vugt – koncentracijsko
taborišče. Ogledali smo si mesto Den Bosch in obiskali zabaviščni park Vondel park.

Projekt EVROŠOLA
Tudi v preteklem šolskem letu so dijaki sodelovali v projektu EVROŠOLA – nagradni spletni kviz za srednješolce.
Oddelek 1. b je zasedel 8. mesto, zato so dijaki v juniju 2012 odpotovali v Strasbourg na enodnevni obisk
Evropskega parlamenta. Namen tega obiska je bilo spoznavanje mladih iz vse Evrope in razpravljanje o
njihovih problemih ter izkušnjah. Dijaki so obisk Strasbourga nadgradili z obiskom Pariza.

Letopis 2011/2012
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INTERESNE DEJAVNOSTI
na Mlinšah, kjer Teater 16 nastopa od krstne sezone
dalje, in pri vrstnikih onstran Karavank – na slovenski
gimnaziji v Celovcu. Predstavili smo se seveda z
osrednjim projektom preteklega šolskega leta,
komedijo Toneta Partljiča Moj ata socialistični kulak.

Gledališki abonma
Na začetku šolskega leta smo v okviru šolskega
gledališkega abonmaja dijakom ponudili ogled treh
gledaliških predstav. Za abonma se je odločilo 245
dijakov.

Tudi letošnja premiera je bila tradicionalno na zadnjo
sredo v marcu. Polna dvorana je z odobravanjem
sprejela in z aplavzom nagradila letošnji trud sošolcev,
vrstnikov, otrok. V jeseni letošnjega leta so predvidene
3 ponovitve Maturitetne etude. Za junijsko zaključno
prireditev smo tokrat pripravili parodijo znanega
televizijskega spektakla Kmetija slavnih. Junijska
prireditev je tudi priložnost, da se generaciji starejših
(po stažu v gledališču) pridružijo dijaki prvih letnikov.
Letošnja zaključna prireditev je bila prelomna v dveh
ozirih: prvič so scenarij v celoti pripravili dijaki in prvič
je bila polovica predstave zasnovana kot projekcija
kadrov, posnetih v avtentičnem okolju.

Ogledali smo si naslednje predstave:
Dijaki 1. in 2. letnika:
Beneški trgovec (W. Shakespeare; SNG Drama)
Malomeščani (SNG Drama)
Jean-Baptiste Poquelin Molière: Namišljeni bolnik
(Mestno gledališče Ljubljansko)
Dijaki 3. in 4. letnika:
Ivan Cankar: Pohujšanje v dolini šentflorjanski
(Slovensko mladinsko gledališče)
Miroslav Krleža: Gospoda Glembajevi (SNG Drama)
Ernst Lubitsch: Ko sem bil mrtev (SNG Drama)

Teater 16
V šolskem letu 2011/2012 se je odvrtela 6. sezona
Teatra 16. Kot je zadnja leta običaj, šolsko gledališče
izvede dva projekta. Največ dela je še vedno
namenjenega odrski uprizoritvi oziroma izvedbi
celovečerne predstave; drugi projekt pa je izvedba
zaključne prireditve naše gimnazije. Sezono v teatru
začnemo v oktobru, ko pričnemo z bralnimi vajami
za uprizoritev odrskega dela. V letošnjem šolskem
letu je bilo že drugič izbrano delo našega priznanega
dramatika Vinka Möderndorferja, in sicer Chopin,
Maturitetna etuda, opus 58. V oktobru smo gostovali
Gimnazija Litija
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Mini Teater

Debatni klub

V šolskem letu 2011/2012 je že drugo leto potekal
gledališki krožek Mini teater. Krožek deluje kot mini
avdicija za sprejem v skupino Teater 16. Dijaki so se
učili improvizacije, tehnike sestave besedila, dihanja
in vživljanja v nove vloge. Krožek je deloval od oktobra
2011 do februarja 2012. Dijakinje so se predstavile
na informativnem dnevu z improvizacijo na temo
sodobne pasti interneta – facebooka.

Tudi v šolskem letu 2011/2012 je bil Debatni klub
Gimmnazije Litija zelo dejaven. Na tekmovanjih
smo debatirali na različne trditve, kot so: Največji
sovražnik ekologije je kapitalizem, Romi bi morali
voliti svojega poslanca v Državni zbor tako kot
italijanska in madžarska manjšina, Multinacionalke
bi morale biti v svojih državah kazensko odgovorne
za škodo, ki jo naredijo v drugih državah, Prepovejmo
oglaševanje, namenjeno otrokom, Vojni zločinci bi
morali biti obravnavani na sodiščih v svojih državah
ipd.
Udeležili smo se vseh rednih turnirjev v sezoni in
mednarodnega turnirja v Ljutomeru. Dosegli smo
tudi lepe rezultate: ekipno drugo in tretje mesto, prva
najboljša govorka turnirja v Ravnah; ekipno tretje
mesto, najboljša govorka turnirja v Celju; ekipno
prvo in drugo mesto, najboljša dva govorca turnirja
v Litiji; ekipna zmaga v konkurenci 12 držav, druga
najboljša govorka turnirja na mednarodnem turnirju
v Ljutomeru; ekipna zmaga, najboljša govorka
turnirja v Lendavi; osmi najboljši govorec turnirja na
državnem turnirju v angleščini; ekipno peto mesto na
slovenskem državnem turnirju. Izpeljali smo debatni
maraton, okrogle mize in sodelovali na zimski in
poletni mednarodni debatni akademiji.

Bralna značka
Z željo, da bi popularizirali branje kvalitetnega
leposlovja, smo letos pričeli z dejavnostjo, ki smo
jo poimenovali bralna značka. Dijaki, ki so se za to
odločili, so prebrali naslednje tri romane slovenskih
avtorjev:
– Marjan Tomšič, Grenko morje,
– Drago Jančar, To noč sem jo videl,
– Andrej Hieng, Čudežni Feliks.

Letopis 2011/2012
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Zborovska dejavnost

2. letnik
Toscana
Firence – most Ponte Vecchio, trg Piazza dei Signoria,
katedrala Santa Maria dei Fiori, galeria Accademia,
bazilika Santa Croce
Vinci – muzej Leonarda da Vincija
Volterra – muzej Etruščanov
San Gimignano – muzej mučilnih naprav

Na Gimnaziji Litija sta tudi v tem šolskem letu
delovala Mešani mladinski zbor in Zbor prvih
letnikov. Na začetku šolskega leta so imeli pevci tudi
intenzivni pevski vikend v CŠOD Čebelica. Mešani
mladinski zbor Gimnazije Litija je nastopil ob koncu
koledarskega leta, na diplomskem koncertu, na
občnem zboru društva izgnancev, Pevski gimnazijadi;
združeni pevski zbor pa je nastopil na srednjeveškem
literarnem večeru in kot gost na koncertu MePZ
Gimnazije Trbovlje in ekonomske šole.

EKSKURZIJE
Stalne ekskurzije
Dvodnevne ekskurzije

3. letnik
Budimpešta – parlament, Matjaževa cerkev, nočna
panorama mesta
Blatno jezero, čarda

1. letnik
München – Deutsches Museum, stari del mesta,
Olimpijski stadion, koncentracijsko taborišče Dachau
Grad Ludwiga II. Bavarskega na otoku Herren na
Kimskem jezeru

Gimnazija Litija
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4. letnik
Benetke – Markov trg, Doževa palača, Most
vzdihljajev, Rialto, delavnica muranskega stekla
Verona – Arena, trg Bra, Zeliščni trg, Julijina hiša,
Gosposki trg
Vicenza – Teatro Olimpico

2. letnik
Trst – ogled Rižarne, Miramare
Gradež
Oglej
Redipuglia
Strokovna ekskurzija za dijake 4. letnika v okviru
maturitetnega predmeta zgodovina
Ogled stalne razstave Slovenci v XX. stoletju v
Cekinovem gradu, prizorišča bitke pri reki Frigidus
(Ajdovščina), razstave Državna meja na Goriškem od
1945 do 2004 v Kolodvoru ( Nova Gorica) in
Kobariškega muzeja.
Ogled srednjeveškega mesta Breže, Krke na
Koroškem, vzpon na Ostrovico in ogled vojvodskega
prestola ter cerkve Gospe Svete.
Na ekskurziji so dijaki predstavili seminarske naloge
internega dela maturitetnega izpita.

Enodnevne ekskurzije
1. letnik
Koroška – ogled cerkve sv. Jurija na Legnu, rudnik
svinca v Mežici, Prežihova bajta v Kotljah

Letopis 2011/2012
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Strokovna ekskurzija za dijake 4. letnika v okviru
maturitetnega predmeta geografija
Koprsko primorje – Luka Koper, panoramski ogled
slovenske obale, Aqvarium Piran, Piran

arheološki muzej, kjer smo si ogledali najbolj znano
mumijo v Evropi – Otzija. Degustirali smo vino v eni
izmed tamkajšnjih kleti. Drugi dan sta nas čakala
panoramska vožnja po Gardskem jezeru in ogled
Verone. Po vrnitvi domov smo prejeli naslednje pismo
kot odziv na ekskurzijo.

Na ekskurziji so dijaki izvedli dve terenski vaji
internega dela maturitetnega izpita.

Dragi starši,

Izbirne ekskurzije

Ko je moj otrok začel obiskovati Gimnazijo Litija, se je
vračal domov zelo zadovoljen. Vzrok, odlični sošolci, s
katerimi se lahko pogovarjaš, kar z vsemi. Tudi učitelji
niso uspeli preveč poslabšati razpoloženja, razen seveda
s pričakovanji, kaj vse se mora »uboga« mladina naučiti.
To je menda njihova služba :-). Sicer pa so mu bili skoraj
vsi zelo všeč, predvsem kadar so se zapletli v kakšen ne
preveč šolski pogovor, so ga še dodatno prepričali...

V šolskem letu 2011/2012 smo pripravili in izvedli dve
izbirni ekskurziji, v Prago in Po Trubarjevih poteh. Obe
sta bili tridnevni, izvedeni sta bili v oktobru 2011 (Praga) in juniju 2012 (Po Trubarjevih poteh). Dijaki so na
ekskurziji poleg geografskih in zgodovinskih dejstev
spoznavali še etnološke značilnosti posameznih pokrajin, krajev, po katerih smo potovali.

Izlet s starši pa je dodatno prepričal tudi mene. Pred
kratkim smo imeli v podjetju organizirano izobraževanje, ki govori o odgovornosti. Zanimiva tema, uporabna
tako v službi, doma in seveda tudi v šoli. Takrat mi je predavatelj na koncu napisal:
V vsakem primeru pa lahko rečem, da sem se odlično
počutil v vaši skupini in imam zelo dober občutek, da se
pri vas dela s človeškimi viri zelo dobro. Verjamem, da
ste tudi vi videli že veliko kolektivov. Jaz sem jih kar nekaj
in ni jih veliko, kjer bi se čutilo toliko pozitivnosti kot pri
vas.
Predavatelj večinoma sodeluje z vzgojno izobraževalnimi ustanovami, pa sem si tale stavek razložila, da je pač
težko imeti super odnose v šolah, ker so zaposleni tam
omejeni s tem kar predpisuje ministrstvo. Zadnje čase so
tudi otroci manj motivirani oziroma se je potrebno bolj
potruditi, da se jih motivira. Tudi starši smo čedalje bolj
zahtevni, velikokrat tudi pretirano zaščitniški do naših
otrok. Vse našteto pa seveda lahko na koncu učitelje tudi

Ekskurzija za starše
Na dvodnevni ekskurziji za starše smo obiskali Južno
Tirolsko in Gardsko jezero. V Bolzanu smo obiskali
Gimnazija Litija
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demotivira. Nenazadnje tudi dejstvo, da so dobri in slabi učitelji približno enako dobro/slabo plačani, odvisno
koga vprašaš, učiteljski sindikat ali pa gospodarstvo :-).
Po izletu s starši, pa bi lahko napisala nazaj, da sem
našla kolektiv v šolstvu, ki si je pridružil podobno oceno.
Sproščeni učitelji, prijetni sogovorniki, nekateri celo
humoristi ;-).
Ker vsi pravijo, da so slike močnejše od besed, prilagam
eno gasilsko. Če pa še vedno ne verjamete ;-), se nam
pridružite naslednje leto.«
Kramli, vodja Centra za zdravljene odvisnosti v Novi
Gorici. Predstavitev so s svojimi posnetimi prispevki
popestrile znane slovenske osebnosti ( Vid Valič, Adi
Smolar, Toni Meglič, Tone Pavček ...).

Krst fazanov
87 dijakov prvega letnika je bilo sprejetih med
vrstnike tudi s simbolično prireditvijo in prisego.

DOGODKI
Neodvisen.si
Na začetku šolskega leta se je tudi na naši šoli
predstavil projekt Ne-odvisen.si. Na zanimiv način so
bili prikazane različne pasti zasvojenosti. Predstavitev
sta vodila Bojan Kodelja, vodja kampanje, in Miha
Letopis 2011/2012
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Regijsko tekmovanje iz fizike

Novoletna prireditev

V petek, 23. marca 2012, smo na naši šoli organizirali
regijsko tekmovanje iz fizike, ki se ga je udeležilo 116
tekmovalcev šestih srednjih šol (ŠC Rudolfa Maistra
Kamnik – gimnazija, Gimnazija Poljane, Gimnazija
Vič, SŠ za elektrotehniko in računalništvo, Gimnazija
Moste, Gimnazija Litija). Tekmovanje poteka vsako
leto na eni izmed srednjih šol v naši regiji. Namen
tekmovanja je izbrati 11 udeležencev državnega
tekmovanja. Tokrat so naši dijaki osvojili 5 bronastih
priznanj, 2 tekmovalca pa sta se uvrstila na državno
tekmovanje.

Zadnji šolski dan pred novoletnimi počitnicami
je popestril zbor s prepevanjem božičnih pesmi,
odigrana pa je bila tudi tradicionalna odbojkarska
tekma med profesorji in dijaki. Tokrat so po napetem
in izenačenem boju slavili dijaki.

Preklopi na digitalno
Danes je vedno večji del našega življenja digitaliziran,
vendar pa namen prireditve Gimnazija Litija
preklaplja na digitalno, ki je potekala 1. 12. 2011, ni
bil predstaviti novo digitalno napravo, temveč staro
nihajno uro, ki je bila restavrirana. Uro je Gimnaziji
Litija doniral Muzej premoderne umetnosti iz Sp.
Hotiča. Dijaki so pod mentorstvom profesorjev
Damjana Štrusa in Petra Avblja preučevali fizikalne
zakonitosti delovanja ure in zgodovinske okoliščine
njenega nastanka. Restavrator, gospod Tomaž Perme,
je ob tej priložnosti opisal svoje delo, sestavo ure in
njeno delovanje. Gosta prireditve sta bila tudi docent
dr. Janez Mlinar in dr. Andrej Likar. Prvi nam je na zelo
zanimiv način predstavil merjenje časa v preteklosti
in razvoj koledarjev, dr. Andrej Likar pa nam je na
fizikalen način predstavil, kako je čas odvisen od sile
gravitacije.
Špela Drnovšek, 4. c

Gimnazija Litija
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Informativni dan
Informativnega dne, ki je bil 11. in 12. 2. 2012, se
je udeležilo 138 bodočih srednješolcev, ki so si v
spremstvu staršev ali bratov oz. sester prišli ogledat
šolo. Seznanili so se programom in organiziranostjo
šole, pobližje pa so spoznali tudi nekatere interesne
dejavnosti.

Delavnica z gongi in ostalimi
tradicionalnimi glasbili
12. oktobra 2011 je Sergeja Grogl (profesorica specialne
pedagogike in zvočna terapevtka) zainteresiranim
dijakom predstavila stara tradicionalna glasbila in
zvok kot terapevtsko sredstvo ter izvedla »zvočno
kopel«. Zvočne kopeli je potem na šoli izvajala enkrat
mesečno tudi za širšo javnost.

Gostje iz Malavija

Pevska gimnazijada

V okviru ozaveščanja o vplivu podnebnih sprememb
na revščino v Afriki smo 11. junija 2012 v sodelovanju
s Slovensko karitas za dijake 3. letnika organizirali
predavanje in pogovor z gostoma iz Malavija. Gosta,
g. Martin Kamwano Mazinga in ga. Fotina Mary
Katopola, sta nam predstavila vsakdanje življenje
v Malaviju, njihovo kulturo, predvsem pa, kako
podnebne spremembe vplivajo na revščino na njuni
domači celini.

Letopis 2011/2012

Na letošnji Pevski gimnazijadi, katere pobudnik
in organizator je Gimnazija Litija, so sodelovali
naslednji pevski zbori:
– Mešani mladinski pevski zbor Gimnazije Ledina
(zborovodkinja Marjeta Sojer),
– Pevski zbor ZG in ZRG za Slovence v Celovcu
(zborovodja Roman Verdel),
– Mešani pevski zbor Gimnazije Litija in Pevski zbor
prvih letnikov Gimnazije Litija (zborovodkinja
Anita Medvešek).
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Program so s svojim nastopom popestrili tudi dijaki
2. letnika naše gimnazije, ki so se posebej za ta
večer preoblekli v srednjeveška oblačila in s svojimi
recitacijami v slovenskem, nemškem, angleškem in
španskem jeziku poslušalcem obudili življenje na
dvoru v takratnem obdobju. Pri našem literarnem
izvajanju nam je s svojimi bogatimi izkušnjami
pomagala gledališka skupina Vajkard. Literarni večer
smo zaključili s srednjeveškim plesom branl.

Likovne razstave naših dijakov
Prvi šolski dan je bila v prostorih gimnazije otvoritev
samostojne likovne razstave maturantke Urške
Tičar. S pestrim izborom likovnih del se je še enkrat
zaokroženo predstavila njena obsežna likovna
ustvarjalnost na področju slikarstva, risbe, grafike,
scenske poslikave in oblikovanja. Razstavo je naslovila
Basic Colors of my Mind – Osnovne barve mojih misli.

Srednjeveški večer z Eleonoro
Sobjesko
Na literarnem večeru 25. 4. 2012 je nastopila
Eleonora Sobjeska, ki je ob spremljavi lutnje zapela
srednjeveške pesmi. Eleonora Sobjeska z Vovkom
Turjaškim upravlja grad Struga, v katerem sta si
uredila svoj renesančni dvor in živi muzej, v katerem
sprejemata goste v renesanso in barok z ogledi,
viteškimi igrami in gostijami.
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V marcu pa je razstavljala dijakinja 3. letnika, Nina
Nenadovič. Predstavila je dela, ki so nastala v zasebni
slikarski šoli Zmaga Modica v Ljubljani. Razstava je
bila razdeljena na dva dela: študijske risbe z ogljem in
Ninin slikarski svet. Dela so pokazala Ninin zrel pristop
v umetniškem ustvarjanju, hkrati pa smo lahko
spoznali, kako poteka klasična likovna dejavnost –
šola, ki zahteva neomejen čas v slikarskem ateljeju.

25. maja 2012 so maturanti Gimnazije Litija v starem
delu mesta Litije že šesto leto zapored zaplesali
ulično četvorko (Projekt Slovenija pleše – Quadrille
European Dance Festival). Pri organizaciji so
sodelovali: Gimnazija Litija, Plesna šola Bolero, Občina
Litija in Mestna skupnost Litija ter Mladinski center
Litija. Pred in po plesu četvorke sta imeli krajši nastop
tudi glasbeni skupini High 5 in Artenigma, katerih
člani so tudi naši dijaki.

Zaključna prireditev
Zaključno prireditev, na kateri podelimo tudi
priznanja in pohvale šole, so tudi tokrat pripravili
člani Teatra 16. Izvedli so parodijo na znani televizijski
spektakel Kmetija slavnih.

Ulična četvorka

Letopis 2011/2012

33

Gimnazija Litija

Šport na Gimnaziji Litija
V šolskem letu 2011/2012 so dijaki v okviru športnih
dni lahko izbirali med različnimi aktivnostmi:
plavanje, bovling, tenis, fitnes, odbojka, namizni
tenis, pohodništvo, orientacijski tek, drsanje. Poleg
rednih športnih dni sta bili organizirani tudi šolski ligi
v odbojki za dekleta in fante. Poseben del programa
pouka športne vzgoje je izbirni del, pri katerem lahko
dijaki izbirajo športne aktivnosti glede na svoj interes:
badminton, namizni tenis, pohodništvo, smučanje,
nogomet, odbojka, košarka, rolanje, dvoranski hokej,
vadba pilates ... Dijaki so kot vsako leto lahko izkoristili
tudi možnost večerne rekreacije v športni dvorani
gimnazije.
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MATURANTSKI PLES
tudi siromašimo. S svojim pozitivnim delovanjem
prispevajmo h gradnji lepšega sveta; tudi skrito
prizadevanje za skupno dobro in ohranjanje
prijateljstva ima velik pomen.

Govor ravnateljice
Drage maturantke in maturanti, spoštovani starši,
cenjene profesorice in profesorji!

Prepričana sem, da vas bodo starši še naprej podpirali
in opogumljali, skratka vam stali ob strani, saj vas
imajo neznansko radi. Prav tako vas cenijo vaši
razredniki in celoten profesorski zbor, saj so bili v teh
štirih letih z vami v lepih in tudi v malo manj lepih
trenutkih … Spominjajte se predvsem lepih in ne
mislite, da nam je bilo v teh letih najpomembneje,
koliko ste se uspeli naučiti matematičnih formul,
kemijskih reakcij, zgodovinskih dejstev, fizikalnih
zakonov, nepravilnih glagolov, literarnih zakonitosti,
slovničnih pravil …, pač pa, kaj ste se ob vsem tem
naučili za svoje življenje.

Ta večer je nekaj posebnega predvsem za vas –
maturantke in maturante.
Kot dvanajsta generacija ste v šolskem letu 2008/2009
postali dijaki Gimnazije Litija, tako ste se takrat odločili
skupaj z vašimi starši. Upam, da smo upravičili vaše
zaupanje in izpolnili vaša pričakovanja ter da si bomo
ostali v dobrem spominu. Samo še nekaj tednov nas
loči od trenutka, ko boste zaprli za seboj tudi vrata
srednješolskemu izobraževanju in s tem tudi (vsaj
formalno) našemu medsebojnemu druženju.
Zaključilo se bo še eno poglavje vašega življenja.
Hkrati pomeni ta prelomnica tudi vstop v nek drug
svet, to je svet odraslosti, samostojnosti. Kljub vsemu
si upam trditi, da zapuščate pristan varnega okolja,
kjer so vas profesorji vsako jutro pričakali, preverjali
vašo prisotnost in po svojih močeh delili z vami svoje
znanje in izkušnje. Kaj kmalu boste spoznali, da tako
ne bo nihče več bedel nad vami. Morda se boste
počutili svobodneje kot sedaj, morda pa boste ravno
tisto drugo tudi nekoliko pogrešali.

In še nekaj stavkov, ki jih zelo rada povem tudi vam:
V življenju bodite vedno zvesti sami sebi. Obstaja
namreč več poti; v današnjih časih morda ne več
na tisoče, ampak vsak med vami bo našel svojo.
Preizkusite jih in naj vam ne bo težko stopiti na drugo,

Želim vam, da boste znali dobro izkoristiti svojo
svobodo, navezati pristna prijateljstva, se naučili
sprejemati in biti sprejeti, vstajati po neuspehih in
nadaljevati svojo pot. Na družbo in na svet okoli
sebe glejmo kot na nekaj, kar nam je vsem dano
in podarjeno. Bilo bi lepo, če bi se vsi zavedali, da
smo za dogajanje v družbi odgovorni tudi sami, saj
družbo s svojimi dejanji bogatimo ali pa jo morda
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če vam tako narekuje srce. Nikoli ne pozabite, da se
v vsaki krizi skriva še večja priložnost. Vsak problem,
ki ga premagamo, nas nauči nečesa novega in nas
naredi močnejšega.

Od Čižota do Budimpešte, Dunaja, Bosne in Provanse
so nam ekskurzije odpirale okno v svet. Včasih
navidez nepotrebni podatki iz učbenikov pa nam
bodo, upamo, kot švicarski nož pomagali, da se bomo
znašli v življenju. Po mojih natančnih izračunih smo
od vpisa do danes kar 19,7 odstotka življenja preživeli
na Gimnaziji Litija. Močne vezi, ki so se v tem času
prepletle med nami, moramo ohranjati, saj nam bodo
lahko kazale izhod, ko bomo zašli v slepo ulico. Če
želimo, da ostanejo tako močne, bomo morali paziti
nanje tudi, ko se bo naša skupna pot končala.

Naj vam ob koncu zaželim, da bi bil ta večer za vas
najlepši in še dolgo časa na sončni strani vašega
spomina.
Hvala.

Govor maturanta
Spoštovani starši, gospa ravnateljica, profesorji, dragi
gostje!
Uspeh stoji nekje na poti življenja in se ne pusti kar
ujeti sleherniku, ki bi si ga zaželel. Pot do njega je
strma in brez truda ga lahko človek le opazuje, kako
v sijaju pričakuje tistega, ki ga bo vreden. Že zgodaj
smo ugotovili, da uspeh ne pride čez noč, zato smo
se skupaj podali na lov za njim. Skozi štiri gimnazijska
leta smo se mu uspeli kar precej približati kljub
napadom kontrolnih nalog in ustnega spraševanja,
ko smo »slalomirali« med količki in pluli s peticami v
jadrih.

Dragi starši, profesorji, gostje, prav vsak izmed vas,
povabljencev na današnji slovesnosti, je dodal svoj
delež našemu lovu za uspehom in sedaj tu pred vami
stojimo ponosno.
Današnji večer smo izbrali, da se vam v imenu
12. generacije litijskih gimnazijcev vsem iskreno
zahvalimo za vso skrb, spodbudo in dobroto ter vam
povemo, kako zelo si želimo, da še naprej verjamete
v nas. Vsem sošolkam in sošolcem želim v življenju
veliko uspeha, notranjega zadovoljstva in prvi
milijonček že pred tridesetim letom. Ujemite svoje
sanje, četudi bo treba ponje na konec sveta.
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RAZREDI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012

Dijaki, ki so šolsko leto zaključili z odličnim uspehom, so označeni z zvezdico.
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1. A

Amir Alibabić, Robert Barachini*, Neja Breskvar*, Eva Burja, Primož Črne, Ivonne Doblekar Kreuzer, Miha
Dobravec, Petra Gospeti, Eva Groznik, Žan Hauptman, Žiga Hofer, Miha Hostnik, Ema Končar, Sara Kostanjevec,
Nel Krafogel, Lara Lešnjek, Eva Medvešek, Matevž Možina, Patricija Ostrožnik, Saša Poglajen, Anja Povše, Rok
Retar, Jan Starc, Tinkara Škulj, Vid Tilia, Urh Tomažič, Tjaša Vozel, Matic Žnidarko
Razredničarka: Helena Lazar, prof.
Gimnazija Litija

38

Letopis 2011/2012

1. B

Barbara Bajda, Zemri Begaj, Grega Brenčič, Jure Brenčič, Matjaž Cirar*, Tina Crnkovič, Lučka Guna*, Tadej Hribar,
Ines Humski, Gašper Hvala, Žan Jereb, Nik Jurak Uštar, Nika Klanšek, Erik Klinc, Katja Kotar, Luka Medvešek,
Veronika Meke, Neli Mlinar, Eva Pavliha, Tanja Planinšek, Kristjan Ponebšek, Kaja Potokar, Dominika Rozina,
Martina Simončič, Vito Štibernik, Domen Vehovec, Katja Vidmar, Žan Zavrl, Peter Zupančič
Razredničarka: Urška Simnovčič Pišek, prof.
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1. C

Polona Blaznik*, Kaja Ceglar, Kevin Cvetežar, Marko Čebela, Pia Čuk, Anja Drnovšek*, Aleksander Farkaš, Žiga
Hrovat, Alma Husić, Lara Jerkovič, Mehmed Kadić*, Lara Knežević, Eva Koch, Eva Kolman, Matic Kos, Lara Kralj,
Nastja Paradiž - Dolganoč, Tilen Pilpah, Kim Pižmoht, Anja Potočnik, Aljaž Rot Šuštaršič,Jure Šmid, Tim Šteferl,
Urška Udovč, Benjamin Voglar, Vid Vozelj, Hana Weis*, Samo Zajc, Anja Zupanc
Razrednik: Damjan Štrus, prof.
2.A

Simon Aleksič*, Jaka Avsec, Romana Černe, Samo Dolinšek, Peter Drnovšek, Žan Gračner, Klavdija Jerin, Klara
Jerman, David Klinc, Nastja Knap, Ajda Kopušar, Vita Kralj, Ana Kuder, Klara Lebar, Mateja Mohar, Jernej Mrak,
Sarah Petek, Jan Podlogar, Matic Rogan*, Domen Roksandić, Helena Smrekar, Sara Smrekar, Matej Starič, Eva
Suša, Tin Troha*, Laura Ulčar, Patricija Vehovec, Nastja Venko, Matevž Vidic*, Hana Železnik
Razredničarka: Tanja Boltin, prof.
2.B

Polona Blaznik*, Kaja Ceglar, Kevin Cvetežar, Marko Čebela, Pia Čuk, Anja Drnovšek*, Aleksander Farkaš, Žiga
Hrovat, Alma Husić, Lara Jerkovič, Mehmed Kadić*, Lara Knežević, Eva Koch, Eva Kolman, Matic Kos, Lara Kralj,
Nastja Paradiž - Dolganoč, Tilen Pilpah, Kim Pižmoht, Anja Potočnik, Aljaž Rot Šuštaršič,Jure Šmid, Tim Šteferl,
Urška Udovč, Benjamin Voglar, Vid Vozelj, Hana Weis*, Samo Zajc, Anja Zupanc
Razrednik: Damjan Štrus, prof.
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2. A

Simon Aleksič*, Jaka Avsec, Romana Černe, Samo Dolinšek, Peter Drnovšek, Žan Gračner, Klavdija Jerin, Klara
Jerman, David Klinc, Nastja Knap, Ajda Kopušar, Vita Kralj, Ana Kuder, Klara Lebar, Mateja Mohar, Jernej Mrak,
Sarah Petek, Jan Podlogar, Matic Rogan*, Domen Roksandić, Helena Smrekar, Sara Smrekar, Matej Starič, Eva
Suša, Tin Troha*, Laura Ulčar, Patricija Vehovec, Nastja Venko, Matevž Vidic*, Hana Železnik
Razredničarka: Tanja Boltin, prof.
Letopis 2011/2012

41

Gimnazija Litija

2. B

Luka Bokal, Jakob Božič, Tea Cilenšek, Mark Čuk, Zala Doblekar, Anže Gričnik, Valerija Intihar, Maruša Jelševar,
Polona Jeretina, Ambrož Kajtna, Blaž Kovač, Gala Kuder, Nejc Legvart, Klara Lenart*, Eva Mahkovic, Gal Mavretič,
Nina Novak, Simon Novak , Domen Ocepek*, Timotej Okorn, Andraž Pavlin, Tia Pavšek, Matic Petričevič, Tim
Poglajen, Sara Ramadani, Nina Resnik, Nika Šepec, Klemen Škarja, Tilen Tršelič*, Maša Zavrl, Neja Zupan
Razredničarka: Špela Novljan Potočnik, prof.
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2. C

David Andrejčič, Ardian Bekteshi, Maja Bertoncelj, Miha Bolte, Sara Dragar, Andreja Gradišek, Tina Grošelj,
Aleksander Grubar*, Marko Guskić, Matjaž Hostnik, Marcel Jančar, Jan Kolar, Sara Kovač, Blaž Kreže, Žan Kuder,
Sara Lambergar, Ana Marn, Ana Mikolič, Jure Osmanovič, Maruša Ostanek, Tanita Ostrožnik*, Žan Pirc*, Eva
Prašnikar*, Tilen Prašnikar, Aljaž Roglič, Saba Safić, Anja Sevljak, Urban Simončič*, Petra Šlankovič, Eva Turk,
Ajda Zubak
Razredničarka: Mateja Golouh, prof.
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3. A

Jasmina Adrović, Nina Avsec, Primož Berčan*, Hana Nataša Brvar, Marko Cirar, Jon Čopar, Samo Dernovšek,
Benjamin Flisek, Sara Grahek, Domen Gretić, Domen Hostnik, Jure Hostnik, Domen Hrovat, Vita Hudi*, Erika
Jerman, Laura Juvan, Jerica Keršnik*, Klara Lambergar, Petra Lepičnik, Tim Lipovšek, Matic Mahkovic, Nina
Nenadović, Maja Odlazek, Barbara Ponebšek, Barbara Razboršek*, Edita Rozina, Ambrož Smrkolj, Rok Straus,
Andrej Šutar, Tilen Zajc
Razredničarka: Ana Črne, prof.
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3. B

Barbara Agrež*, Manca Avsec, Neja Bajc*, Sajmira Begaj, Jasmin Begić, Petra Cirar*, Aljaž Dolar, Urška Fele,
Žiga Felkl, Ines Klen, Luka Kukovica, Miha Matovinović, Miha Mohorko, Saša Peterlin, Klavdija Planinšek, Nina
Prijatelj, Ajda Raspotnik, Eva Razpotnik, Gašper Renčof, Špela Savšek, Anamarija Sedevčič, Rok Seručar, Laura
Slapničar, Barbara Sotenšek*, Neža Strmljan, Eva Ševerkar, Luka Tomše, Andraž Trplan, Aleš Turšič*, Nina
Zupančič
Razredničarka: Tatjana Logaj, prof.
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3. C

Živa Bartolo, Blaž Bizjak, Alenka Dolanc, Sara Gombač, Anže Gospeti, Marjan Gracar, Anja Hauptman, Žiga
Klopčič, Nastja Kolar, Ula Kupec, Karin Lazar, Nik Lupše*, Urška Medved, Miha Medvešek*, Jure Mezek, Maruša
Novljan, Nika Planinšek, Maja Poglajen, Nika Ribarič, Tea Rogan, Andraž Skubic, Maša Šteh, Kaja Štojs*, Amadej
Vozel, Anja Vozel, David Vrtačnik, Aleš Zajec, Špela Zaman*, Nejc Zupančič, Metod Žiberna
Razrednik: Aljoša Soklič, prof.
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4. A

Tina Balant, Karin Bokal, Tina Breskvar*, Sara Breznikar, Matej Čadež*, Janja Ćosić, Martina Flisek Sojer, Davor
Grabnar, Urh Grobljar, Nejc Jakoš*, Gregor Jelnikar, Blaž Jerman, Tajda Keše, David Kovačič, Janez Kuhar,
Jakob Marn, Jaka Uroš Mars, Teja Osolnik, Martin Planinšek, Miha Pražnikar, Daša Rajh*, Hermina Rozina, Tjaša
Sakaljšek, Primož Sevšek, Uroš Simončič, Špela Smuk, Maja Šuštaršič*, Tjaša Vehovec, Veronika Vidic*, Maša
Vidmar, Marjeta Žagar*
Razrednik: Janoš Železnik, prof.
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4. B

Ilma Begović, Urška Černe*, Bojan Dolinšek*, Nemanja Domanović, Barbara Fakin, Marko Firm, Lea Gašparič*,
Katja Gospeti, Nik Govejšek, Hana Hace, Monika Hadžić*, Tomaž Kajtna*, Lara Kerin, Anja Kneževič, Manca
Kolar*, Petra Kos, Zala Kuretič, Špela Lipovšek*, Janez Jani Majes, Domen Malis*, Špela Pikl*, Klemen Ribič, Staš
Strle*, Urška Šerajč, Bor Trombevski, Ivana Vidović, Blaž Vozelj*
Razredničarka: Irena Prašnikar, prof.
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4. C

Lavra Ambrož*, Tilen Bevc, Aljaž Čop, Rok Drnovšek, Špela Drnovšek*, Miha Flisek, Nastja Fras, Rok Vinko
Godicelj, Martin Gracar, Silvija Gregorčič, Tomaž Guna, Mojca Juteršek*, Selmir Kadić*, Špela Ključevšek, Petra
Komat, Tanja Komučar*, Laura Lambergar, Kaja Levačič, Pia Livk, Klemen Lovšin*, Lara Lukač, Maša Mesarič*,
Tjaša Mlakar, Cvetka Možina, Klavdija Obreza, Neža Podlogar, Nik Razboršek, Vanja Resnik, Žiga Smrekar,
Damjan Škrabanja , Kristjan Učakar Trentelj, Urša Vrana
Razrednik: Mitja Strmec, prof.
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ORGANI ŠOLE IN ZAPOSLENI V
ŠOLSKEM LETU 2011/2012
Člani sveta v šolskem letu 2011/2012:

ZAPOSLENI NA GIMNAZIJI LITIJA V ŠOLSKEM
LETU 2011/2012

2 predstavnika ustanovitelja (Vlada RS):
Tadej Braček (drugega člana vlada še ni imenovala)

Ravnateljica:
Vida poglajen, prof.

1 predstavnik lokalne skupnosti – Občine Litija:
Janez Beja

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

5 predstavnikov delavcev:
Damjan Štrus, Tanja Boltin, Helena Lazar, Janoš
Železnik, Jernej Podgornik
3 predstavniki staršev:
Alenka Starič, Tanja Mahkovic, Vanja Hrovat
2 predstavnika dijakov:
Marjeta Žagar, Klemen Lovšin

Člani sveta staršev:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mateja Tilia
Maruša Meke
Mateja Šteferl
Alenka Starič
Tanja Mahkovic
Simona Savšek
Vanja Hrovat
Danica Sedevčič
Mateja Medvešek
Teja Breskvar
Rosana Lemut Strle
Renata Razboršek
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Tajnik šolske maturitetne komisije:
Jan Maver, prof.
Svetovalna delavka in organizatorka obveznih
izbirnih vsebin:
Tanja Boltin, prof.
Poslovna sekretarka:
Eva Kepa
Računovodkinja:
Nives Godec
Knjižničarka:
Maja Deniša, uni. dipl. biblio.
Laborant in vzdrževalec učne tehnologije:
Branko Koprivnikar
Spremljevalec gibalno oviranega dijaka:
Mito Kos
Hišnik:
Metod Lovše
Kuharici:
Darja Cirkvenčič
Darja Strojan
Čistilke:
Ljubica Katič
Magda Skubic
Marinka Škoda
Marica Paternoster Zupan
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PROFESORSKI ZBOR V ŠOLSKEM LETU
2011/2012

Manjkajo: Peter Avbelj, Iztok Černe, Mateja Golouh, Marjan Gorišek, Jasna Clara Kovač, Maria Primožič in
Mirko Prosenc
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