
Ali veš, zakaj je  
Gimnazija Litija 
odlična izbira?



Ali veš, da so najboljša podjetja na svetu 
v preteklosti načrtovala svojo poslovno 
prihodnost za deset let naprej? 

Danes jo načrtujejo vsak mesec.

Ali veš, kaj boš ti počel čez štiri, pet, osem let?



Gimnazija Litija je odlična izbira za vse mlade, 
ki svojo prihodnost stavijo na širok spekter znanj.

• Visoka kakovost pouka,
• dobra priprava na maturo,
• uvajalno obdobje za dijake 1. letnikov,
• dva pisna preizkusa tedensko,
• napovedano spraševanje,
• možnost dodatnega izboljševanja ocene, 
• individualna pomoč profesorjev in dijakov,
• ravno prav velika šola (boljše medsebojno poznavanje),
• pouk samo v dopoldanskem času,
• možnost vključevanja v popoldanske interesne dejavnosti,
• organizirana prehrana,
• enostavne in organizirane transportne komunikacije ...

Našo prepoznavno kakovost gradimo na 
zaupanju in spoštovanju.





Ponujamo prostor in čas za 
razvoj talentov vsakega dijaka

Pozdravljeni,

vse življenje je pot navzgor, navzdol, 
naravnost ... predvsem pa naprej. In 
ta pot je polna različnih odločitev. 
Naučiti se moramo živeti v času neneh-
nih sprememb. Pravijo, da ne obstaja 
slabo ali dobro vreme, ampak slaba in 
dobra oprema.

Gimnazija Litija je manjše, prisrčno 
gimnazijsko središče, ravno prav veliko, 
da je mlad človek med nami edinstvena 
oseba, ki ima možnost in priložnost, 
da se opremi z znanji in širino, ki mu 
bodo odlično služili, kamorkoli ga bo v 
življenju vodil korak.

Naša gimnazija svojo odličnost doka-
zuje s številnimi dosežki in priznanji v 
slovenskem in mednarodnem prostoru. 

Smo namreč v središču Slovenije in v 
srcu Evrope. 

Na različne načine spodbujamo 
in ohranjamo dialog med učitelji, 
dijaki, med gostujočimi šolami ... 

Verjamemo, da sta za uspeh, poleg 
sodobnih tehnologij, potrebna 
talent in toleranca. Zato v šolskem 
okolju nudimo sodobno tehnologijo, 
zagotavljamo kakovosten prostor in 
čas za razvoj talentov vsakega dijaka 
ter vzgajamo v duhu tolerantnosti in 
sodelovanja.

Vida Poglajen, prof.
ravnateljica Gimnazije Litija



V srcu Slovenije, 
v središču
Evrope, med
zelenimi
hribi, ob
svojevrstnem 
rečnem 
okljuku.
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O šoli

PROSTORSKA IN ČASOVNA ORGANIZACIJA POUKA:

Pouk na šoli poteka samo v dopoldanskem času, med 8.00 in 14.15 uro. Izjema so nekateri dijaki 4. letnikov, ki imajo 
do 15.05 ure pripravo na maturo. Vzgojno-izobraževalno delo poteka v 8 splošnih učilnicah, 2 specialnih učilnicah, 
računalniški učilnici, 2 laboratorijih, predavalnici ter športni in plesni dvorani.

IZBIRNI DEL PREDMETNIKA

V šolskem letu 2018/19 smo na Gimnaziji Litija uvedli interdisciplinarni tematski sklop (ITS). Namenjen je 
poglabljanju znanja pri posameznih predmetih in razvoju kompleksnih znanj ter temelji na učnih načrtih izbirnih 
predmetov in na poglabljanju/razširjanju znanj in veščin obveznih predmetov zapisanih v posebnih/izbirnih ciljih 
in vsebinah v učnih načrtih. Z interdisciplinarnostjo združujemo različne predmete z namenom rešitve skupnega 
raziskovalnega problema.



PREDMET 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
slovenščina 4 4 4 4

matematika 4 4 4 4

angleščina 3 3 3 3

nemščina 3 3 3 3

zgodovina 2 2 2 2

športna vzgoja 3 3 3 3

glasba 1,5

likovna umetnost 1,5

geografija 2 2 2

biologija 2 2 2

kemija 2 2 2

fizika 2 2 2

psihologija         2               

sociologija                  2

filozofija 2

informatika 2

nerazporejene ure 3 3 8-12

SKUPAJ ur/teden 32 32 32 29-33

OIV/leto 90 90 90 30

PREDMETNIK MATURA

Splošna matura je državni izpit. 

S splošno maturo kandidati dokazujejo 
doseganje standardov znanj, ki so 
določeni s cilji gimnazijskih programov, 
in usposobljenost za univerzitetni 
študij. Z opravljeno maturo pridobi 
kandidat srednjo izobrazbo.

Splošna matura se opravlja iz petih 
predmetov, trije predmeti so obvezni, 
dva pa izbirna. 

Obvezni predmeti so:

• slovenščina,
• matematika,
• angleščina.

Iz nabora izbirnih predmetov pa boste 
izbrali dva. Izbirate lahko med:

• zgodovino,
• geografijo,
• fiziko,
• kemijo,
• biologijo,
• nemščino,
• sociologijo ali psihologijo.



Dijaki Gimnazije Litija so prvo maturo opravljali leta 2001. Odgovorno delo dijakov, tesno sodelovanje s starši in 
visoka strokovnost in profesionalnost naših profesorjev omogočajo, da so dijaki Gimnazije Litija vedno dosegali 
nadpovprečne rezultate pri maturi.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
% uspešnih 96 % 98,8 % 100 % 96 % 96 % 98,6 % 96,8 % 98,5 % 95,2 % 100 % 97 %

Rep. povpr. 91,10 % 92,07% 93,05 % 93,5 % 93,11 % 95,1 % 94,4 % 93,5 % 93,7 % 95,18 % 93,92 %

VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE

• državljanska kultura
• knjižnično-informacijska znanja
• kulturno-umetniške vsebine
• športni dnevi
• zdravstvena vzgoja
• vzgoja za družino, mir in 

nenasilje

VSEBINE, OBVEZNE ZA 
SPLOŠNO GIMNAZIJO

• kulturno-umetniške vsebine z 
likovnega področja

• kulturno-umetniške vsebine z 
glasbenega področja    

VSEBINE ZA DIJAKOVO 
PROSTO IZBIRO

•  tekmovanja
• strokovne ekskurzije
• tabori
• raziskovalno delo
• prostovoljno socialno delo
• tečaj cestnoprometnih predpisov
• tečaj prve pomoči
• učenje za učenje
• sodelovanje v projektih gimnazije

• sodelovanje na informativnem 
dnevu

• prireditve
• športna tekmovanja
• plesne vaje za maturante
• gledališki in filmski abonma
• pevski zbor
• debatni klub
• interesne dejavnosti

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE



EKSKURZIJE
•  Kras
• München
• Barcelona
• Firenze
• Oglej, Gradež
• Dunaj
• Budimpešta
• Posočje
• Koprsko primorje
• Provansa
• Rim&Pompeji
• Nemčija…

ŠPORT NA ŠOLI
Poleg rednih ur športne vzgoje se 
naši dijaki udeležujejo tudi šolskih 
športnih tekmovanj, športnih 
taborov, smučarskih izletov, 
pridobijo pa lahko tudi status 
perspektivnega ali vrhunskega 
športnika.
 
TABORI:
•  pevski tabor
• tabor 2020
• smučarski tabor
• smučarsko tekaški tabor
• debatni tabor

OBČINE, IZ KATERIH 
PRIHAJAJO (SO PRIHAJALI) 
NAŠI DIJAKI:
Celje, Dol pri Ljubljani, Hrastnik, 
Laško, Litija, Ljubljana, Lukovica, 
Mirna, Radeče, Šmartno pri Litiji, 
Trbovlje in Zagorje ob Savi

KAJ VSE (SE) ŠE DOGAJA 
NA ŠOLI …

SMO ZDRAVA ŠOLA
Skrbimo za kvalitetno prehrano, 
usklajeno s smernicami zdrave 
prehrane, obeležujemo mednarodne 
dni (dan boja proti aids-u, dan 
sladkorne bolezni).

IN TUDI EKO ŠOLA
Razvijamo pozitivne medsebojne 
odnose in vzgajamo za zdrav način 
življenja v zdravem okolju.  



Tudi v letošnjem šolskem letu na-
daljujemo z ločevanjem odpadkov, 
zbiramo odpadni papir, baterije, 
plastične zamaške in odslužene ton-
erje ter kartuše. Vse zbiralne akcije 
so humanitarne. 

POMAGAMO TISTIM, KI 
POTREBUJEJO POMOČ
Zbiramo rabljene igrače, obleke, 
pisarniški material in to podarimo 
RK, Karitasu oz. neposredno tistim, 
ki potrebujejo tovrstno pomoč. 

KAJ ŠE?

• Tradicionalna novoletna pri-
reditev, ko se na tekmi v odbojki 
pomerimo dijaki in profesorji,

• Pevska gimnazijada, na kateri 
se srečajo pevski zbori iz vse 
Slovenije,

• literarni večeri,
• likovne razstave naših dijakov,
• ulična četvorka in še in še ...

KAJ PRAVIJO NAŠI DIJAKI O 
ŠOLI?
Je majhna in dijakom prijazna.
Je šola, kjer so dijaki in profesorji v 
zelo dobrih odnosih.
Je šola za prihodnost.
Je prijetna in lepo urejena.
Je zahtevna, a velja za eno boljših v 
Sloveniji.
Je šola s srcem!



Bevkova 1c, 1270 Litija, Slovenija
T:  01 89 00 450
W:  www.gimnazija-litija.si
E:  tajnistvo@gimnazija-litija.si


