
Drage devetošolke, 
dragi devetošolci, 
lepo pozdravljeni!
Kmalu boste zapustili šolske klopi osnovnih šol in 
se za 4 leta presedli v srednješolske učilnice. Čaka 
vas pomembna in ne ravno enostavna odločitev. 
Priporočam vam, da pri tem najprej poslušate sebe, 
svoje želje in srce. Opora staršev, učiteljev in celo 
prijateljev pa je dobrodošla.

Verjamem, da boste postali bodoči gimnazijci. Ne 
glede na vašo odločitev vas čakajo leta, povezana z 
mešanico učenja, pridobivanja znanj ter mladostjo. 
To je obdobje, ko si je treba vzeti čas za pravo mero 
uživanja v najstniški razposajenosti, zabave in 
šolskih obveznosti. V tem času boste stkali ogromno 
novih stikov, ne samo preko socialnih oz. družabnih 
omrežij. Čakajo vas nova poznanstva v razredu in 
tudi na hodnikih šole. Vse to boste izkoristili na svoji 
življenjski poti in se tega tudi z veseljem spominjali.

Pred vami je publikacija o naši šoli in nekaj 
podatkov o Gimnaziji Kranj. Poleg pouka in predmetov so predstavljene dejavnosti izven 
pouka, obveznosti in zabava, skratka vse, kar nudimo svojim dijakom. Če se odločite, da 
postanete kranjski gimnazijec, se vam lahko zgodi, da vam bo kdaj težko, naporno. Mi 
vam obljubljamo, da vam bomo pomagali, vas spodbujali in na koncu bo ves trud poplačan.

Vsem svojim dijakom zagotavljamo pogoje za kakovostno nadaljnje šolanje. 
Omogočamo varno in vzpodbudno okolje, v katerem se lahko posvetite pridobivanju 
izobrazbe, s katero lahko uspešno nadaljujete šolanje na univerzitetni ravni. Omogočamo 
vam široko splošno znanje, spoznavanje aktualnih vsebin ter hkrati razvoj vaše 
kreativnosti, potencialov, ki jih boste lahko uporabili v poklicih prihodnosti.

Ne glede na vašo odločitev vam želimo uspešno nadaljevanje šolanja.

 mag. Aljoša Brlogar,
 ravnatelj Gimnazije Kranj
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Gimnazija Kranj je kovala preteklost in kuje prihodnost.
 

Gimnazija Kranj letos 
praznuje 210 let.
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Gimnazijski dnevi so bili eni 
najlepših trenutkov mojega 
življenja. Prijateljstva, ki sem jih 
zgradil tedaj, me še danes polnijo z 
energijo. Še vedno se srečujemo in 
si vzamemo čas zase, za trenutke, 
ko se vrnemo v svojo mladost, ko 
je bil stari Kranj naša Cankarjeva 
enajsta šola.

Gimnazijski dnevi 
so bili eni najlepših 
trenutkov mojega 
življenja.

Matjaž Rakovec,
župan Mestne občine Kranj

Gimnazija Kranj je ena izmed prvih 
gimnazij na Slovenskem. V 200 letih 
obstoja je bila izobraževalno središče 
Gorenjske in v dobrih sto letih popol-
ne gimnazije je na naši šoli maturiralo 
že več kot dvanajst tisoč dijakov. Ta 
mogočni intelektualni potencial je 
odločilno vplival in tudi danes vpliva 
na dogajanje in življenje v Kranju, na 
Gorenjskem in v vsem slovenskem 
prostoru. Lepo število naših matu-
rantov se je uveljavilo tudi v tujini, 
npr. dr. Dušan Petrač, dijak in profe-
sor na naši šoli, danes pa uveljavljen 

Gimnazija Kranj je kovala preteklost in kuje prihodnost.
 

Gimnazija Kranj letos 
praznuje 210 let.

raziskovalec na področju vesoljske 
tehnologije pri NASI, in dr. Andrej 
Šali, bioinformatik, uvrščen med 50 
najvplivnejših poslovnežev na sve-
tu. Uveljavljene maturante naše šole 
najdemo med znanstveniki (dr. Peter 
Šemrl, dr. Drago Perko in dr. Roman 
Jerala), politiki (Ivan Bizjak, Jelko Ka-
cin – nekdanji poslanec v Evropskem 
parlamentu, dr. Janez Potočnik – nek-
danji evropski komisar), kulturnimi 
delavci (dr. Jože Pogačnik, Marko 
Pogačnik, France Pibernik, Maja Go-
gala Dvoršak), gospodarstveniki ( Ja-

nez Bohorič, Andrej Polenec, Gorazd 
Trček, Matjaž Rakovec, Janko Med-
ja) in športniki (Tomo Česen, Darjan 
Petrič, Alenka in Nataša Kejžar, Tadej 
Valjavec, Andrej in Marija Štremfelj, 
Matej Mohorič, Cene Prevc, Luka 
Mezgec). Prepričani smo, da se bo 
uspelo uvrstiti v krog najzaslužnejših 
tudi marsikateremu gimnazijcu, ki se 
trenutno šola, in prav gotovo se bodo 
tem pridružili tudi nekateri izmed 
vas, bodočih dijakov naše šole.
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Gimnazija 
Kranj

Rojstvo
Leta 1810 je guverner Ilirskih 
provinc Marmont ustanovil 
gimnazijo v Kranju. 

Materni jezik
Francoski, nemški. Leta 1870 je 
postala prva gimnazija na svetu s 
slovenskim učnim jezikom.

Stanovanje
Najprej najemniško v kranjskem 
župnišču, potem najemniško 
v kranjski osnovni šoli. Leta 
1897 je bilo zgrajeno poslopje za 
gimnazijo v Kranju; leta 1979 je bil 
dograjen prizidek k stari stavbi.

Polnoletnost
Leta 1894 je bila v Kranju usta-
novljena popolna osemrazredna 
gimnazija.

Potomstvo
Leta 1901 se je rodil kranjski 
gimnaziji prvi otrok: maturira-
lo je 23 maturantov. Do zdaj je 
maturiralo skoraj trinajst tisoč 
maturantov.

Osnovna dejavnost
Kranjska gimnazija je imela doslej 
po vsebini različne usmeritve: 
splošno, klasično, realno, samo-
stojne programe usmerjenega 
izobraževanja. Od leta 1990 je 
spet gimnazija splošne smeri. Od 
leta 2010 izvajamo tudi program 
mednarodna matura. 

Že od leta 1810.
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Znanje nabiram 
med stoletnimi 
zidovi

Na šoli je v 29 rednih oddelkih in 
enem oddelku maturitetnega tečaja 
približno 950 dijakov. 

Na šoli uči približno 70 profesorjev.

Šola ima 5912 m2 uporabne površine, 
kamor štejemo 33 učilnic, ki so 
prilagojene potrebam posame-
znih predmetov, 3 telovadnice. 
V posebnih učilnicah za fiziko, 
biologijo, kemijo in informatiko se 
izvajajo vaje.

Pouk je dopoldne. Začne se ob 7.10, 
konča pa med 13.05 in 13.55. V času 
pouka imajo dijaki eno šolsko uro 
namenjeno malici. 

Dijaki se obvezno učijo dva izmed 
šestih tujih jezikov (angleški, 
nemški, francoski, španski, ruski, 
kitajski), fakultativno, če je dovolj 
prijav, pa lahko izbirajo med več 
različnimi tujimi jeziki.

Gimnazija Kranj ima bogato učno 
tehnologijo, ki služi potrebam pouka 
in interesnim dejavnostim dijakov.

Dijaki imajo možnost delovanja 
v več kot 50 različnih interesnih 
dejavnostih.

Dijaki Gimnazije Kranj tekmujejo 
na mnogih tekmovanjih v znanju, 
športu ter raziskovalnih dejavnostih, 
kjer dobivajo zavidljiva priznanja in 
nagrade.

gimnazija kranj je kovala preteklost in kuje prihodnost
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Kot pravi knjižni molj se zakopljem v knjige

Z vpisom na Gimnazijo Kranj pos-
tanete tudi člani gimnazijske šolske 
knjižnice. Knjižnica ima preko 20 tisoč 
enot knjižnega gradiva v slovenskem 
jeziku in manjše zbirke knjižnih enot 
v vseh tujih jezikih, ki se poučujejo 
na Gimnaziji Kranj. Knjižnica dopol-
njuje vzgojno-izobraževalni proces 
na leposlovnem in tudi na strokov-
nem področju. V izposojo nudi tudi 

Smiljana Bertoncelj, knjižničarka
preko 50 enot poljudnoznanstvenih 
revij. Med odmori in v času prostih 
ur pa so v knjižnici na voljo čitalni-
ška mesta za učenje, branje in pisanje 
domačih nalog. Za vsa vprašanja se 
lahko obrnete na knjižničarko gospo 
Smiljano Bertoncelj. Tudi prireditve 
v knjižnici, ki posegajo na zares raz-
lična tematska področja, povezana z 
življenjem in delom mlade generacije 
(šport, gledališče, film, glasba, odvi-
snosti, življenje drugih narodov), so 
zelo dobro obiskane.
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Prednost Gimnazije Kranj ni samo v končni prip-
ravljenosti za maturo, kot bi si to mogoče mislili. 
Kljub temu da naša šola izvrstno pripravi na maturo 
(na kar kažejo izjemni rezultati), ima naša gimnazija 
dejavnosti in priložnosti prav za vsakega. Če vas 
zanimajo filmi, se lahko pridužite multimedijskem 
krožku, če pa vas zanima glasba, se lahko pridružite 
orkestru, itd. Šola tako postane veliko več kot le pouk, 
ampak postane priložnost razvijanja vseh interesov 
in sposobnosti. Temu doda tudi program mednaro-
dna matura, ki predstavlja unikatno priložnost bolj 
osredotočenega in aktivnega pouka glede na lastne 
interese.

Pred štirimi leti sem bila ena izmed teh devetošol-
cev, ki niso vedeli, kam. Vedela sem, da bom izbrala 
gimnazijo, a izbira le-teh je bila velika. Na koncu je 
pretehtala bližina šole, garderobne omarice in pa dol-
goletna tradicija kranjske gimnazije. Vpisala sem se na 
Gimnazijo Kranj. Že v prvem letniku sem se priklju-
čila pevskemu zboru in MEPI-ju, glede gimnazije pa 
kmalu ugotovila, da ni tako strašna, kot o njej krožijo 
govorice. Ne le da sem z gimnazijo obiskala marsi-
kateri košček Slovenije, temveč mi je omogočila tudi 
potepanje po Bavarski, Švici, Londonu, Litvi, Nepalu 
in Poljski. Na Gimnazijo Kranj me veže ogromno 
lepih in tudi kakšen grenak trenutek, predvsem pa je 
postala moj drugi dom.

Erazem Pivk iz 4. h

Gaja Nemanič iz 4. e

Šola postane veliko več 
kot le pouk.

Postala je moj drugi dom.

gimnazija kranj je kovala preteklost in kuje prihodnost
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DOBRA
ŠOLA

STARŠI

UČITELJI

DIJAKI

ODNOSI
demokratični, 

spoštljivi
stimulativni, 
sodelovalni

KULTURA
druženje, 

prepoznavnost, 
prireditve, 

zdravje, varnost

ZNANJE
 razvija ustvarjalnost 

in samostojnost, 
daje možnosti,
razširja obzorje, 
trenira možgane

Vizija Gimnazije Kranj
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Vizija Gimnazije Kranj

Vpis na Gimnazijo Kranj
V času, ko učenci devetega razreda 
zaključujete osnovno šolo, vas ver-
jetno najbolj zanima, kako na šolo, 
ki se vam zdi najprivlačnejša, sploh 
priti. Zaradi trenda manjših genera-
cij omejitve vpisa ne pričakujemo. Na 
našo šolo se vsako leto prijavi največ 
odličnih učencev, običajno jih je prib-
ližno 60 %, okoli 30 % prijavljenih je 
prav dobrih, približno 10 % pa dobrih 
učencev.

Dijak se ob vpisu odloči za 
enega od paketov, ki dijake 
združujejo po interesu.

Prva dva letnika delajo vsi dijaki po 
skupnem programu. V tretjem letniku 
so med paketi manjše razlike v pred-
metniku, ko dodamo ure pri naravos-
lovju, 3. tujem jeziku oziroma pri in-
formatiki ali računalništvu. V četrtem 
letniku dve uri namenimo informatiki 
oziroma pedagogiki. 

Dijaki na začetku tretjega letnika lah-
ko zamenjajo paket.
 
Ob koncu tretjega letnika se dijaki 
odločijo, pri katerih predmetih se 
bodo v četrtem letniku pripravljali 
na maturo. Priprave na maturo bomo 
izvajali iz vseh splošnoizobraževalnih 
predmetov ne glede na število prijav. 
Te predmete nato obiskujejo v sku-
pinah iz različnih oddelkov. Oddelek 
mednarodne mature se oblikuje na 
začetku tretjega letnika in dijaki tega 
oddelka takrat izberejo izbirne pred-
mete.

Življenje je v mojih rokah
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Prvi tuji jezik je za naše dijake angle-
ščina, drugi tuji jezik pa izberejo di-
jaki sami med nemščino in španščino 
(izvajamo ju na dveh nivojih) ter fran-
coščino in ruščino. Tretji tuji jezik v 
jezikovnem paketu je lahko kateri koli 
izmed naštetih ali kitajščina. 

splošni paket
naravoslovni paket
športni paket
jezikovni paket

Naravoslovni paket priporočamo 
dijakom, ki jih zanima naravoslovje.

Športni paket priporočamo aktiv-
nim športnikom – dijakom s statu-
som športnika in dijakom, ki bi radi 
sodelovali v šolskih športnih ekipah. 
V tem oddelku bosta tudi urnik in 
ocenjevanje prilagojena športnim 
aktivnostim. 

Jezikovni paket: Dijakom, vklju-
čenim v ta paket, v tretjem letniku 
dodamo tri ure tretjega tujega jezika 
namesto dodatnih ur pri naravoslov-
ju oz. informatiki ali računalništvu, 
v četrtem letniku pa dve uri tujega 
jezika namesto informatike oziroma 
pedagogike.

Dijaki izbirate med petimi 
tujimi jeziki.

Dijaki soodločate in  
ob vpisu izberete paket
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Ob uspehih, ki smo jih našteli, ne 
moremo mimo dijakov, ki so dosegli 
najboljši učni uspeh pri pouku. 33 
dijakov je imelo v lanskem šolskem 
letu odličen uspeh s povprečno 
oceno 5,0. 

Odličnjaki  
med odličnjaki

vpis na gimnazijo kranj
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Vse poti vodijo na Gimnazijo Kranj.

Na šolo se praviloma vpisujejo odlični in prav dobri učenci, nekaj tudi učencev z dobrim 
učnim uspehom. Večina naših prvošolcev se je vpisala s 160–175 točkami. Za brezskrben 
vpis na Gimnazijo Kranj je iz ocen v OŠ dobro nabrati vsaj 130 točk.

Pomembni vpisni datumi

21. 1. 2020 Objava razpisa za vpis v 1. letnik.

do 2. 4. 2020 Sprejemamo prijave za vpis v šolsko leto 2020/2021. Vsi, ki se nameravate 
v šolskem letu 2020/2021 vpisati v 1. letnik srednje šole, morate izbrani šoli 
na predpisanem obrazcu oddati prijavo za vpis na obrazcu Prijava za vpis v 
začetni letnik srednje šole.

do 8. 4. 2020 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis na spletnih straneh MIZŠ. 

do 17. 4. 2020 Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis za šolsko leto 
2020/2021 na spletnih straneh MIZŠ.

do 23. 4. 2020 Morebitni prenosi prijav za vpis na drugo srednjo šolo. Po tem roku prijav 
ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler postopek za vpis 
kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.

do 22. 5. 2020 Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisa za vpis v srednje 
šole na spletnih straneh MIZŠ.

do 27. 5. 2020 Srednje šole pisno obvestijo kandidate o stanju prijav, morebitni omejitvi 
vpisa, poteku vpisa, sprejete dijake povabijo k vpisu.

od 16. 6. 2020 do 19. 6. 2020 Vpis na izbrane srednje šole oz. prinašanje dokumentov za izvedbo 
izbirnega postopka.

do 19. 6. 2020 V primeru omejitve vpisa javna objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega 
postopka na spletnih straneh MIZŠ.

do 24. 6. 2020 V primeru omejitve vpisa prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka.

30. 6. 2020 V primeru omejitve vpisa objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka.

1. 7. 2020 Objava prostih mest za vpis na spletnih straneh MIZŠ.

4. 7. 2020 V primeru omejitve vpis kandidatov, uspešnih v 2. krogu.

do 31. 8. 2020 Vpis na srednje šole, ki imajo še prosta mesta.

V šolskem letu  
2020/2021 bomo vpisali  
8 oddelkov, imeli bomo  

224 prostih mest.  
Omejitve vpisa ne 

pričakujemo.
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Predmetnik kratica 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina SJK 4 4 4 5

Matematika MAT 4 4 4 5

Angleščina TJ1 3 3 3 4

Drugi tuji jezik TJ2 3 3 3 3

Zgodovina ZGO 2 2 2 2

Športna vzgoja ŠVZ 3 3 3 3

Glasba GLA 2 0 0 (2)

Likovnost LIK 2 0 0 0

Geografija GEO 2 2 + 1 2 + (1) 0

Biologija BIO 2 2 2 + (1) 0

Kemija KEM 2 2 2 + (1) 0

Fizika FIZ 2 2 2 + (1) 0

Informatika INF 2 0 (2) (2)

Računalništvo RAČ 0 0 (2) 0

Psihologija PSI 0 2 0 0

Sociologija SOC 0 2 0 0

Filozofija FIL 0 0 2 0

Zgodovina umetnosti ZGU 0 0 0 0

Tretji tuji jezik TJ3 0 0 (3) (3)

Pedagogika PED 0 0 0 (2)

Število predmetov PRE 13 12 10 (11) 7–10

Število ur na teden SKU 33 32 32 30–33

Nerazporejene ure IZB 0 0 (3) 8–11

Predmetnik 
gimnazijskega programa

Ure v oklepajih so izbirne ure. Vsi paketi, razen mednarodne mature in jezikovnega paketa, v 3. letniku vzamejo:
• 3-krat po 2 + (1): biologija, kemija in fizika (9 ur) ali
• 1-krat po 2 + (1): biologija, kemija in fizika, 2-krat (2): dva od treh prej omenjenih in 1-krat (2):  
informatika ali računalništvo (3 + 4 + 2 = 9 ur)
Jezikovni paket v 3. letniku vzame tretji tuji jezik (3) in 3-krat po 2: biologija, kemija in fizika. V 4. letniku imajo 
dijaki jezikovnega paketa tretji tuji jezik (3), ostali pa izberejo pedagogiko, glasbo, DSD II ali informatiko (2).
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SLOVENŠČINA
Meje mojega jezika so meje mojega sveta, pravi 
Wittgenstein. Pri nas slovenščina nima meja ...

Pouk slovenščine združuje dva vznemirljiva svetova: svet 
slovenskega (knjižnega) jezika in svet slovenske ter sve-
tovne književnosti. Skozi odkrivanje zgradbe našega jezika 
na vseh ravninah, poglabljanje pravopisa in spoznavanje 
različnih vrst besedil se naučimo uspešnega ustnega in pi-
snega sporazumevanja. Govorni nastop, seminarska naloga, 
prošnja za službo ali zahteva za mastno odškodnino zaradi 
poškodbe pri delu? Kar koli bo pred nas postavilo življe-
nje, vse bomo znali. V svetu književnosti se sprehodimo 
od prvih mitov do na videz nedoumljive poezije sodob-
nega časa, se poglabljamo v zgodbe, ki sooblikujejo našo 
kolektivno zavest, podoživljamo velike prizore svetovne 
dramatike. Učimo se v literaturi uživati, v njej iskati nova 
spoznanja in o njej tudi oblikovati jasna in argumentirana 
mnenja, bodisi v pogovoru bodisi v daljšem šolskem eseju. 
Tako poglabljamo zavest, kdo smo, obvladovanje svojega 
jezika v vseh razsežnostih pa nam olajšuje tudi odkrivanje 
novih spoznanj na drugih področjih in učenje tujih jezikov. 
V okviru predmeta pa tudi obiskujemo gledališke in filmske 
predstave, tekmujemo za Cankarjevo priznanje, sodelujemo 
na natečajih in tudi sami literarno ustvarjamo.

Slovenščina  
na urniku 
• v 1., 2. in 3. 
letniku 4 šolske ure 
tedensko 
• v 4. letniku 5 
šolskih ur tedensko 
kot obvezni maturi-
tetni predmet

•  da so bili med dijaki naše gimnazije 
tudi pesniki in pisatelji: general Rudolf 
Maister, Janez Jalen, Vitomil Zupan, 
Ifigenija Zagoričnik, Nejc Zaplotnik, 
Klemen Pisk in Grega Hribar; literarni 
zgodovinar Boris Paternu; pisatelj Ivan 
Pregelj in literarni zgodovinar France 
Pibernik pa sta bila naša dolgoletna 
učitelja slovenščine?

•  da so v šestdesetih letih so dijaki naše 
gimnazije izdajali glasilo Plamenica, ki je 
prinašala najdrznejšo moderno poezijo na 
Slovenskem?

•  da je prvi zapis slovenščine, Brižinski 
spomeniki, tudi prvi zapis slovanskega 
jezika v latinici?

•  da smo Slovenci pravi narod pisate-
ljev, saj pri nas praviloma izide dobrih 
sto romanov (slovenskih avtorjev) letno, 
pesniških zbirk pa še več?

•  da se slovenščino učijo tudi na 57 tujih 
univerzah, na nekaterih od teh pa je slo-
venščino mogoče tudi študirati?

•  da si ocene, koliko jezikov se govori na 
Zemlji, niso enotne – navadno se govori o 
6000 ali 7000 jezikih? Veliko od teh ima 
le peščico govorcev in so blizu izumrtja. 
Slovenščina kot jezik, ki ima več kot 
milijon govorcev, torej nikakor ne sodi 
med ogrožene jezike. 

?

Bernarda Lenaršič,
profesorica slovenščine

»Užitek pisatelja je v tem, da bralcu pokaže še eno vesolje,« je Proustova misel, 
s katero me ta sladokusec leto za leto vabi k vtikanju nosu v klasike. Tudi branje 
istih knjig je potovanje k novemu – vsako leto smo malo drugačni in beremo 
drugače. Učitelji slovenščine pa smo še posebej privilegirani bralci, saj je zame 
prav zares vznemirljivo pričakovanje, kaj bom odkrila ob vsaki generaciji 
posebej ob njenem srečevanju z besedno umetnostjo. Si predstavljate, kakšno 
bogastvo je, da lahko na najboljša literarna dela pogledam skozi toliko novih 
zornih kotov? In obraten, kot vesolje neskončen izziv: kako lahko literatu-
ra prebuja najboljše in najlepše v dijaku, in mu usvojeno znanje jezika dobro 
služi? Nekoč davno sem za šalo računala, koliko novih ljudi bom spoznala, če 
Bog da, v letih svojega učiteljevanja. Okrog 8000 dijaških originalov se bo v 40 
letih srečevalo z mano v dobrem in slabem, v kretskem blodnjaku, mimo Scile 
ocenjevanj in Karibde obveznega kurikula ter skozi Dantejeve kroge vse do 
maturitetne večne luči. Za eno vesolje in še malo več izzivov. Proust je sicer že 
vedel, o čem piše, ampak o užitkih bralca bomo pa še pesnili in razpravljali.

 Ali ste vedeli … 

Literatura lahko v dijaku 
prebuja najlepše in najboljše.
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Helena Kapus,
profesorica matematike

Z matematiko se srečujemo na 
mnogih področjih človekovega 
delovanja in ustvarjanja. Matema-
tika ni zgolj rutinsko obvladovanje 
računskih postopkov (informa-
cijska tehnologija to zmore veliko 
bolje). Matematika je tudi jezik, v 
katerem hitro in natančno opišemo 
naravne in manj naravne pojave. 
Kako bi v naravnem jeziku opisali 
začetno fazo rasti bakterij pri 
nekem poskusu? Morda bi pogledali 
v učbenik biologije? Lahko pa 
napišemo samo: f (t) = aekt, t ≥ 0. 
Enostavno, natančno, elegantno, 
lepo.

Enostavno, natančno, 
elegantno, lepo.

MATEMATIKA
Matematika je lepa in uči misliti.

Nič ni čudnega, da je matematika sestavni del učnega na-
črta v vseh šolskih sistemih v zgodovini. Uri možgane in 
nas nauči misliti. Beseda matematika izhaja iz grške besede 
máthema, ki pomeni »kar se naučiš, učenje, znanost«. Grški 
filozof Platon, ki je besedo mathema v tej obliki prvič upo-
rabil, je rekel: »Ali si že opazil, da so ljudje, ki so po naravi 
nadarjeni za matematiko, zelo uspešni tudi v vseh drugih 
strokah? Celo trdoglavci, ki se uče računstva in se vadijo v 
njem, imajo od tega vsaj korist, da se jim bistri um in da 
začno hitreje dojemati.« Matematika je univerzalni logični 
jezik narave in zakoni vesolja se zapišejo z matematičnimi 
izrazi in modeli. 

Na Gimnaziji Kranj smo učitelji matematike zelo zado-
voljni, da naši dijaki dosegajo nadpovprečne rezultate na 
maturi. Poleg tega se z veseljem udeležujejo tekmovanj iz 
matematike, razvedrilne matematike in logike. Vsako leto 
smo med najuspešnejšimi gimnazijami pri doseženih pri-
znanjih na tekmovanjih. 

V šolskem letu 2018/2019 so naši dijaki na tekmovanju iz 
matematike osvojili 45 bronastih, 17 srebrnih in 7 zlatih pri-
znanj. Naslov državnega prvaka sta osvojila Tevž Lotrič iz 3. 
h in Benjamin Bajd iz 1. a. Z naslovom podprvaka se jima 
je pridružil še Janez Peter Bohinc iz 1. a. Na tekmovanju 
iz razvedrilne matematike so dijaki osvojili 22 bronastih, 7 
srebrnih in 2 zlati priznanji. Zelo uspešni smo tudi na tek-
movanjih iz logike. Na tekmovanju iz logike so dijaki osvo-
jili 56 bronastih, 8 srebrnih in 4 zlata priznanja. V šolskem 
letu 2018/2019 je drugič zapored državni prvak postal Tevž 
Lotrič iz 3. h, podprvak je bil Benjamin Bajd iz 1. a. Tevž 
Lotrič iz 3. h je na 60. mednarodni matematični olimpijadi 
v Bathu prejel priznanje za v celoti pravilno rešeno nalogo.

Matematika  
na urniku 
• v 1., 2. in 3. 
letniku 4 šolske ure 
tedensko 
• v 4. letniku 5 
šolskih ur tedensko 
kot obvezni maturi-
tetni predmet
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English is a funny language.

There is no egg in eggplant or ham in 
hamburger; neither apple nor pine in 
pineapple.

Is cheese the plural of choose?

If teachers taught, why didn't preachers 
praught?

If a vegetarian eats vegetables, what does 
a humanitarian eat?

In what language do people recite at a 
play, and play at a recital?

Have noses that run and feet that smell?

Park on driveways and drive on 
parkways? 

Sweetmeats are candies, while sweetbre-
ads, which aren't sweet, are meat.

We take English for granted. But if 
we explore its paradoxes, we find that 
quicksand can work slowly, boxing rings 
are square, and a guinea pig is neither 
from Guinea nor is it a pig.

And why is it that writers write, but 
fingers don't fing, grocers don't groce, 
and hammers don't ham? 

If the plural of tooth is teeth, why isn't 
the plural of booth beeth?

How can the weather be hot as hell one 
day and cold as hell another?

When a house burns up, it burns down. 

You fill in a form by filling it out, and an 
alarm clock goes off by going on.

When the stars are out, they are visible, 
but when the lights are out, they are 
invisible.

And why, when I wind up my watch, I 
start it, but when I wind up this essay, I 
end it?

English muffins were not invented in 
England or French fries in France. 

Now I know why I failed in English. 
It's not my fault but the silly language 
doesn't quite know whether it's coming  
or going.

?  Ali ste vedeli … 

ANGLEŠČINA
English goes global and local.

Angleščina se poučuje kot prvi tuji jezik na stopnjah 
B1 in B2 po lestvici evropskega jezikovnega okvira, kar 
ustreza standardom jezikovnega znanja za maturo, vendar 
pouk pogosto presega okvire mature, saj se zavedamo 
vloge angleščine kot svetovnega jezika in njegove široke 
rabe tako v vsakdanjih okoliščinah kot v profesionalnem 
življenju. Učenje angleščine ni le učenje za ocene, je tudi 
zanimivo in zabavno, saj je jezik po naravi poln izzivov. 

Angleščina je jezik znanosti, diplomacije, medijev, 
socialnih omrežij, poslovne korespondence, vesoljske 
tehnologije, aviacije (predstavljajte si, da ste na letalu, 
na katerem pilot ne zna angleško!), turizma, glasbe, 
filmografije. 55 % vsebin na spletu je v angleščini. 
Angleško besedišče vsebuje več kot milijon besed, vsako 
leto je dodanih 1000 novih. V globaliziranem svetu 
samo osnovno znanje angleščine ne zadošča več. Pri 
vpisu na univerze in iskanju zaposlitve se aktivno znanje 
angleščine razume kot samoumevno.

Pri pouku se trudimo, da dijaki razvijajo:
•  zmožnosti komunikacije z angleško govorečo 

populacijo,
•  spretnosti vseživljenjskega učenja, 
•  spoznavajo geografske, družbene in kulturne 

značilnosti angleško govorečih dežel.

Pouk nadgradimo še z nekaterimi dodatnimi dejavnostmi:
•  najboljši dijaki 3. letnika sodelujejo na regijskem in 

državnem tekmovanju iz angleščine,
•  dijaki lahko izberejo konverzacijo s tujim učiteljem,
•  vključijo se v filmsko-literarni krožek, ki ga vodi tuji 

učitelj,
•  vključijo se v debatni krožek ENGLISH DEBATE 

GROUP in sodelujejo na državnih in mednarodnih 
turnirjih,

•  dijaki drugega letnika lahko izberejo ekskurzijo v 
London, 

•  dijaki prvega letnika po potrebi izpopolnijo svoje 
znanje pri dopolnilnem pouku.

Angleščina  
na urniku
• v 1., 2. in 3. 
letniku 3 šolske ure 
tedensko
• v 4. letniku 4 
šolske ure tedensko 
kot obvezni matu-
ritetni predmet in 
dodatna ura za višji 
nivo
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FRANCOŠČINA
Je parle français parce que je suis 
trmast et je vztrajam.

Ali je francoščina nekoristna v sodobnem svetu? Vsaka stvar 
je nekoristna in odveč, če je ne uporabljamo, in to velja prav-
zaprav za vse šolske predmete. Iz tega razloga je potrebno 
gledati na izbiro drugega jezika s srcem – kar izberemo z 
ljubeznijo, se je lažje učiti. Po štirih letih učenja se boste v 
francoščini lahko sporazumevali, marsikaj boste znali napi-
sati, treba pa je vedeti, da so vsi jeziki nekaj, česar se lahko 
učimo vse življenje, pa nas lahko še vedno občasno prese-
netijo. Vsak nov začetek je težak in pri francoščini vedno 
začnemo z govorom, šele nato z zapisovanjem. Že drži, da v 
primerjavi z ostalimi romanskimi jeziki traja malce dlje, da 
francoščina tekoče steče, zato smo z dijaki prišli do sklepa, 
da je francoščina jezik za trmaste in vztrajne. Če imate radi 
izzive, potem je to jezik za vas. 

Francoščina  
na urniku 
• vsa štiri leta 3 
šolske ure tedensko 
(2. tuji jezik)
• v 3. in 4. 
letniku 3 šolske ure 
tedensko (3. tuji 
jezik)
• v 4. letniku 
dodamo 2 ali 3 
šolske ure kot 
izbirni maturitetni 
predmet

• da francoščini delamo krivico, ko 
rečemo, da je presneto težka. V primer-
javi z angleščino, ki smo ji izpostavljeni 
na vsakem koraku, je francoščina veliko 
doslednejša pri spoštovanju slovničnih 
pravil in pri izgovorjavi ter ima kot taka 
malo izjem?
• da je po nekaterih ocenah francošči-
na prispevala približno 30 % besedišča 
moderni angleščini, kar je več kot katera 
koli druga skupina jezikov?
• da v Franciji izdelujejo okrog 1000 
različnih vrst sira in večina od teh 
neznosno smrdi?
• da se je Ludvik XIV., znan tudi kot 
Sončni kralj, parfumiral, da se mu ni bilo 
treba umivati?
• da Franciji pravijo tudi »heksagon«, 
ker ima obliko šesterokotnika?
• da nekateri Franciji pravijo tudi »le 
Pays des Droits de l'Homme« – država 
človekovih pravic?
• da so v Dubaju leta 2013 prodali 
steklenico vina omejene izdaje (12 litrov) 
Chateaux Margaux za več kot 166.000 
EUR? 
• da je bil Auguste de Marmont, usta-
novitelj Gimnazije Kranj, Francoz?
• da ima Francija nekaj čezmorskih 
departmajev in avtonomnih ozemelj? 
Francija je zaradi tega država, ki se 
razteza čez 12 časovnih pasov, kar je več 
kot katera koli druga država. 
• da je Afrika kontinent z največ 
francosko govorečimi prebivalci, kar ob 
visoki nataliteti pomeni, da bo vloga 
francoščine z leti vse pomembnejša?
• da se v neformalnih okoliščinah 
Francozi namesto rokovanja poljubijo na 
lica? Da, tudi moški. 
• da je Louvre s svojimi 210 000 m2 
največja palača na svetu?
• da na šoli organiziramo ekskurzijo, 
na kateri si ogledamo dva prekrasna 
gradova ob reki Loari in Pariz?
• da na šoli ob zadostnem interesu 
dijakov poteka tudi izmenjava s 
francosko šolo (Saint-Quentin), kjer 
imajo dijaki obeh šol priložnost pobliže 
spoznati način življenja drug drugega?

?  Ali ste vedeli … 

Francoska diploma za šolarje DELF junior  
Gimnazija Kranj je edini uradni center na 
Gorenjskem za opravljanje izpitov DELF.

Diplomo se lahko opravlja v katerem koli letniku, za 4 
različne ravni, in sicer A1, A2, B1 in B2, vendar priporo-
čamo opravljanje izpita v tretjem ali četrtem letniku na 
ravni B1 ali B2. Dijaki si raven lahko izberejo sami ali pa 
jo izberejo skupaj s profesorjem. Diploma je priznana 
po vsem svetu, z njo nam je olajšan vpis na univerze ali 
fakultete v frankofonskem svetu, dobrodošla pa je kot 
dokazilo o znanju tujega jezika ob prijavi v službo, kjer 
se potrebuje kader z znanjem francoščine. 
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NEMŠČINA
Die Sprache der Dichter und Denker.

Slovenski prostor je bil še pred stoletjem dvojezičen. Nem-
ščina je bila državni jezik, jezik izobraženega meščanstva, 
slovenščina pa je imela status deželnega jezika. V pogo-
vorni slovenščini so se tako ohranile številne besede, ki nas 
vsakodnevno spominjajo na našo zgodovinsko povezanost 
z nemško govorečimi sosednjimi deželami. Danes je nem-
ščina materni jezik približno 100 milijonom Evropejcev 
in uradni jezik v Nemčiji, Švici, Avstriji, Luksemburgu in 
Liechtensteinu. Gospodarstveniki poudarjajo, da je znanje 
tujih jezikov zelo pomembno, nemščina ostaja v ospredju 
zaradi neposredne bližine Avstrije in Nemčije. Tudi Evrop-
ska unija poudarja, da je učenje jezika naših sosednjih držav 
pomembno. Bi bili radi konkurenčni iskalec zaposlitve? 
Trenutno je v Sloveniji več kot 700 podružnic avstrijskih 
podjetij, za uspešno sodelovanje z njimi pa je obvladovanje 
nemškega jezika zelo zaželeno. Zaradi natančnih slovničnih 
pravil in sistematičnega tvorjenja nemških besed po prin-
cipu puzzlov je učenje nemščine veliko enostavnejše, kot si 
morda mislite. Izberite nemščino in že ste korak bliže štu-
diju v Berlinu ali Hildesheimu. Nemške filozofe boste tako 
lahko brali v izvirniku in začutili pravo ljubezen romantično 
trpečega Goetheja.

Nemščina  
na urniku
• vsa štiri leta 3 
šolske ure tedensko 
(2. tuji jezik)
• v 3. in 4. letniku 3 
šolske ure tedensko 
(3. tuji jezik)
• v 4. letniku 
dodamo 2 ali 3 šolske 
ure kot izbirni matu-
ritetni predmet

• da pouk nemščine poteka na osnovni 
in višji ravni, slednja je namenjena 
dijakom, ki so se jezika učili že v osnovni 
šoli?
• da lahko dijaki naše šole pridobijo 
certifikat nemške jezikovne diplome 
DSD II na stopnji B2/C1?
• da je nemščina za kar 100 milijonov 
ljudi materni jezik?
• da je nemščina uradni jezik v 7 
državah Evropske unije?
• da je nemščina najpogostejši materni 
jezik v Evropski uniji?
• da je leta 2017 uredništvo založbe 
Duden objavilo podatek, da ima 
nemščina kar 23 milijonov besed?
• da so 22 Nobelovih nagrad iz fizike, 
30 iz kemije in 25 s področja medicine 
prejeli znanstveniki iz treh glavnih 
nemško govorečih držav?

?  Ali ste vedeli … 

Nemška jezikovna diploma
Deutsches Sprachdiplom DSD II
Gimnazija Kranj svojim dijakom omogoča opravlja-
nje izpita iz nemške jezikovne diplome druge stopnje 
(DSD II). Stopnja DSD II ustreza evropskemu refe-
renčnemu okviru B2-C1. Certifikat mednarodne ve-
ljave, ki dokazuje aktivno znanje nemškega jezika, je 
kot tak pomemben tudi pri vpisovanju na univerze v 
nemško govorečih državah ter iskanju zaposlitve. 

Dijakom, ki bi želeli opravljati izpit, bomo zagotovili 
dodatne ure nemščine, pri katerih se bodo temeljito 
pripravili na testiranja v 4. letniku. Priporočljivo je, da 
potencialni kandidati že v 1. letniku izberejo nemščino 
na višjem nivoju, v 2. in 3. letniku bodo imeli na urniku 
dodatno 1 DSD-uro in v 4. letniku dodatni 2 DSD-uri. 
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Potreba po znanju kitajskega jezika je iz dneva v dan več-
ja. Sodobna kitajščina, ki služi kot uradni jezik v Ljudski 
republiki Kitajski, na Tajvanu in v Singapurju, z več kot 1.3 
milijarde govorci velja za najbolj razširjen materni jezik na 
svetu ter najpogostejši jezik v svetu spletne komunikacije. 

Kitajščino boste lahko izbrali kot tretji tuji jezik. V okviru 
pouka boste spoznali osnove in posebnosti kitajskega jezika, 
pisali pismenke in se seznanili s kitajsko kulturo. Pri pouku 
bo pogosto prisoten kitajski učitelj, ki bo z vami vadil pre-
delano snov, predstavil razlike med našo in kitajsko kulturo, 
kitajske praznike ter ostale kulturološke teme. Del pouka 
bodo tudi različne delavnice (kuhanje kitajskih žlikrofov, 
kaligrafija …). Poleg tega pa se boste lahko udeležili tudi 
državnega tekmovanja iz znanja kitajščine, kjer vas bo uvr-
stitev med prva štiri mesta za tri tedne popeljala na svetovno 
tekmovanje na Kitajskem.

KITAJŠČINA
Jaz že govorim kitajsko, pa ti?

Kitajščina  
na urniku
• v 3. in 4. letniku  
3 šolske ure tedensko 
(3. tuji jezik) • da je vsak šesti Zemljan Kitajec?

• da je kar 24 % internetnih vsebin 
napisanih v kitajščini?
• da ima Kitajska 5000 let dolgo 
zgodovino?
• da se Kitajska lahko ponaša s številni-
mi izumi, med katerimi so tudi kompas, 
smodnik in rezanci?
• da se najbolj razširjen jezik v LR 
Kitajski imenuje mandarinščina? Ta 
predstavlja le eno mnogih narečij kitaj-
skega jezika.
• da je na Kitajskem poleg večinskega 
naroda Han še 55 etničnih manjšin, ki 
avtonomno uporabljajo svoj jezik?
• da število kitajskih pismenk presega 
80 000, vendar za branje časopisa 
zadostuje znanje 3000 pismenk. Izobra-
ženi Kitajci poznajo od 8000 do 10 000 
pismenk, za književne in znanstvene 
namene pa jih je treba poznati okoli 15 
000?
• da kitajska slovnica ne pozna sklanja-
tev in spregatev?
• da se v marsikateri evropski državi ki-
tajščino v šolah učijo kot drugi tuji jezik, 
marsikje po svetu pa kitajščina v šolah 
nastopa v vlogi prvega tujega jezika?
• da je v Sloveniji ponujeno visoko 
število štipendij za študij na Kitajskem?

?  Ali ste vedeli … 
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Ko omenimo španščino, nam takoj 
pridejo na misel temperamentna 
sončna Španija in flamenko, Kuba in 
salsa, telenovele, tortilja in nogomet. 
A španščina je še veliko več, je jezik 
svetovnih popotnikov, športnikov, 
velikih literatov, glasbenikov, film-
skih igralcev in seveda lepih fantov 
ter deklet. Španščina je najbolj raz-
širjen romanski jezik, ki ga na Gim-
naziji Kranj usvojimo do stopnje B1 
(po lestvici evropskega jezikovnega 
okvira), kar je dovolj za uporabo v 

raznolikih vsakdanjih situacijah: znašli se boste, če greste 
v restavracijo, se izgubite v mestu ali spoznate nekoga po-
sebnega. Pri pouku se učimo jezik, spoznavamo kulturo 
in zgodovino špansko govorečih držav. Nekaj ur name-
nimo povezovanju z drugimi predmeti: pri športni vzgoji 
zaplešemo flamenko, pri umetnosti poustvarjamo Picassa 
ali pa pri uri literature napišemo kakšno pesem. Posebna 
obogatitev pri urah španščine je David, naš tuji učitelj iz 
Madrida. Dijaki berejo špansko literaturo in sodelujejo 
na bralni znački. V 2. ali 3. letniku lahko svoje znanje 
preizkusijo na 9-dnevni ekskurziji v Španijo. 

ŠPANŠČINA
Kaj imajo skupnega Messi, Shakira in Antonio 
Banderas? So slavni in govorijo špansko.

Španščina  
na urniku
• vsa štiri leta 3 
šolske ure tedensko 
(2. tuji jezik)
• v 3. in 4. 
letniku 3 šolske ure 
tedensko (3. tuji 
jezik)
• v 4. letniku 
dodamo 2 ali 3 
šolske ure kot 
izbirni maturitetni 
predmet

• da je španščina drugi svetovni jezik, ki ga govori skoraj 470 
milijonov ljudi?

• da je španščina uradni jezik v 21 državah, govori pa se tudi v 
ZDA, Braziliji, Zahodni Sahari, Maroku, na Filipinih?

• da se več kot 21 milijonov ljudi po vsem svetu španščino uči 
kot tuji jezik – med temi so tudi dijaki Gimnazije Kranj?

• da so v 16. stoletju Španijo imenovali cesarstvo, v katerem 
sonce nikoli ne zaide?

• da je najbližja točka Soncu vrh vulkana Chimborazo v 
Ekvadorju?

• da je najvišje ležeče glavno mesto La Paz v Boliviji?

• da fiesta ni samo praznik, ampak tudi zabava?

• da je jota španska črka J in ljudski ples?

• da špansko govoreče ljudi lahko srečaš po vsem svetu, tudi v 
jacuzziju?

?  Ali ste vedeli … 

Se še spomnite olimpijskih iger, ki 
so leta 2014 potekale v ruskem mestu 
Soči? Navijali in stiskali smo pesti za 
naše odlične športnike, hkrati pa smo 
imeli priložnost pobliže spoznati to 
ogromno in raznoliko državo, njene 
posebnosti in slišati ruski jezik. 

Ruščina je slovanski jezik z bogato 
kulturno tradicijo, v katerem je na-
pisanih nekaj največjih del svetovne 
klasike in ima v gimnazijah zago-
tovljen status maturitetnega pred-

meta. Pomen znanja tujih jezikov se v zadnjih letih še 
povečuje, česar se zavedajo tudi dijaki Gimnazije Kranj, 
ki ruščino v velikem številu izberejo kot drugi ali tretji tuji 
jezik. Vsaki dve leti zanje organiziramo tudi ekskurzijo 
v Moskvo.

RUŠČINA
Мы говорим по-русски!

Ruščina  
na urniku
• vsa štiri leta 3 
šolske ure tedensko 
(2. tuji jezik)
• v 3. in 4. 
letniku 3 šolske ure 
tedensko (3. tuji 
jezik)
• v 4. letniku 
dodamo 2 ali 3 
šolske ure kot 
izbirni maturitetni 
predmet

• da je Rusija največja država na svetu in da je samo v glavnem 
mestu Moskvi kar 12 milijonov prebivalcev? 
• da je ruščina slovanski jezik in zato precej besed razumemo 
in se jezika učimo lažje in hitreje zaradi podobnosti s sloven-
ščino?
• da je ruščina jezik, ki ga govori več kot 250 milijonov ljudi 
po vsem svetu?
• da Rusi pišejo v cirilici in da ima ruska abeceda kar 33 črk? 
• da imajo tudi Rusi svojega »Prešerna«, njihov največji pesnik 
je Puškin?
• da je bil prvi človek v vesolju Rus – Jurij Gagarin, prav tako 
je bila prva ženska v vesolju Rusinja – Valentina Tereškova?
• da iz Rusije prihaja ogromno znanih pisateljev, pesnikov, 
glasbenikov, baletnih plesalcev, športnikov?
• da je transsibirska železnica najdaljša železnica na svetu,  
ki prečka 8 časovnih pasov?
• da so bile matrjoške (tako tem figuricam rečejo Rusi) 
prvotno igrače za otroke, danes pa je to najbolj znan ruski 
spominek?

Аа (a)

Бб (b)

Вв (v)

Гг (g)

Дд (d)

Ее (je)

Ëë (jo)

Жж (ž)

Зз (z)

Ии (i)

Йй (j)

Кк (k)

Лл (l)

Мм (m)

Нн (n)

Оо (o)

Пп (p)

Рр (r)

Сс (s)

Тт (t)

Уу (u)

Фф (f)

Хх (h)

Цц (c)

Чч (č)

Шш (š)

Щщ (šč)

Ъъ (trdi znak)

Ыы (trdi i)

Ьь (mehki znak)

Ээ (e)

Юю (ju)

Яя (ja)

?  Ali ste vedeli … 
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Šport na urniku
• v 1. letniku 3 šolske ure tedensko v telo-
vadnicah (odbojka, košarka, fitnes)
• v 2. letniku 2 šolski uri tedensko v telo-
vadnicah, 1 šolsko uro na bazenu
• v 3. letniku 2 šolski uri tedensko v telo-
vadnicah in 1 šolsko uro v naravi (planinske 
ture in pohodi, igre z žogo, smučanje …)
• v 4. letniku 2 šolski uri v telovadnicah 
in 1 šolsko uro v naravi (tenis, jadranje, 
badminton, kolesarjenje, rolkanje …)

ŠPORT
Življenje je gibanje, gibanje je življenje.

Janez Mali,
profesor športne vzgoje

Kot športni pedagog sem postavljen v prostor in čas, 
v katerem poskušam ponuditi in predstaviti čim več 
športnih vsebin glede na možnosti v ožjem in širšem 
okolju. Ko pa vidim nekdanje dijake in dijakinje na 
notranjih in zunanjih športnih terenih, ki se prostovolj-
no ukvarjajo s športno rekreacijo, je moje poslanstvo 
izpolnjeno.

Ko vidim nekdanje dijake, ki se 
prostovoljno ukvarjajo s športom, 
je moje poslanstvo izpolnjeno.

S športom in z navduševanjem mladine se ukvarjamo 
športni pedagogi Justina Jocif, Nataša Jerkovič, Janez Mali, 
Rado Sajovic, Martin Gorenec in Boris Urbanc. Srečate 
nas v telovadnicah, na fitnesu, bazenu, atletskem stadionu, 
v hribih in na morju.
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 Tekmovalni športni duh med mladimi

Skozi vse šolsko leto se dijaki uspešno udeležujejo šolskih 
tekmovanj, od občinskih do državnih: v košarki, odbojki, 
rokometu in nogometu. Prav tako imamo nekaj uspe-
šnih posameznikov v plezanju, plavanju, atletiki in drugih 
športih. Večina teh dijakov ima status športnika, s katerim 
usklajujejo športne in šolske obveznosti. 
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PLEZANJE 
Mia Krampl, maturantka 
2. mesto na svetovnem prvenstvu na Japonskem
3. mesto na svetovnem pokalu v Nemčiji
uvrstitev na poletne OI v Tokiu 2020

PLAVANJE
Tina Čelik, 4. e 
3. mesto na evropskem mladinskem prvenstvu 
državni mladinski rekord
3. mesto na mladinskih olimpijskih igrah
1. mesto 4 x 100 m 

SQUASH
Pika Rupar, 2. c
1. mesto na državnem prvenstvu
11. mesto na evropski squash lestvici

KOŠARKA
Dominik Praljak, 4. c 
3. mesto na evropskem prvenstvu v košarki (mladinci)

Zala Jenko, 3. d
1. mesto na državnem prvenstvu v košarki (mladinke)

KOLESARSTVO
Tjaša Sušnik, 3. h 
1. mesto na državnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu
1. mesto na državnem prvenstvu

Ana Ahačič, 3. c
2. mesto na državnem prvenstvu – kronometer

TENIS
Lana Egart, 1. e 
1. mesto na odprtem prvenstvu U16 
2. mesto v dvojicah na državnem prvenstvu 

TEK NA SMUČEH
Izidor Karničar, 3. e 
1. mesto na državnem prvenstvu (mladinci)

Klara Mali, 3. c
1. mesto v skupnem seštevku slovenskega  
pokala Alpina (starejše mladinke)
5. mesto v nordijski štafeti na mladinskih  
olimpijskih igrah

Športniki z lovorikami
JAHANJE
Tjaša Zaplotnik, 1. e 
1. mesto na državnem prvenstvu v preskakovanju ovir
državna pokalna prvakinja v preskakovanju ovir

ATLETIKA 
Maja Marš, 3. c 
1. mesto na državnem prvenstvu za člane  
(tek na 4 x 400 m)
1. mesto na dvoranskem državnem prvenstvu  
za mladinke (tek na 4 x 400 m)
1. mesto na državnem prvenstvu za mlajše mladinke  
(tek na 4 x 300 m)

Rok Markelj, maturant 
4. mesto na balkanskem prvenstvu UZO na 800 m
1. mesto na državnem srednješolskem prvenstvu  
na 1000 m

KARATE
Lana Grbić, 4. f 
evropska mladinska prvakinja
3. mesto na evropskem prvenstvu (proste borbe)

Tia Grbić, 2. e
3. mesto na evropskem mladinskem prvenstvu (ko-go)

NORDIJSKA KOMBINACIJA 
Neža Kejžar, 2. f 
3. mesto na državnem prvenstvu
2. mesto na pokalnem tekmovanju do 18 let

ŠAH 
Zala Urh, 3. a 
državna olimpijska prvakinja do 18. let (standardni šah)
svetovna mladinska podprvakinja do 18 let  
(pospešeni šah)
evropska mladinska podprvakinja do 18 let  
(hitropotezni šah)

Monika Rozman, maturantka
1. mesto na državnem tekmovanju v standardnem šahu
1. bal za WIM (mednarodna mojstrica)
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GLASBA
Bi malo glasbe?

Ali ste vedeli, da ima glasba pozitiven 
vpliv na vseh mogočih področjih? Če 
se še niste prepričali o tem, vam zago-
tavljamo, da se bodoči dijaki na Gim-
naziji Kranj zagotovo bodo. Predmet 
glasba je na naši šoli eden izmed tistih 
predmetov, pri katerem se veliko raz-
mišlja, debatira, prepeva, včasih tudi 
»telovadi« (beri: upevanje), pridobiva 
znanje o naši glasbeni kulturi, glas-
benih zvrsteh in še in še. Skupaj se 
trudimo, da bi prišli do novih glasbe-
nih spoznanj in vse to znali uporabiti 
tudi v praksi. Pobrskamo tudi po raz-
ličnih zanimivostih in aktualnih glas-
benih dogodkih, saj nam to pomaga 
pri ohranjanju novopridobljenega 
znanja. Velik izziv predstavlja tudi 
medpredmetno povezovanje. Skupna 
tema pri glasbi in umetnostni zgodo-

Glasba  
na urniku
• v 1. letniku 2 
šolski uri tedensko 
• v 4. letniku 2 
šolski uri tedensko 
kot izbirni predmet 
(pevski zbor in 
orkester)

vini je dijakom omogočila širši pog-
led z različnih vidikov, kar je vsekakor 
prednost in privilegij. Predmet glasba 
je razširjen tudi na obšolske dejavno-
sti, kot so mešani in dekliški pevski 
zbor ter orkester. Tudi pri pouku se 
spodbuja, da bi tisti mladi glasbeniki, 
ki so zaključili različno glasbeno šola-
nje, na svoje glasbeni poti vztrajali še 
naprej. Veliko se jih vključi v orkester, 
saj skupno muziciranje navdušuje še 
toliko bolj. Mladi pevci se radi vklju-
čujejo v pevske zbore, saj tam prido-
bivajo osnove vokalne tehnike, pojejo 
raznolik tematski program, veliko na-
stopajo, potujejo in tekmujejo. Glasba 
je torej široko in pestro področje na 
Gimnaziji Kranj, ponuja obilo novih 
izkušenj in doživetij, novih spoznanj 
in prijateljstev. Naj živi glasba!
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LIKOVNA UMETNOST
Človek ima prirojen čut za lepoto.

Umetnost je zvesta spremljevalka človeka na vseh 
stopnjah njegovega kulturnega razvoja.
 (France Stele: Oris zgodovine umetnosti  
 pri Slovencih, 1923)

Tudi umetnostna zgodovina je ena izmed humanističnih 
ved, zato je tako kot druge vede svoje temelje zgradila na 
mreži podatkov, ki se jim ne bomo mogli izogniti.

S pregledom umetnostnozgodovinskih slogov in pog-
lobljeno oblikovno in vsebinsko analizo likovnih del boste 
dijaki skušali dojeti celovitost umetniške izpovedi v različ-
nih zgodovinskih obdobjih in družbenih okoljih, hkrati pa 
se boste uvajali v samostojno vrednotenje in podoživljanje 
likovnih stvaritev ter jih varovali in skrbeli zanje.

Spoznali boste slikarske tehnike, se srečali z različnimi 
materiali in orodji, prostori in volumni. Ob praktičnem 
likovnem delu boste razvijali čut za lepo, kajti slehernemu 
človeku je ta čut prirojen, le obudili ga bomo ter ga krepili 
z vsebinsko in formalno analizo ob kritičnem vrednotenju.

Likovna 
umetnost  
na urniku
• v 1. letniku 2 
šolski uri tedensko
• v 4. letniku 4 
šolske ure tedensko 
kot izbirni maturi-
tetni predmet

• da avtoportreti niso le slike, ki nam 
približajo videz umetnikov, so tudi 
dokument njihove lastne samopodobe, 
so zrcalo njihovega značaja?

• da so umetniki svoje lastne podobe na 
svoje stvaritve umeščali že v srednjem 
veku, renesansa pa je prinesla prvi 
slikarski avtoportret kot samostojno delo 
(Albrecht Dürer)?

• da je Albrecht Dürer svoj prvi avto-
portret naslikal že pri 13 letih?

• da so veliko avtoportretov umetniki 
skrili znotraj naslikanih del?

• da je danes avtoportret pomembnejša 
tema, kot je bil kdaj koli v zgodovini, 
saj napaja družbena omrežja, na katerih 
ljudje nepretrgoma predstavljajo sami 
sebe?

• da se stroka že sprašuje, ali bodo 
»sebki« kot umetnost avtoportreti 21. 
stoletja?

?  Ali ste vedeli … 
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Vsi smo po malem psihologi, vsi 
presojamo druge ljudi, jih etike-
tiramo in se sploh imamo za po-
znavalce. O sebi, seveda, vemo tako 
rekoč VSE. To je laična psihologija. 
Kot kažejo naše vsakoletne ankete 
ob koncu šolskega leta, so dijaki na 
naši šoli s poukom psihologije zelo 
zadovoljni. 

?  Ali ste vedeli … 

FILOZOFIJA
Vem, da nič ne vem.

Filozofija je bila ob rojstvu zahodne 
civilizacije opredeljena kot ljubezen 
do modrosti. Ukvarja se z vprašanji, 
ki si jih ljudje zastavljajo že od nekdaj. 
Ožje vzeto je filozofija kritična refle-
ksija izkustva, vednosti in delovanja, 
ki poskuša opredeliti načela vednosti 
in vrednote, ki usmerjajo delovanje. 

Prek različnih metodoloških pristopov filozofija podaja 
odgovore na temeljna vprašanja sveta in človeka. S svojih 
disciplinarnih področij in s stališča različnih sodobnih 
filozofskih šol analizira součinkovanje med svetom in 
človekom. Kot takšna je filozofija zavezana iskanju odgo-
vorov na aktualna vprašanja družbenega sobivanja, razlagi 
sodobnih družbenih pojavov in opredelitvi človekovega 
mesta v okolnem svetu (narava in družba) in tako ljudem 
pomaga pri oblikovanju njihovega življenja.

Filozofija  
na urniku
• v 3. letniku 2 
šolski uri tedensko
• v 4. letniku 4 
šolske ure tedensko 
kot izbirni maturi-
tetni predmet

• da Sokrat v vsem svojem filozofskem življenju ni nikoli 
ničesar zapisal?

• da so kljub časovni oddaljenosti 2400 let ohranjena vsa 
Platonova dela?

• da je angleški filozof Jeremy Bentham (1748–1832) v svojem 
nauku razvil »izračun srečnosti«? Po njegovem nauku lahko, še 
preden storimo kakšno dejanje, »izračunamo«, kakšno stopnjo 
sreče nam bo prineslo.

• da je veliki nemški filozof G. W. F. Hegel (1770–1831), čigar 
filozofija je zelo težko razumljiva, dejal, da ga je med vsemi 
njegovimi študenti razumel le eden? Pa še ta narobe.

PSIHOLOGIJA
Spoznavanje prave psihologije.

Psihologija  
na urniku
• v 2. letniku 2 
šolski uri tedensko
• v 4. letniku 4 
šolske ure tedensko 
kot izbirni maturi-
tetni predmet

Pri pouku psihologije na Gimnaziji Kranj boste 
spoznali PRAVO psihologijo z vsemi njenimi 
zagatami:
•  zakaj svet doživljamo tako zelo različno,
•  kaj je tisto, kar nas žene, da počnemo stvari, kot jih 

počnemo,
•  kaj se dogaja, ko spimo in zakaj sploh sanjamo,
•  kaj razberemo iz govorice telesa,
•  kako učimo ljudi in živali,
•  zakaj si zapomnimo in zakaj pozabljamo,
•  kako to, da ne znamo v krog narisati kvadrata s tremi 

ravnimi črtami,
•  zakaj Metka joče, ko dobi nezadostno, Peter pa se še 

bolj zažene v učenje,
•  zakaj pravzaprav »vidimo« z možgani in ne z očmi,
•  kako doživljamo osnovna čustva (strah, jezo, veselje 

in žalost) povsod po svetu,
•  kako poteka resno raziskovalno delo, ki nas edino 

pripelje do pravih spoznanj,
•  in še mnogo zanimivih reči ...

Pomembni cilji pri pouku psihologije pa so zagotovo 
naslednji:
•  razlikovati med laičnim in znanstvenim spoznanjem,
•  naučiti se strokovnega psihološkega jezika,
•  pridobiti psihološko znanje, ki bo pomagalo 

premagovati vsakdanje težave,
•  prek mnogih osebnostnih testov in psiholoških 

delavnic spoznati sebe in svoje lastnosti.

26



Je morda želel s tem opozoriti na to, da se na vzgojo najbolj 
spoznajo in zelo radi ponujajo nasvete tisti, ki otrok sploh 
nimajo? Ali pa to, da nekateri menijo, da vzgoja poteka kar 
tako mimogrede in da zato ne potrebujemo še neke znano-
sti? Ali pa nemara to, da vzgoja le ni tako preprosta stvar, 
saj o vzgoji obstaja cel kup priročnikov in knjig? Pedagogika 
se torej ukvarja z vzgojo. Pa ne le z vzgojo otrok in mladih 
ljudi, ampak tudi odraslih in starejših. Pedagogika se tako 
deli na različne discipline.

Pri pouku dijaki spoznajo glavne zakonitosti vzgoje in z njo 
povezane pojave. Seznanijo se, kako je vzgoja potekala skozi 
preteklost do današnjih dni. Med seboj primerjajo različne 
vzgojne stile, pri čemer tudi sami opozarjajo na napake in 
dobre plati vzgojiteljev, pa naj bodo to starši ali pa učitelji. 
Z osnovami didaktike znajo izdelati učno pripravo in izpe-
ljati učno uro. Poseben poudarek je namenjen alternativ-
nim načinom učenja in poučevanja. V ta namen obiščemo 
tudi enega od teh programov – program Montessori. Del 
predmeta je posvečen tudi socializaciji, njenim dejavnikom, 
še posebej družini. Posvetimo se tudi ljudem s posebnimi 
potrebami, od oseb z motnjo v duševnem razvoju pa do na-
darjenih oseb. Obiščemo tudi centra Sonček in Korak, kjer 
se dijaki neposredno soočijo z uporabniki in spoznajo njihov 
način življenja in dela. Odziv dijakov je vedno zelo poziti-
ven, saj radi poudarijo, da so tako pridobili številne izkušnje 
in morda postali bolj odprti za sodelovanje. Predmet lahko 
izbirajo dijaki v 4. letniku. Priporočljiv pa je ne le za tiste, ki 
se odločajo za pedagoške poklice in poklice s področja re-
habilitacijske pedagogike, ampak tudi za vse tiste, ki se bodo 
odločali za poklice, pri katerih bodo imeli opravka z ljudmi.

PEDAGOGIKA
»Če hočemo vedeti, kako je treba dobro in pravilno 
vzgajati otroke, moramo vprašati tiste, ki jih nimajo.« 
 (ameriški pesnik Richard Hugo)

Pedagogika  
na urniku 
• v 4. letniku 2 
šolski uri tedensko 
kot izbirni predmet • da se največ smejijo otroci in da so 

se včasih ljudje v povprečju pogosteje 
smejali kot danes?

• da največ škode pri vzgoji naredi 
nedoslednost staršev?

• da je otrok za učenje tujega jezika 
najbolj dojemljiv v obdobju od 3. do 8. 
leta starosti?

• da si zapomnimo le do največ 25 % 
informacij, ki jih slišimo?

• da je rek »fantje ne jokajo, deklice pa 
se ne jezijo« še vedno podoba, ki jo starši 
posredujejo otrokom in s tem naredijo 
več škode kot koristi?

• da v Ljubljani v restavraciji Druga 
violina pri strežbi pomagajo osebe s 
posebnimi potrebami?

?  Ali ste vedeli … 
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Kaj vse se skriva za izrazi elita družbe, prestopniki, sloven-
ska kultura, prijatelji, kriminal, revščina, ekološki problemi, 
staranje prebivalstva?

Družba na sto in en način in naše mesto v njej se predsta-
vljata pri predmetu sociologija. Ljudje smo socialna bitja, 
ki živimo v kompleksnem družbenem okolju, zato pred-
met sociologije vključuje področja vsakdanjega življenja: od 
družine, šole, medijev, dela in prostega časa pa do kriminala, 
religije, znanosti in zdravja. Ne ignoriramo trenutnega do-
gajanja, zato so sociološke teme vedno prepletene z aktu-
alnostjo. Pri vključevanju aktualnih dogajanj se nemalokrat 
odvija zanimiva debata, kjer se krešejo mnenja za in proti. 
Pri pouku se tako razvija tudi kultura dialoga. Spoznavamo 
različne vidike družbene različnosti in njihove posledice. 
Tako premagujemo stereotipe in predsodke ter krepimo 
spoštovanje in strpnost do različnosti, ki sta osnovi za dobre 
medsebojne odnose.

SOCIOLOGIJA
Visoka družba, slaba družba, slovenska družba, 
prijetna družba …

Sociologija  
na urniku 
• v 2. letniku 2 
šolski uri tedensko
• v 4. letniku 4 
šolske ure tedensko 
kot izbirni maturi-
tetni predmet

• da nam hrana v življenju služi od 
pripomočka za zapeljevanje pa do poli-
tičnega orožja?

• da v Sloveniji mladi živijo pri starših v 
povprečju do 30. leta?

• da bo leta 2050 vsak peti Zemljan star 
nad 65 let?

• da morajo v nekaterih kulturah za 
vstop v svet odraslih, predvsem moški, 
prestajati krute, boleče iniciacijske 
obrede, s katerimi dokažejo, da so vredni 
zaupanja skupnosti?

• da je bil Adolf Hitler leta 1938 v Time 
Magazine razglašen za posameznika 
leta?

• da je ponekod odkrito pogovarjanje o 
čustvenih težavah ali pa iskanje pomoči 
ob stiskah še vedno tabu? Sem sodijo 
tudi Južni Korejci, ki so med najnesreč-
nejšimi in najdepresivnejšimi narodi na 
svetu.

?  Ali ste vedeli … 

Malce za šalo, malce zares včasih dijake vprašam, kakšna je vloga tretjega 
učitelja. Seveda najprej vprašajo, kdo je prvi in kdo drugi učitelj. Tako 
na prvi pogled prehitro in neumestno vprašanje prinese zelo smiselne in 
zanimive odgovore. Najbolj enotni so pri prvem in drugem učitelju. Za 
prvega učitelja najpogosteje navajo starše, skrbnike. Drugi učitelj smo mi, 
učitelji, pedagogi, vzgojitelji. Pri tretjem učitelju pa se običajno vname prav 
zanimiva debata, saj so, kot pravijo, to lahko naši prijatelji, vrstniki, hobiji, 
knjige, glasba, šport, prosti čas, hišni ljubljenčki, religija, prostor … In 
ravno o tem uči sociologija. Govori o tem, kako se socializiramo v družbi, v 
kateri živimo, in o dejavnikih, ki vplivajo na nas. In o številnih posebnostih 
današnje dolgožive družbe, tako svetlih kot temnih, ki jih stopnjuje infor-
macijska eksplozija. In nenazadnje, govori tudi o značilnostih generacije, 
od katere se lahko tudi mi, starejši, kaj naučimo. Tako bi bili tretji učitelj 
ravno mladi ljudje. Še posebej zato, ker se vsem hitrim družbenim spre-
membam spretneje prilagajajo, in kot pravi Alvin Toffler: “Nepismeni v 21. 
stoletju ne bodo tisti, ki ne znajo brati in pisati, ampak tisti, ki se ne znajo 
naučiti, kako opustiti naučeno, in se nekaj naučiti na novo.”

Sociologija govori o značilnostih generacije, 
od katere se tudi mi lahko kaj naučimo.

Ivanka Zupan,
profesorica sociologije
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Všeč mi je geografija, ker je tako široka in interdisciplinarna veda, in vesela 
sem, da je tak tudi predmetnik geografije na Gimnaziji Kranj, ki obsega tako 
splošno kot regionalno geografijo sveta. Dijaki tako dobijo vsestranski pogled 
na naš planet, ki je med seboj soodvisen in povezan, zato ni čudno, da pravijo, 
da ga geografi na nek način najbolje razumemo. Poučevanje geografije je bila 
moja želja iz otroštva, ki se mi je uresničila že med študijem in se je še danes 
nisem naveličala. Najlepše je razlagati o svetu, državah in pokrajinah, ki sem 
jih sama videla in doživela. Zato menim, da brez potovanj ne moreš biti pravi 
geograf. Upam, da del svojega navdušenja nad geografijo in znanja prenašam 
tudi med dijake v šolske klopi.

Poučevanje geografije je moja strast in ljubezen.

GEOGRAFIJA
Prihodnost Zemlje je naša prihodnost. 

Ali ste vedeli, da je geografija zelo stara veda? Prav tako tudi 
beseda geografija. Prvi naj bi jo uporabil starogrški geograf 
Eratosten 200 let pred n. št. Beseda geografija izhaja torej iz 
starogrškega jezika, v katerem pomeni gê zemljo, grafein pa 
pisati. Poenostavljeno bi jo torej lahko prevedli kot zemlje-
pis. Vendar pa vemo, da je naloga sodobne geografije dosti 
več kot le opisovanje zemlje. Njena glavna vloga se kaže v 
kompleksnosti proučevanja naravnih in družbenih elementov 
na zemeljskem površju, njihovi medsebojni povezanosti in 
vzročnosti. Njen pristop je interdisciplinaren. Prednost geo-
grafije kot vede pa je v tem, da edina med vedami daje širok, 
celovit in vsestranski pogled na svet. 

Tudi šolska geografija sledi sodobnim smernicam geograf-
skega razvoja. V prvem letniku obravnava občo, splošno ge-
ografijo, ki predstavlja temeljna znanja tudi za regionalno 
geografijo, ki je na urniku v 2. in 3. letniku. Dijaki dodobra 
spoznajo kontinente in države Evrope, Azije, Afrike in Ame-
rike, njihove naravne in družbene značilnosti ter sodobne 
probleme in procese.

Kaj pa geografija Slovenije, naše države? Zanjo običajno 
zmanjka časa in ur. Geografija v 4. letniku je namreč samo 
izbirni predmet in to le majhnemu številu dijakov, kar je ško-
da, kajti tudi v sodobnem sveta ta stara veda še vedno ostaja 
aktualna. Sodobna družba vnaša vedno nove in nove posege 
v okolje, za katerega smo odgovorni vsi, ne le geografi, da ga 
ohranimo v dobrem stanju.

Ali kot je rekel dalajlama: »Naš planet je najčudovitejše mož-
no naravno okolje. Njegovo življenje je naše življenje, njegova 
prihodnost je naša prihodnost.«

Geografija  
na urniku 
• v 1. in 3. letniku 2 
šolski uri tedensko
• v 2. letniku 3 
šolske ure tedensko
• v 4. letniku 3 
šolske ure tedensko 
kot izbirni maturi-
tetni predmet

da planet, ki ga homo sapiens spreminja 
že vsaj 70 000 let, še vedno skriva 
neverjetno lepe naravne lepote, ki jih 
imenujemo pravo čudo sveta? Po vseh 
kontinentih se nahajajo in so pravi 
zakladi, ki se jih vse bolj zavedamo. 
Zato jih s posebnimi zakoni zaščitimo 
pred uničenjem, kot turisti ali svetovni 
popotniki pa si jih lahko ogleduje-
mo in občudujemo po vsem svetu. In 
takšne naj bi zapustili tudi prihodnjim 
rodovom. Zavedati se moramo, da 
nikakor nismo lastniki ali gospodarji 
planeta, ampak le gosti. »Med nebom 
in zemljo je več stvari, kot si jih lahko 
zamisli naša šolska učenost.« 

 (William Shakespeare: Hamlet)

?  Ali ste vedeli … 

mag. Helena Križaj Smrdel,
profesorica geografije
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Če nič ne dela, preberi navodila. 
RAČUNALNIŠTVO ZGODOVINA

Zgodovina je življenje ljudi 
in ne samo letnice.

Zgodovina preučuje človeka in druž-
bo v času in prostoru od pojava člove-
ka in družbe pa do danes. Zgodovina 
torej ni samo učenje letnic, dogodkov 
in dejstev, saj profesorji med dijaki 
spodbujamo radovednost o življe-
nju ljudi v preteklosti ter sedanjosti, 
razvijamo sposobnosti boljšega razu-
mevanja značilnosti različnih zgodo-

vinskih obdobij, dogodkov, pojavov, procesov, sprememb 
in problemov v preteklosti in sedanjosti doma in po svetu. 
Znanje zgodovine vam bo prišlo prav pri pisanju esejev, 
obravnavi socioloških in geografskih vsebin, ne nazadnje 
ima vsak izum ali dosežek svojo zgodovino. V prvem le-
tniku obravnavamo prve visoke kulture in čas antike, v 
drugem letniku srednji vek, v tretjem letniku čas od 18. 
do 19. stoletja, v četrtem letniku pa novejšo zgodovino 
20. in 21. stoletja.

Računalnik je naprava, ki nam omo-
goča reševanje najrazličnejših proble-
mov: od najpreprostejšega računanja 
do krmiljenja vesoljske rakete. Z ra-
čunalnikom danes pravzaprav počne-
mo mnogo več, kot samo rešujemo 

probleme: urejamo besedila, iščemo najrazličnejše infor-
macije, komuniciramo, se izobražujemo, si dopisujemo, se 
zabavamo, telefoniramo (da, tudi napravice, ki jih nosite v 
žepu, so dejansko računalniki!) ... Težko je najti področje, 
kamor računalniki še niso posegli.
Kako lahko računalnik pripravimo do tega, da zmore 
početi vse naštete reči (in še mnogo več)? Tako, da zanj 
napišemo ustrezne programe. Program ni nič drugega 
kot zaporedje navodil za reševanje določenega problema. 
Računalnik izvršuje programe, ki mu jih napišemo. Za-
radi razširjenosti računalnikov in računalniških naprav je 
programiranje danes ena ključnih veščin.
Z izbiro neobveznega izbirnega predmeta računalništvo 
dijaki vseeno pridobijo znanja, ki so prenosljiva in upo-
rabna na vseh področjih človekovega življenja, razvijajo 
sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja, spoz-
navajo strategije reševanja problemov, razvijajo sposobnost 
sodelovanja v skupini, razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, 
natančnost in logično razmišljanje, računalnik uporabljajo 
na aktiven in ustvarjalen način in ne le za »preživljanje 
časa«.
Dijaki bodo razmišljali o reševanju problemov in izdelo-
vali zanimive, naprednejše programe in razumevali neka-
tere računalniške koncepte. Znali bodo načrtovati svoje 
delo in razmišljati o svojih miselnih procesih. 

Zgodovina  
na urniku
• v vseh letnikih 2 
šolski uri tedensko
• v 4. letniku 3 
šolske ure tedensko 
kot izbirni maturi-
tetni predmet

Računalništvo 
na urniku
• v 3. letniku 2 
šolski uri tedensko 
kot izbirni predmet 

• zakaj so včasih na olimpijskih igrah tekli goli in zakaj danes 
ne?

• kaj je zapovedal Peter Veliki, da je užalil večino Rusov?

• zakaj so Marijo Terezijo imenovali tašča Evrope?

• kaj je bila glavna okupacija Francozov leta 1775?

• od kod izraz Če Francija kihne, se prehladi cela Evropa?

• da je rodbina bin Laden druga najbogatejša rodbina v Savdski 
Arabiji?

• Prvo računalo, imenovano abakus, je nastalo več kot 3000 let 
pred našim štetjem in ga  v nekaterih deželah sveta še vedno 
uporabljajo.

• Da je svetovni splet (ang. World Wide Web – www) je izumil 
britanski fizik Tim Berners-Lee, in sicer marca leta 1989. Isti 
človek je naslednje leto predstavil še prvi strežnik in protokol 
HTTP ter jezik za izdelavo spletnih strani HTML. 

• Prva spletna stran je bila objavljena 6. avgusta 1991 v 
CERN-u v Švici. Naslednje leto je bilo objavljenih že 10 
spletnih strani, vendar splet še ni bil na voljo širšim množicam. 
Splet je postal javno dostopen leta 1993, ko je bilo dosegljivih 
130 spletnih strani, uporabnikov pa je bilo do konca tega leta že 
več kot 14 milijonov. 

• Prvi mobilni telefon, ki ga štejemo za pametni telefon, je 
telefon Simon, ki ga je leta 1992 naredilo podjetje IBM.

?

?

 Ali ste vedeli … 

 Ali ste vedeli … 

30



Vse, kar nas obkroža, je v veliki večini 
izdelano iz polimerov. Naši telefoni, 
naši računalniki, naša oblačila, razni 
pripomočki od kemičnih svinčnikov, 
puščic, ravnil … do šolskih torb. Za 
vse te polimere je zaslužna kemija. 
Kemija je veda, ki učeno in zamotano 
odgovarja na enostavna in preprosta 
vprašanja. Ker pa je človek urejen 
tako, da se raje izogne zamotanim 
odgovorom, se izogne tudi vedi, ki 
odgovarja na tak način. In zato je 
kemija bila in bo tudi vedno ostala 

– kljub velikemu vplivu, ki ga zaradi potrošniške mrzlice 
ima na človeštvo – veda izbrancev.
Na naši gimnaziji se dijaki učijo kemijo v prvih treh le-
tnikih (dve uri na teden v prvih dveh letnikih in tri ure 
na teden (razen v jezikovnem oddelku) v tretjem letniku, 
v četrtem letniku je pa kemija izbirni predmet. V vsakem 
letniku dijaki opravijo 10 eksperimentalnih vaj, da se na-
učijo ročnih spretnosti v kemijskem laboratoriju.

Ko dijak zaključi gimnazijo, tudi če ni imel kemije  
kot izbirni predmet, zna: 
• splošne pojme kemije, 
• osnovne izračune za kemijo, 
• imenovati dokaj enostavne anorganske  
 in organske spojine, 
• najpomembnejše lastnosti elementov in spojin ter 
• osnovne organske kemijske reakcije. 

Znanje, ki ga pridobi, mu bo zelo koristilo pri študiju 
kemije in sorodnih ved (farmacija, medicina, veterina, 
živilska tehnologija …). Poleg rednega pouka imamo na 
naši šoli tudi eksperimentalni krožek iz kemije in prip-
ravljalne krožke za kemijska tekmovanja. Naši dijaki se 
vsako leto udeležujejo kemijskega in naravoslovnega tek-
movanja in so pri obeh zelo uspešni.

Si predstavljate, da bi lahko pobeg-
nili nazaj v preteklost in opazovali 
Darwina na njegovi poti z ladjo Be-
agle okoli sveta? Si predstavljate, da 
bi srečali Gregorja Mendla in mu 
povedali, kako dobro je razmišljal in 
kako prav je imel? Bi si želeli opazo-
vati Roberta Hooka, ko je izdeloval 
mikroskop, in biti prisotni ob Paste-
urjevih eksperimentih? Morda bi jim 
povedali, da je danes razmerje med 
geni in beljakovinami srce moleku-
larne biologije. Bi vam verjeli? Seve-
da bi – saj jih je gnala vedoželjnost, 

širina razmišljanja, orali so ledino na neznanih poteh. In 
vse je bilo mogoče. Pa danes? Še veliko bo treba raziskati. 
Marsikaj bo potrebno popraviti. In še veliko se bomo 
morali naučiti. Pri biologiji se boste srečali s samostoj-
nim delom z mikroskopom, delali boste v skupinah in 
uporaba najrazličnejših laboratorijskih aparatur vam bo 
dala dragocene izkušnje. Področje biologije v gimnaziji 
zajema najrazličnejša področja, od očem skritih področij 
molekularne biologije do vseh lepot okoli nas. Samo oz-
reti se je treba in uživati v njih.

KEMIJA
Ali pišete s kemičnim svinčnikom?  
Ali ste vedeli, da živimo v dobi polimerov? 

Kemija  
na urniku
• v 1. in 2. letniku 
2 šolski uri tedensko
• v 3. letniku 2 ali 3 
šolske ure tedensko 
v splošnih oddelkih 
in naravoslovnem 
oddelku in 2 šolski 
uri tedensko v 
jezikovnem oddelku
• v 4. letniku 
4 šolske ure kot 
izbirni maturitetni 
predmet

• da se je latinska oblika izraza biologija prvič pojavila leta 
1736, ko je Linnaeus (Carl von Linné) uporabil izraz “biologi”  
v svojem delu Bibliotheca botanica?

• da angleški biofizičarki Rosalind Franklin pravijo tudi “Dark 
Lady of the DNA”, ker je na področju rentgenske kristalografi-
je ključno prispevala k razumevanju zgradbe DNA, a so ta njen 
doprinos v času njenega življenja spregledali in je vsa čast na 
tem področju pripadla Watsonu in Cricku?

• da je bila sekvoja ob naši gimnaziji prinešena iz Amerike 
skupaj s sekvojami, ki so posajene v Preddvoru ob jezeru 
Črnjava?

• da je bil na mestu današnjega Slovenskega trga leta 1886 
urejen drevored Zvezda?

BIOLOGIJA
“Odpri oči – glej naravo,  
odpri srce – glej življenje.” 
(Emile Zola)

Biologija  
na urniku
• v 1. in 2. letniku 
2 šolski uri tedensko
• v 3. letniku 2 ali 3 
šolske ure tedensko 
v splošnih oddelkih 
in naravoslovnem 
oddelku in 2 šolski 
uri tedensko v 
jezikovnem oddelku
• v 4. letniku 
4 šolske ure kot 
izbirni maturitetni 
predmet

?  Ali ste vedeli … 
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• da entropija vesolja in tudi zaprtih 
sistemov, ki so prepuščeni sami sebi, 
narašča? Entropija je med drugim tudi 
merilo za nered. Torej lahko svoje starše 
potolažite, da je za nered v vaši sobi kriva 
entropija in da je to pač naravna zakoni-
tost vesolja.

• da so si glede tlaka v nevtronski zvezdi 
znanstveniki enotni? Tlak v nevtronski 
zvezdi je tako velik, da ga tudi Chuck 
Norris ne bi prenesel …

• da Big Bang Theory ni le nadvse 
zabavna serija o pripetljajih fizikov in 
enega (Howard), ki ima samo magisterij 
na MIT, ampak je dejansko to teorija 
o nastanku vesolja, ki trdi, da se je vse 
začelo v eni točki s tako imenovanim 
»velikim pokom«?

• da z vsakim vdihom vdihnete 
približno 8 molekul, ki jih je Aleksan-
der Veliki izdihnil ob svojem zadnjem 
izdihu?

• da so vsi filmi, v katerih slišite veliča-
stno in glasno eksplozijo vesoljske ladje, 
fizikalno popolnoma zgrešeni. Zvok za 
prenos rabi medij, da se lahko vibracije 
prenašajo z delca na delec, vesolje pa je v 
resnici skoraj prazno (vakuum), saj je le 
par atomov na kubični meter. V vesolju 
se torej zvok ne prenaša.

?  Ali ste vedeli … 

FIZIKA
Fizika v resnici ni nič drugega kot iskanje dokončne in 
popolne preprostosti (pojavov, vesolja), vendar smo zaenkrat 
še  vedno na stopnji elegantne zmede. 
Bill Bryson (avtor knjige Kratka zgodovina skoraj vsega)

Kakor koli obračamo, je fizika tista, ki je nekako povzetek 
celotnega naravoslovja. Fizika posega praktično na vsa 
področja, npr.: biofizika, biomehanika, fizikalna kemija, 
medicinska fizika, radiologija, astronomija, aerodinamika, 
kvantna fizika, fizika v športu … Najbrž bi lahko napi-
sali nekaj strani področij, na katera sega fizika. Podjetje 
Elektrolux se je pri promociji svojih pečic pohvalilo: »Mi 
razumemo peko,« in se pri tem naslonilo na fizikalne pro-
cese pri peki.
 
Ali ste vedeli, da je determinizem že zdavnaj zastarel? 
Pravi namreč, da če poznamo vse začetne pogoje, potem 
lahko vnaprej po zakonih fizike zanesljivo določimo potek 
dogodkov. Nemški fizik Werner Heisenberg je determini-
zem ovrgel s teorijo nedoločenosti, ki med drugim pravi, 
da je nemogoče hkrati popolnoma natančno določiti lego 
delca in njegovo gibalno količino. Od tega trenutka dalje se 
fiziki strinjajo, da cilj sodobne fizike ni več to, da bi vesolje 
v celoti razumeli, ampak bi ga radi razumeli vsaj v okviru 
mej, ki jih postavlja princip nedoločenosti, tu pa se začne 
fizika, ki samo z določeno verjetnostjo napoveduje različne 
procese. Slavni Albert Einstein se je s tem le stežka spri-
jaznil, saj je dejal, da Bog z vesoljem ne kocka.
 
In še ena misel velikana:
»Pomembno je, da se nenehno sprašujemo. Radovednost 
ima lasten razlog za obstoj. Človek si ne more pomagati, 
da ne bi v strahospoštovanju razmišljal o skrivnosti in več-
nosti življenja in čudoviti zgradbi resničnega sveta. Dovolj 
je že, če vsak dan poskuša razumeti zgolj del te skrivnosti.«

Albert Einstein, »Old Man's Advice to Youth: 'Never Lose a 
Holy Curiosity.'” LIFE Magazine (2 May 1955) p. 64 

Fizika  
na urniku
• v 1. in 2. letniku 2 
šolski uri tedensko
• v 3. letniku 2 ali 3 
šolske ure tedensko 
v splošnih oddelkih 
in naravoslovnem 
oddelku in 2 šolski 
uri tedensko v jezi-
kovnem oddelku
• v 4. letniku 4 
šolske ure kot izbirni 
maturitetni predmet
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• da prvi programer ni bil moški, 
temveč ženska, Ada Byron, Lady 
Lovelace (1815–1852), hčerka Lorda 
Byrona, in da se njen detajlni opis 
metode za izračun Bernoullijevih števil 
šteje kot zapis prvega programa?

• da je bil prvi elektronski računalnik, 
leta 1946 zgrajeni ENIAC, velik kakor 
šolska učilnica?

• da računalniške miške ni predstavilo 
šele podjetje Apple leta 1984 z Apple 
Liso, temveč Douglas C. Engelbart že 
leta 1968?

• da je bila igrica tetris, ki jo je leta 
1985 napisal ruski programer Pažitnov, 
prvotno napisana za testiranje pravilnega 
delovanja računalnika in da njen avtor 
kljub megalomanskemu uspehu igrice, ki 
jo je mogoče še vedno dobiti v izvedbah 
za raznorazne konzole, igralne avtomate, 
PC-je …, ni obogatel?

• da če bi na svojem žepnem računalni-
ku vsakih 5 sekund izračunali določeno 
vsoto in bi to neprekinjeno počeli 8 ur 
na dan, bi potrebovali 227 milijonov let 
za opravilo, ki ga superračunalnik opravi 
v le 1 sekundi?

• da je ameriški znanstvenik Asimov 
zapisal tri zakone, ki jih mora upoštevati 
robot. Prvi zakon: Robot ne sme poško-
dovati človeka ali dopustiti, da bi se 
človek poškodoval. Drugi zakon: Robot 
mora izpolnjevati ukaze človeka, razen 
če so v nasprotju s prvim zakonom. 
Tretji zakon: Robot se mora varovati, 
razen če je to v nasprotju s prvim ali 
drugim zakonom.

INFORMATIKA
Informatika spreminja nas in svet okrog nas. 

Si želiš izdelati svojo mobilno aplikacijo? Ali pa hitreje in 
učinkoviteje uporabljati obstoječe mobilne aplikacije? Že-
liš, da bi se tvoj legorobot premikal, kakor ti hočeš? Želiš 
pri tem sodelovati v mednarodnih projektih z vrstniki s 
celega sveta?

Na večino teh vprašanj boš dobil odgovore pri pouku infor-
matike na naši šoli. Če si radoveden in vedoželjen, če imaš 
rad druženje ob skupinskem delu, če te zanimajo novi izzivi, 
znanost in iskanje odgovorov, si na pravi šoli. Informatika je 
srce današnjega razvoja in brez računalniške znanosti ne de-
luje veliko stvari. Programerska znanja so danes marsikje že 
osnova za delovanje, kot je znanje tujega jezika. Marsikdo 
misli, da zna ravnati z računalnikom, vendar je računalnik 
še veliko več kot le naprava za brskanje po internetu in 
pošiljanje elektronskih sporočil. Prava vrednost te naprave 
se pokaže šele, ko zmoreš sam narediti z računalnikom, kar 
želiš. Takšna znanja boste dijaki pridobili pri pouku in-
formatike v celotnem obdobju šolanja. Med drugim boste 
pridobili informatična znanja pri učenju različnih progra-
mov, pri izdelovanju samostojnih in skupinskih projek-
tnih računalniških in medpredmetnih nalog, pri izdelavi 
predstavitev s pomočjo računalnika in še veliko več. Če boš 
želel še kaj več, boš lahko na krožkih izdeloval programe za 
robotke, izdelal raziskovalno nalogo, sodeloval pri urejanju 
šolske spletne strani, obiskoval krožke programiranja in se 
udeležil različnih tekmovanj. Ob vsem tem ne pozabi, da 
je reševanje problemov res zabavno in ni nikoli dolgočasno.

Informatika  
na urniku 
• v 1. letniku 2 
šolski uri tedensko
• v 3. letniku 2 
šolski uri tedensko 
kot izbirni predmet
• v 4. letniku 2 
šolski uri kot izbirni 
predmet ali 6 šolskih 
ur tedensko kot 
izbirni maturitetni 
predmet

?  Ali ste vedeli … 
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Če si želite vrata na univerzo odpreti 
čim bolj na široko, morate čim bo-
lje zaključiti gimnazijo. To pomeni, 
da morate čim bolje izdelati tretji 
in četrti letnik ter opraviti maturo. 
Gimnazijo dijaki namreč zaključijo 
s splošno maturo, ki je državni izpit, 
sestavljen iz petih predmetov:
• slovenščina (obvezni predmet)
• matematika (obvezni predmet)
• tuji jezik (obvezni predmet)
• prvi izbirni predmet 
 (kateri koli predmet)
• drugi izbirni predmet 
 (kateri koli predmet).

Najvišje število točk, ki jih dijak lahko 
zbere na maturi, je 34 (pri obveznih 
predmetih je najvišja možna ocena 8, 
pri izbirnih predmetih pa 5; če pa je 
izbirni predmet tuji jezik, je najviš-
ja možna ocena tudi 8). Vsako leto 
na naši šoli maturo uspešno opravi 
od 98 % do 100 % generacije, kar je 
približno 7 % več, kot znaša sloven-
sko povprečje. Tudi povprečno število 
doseženih točk na naši šoli vsako leto 
presega slovensko povprečje. Naši di-
jaki dosegajo višje ocene od povprečja 
slovenskih gimnazij pri skoraj vseh 
predmetih. Lani smo imeli 7 zlatih 
maturantov, kar tudi presega sloven-
sko povprečje. Poleg tega je bilo na 
mednarodni maturi 12 zlatih matu-
rantov.

Maturo imam v žepu

Matura in študij 
na univerzi

Kranjski 
gimnazijci so 
bili na maturi 
100-odstotni!
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Gimnazija Kranj je več 
kot le izobraževalna 
ustanova

Blaž Erzar 
99-odstoten pri matematiki  na maturi

Gimnazija Kranj je več kot le izobraževalna ustanova. 
Dijakom pomaga odrasti ter jim ponuja odlično 
podlago za leta po končani maturi. Poleg znanja iz 
različnih področij, dijaki pridobijo še bolj pomembne 
učne navade, ki pomagajo, da prehod na višjo raven 
šolanja ni pretežak, naučijo pa se tudi kritično raz-
mišljati, kar je izredno pomembno v današnjem svetu 
in na poti k samostojnosti. Sam sem hvaležen za vse 
izkušnje, ki mi jih je gimnazija dala, še posebej prav pa 
mi pride pridobljeno znanje matematike, saj se z njo 
veliko srečujem tudi na izbranem študiju.

Diamantni maturant 
Jan Krajnik je maturiral 
z vsemi točkami.  
V Sloveniji je to uspelo 
8 dijakom.
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Zlati maturanti 
v letu 2019
Jan Krajnik, Blaž Erzar, 

Gašper Lotrič, Taja Basaj, 
Jaka Knific, Luka Štibelj, 

Rok Filipovič

matura in študij na univerzi
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Ko se na maturo pripravljajo tudi odrasli
Ko govorimo o poteku šolanja na Gi-
mnaziji Kranj, nikakor ne moremo 
mimo možnosti izobraževanja odra-
slih in tistih, ki bi radi opravili sploš-
no maturo. Maturitetni tečaj je oblika 
rednega šolanja, namenjena absolven-
tom srednjih poklicnih, tehniških in 
strokovnih šol, ki so zaključili šolanje 
z zaključnim izpitom ali s poklicno 
maturo. Šolanje traja eno leto, pouk 
pa poteka praviloma v dopoldanskem 

času. Z vpisom dijak pridobi vse ugo-
dnosti in obveznosti rednega šolanja. 
Izobraževanje odraslih zajema dva 
programa za odrasle: maturitetni tečaj, 
v katerega se lahko vpišejo vsi, ki izpol-
njujejo pogoje za vpis v redni maturi-
tetni tečaj, vendar se zaradi zaposlitve 
ali drugih obveznosti ne morejo redno 
šolati, in gimnazijo, kjer nekdanji gim-
nazijci lahko dokončajo, kar so nekoč 
začeli in iz različnih razlogov prekinili.

Vpišem se na univerzo

Gimnazija Kranj je splošnoizobraže-
valna ustanova, ki pripravlja dijake na 
kasnejši univerzitetni študij. Učenec, 
ki se odloči za šolanje na Gimnazi-
ji Kranj in ga zaključi z maturo, si 
je odprl vrata na prav vse fakultete. 
Predmetnik naše šole dijakom omo-
goča ustrezno pripravo na vse študije, 
zato lahko rečemo, da usposabljamo 
bodoče zdravnike, zobozdravnike, 
farmacevte, fizioterapevte, arhitekte, 
pilote, biologe, mikrobiologe, kemike, 
inženirje, profesorje, novinarje, sodni-
ke, prevajalce … Šolanje na Gimna-
ziji Kranj ti prinese mnogo znanja in 
veščin, ki ti omogočijo lažje delo na 
fakulteti. Naši dijaki si po maturi zas-
tavijo visoke cilje in izbirajo zahtevne 
in uveljavljene fakultete in študijske 
programe.

Dijaki Gimnazije Kranj splošno 
maturo že v spomladanskem roku 
opravijo nadpovprečno. Z zbranimi 
točkami na maturi in uspehom v 3. in 
4. letniku kar 80 % dijakov uspe vpis 
na prvo željo.

Dobra polovica dijakov šolanje 
nadaljuje v Ljubljani na:
• Medicinski fakulteti 
• Fakulteti za gradbeništvo 
 in geodezijo
• Filozofski fakulteti
• Biotehniški fakulteti
• Pedagoški fakulteti

Kar tretjina naših dijakov se šola na:
• Fakulteti za farmacijo
• Fakulteti za strojništvo
• Pravni fakulteti
• Zdravstveni fakulteti 
 (fizioterapija)
• Fakulteti za družbene vede
• Fakulteti za matematiko in fiziko
• Ekonomski fakulteti

Ostalih 20 % se razkropi po ostalih 
ljubljanskih, mariborskih in primor-
skih fakultetah.

Pri izbiri študija jim pomagamo s te-
stom Kam in kako in z individualnim 
razgovorom. Prav tako organiziramo 
dan fakultet, kjer se predstavijo fakul-
tete, ki jih predlagajo naši dijaki. Tako 
že pred informativnim dnevom lahko 
naredijo selekcijo in dobijo konkret-
ne informacije s strani profesorjev in 
študentov. 
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Program mednarodna matura

10 let mednarodne 
mature na Gimnaziji 
Kranj

Program mednarodna matura se začne izvajati v tretjem 
letniku gimnazije. Dveletno šolanje se zaključi z medna-
rodno maturo (IB-diploma). Program predstavlja novo 
okno v svet, ki v večji meri spodbuja k samostojnosti in h 
kreativnosti. Dijaki bodo vpisali šest maturitetnih predme-
tov, ki jih bodo izbrali iz šestih skupin. V šesti skupini bo 
mogoče izbrati tudi predmete iz tretje in četrte skupine. 
V tretjem in četrtem letniku bodo dijaki na urniku imeli 
le osem predmetov, šest je maturitetnih, od katerih so trije 
obvezni, to so slovenščina (Group 1), matematika (Group 
5) in angleščina (Group 2), tri pa izberejo (od tega obve-
zno en naravoslovni predmet in en družboslovni predmet, 
predmet iz šeste skupine pa je lahko tudi 2. tuji jezik). 
Maturitetni predmeti se poučujejo na osnovnem in višjem 
nivoju, in sicer trije ali štirje na višjem nivoju.

Šest maturitetnih predmetov povezuje Theory of Knowled-
ge (TOK) ali teorija vednosti, predmet, pri katerem dijaki 
kritično presojajo samo znanost. Creativity, Activity, Ser-
vice (CAS) je soroden našim obveznim izbirnim vsebinam 
(OIV) in pomeni samostojno načrtovanje svojih aktivnosti 
na področju ustvarjalnosti, športa in prostovoljstva. Poseb-
nost programa mednarodna matura je Extended Essay – 
maturitetna raziskovalna naloga, ki se lahko postavi ob bok 
resnim znanstvenim raziskavam. Kljub manjšemu številu 
predmetov program nudi široko splošno izobrazbo. Vsako 
leto na program v 3. in 4. letniku vpišemo 22 dijakov, ki 
maturo zaključijo z nadpovprečnimi rezultati.

Znanje deliti 
pomeni svet 
razsvetliti.

Cilja programa mednarodna matura na Gim-
naziji Kranj sta akademska odličnost in odprtost. 
Mednarodna matura zagotavlja trdno, vsestran-
sko in poglobljeno izobrazbo ter oblikuje skrbne, 
ambiciozne in pozitivno misleče mlade ljudi s sve-
tovljanskim pogledom na svet, ki se zavedajo, da so 
odgovorni za sočloveka in planet, na katerem živijo. 
Učitelji pomagamo dijakom razviti njihov potencial 
in jih spodbujamo, da gojijo svoje ideale ter najdejo 
svojo pot v življenju.

The aim of the International Baccalaureate 
Diploma Programme at Gimnazija Kranj is to 
educate young people in academic excellence and 
open-mindedness. Gimnazija Kranj provides a 
solid, well-rounded education and aims to form 
caring, ambitious and positive young people who 
share a global perspective and hold a responsibility 
for humanity and for planet Earth. As educators, 
we help students to develop their potential and 
encourage them to live up to their ideals and find 
their way in life. 
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Predmeti na programu mednarodna matura

GROUP/SKUPINA SUBJECT/PREDMET
Higher Level – HL/višja raven, 
Standard Level – SL/osnovna raven

Group 1/Skupina 1: 
Language A 
Jezik A – materni jezik

Mother tongue 
Materinščina – slovenščina HL 

Group 2/Skupina 2: 
Language B
Jezik B – tuji jezik

English – angleščina HL/SL
German – nemščina HL/SL
Spanish – španščina HL/SL
French – francoščina HL/SL
Russian – ruščina HL/SL

Group 3/Skupina 3: 
Individuals and Society
Družboslovje

History – zgodovina HL/SL
Philosophy – filozofija HL/SL
Psychology – psihologija HL/SL
Social and Cultural Anthropology – antropologija HL/SL

Group 4/Skupina 4: 
Sciences
Naravoslovje

Physics – fizika HL/SL
Chemistry – kemija HL/SL
Biology – biologija HL/SL

Group 5/Skupina 5: 
Mathematics/Matematika 

Mathematics – matematika HL/SL 

Group 6/Skupina 6: 
The Arts/Umetnost

Kateri koli izbirni predmet 
iz skupin 2, 3 ali 4 

TOK – Theory of Knowledge 
Teorija vednosti

CAS – Creativity, Activity, Service 
Obvezne izbirne vsebine

Extended Essay
Razširjeni esej

Pri katerem koli predmetu od šestih izbranih
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mednarodna matura

Zlati maturanti na programu  
mednarodna matura 2019

Dan Dubokovič, Klara Gačnik, 

Karmen Jošt, Ana Koprivnikar, Katja Kranjec, 

Tinkara Krišelj, Nina Lenaršič, 

Sven Pádraig Ó Siochfhradha Prešern, 

Tadej Rajgelj, Monika Seliškar, 

Špela Škof in Nika Teran. 
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Kam po uspešno opravljeni mednarodni maturi? 

Rezultati mednarodne mature

Maturanti mednarodne mature so 
dobrodošli na univerzah v Slove-
niji in tujini. Danes mladi pogosto 
razmišljate o študiju v tujini. Matu-
ranti Gimnazije Kranj se odločajo 
za nadaljevanje svojega študija na 
številnih tujih univerzah, na katerih 
so zaradi svojega učnega uspeha in 
znanja zelo dobrodošli. Največkrat 
se za študij v tujini odločajo ma-
turanti mednarodne mature, kakor 
tudi maturanti nacionalnega gimna-
zijskega programa. Najpogosteje se 
odločajo za univerze v Veliki Brita-
niji (University of Oxford, Imperial 
College London, University Colle-
ge London UCL, London School 

V svetovnem merilu je mednarodno 
maturo uspešno opravilo več kot 
120.000 dijakov, na Gimnaziji Kranj 
pa osmič v zgodovini naše šole 22 
dijakov. Svetovno povprečje na med-
narodni maturi je približno 30 točk, 
naše pa visokih 38,64 točke, kar je za 
0,82 točke manj kot lani (39,46). V 
svetovnem merilu je maturo uspešno 
opravilo približno 80 % dijakov, na 
Gimnaziji Kranj pa 100 %. Maja 2019 
je maturo z odliko opravilo 12 dijakov, 
kar je 54,55 % vseh dijakov.

of Economics and Political Scien-
ce LSE, University of St Andrews, 
University of Edinburgh, Universi-
ty of Glasgow, University of Bir-
mingham, University of Aberdeen 
…), v Združenih državah Amerike 
(Penn State University, Alcorn Sta-
te University …), na Nizozemskem 
(Utrecht University), v Nemčiji, Av-
striji (Univerza Gradec – Karl-Fran-
zens-Universität Graz, Univerza na 
Dunaju – Universität Wien), Italiji, 
v Skandinaviji, na Hrvaškem … Na 
Gimnaziji Kranj dijakom svetujemo 
glede študija v tujini in nudimo pod-
poro pri tej življenjski odločitvi ter 
pripravi dokumentacije. 

mednarodna matura
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V sklopu praznovanj ob 10-letnici mednarodne mature 
na Gimnaziji Kranj smo pripravili okroglo mizo, katere 
gosti so bili naši alumni Jaš Šemrl, Benjamin Štangar, Nina 
Lenaršič, David Golob in dijakinja Neža Peternel. 

Gimnazija Kranj mi je ponudila brezplačno, svetovno 
priznano izobrazbo v sproščenem ter inkluzivnem 
okolju. V okolju, ki ti dopusti leteti visoko. V okolju, 
ki ti ponudi roko, ko nizko padeš. V okolju, kjer se 
prvič spogledaš s samostojnostjo. V okolju, kjer si 
upaš sanjati.

Z veseljem se spominjam svojega šolanja na 
Gimnaziji Kranj. Še posebej sta me oblikovali dve leti 
na mednarodni maturi in težko si predstavljam, kje in 
kdo bi bil danes, če se ne bi odločil za to pot. Prido-
bljene izkušnje pa mi pomagajo pri študiju gospodar-
skega prava na Dunaju.

Sem dijakinja 4. letnika Gimnazije Kranj na med-
narodni maturi. Trenutno si želim šolanje prihodnje 
leto nadaljevati na Fakulteti za kemijo in kemijsko 
tehnologijo v Ljubljani, smer biokemija, verjamem 
pa, da mi je IB-program dal dovolj znanja in širine, 
tako da ne izključujem možnosti podiplomskega 
študija v tujini.

Težko si predstavljam, 
kje in kdo bi bil danes.

Okolje, kjer se prvič 
spogledaš s samostojnostjo. 

Verjamem, da mi je IB-program 
dal dovolj znanja in širine.

Jaš Šemrl,
University College London (UCL)
Dodiplomski študij (2015–2019): Computer Science 
MEng (računalništvo)
Doktorat (2019–2023): Foundational Artificial 
Intelligence PhD, MPhil (umetna inteligenca)

Benjamin Štangar,
Wirtschaftsuniversität Wien (Univerza  
za ekonomijo in poslovno upravo na Dunaju)
Wirtschaftsrecht (Gospodarsko pravo), Bachelor,  
3. semester

Neža Peternel iz 4. h

10. obletnica 
mednarodne 
mature na 
Gimnaziji Kranj
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Čisto vsakič, ko se spomnim na IB-program, se 
spomnim na najboljši dve gimnazijski leti. Vse 
»trpljenje’’ v četrtem letniku se poplača z globino 
znanja, pridobljenega na najboljši možni način. 
Teorija je podkrepljena z eksperimenti, pisanjem 
poročil in ravno to znanje mi je najbolj olajšalo prvi 
letnik na univerzi. Zagotovo pa IB na Gimnaziji 
Kranj ne bi bil tako uspešen brez predanih profesor-
jev, ki so nam ves čas stali ob strani in zaupali v nas.

Sem študent 1. letnika na Pravni fakulteti Univerze 
v Ljubljani. Štejem si v čast, da sem v preteklih dveh 
letih imel možnost Gimnazijo Kranj zastopati na 
različnih tekmovanjih in tako ekipno kot posamično 
osvojiti nekaj lepih dosežkov, poleg tega pa spoznati 
čudovite ljudi.

Najboljši dve gimnazijski leti.

Poleg tega pa spoznati 
čudovite ljudi.

Nina Lenaršič,
University of Aberdeen (Univerza Aberdeen)
Bsc Biomedical Sciences - Molecular Biology 
(biomedicina – molekularna biologija)

David Golob,
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

mednarodna matura
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Akademska odličnost 
kranjskih gimnazijcev
Vsako leto so razpisana tekmovanja 
v znanju na šolski, regijski in dr-
žavni ravni. Udeležuje se jih veliko 
dijakov. Lani so kranjski gimnazijci 
na tekmovanjih iz znanja zbrali 349 
bronastih, 74 srebrnih in 44 zlatih 
priznanj. Osvojili so tudi 7 medalj na 
mednarodnih olimpijadah iz znanja. 
Gimnazija Kranj je vsako leto med 
najuspešnejšimi gimnazijami glede 
na uspešno udeležbo na tekmovanjih 
iz znanja.

Zanima me 
raziskovalno delo
Gimnazija Kranj je bila že pred leti 
pobudnica regijskih srečanj mladih 
raziskovalcev. Raziskovalna dejavnost 
na šoli se je nato iz leta v leto širila 
in poglabljala, tako da so v preteklih 
letih naši dijaki s svojimi raziskoval-
nimi nalogami z različnih področij 
zasedali številna prva mesta tudi na 
državnih srečanjih mladih raziskoval-
cev. Tradicija raziskovalnega dela di-
jakov kranjske gimnazije se nadaljuje.
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Olimpijade iz znanja 
2019
Evropska fizikalna olimpijada EuPhO
junij 2019 v Rigi
Tevž Lotrič iz 4. h je osvojil zlato medaljo.

Mednarodna fizikalna olimpijada IPhO
julij 2019 v Tel Avivu
Tevž Lotrič iz 4. h je osvojil zlato medaljo.

Evropska naravoslovna olimpijada EUSO
maj 2019 v Almadi
Tjaša Sušnik iz 3. h je osvojila srebrno medaljo.

Mednarodna geografska olimpijada IGEO
poletje 2019 v Hong Kongu
Job Stopar iz 4. b je osvojil srebrno medaljo.

Kemijska olimpijada
poletje 2019 v Parizu
Aleš Globočnik (maturant) je osvojil bronasto medaljo.

Srednjeevropska olimpijada v računalništvu 
in informatiki CEOI
poletje 2019 v Bratislavi
Benjamin Bajd iz 2. a je osvojil bronasto medaljo.

Mednarodna olimpijada v računalništvu IOI
avgust 2019 v Bakuju
Benjamin Bajd iz 2. a je osvojil bronasto medaljo.

349  
bronastih, 

74  
srebrnih in 

44  
zlatih  

priznanj.
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SLOVENŠČINA
Cankarjevo tekmovanje: 
21 bronastih, 10 srebrnih na regijskem 
tekmovanju in 2 srebrni na državnem 
tekmovanju ter 7 zlatih priznanj.
Na državnem Cankarjevem 
tekmovanju v Ljubljani 9. 3. 2019  
je sodelovalo 9 naših dijakov.
Zlato priznanje so prejeli: 
Gaja Bumbar iz 2. a, Taja Dagarin 
iz 3. e, Tia Vita Ćurčić iz 2. a in Nina 
Cankar iz 2. a., Andraž Rakovec iz 
4. b, Taja Basaj (maturantka) in Jan 
Krajnik (maturant). 
Srebrno priznanje sta prejeli: 
Meta Peneš iz 2. d in Anja Demšar 
iz 2. f. 

KITAJŠČINA
Na državnem tekmovanju 7. 6. 2019  
sta tekmovali dve dijakinji.
Tara Podjavoršek iz 3. e je postala 
državna prvakinja.

ANGLEŠČINA
Tekmovanje iz angleščine:  
2 bronasti in 1 srebrno priznanje.

NEMŠČINA
Tekmovanje iz nemščine:  
3 bronasta in 1 srebrno priznanje.

LOGIKA
Tekmovanje iz logike: 56 bronastih,  
8 srebrnih in 4 zlata priznanja. 
Na državno tekmovanje 10. 11. 2018  
se je uvrstilo 23 dijakov.
Tevž Lotrič iz 4. h je postal državni 
prvak.
Benjamin Bajd iz 2. a je osvojil  
2. mesto.
Zlato priznanje sta osvojili še:
Monika Rozman (maturantka)  
in Ana Tepina, 4. a.
 

MATEMATIKA
Tekmovanje iz matematike:  
45 bronastih, 17 srebrnih in 7 zlatih 
priznanj. 
Na državno tekmovanje 13. 4. 2019  
se je uvrstilo 25 dijakov.
Benjamin Bajd iz 2. a in Tevž Lotrič 
iz 4. h sta postala državna prvaka. 
Zlato priznanje so osvojili še:
Janez Peter Bohinc iz 2. a (2. mesto), 
Jan Ajdovec iz 2. a, Marcel Malovrh 
iz 4. h, Jan Klemenc iz 4. h in Katja 
Kranjec (maturantka).

RAZVEDRILNA MATEMATIKA
Tekmovanje iz razvedrilne matematike: 
22 bronastih, 7 srebrnih in 2 zlati 
priznanji.
Na državno tekmovanje se je uvrstilo 
10 dijakov.
Zlato priznanje sta osvojila:
Benjamin Bajd iz 2. a in Katja 
Kranjec (maturantka).

FIZIKA
Tekmovanje iz fizike 6. 4. 2019:  
16 bronastih, 4 srebrna priznanja,  
3 zlata priznanja.
Zlato priznanje so osvojili:
Tjaša Sušnik iz 3. h (2. mesto), Gašper 
Košir iz 4. h (3. mesto) in Tevž Lotrič 
iz 4. h (2. mesto).
Tevž Lotrič se je uvrstil na 
mednarodno evropsko fizikalno 
olimpijado, kjer je osvojil 5. mesto in 
zlato medaljo.
Aleš Globočnik se je uvrstil na 
fizikalno olimpijado.

ASTRONOMIJA
Tekmovanje iz astronomije: 3 bronasta, 
1 srebrno in 1 zlato priznanje.
12. 1. 2019 sta na državnem tekmovanju 
v Ljubljani sodelovala 2 naša dijaka.
Zlato priznanje je prejel Marcel 
Malovrh iz 4. h.

NARAVOSLOVJE
Tekmovanje iz naravoslovja:  
9 bronastih, 2 srebrni, 2 zlati priznanji 
in srebrna medalja na olimpijadi.
12. 1. 2019 je v Ljubljani na državnem 
tekmovanju sodelovalo 7 naših dijakov.
Tjaša Sušnik iz 3. h je postala državna 
prvakinja in se uvrstila na naravoslovno 
olimpijado, kjer je osvojila srebrno 
medaljo.
Zlato priznanje je osvojila še  
Nina Cankar iz 2. a.

Državna tekmovanja iz znanja 2019
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akademska odličnost kranjskih gimnazijcev

Državna tekmovanja iz znanja 2019
KEMIJA
Tekmovanje iz kemije: 37 bronastih,  
8 srebrnih in 7 zlatih priznanj.
11. 5. 2019 je v Ljubljani na državnem 
tekmovanju sodelovalo 20 naših 
dijakov.
Državna prvaka sta postala Tjaša 
Sušnik iz 3. h in Žan Žnidar iz 4. b.
Zlato priznanje so dobili še:
Nejc Horvat iz 2. a, Nina Cankar 
iz 2. a, Janez Peter Bohinc iz 2. a, 
Helena Potočnik iz 4. c in Jan Krajnik 
(maturant).

BIOLOGIJA
Tekmovanje iz biologije za Proteusovo 
priznanje: 39 bronastih, 5 srebrnih  
in 2 zlati priznanji.
23. 3. 2019 je na državnem tekmovanju 
sodelovalo 16 naših dijakov.
Zlato priznanje sta prejela: Ana 
Koprivnikar (maturantka) in Tadej 
Rajgelj (maturant).

TEKMOVANJE V POZNAVANJU 
SLADKORNE BOLEZNI
Naši dijaki so osvojili 30 bronastih  
in 2 srebrni priznanji.
17. 11. 2018 so na državnem tekmovanju 
sodelovali 3 naši dijaki in osvojili  
2 srebrni priznanji.

RAČUNALNIŠTVO
Tekmovanje iz programiranja RTK:  
2 srebrni in 1 zlato priznanje.
Zlato priznanje je osvojil Benjamin 
Bajd iz 2. a (2. mesto).

BOBER
Na tekmovanje iz računalniškega 
razmišljanja Bober 12. 1. 2019 sta se 
uvrstila 2 dijaka:
Tevž Lotrič iz 4. h je postal državni 
prvak.
Benjamin Bajd iz 2. a je osvojil  
3. mesto.

ZGODOVINA:
Tekmovanje iz zgodovine: 14 bronastih 
in 3 zlata priznanja.
Zlato priznanje so osvojili:
Helena Potočnik iz 4. c, Martina 
Potočnik iz 4. c in Jan Krajnik 
(maturant).

GEOGRAFIJA
Na geografskem tekmovanju so dijaki 
osvojili 14 bronastih, 7 srebrnih in 2 
zlati priznanji.
Na državno tekmovanje sta se uvrstila 
Ronja Čeferin iz 4. e in Job Stopar iz 
4. b. Osvojila sta zlato priznanje. 
Job Stopar se je uvrstil na mednarodno 
geografsko olimpijado, kjer je osvojil 
srebrno medaljo.

FILOZOFIJA
Na državnem tekmovanju iz pisanja 
filozofskega eseja so sodelovali 3 naši 
dijaki.
David Golob (maturant) je osvojil  
1. mesto.
Dan Dubokovič (maturant) in Juš 
Lesjak iz 4. h sta osvojila 3. nagrado.

ZELENO PERO
Novinarsko-ekološko tekmovanje: 
12 bronastih, 7 srebrnih in 1 zlato 
priznanje.
Zlato priznanje in 1. mesto je osvojila 
Meta Frelih iz 2. g.

HAIKU
19. srednješolski natečaj za najboljši 
haiku:
Erazem Baškovec (maturant) je prejel 
priznanje za najboljši poetološki haiku 
in najboljši haiku v absolutni kategoriji.
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V šolskem letu morajo dijaki 1., 
2. in 3. letnika do konca pouka 
opraviti 90 ur, dijaki 4. letnika pa 
30 ur iz obveznega in izbirnega 
programa OIV. Dijaki, ki imajo 
status športnika, glasbenika ali 
raziskovalca, morajo opraviti 
obvezni del OIV. 

Obvezne izbirne vsebine
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Na šoli se trudimo, da bi v čim večji meri zagotovili kva-
liteten pouk in ustregli interesom dijakov na kulturnem, 
športnem in družabnem področju, posebno pozornost pa 
namenjamo nadarjenim dijakom ter usmerjanju mladih v 
raziskovalno delo. Obvezne izbirne vsebine šola ponuja 
dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma 
v strnjeni obliki. Dijakom omogočajo pridobivanje znanj 
in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje 
in nagnjenja. Na Gimnaziji Kranj se dijaki poleg pouka 
udejstvujejo na najrazličnejših področjih. Redno na šoli 
poteka preko 50 različnih dejavnosti, tako da vsak lahko 
poišče dejavnost, ki ga zanima. Večina dejavnosti poteka v 
okviru izbirnega dela obveznih izbirnih vsebin. Šola vsako 
leto objavi katalog OIV. Da se dijaki laže odločijo, kate-
re dejavnosti bodo obiskovali, organiziramo na začetku 
septembra predstavitev dejavnosti. Šola si prizadeva, da 
dejavnosti organizirajo in vodijo dijaki. 
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Popotovanja od blata do zvezd, od improvizacije do pristnega prostovoljstva

Dijaki se lahko učijo tujih jezikov 
(ruščina, francoščina, španščina, 
nemščina, kitajščina), sodelujejo v 
rekreativnem športu (alpsko smuča-
nje in deskanje, športi v naravi, tek, 
pohodništvo in kolesarjenje, odbojka, 
košarka, nogomet, navijaško-plesna 
skupina, športno plezanje) ali se prid-
ružijo krožkom pri posameznih pred-
metnih področjih, na katerih dijake 
pripravljamo na tekmovanja iz zna-
nja (matematični, astronomski, zgo-
dovinski krožek, bralno društvo oz. 

priprave na Cankarjevo tekmovanje, 
računalništvo itd.). Zelo radi sodelu-
jejo tudi pri bralni znački za angleš-
čino, nemščino in francoščino. Dobro 
obiskane so tudi naslednje dejavnosti: 
raziskovalni krožek, arhitekturno risa-
nje, filmsko gledališče, abonma v SNG 
Drama Ljubljana, dramski krožek, or-
kester, šahovski krožek, ŠILA – Šol-
ska impro liga, literarno-novinarski 
krožek, umetniške razstave, multime-
dijska ekipa Gimnazije Kranj in tudi 
vedno aktualni pevski zbor. Posebej 

navajamo prostovoljno socialno delo, 
saj kot humanitarna dejavnost pred-
stavlja učinkovito protiutež zahtevam 
gimnazijskega programa. Dijaki vseh 
letnikov, ki se za to dejavnost odločijo, 
delajo vse leto in pomagajo otrokom, 
invalidom, ostarelim, bolnikom oz. se 
družijo z njimi. In če že govorimo o 
ponudbi šole, ne moremo prezreti us-
taljene ponudbe za tretje letnike, teča-
ja cestnoprometnih predpisov in prve 
pomoči kot priprave na opravljanje 
vozniškega izpita. 

obvezne izbirne vsebine
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S sošolci jo mahnem po svetu  
in se srečujem s sovrstniki

V zadnjih letih smo povečali tudi 
ponudbo ekskurzij po Evropi. Dija-
ki si pod strokovnim vodstvom naših 
profesorjev lahko ogledajo Benetke, 
Švico, Dunaj, Bavarsko in Salzburg, 
Bruselj, Toskano, dolino Loare, Pariz, 
London in južno Anglijo, Krakov, 
Španijo in Moskvo, bodoči maturanti 
pa se konec avgusta podajo na ekskur-
zijo po nekaterih državah nekdanje 
Jugoslavije.

Na Gimnaziji Kranj želimo popestriti 
dejavnost naše šole tudi z izmenjavo 
dijakov v okviru programov medna-
rodnega sodelovanja. V letošnjem šol-
skem letu nadaljujemo uspešno sode-
lovanje s šolami po Evropi. Osnovno 
načelo izmenjave je, da bivajo gostje 
iz tujine pri naših dijakih doma. Di-
jakom iz tujine vrnemo obisk v istem 
šolskem letu. Tedaj naši dijaki bivajo 
pri svojih gostiteljih. Tako mladi ljud-
je na najdostopnejši način spoznajo 
druge države, se izpopolnijo v tujih 
jezikih, se srečajo z vrstniki, vzposta-
vijo stike, ki jim utegnejo v življenju 
koristiti, in si seveda širijo obzorja. 
Šola sodeluje tudi v številnih medna-
rodnih projektih: Erasmus+, Evropa v 
šoli, Pomladni dan, eTwinning, MO-
VIT, ASEF …

obvezne izbirne vsebine
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Ko je omejitev edinole nebo

V Prekmurju že 15 let organiziramo 
naravoslovno-raziskovalni tabor za 
dijake 2. letnika. Tabor traja pet dni, 
dijake pa na njihovih aktivnostih 
spremljajo gimnazijski profesorji, or-
ganizatorji tabora in zunanji sodelav-
ci. Glavni cilji tabora so spoznavanje 
ene manj znanih slovenskih pokrajin, 
Prekmurja, aktivno preživljanje pro-
stega časa, dopolnjevanje v šoli prido-
bljenega znanja in medsebojno pove-
zovanje ter sodelovanje dijakov. Tabor 
smo izvajali v dveh izmenah, zadnji 
dve leti pa smo poskusili z le eno iz-
meno, kar se je izkazalo za zelo dobro 
rešitev, saj vsi dijaki drugega letnika 
celoten tabor preživijo skupaj. Prvi 
dan je namenjen postavljanju tabora 
in popoldanskim igram brez meja, 
drugi dan si ogledamo mrtvice reke 
Mure in Bukovniško jezero, popol-
dne pa so na sporedu športni turnirji 
(badminton, nogomet in odbojka). 
Tretji dan se udeležimo aktivnosti, ki 
jih za nas pripravi Slovenska vojska, v 
taboru pa potekajo biološke delavnice. 
Popoldne je na vrsti zaključek špor-
tnih turnirjev. Četrti dan je namenjen 
celodnevnemu kopanju v Moravskih 
toplicah. Vsak večer eden izmed ra-
zredov organizira postavljanje ognja 
in zabavni program. Peti dan dijaki 
pospravijo šotore in tabor ter odidejo 
domov. 

obvezne izbirne vsebine
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Sem pevec in peti  
je vse mi na sveti …

Foersterjeva skladba Pevec, iz katere 
je vzet zgornji verz, govori o ljubezni 
do glasbe. Do petja, igranja na svoj 
inštrument, plesanja, muziciranja v 
skupini na sto in en način. Na Gi-
mnaziji Kranj se zavedamo, da ka-
kovostno poustvarjanje glasbe vzgaja 
mladega človeka na najboljši možen 
način. Kaj je lepšega, kot na tekmo-
vanju ob podelitvi priznanj zadrže-
vati dih in čakati, da tvoj zbor čisto 
na koncu razglasijo za zmagovalca 
mednarodnega tekmovanja? Družiti 
se s podobno mislečimi mladimi ljud-
mi z vsega sveta? Ali pa stati na odru 
Gallusove dvorane v Cankarjevem 
domu v Ljubljani in poslušati nav-
dušen sprejem do zadnjega kotička 
napolnjenega največjega slovenskega 
hrama kulture? To se dogaja našim 
gimnazijskim pevcem. V Kulturnem 
društvu Gimnazije Kranj, ki ga vodi 
profesorica Barbara Kušar, gojimo 
zborovsko petje na visoki ravni.

Najprej naj omenimo Dekliški pev-
ski zbor Gimnazije Kranj, ki deluje 
pod vodstvom prof. Erika Šmida in je 
v zadnjih letih kvalitetno napredoval 
med najboljše slovenske mladinske 
zbore, o čemer pričajo tudi priznanja s 
tekmovanj doma in v tujini. Gostoval 
je že v Italiji, Avstriji, na Slovaškem, 
Hrvaškem, v Južni Koreji, Španiji, na 
Češkem in v Veliki Britaniji. V lanski 
sezoni se je zbor pomeril kar na dveh 
zahtevnih mednarodnih tekmovanjih, 
v Kopru in italijanski Veroni, obakrat 
z izvrstnim rezultatom nad 90 od-
stotnih točk, kar mu je prineslo zlato 
priznanje, prof. Šmidu pa še prizna-
nje za najboljšega dirigenta na obeh 
tekmovanjih. Naj omenimo, da je iz 
Dekliškega pevskega zbora Gimna-
zije Kranj nastal ženski zbor Carmen 
manet (latinsko: pesem ostane), ki je 
pod vodstvom Primoža Kerštanja leta 
2017 osvojil prvi naziv Evrovizijski 
zbor leta.

obvezne izbirne vsebine

56



življenje je sladko.

Fantje in dekleta so v pevske zbore izbrani na avdicijah

Na gimnaziji letos peto leto deluje 
tudi Mešani mladinski zbor Gim-
nazije Kranj, ki ga vodi zborovod-
kinja Ana Bec. Nastal je zaradi ve-
likega zanimanja dijakov za petje v 
zborih in je iz leta v leto številčnejši. 
Ne glede na kratek čas delovanja pa 
je zbor že nastopil na mednarodnem 
tekmovanju v hrvaškem Tuhlju (junij 
2015), od koder se je vrnil s srebrnim 
priznanjem, novembra 2016 je prejel 
priznanje za perspektivno zasedbo na 
Sozvočenjih s sporedom Gaudeamus 
igitur (stare študentske pesmi), s ka-
terim se je poklonil tradicionalnim 
gimnazijskim običajem. Lani je os-

vojil tudi svoje prvo zlato priznanje 
na regijskem tekmovanju

Ideji o nadaljevanju prepevanja po 
končani gimnaziji je kmalu sledila 
tudi pobuda iz fantovskih vrst – v 
januarju 2018 je namreč nastal tudi 
moški zbor Cantores Carnioli, kar 
v latinščini pomeni kranjski pevci, in 
je najmlajša pridobitev Kulturnega 
društva Gimnazije Kranj in ga tudi 
vodi prof. Erik Šmid. Navkljub krat-
kemu času obstoja je za fanti že kar 
nekaj uspešnih nastopov, tako na do-
mačih kot na tujih odrih, med drugim 
tudi zmaga na mednarodnem tekmo-

vanju Zlatna lipa Tuhlja 2019 na Hr-
vaškem in nastop na državni proslavi 
ob dnevu upora proti okupatorju.

Zadnji skupni podvig zborov in or-
kestra pa je božični koncert v kranj-
ski župni cerkvi Svetega Kancijana z 
naslovom Žarek svetlobe. Kot je v ča-
sopisu Gorenjski glas zapisal novinar 
Igor Kavčič: »Pred tednom dni je bila 
kranjska župna cerkev, poznogotska 
lepotica iz 15. stoletja, lepa kot najbrž 
še nikoli doslej – lepa zaradi angelske 
glasbe. Koncert je še enkrat pokazal, 
kako dober glasbeni potencial ima 
Gimnazija Kranj.«

obvezne izbirne vsebine
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Živim za umetnost, igram na odrih, pišem poezijo, 
objavljam prozo 

Dijaki sodelujejo pri različnih kul-
turnih dejavnostih v okviru pouka 
(obiski razstav, muzejev, ogledi kul-
turnozgodovinskih spomenikov …), 
v okviru obveznih izbirnih vsebin 
pa vsako leto obiskujejo gledališke, 
filmske, operne predstave in kon-
certe. Člani literarno-novinarskega 
krožka so izdajali šolsko glasilo Krt, 
pripravljajo literarne večere in sode-
lujejo z drugimi časopisi, predvsem z 
Dnevnikom, poleg tega pa že četrto 
leto zapored tudi z Radiem Kranj. 
Dijaki redno sodelujejo pri raznih 
literarnih natečajih: mala Veronika, 
Župančičeva frulica, Kranjske vaje, 
Festival mlade literature Urška, li-
terarni zbornik Layerjeve hiše. Med 
drugim so pod mentorstvom prof. 
Tine Lušina Basaj že devetkrat osvo-
jili naslov najboljšega novinarske-
ga krožka, dvakrat so zasedli drugo 
mesto, enkrat pa tretje, prav tako so 
že večkrat zmagali na raznih nate-
čajih. V zadnjih letih pa člani lite-
rarno-novinarskega krožka prispevke 
pišejo za šolsko spletno stran, kar je 
velika prednost, saj so članki zelo 
ažurni, ker so lahko objavljeni takoj 
po dogodku. Že vrsto let dijaki prip-
ravljajo nagovor dr. Francetu Prešer-
nu v Prešernovem gaju na predvečer 
slovenskega kulturnega praznika, 8. 
februarja recitirajo pred Prešernovim 
spomenikom ob Prešernovem gleda-
lišču Kranj, prav tako pa že dolgo so-
delujejo na akademiji Sledi poeta na 
FOV v Kranju. V dramskem krožku 
vsako leto pripravijo predstavo za ot-
roke, s katero nastopijo v božičnem 
času v kranjskih vrtcih in osnovnih 
šolah. Na šoli deluje tudi ena ali več 
skupin, ki so vključene v ŠILO – Šol-
sko impro ligo. Dijaki se  v njej na 
zabaven način seznanjajo z dramsko 
improvizacijo. V letu 2015/2016 je na 

šoli začel delovati krožek ustvarjal-
nega pisanja, ki ga vodi prof. Bernar-
da Lenaršič. Vsako leto tako dijaki 
izdajo literarni zbornik, v katerem 
objavijo najboljša dela preteklega 
leta (2016: Kava, 2017: Piškotki, 2018: 
Surovi, 2019: Vnetljivo). Zadnja leta 
se je mogoče udeleževati tudi tek-
movanja Književnost na filmu, di-
jaki pri snemanju kratkih filmov po 
literarnih predlogah dosegajo lepe 
rezultate. Že več let sodelujemo tudi 
s Slovenskim centrom PEN in v času 
njihovega kongresa na Bledu pri po-
uku gostimo tuje literate, dijaki pa 
obiščejo tudi literarni večer v mestni 
knjižnici.

obvezne izbirne vsebine
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MEPI na 
Gimnaziji Kranj

Program Mednarodno priznanje za 
mlade (MEPI) je mednarodno pri-
znan program, ki mladim omogoča, 
da aktivno preživljajo svoj prosti čas. 
Mlade spodbuja, da v sproščenem 
vzdušju in v družbi vrstnikov ob men-
torskih srečanjih sledijo svojim oseb-
nim izzivom, pri čemer razvijajo svoje 
socialne veščine, vztrajnost, empatijo 
in druga pomembna področja življe-
nja, ki v institucionalnem izobraže-
vanju včasih ostajajo v senci. Prosto-
voljstvo, veščina in šport so tako tri 
področja, na katerih vsak mepijevec 
izbere svoj osebni cilj in ga vztrajno 
zasleduje v svojem prostem času. Ob 
tem pa je za večino gotovo najprivlač-
nejše četrto področje MEPI-ja, (pus-
tolovska) odprava, ki na Gimnaziji 
Kranj vsakih nekaj let poteka v tujini 
(Nepal, ZDA …).
 
Dejavnosti potekajo na treh težav-
nostnih stopnjah, na bronasti, srebrni 
in zlati; na Gimnaziji Kranj izvajamo 
vse tri. Da lahko mepijevec napreduje 
na naslednjo stopnjo, mora na vsakem 
od treh področij – pri prostovoljstvu, 
športu in veščini – doseči osebno zas-
tavljeni cilj ter pri tem izkazati zane-
sljivost in odgovornost, opravi pa tudi 
dve odpravi.

obvezne izbirne vsebine

 »Preživeli smo prečudovit 
in s soncem obsijan zimski 
izobraževalni vikend na 
Komni. Tu smo lahko prvič na 
lastni koži preizkusili, kako 
zabaven je lahko MEPI.«
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 »Se spomnite decembrske 
zlate MEPI-podelitve na Brdu 
pri Kranju, ko smo iz rok 
predsednika države dobili 
priznanje?«
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obvezne izbirne vsebine

 »Današnja etapa nam 
je postregla z drugačno 
pokrajino in drugačnim 
vremenom. Smo v baznem 
taboru Anapurne na 4130 
metrih nad morjem. Noro, a 
ne?«
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Anekdota z odprave po nepalskih poteh:
»Neki gospod nas je vprašal, če smo tudi mi (na koncu dolge 
kolone) del iste skupine. Ko smo rekli, da ja, je komentiral: Is 
there anyone left in Slovenia?«

»Zadnji trenutki Katmanduja. 
Zadnji obiski, ogledi, zadnji 
nakupi in pakiranje. Mamice, 
prosimo, pripravite nam 
govejo juhico, zrezek in 
krompir. Riža pa, prosimo, še 
kakšen mesec ne.«
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Gimnazija Kranj za dijake

Dopolnilni pouk
Z dopolnilnim poukom želimo omo-
gočiti dijakom organizirano učno po-
moč. Dijaki se po pomoč velikokrat 
obračajo na različne inštruktorje, ki 
pa so dragi in pogosto tudi niso pre-
več uspešni. 
Vsak dan v tednu poteka dopolnilni 
pouk za drug predmet. Dijaki se lah-
ko prijavijo za posamezni predmet ali 
pa za vse.
Dopolnilni pouk poteka po pouku od 
14. do 15. ure in ga izvaja profesor do-
ločenega predmeta. Dijaki najpogo-
steje rešujejo domače naloge, delajo 
dodatne vaje, po potrebi pa profesor 
tudi ponovno razloži snov.

Dijaki dijakom
Dijaki 3. in 4. letnika pomagajo pri 
učenju dijakom 1. ali 2. letnika. Te 
inštrukcije so lahko skupinske ali pa 
individualne, odvisno od števila prija-
vljenih in predmeta. Cilj je omogoči-
ti dijakom boljše razumevanje snovi, 
razložiti principe reševanja proble-
mov, reševanja vaj in usmerjanje k 
samostojnemu delu.
Največkrat se inštruirajo matematika, 
fizika, kemija in oba tuja jezika. In-
štrukcije potekajo na šoli. Za čas se 
domenijo dijaki sami.

Tutorstvo
Iz izkušenj vemo, da je najboljši nasvet 
tisti, ki ga dobimo od nekoga, ki ima 
na našo situacijo še svež spomin in jo 
je preživel tudi sam. Zato smo se odlo-
čili, da na naši šoli uvedemo tutorstvo. 
Dijaki 4. letnika, ki so se odločili za 

Tanja Varjačič,
vodja šolske svetovalne službe

predmet pedagogika, se lahko odločijo, 
da bodo tutorji novincem. Največkrat 
so to dijaki 1. letnika ali pa dijaki, ki se 
prepišejo k nam s kakšne druge šole. 
Tutorji pomagajo novincem, da se laže 
in hitreje prilagodijo novemu okolju. 
Svetujejo jim ob težavah, na katere na-
letijo, in jim velikokrat tudi pomagajo 
pri učenju. Dijaki, ki bi si želeli tutorja, 
se lahko oglasijo pri profesoricah pe-
dagogike (prof. Ivanka Zupan in prof. 
Tanja Varjačič), ki jim tutorja poiščeta, 
in se skupaj dogovorijo za način dela. 

Statusi
Na Gimnaziji Kranj se dijaki lahko 
potegujejo za status kulturnika, status 
raziskovalca in status športnika.
Status kulturnika lahko prejme dijak, 
ki se vzporedno šola na konservatoriju 
za glasbo ali pa je član šolskih glasbe-
nih zasedb, to so gimnazijski pevski 
zbori in orkester. Tako za zbore kot 
orkester potekajo avdicije: za zbore že 
ob vpisu na gimnazijo, za orkester pa 
septembra. 
Status raziskovalca podeljujemo 
mladim raziskovalcem 14 dni pred 
regijskim tekmovanjem. Vsa doku-
mentacija z vsemi potrebnimi datumi 
je na voljo na spletni strani Gimnazije 
Kranj.
Status športnika podeljujemo dija-
kom, ki se aktivno ukvarjajo s špor-
tom. To so predvsem dijaki, ki so 
registrirani pri nacionalni panožni 
športni zvezi in tekmujejo na uradnih 
tekmovanjih nacionalnih panožnih 
športnih zvez. O podelitvi statusa 
odloča ravnatelj na podlagi anketne-
ga vprašalnika in izda sklep. Anketni 
vprašalnik dobijo dijaki na razrednih 
urah pri razredniku ali pri profesorju 
športne vzgoje. 
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Gimnazija Kranj za dijake

Prepričana sem, da je razrednik za 
razred zelo pomemben. Menim, da 
mora biti razrednik natančen, iznaj-
dljiv, pošten, pravičen, strokoven, 
strpen in razumevajoč.

Njegove glavne vloge so:
•  skrbi za razred, za dobro vzdušje 

in klimo v njem,
•  dijake o vsem obvešča,
•  vzdržuje red in disciplino,
•  preprečuje probleme v razredu in 

konstruktivno razrešuje tiste, ki 
so nastali,

•  spodbuja in motivira dijake za 
dodatne dejavnosti,

•  ustvari dober stik s starši,
•  spremlja dijake na ekskurzijah in 

prireditvah,
•  z njimi se sestaja na razrednih 

urah in oddelčnih konferencah,
•  razred želi povezati,
•  se zna zavzeti za svoje dijake,
•  prepozna učno šibkejše in tudi 

nadarjene dijake in jih ustrezno 

Razrednik je za razred 
zelo pomemben

Tina Lušina Basaj, 
profesorica slovenščine

usmeri oz. jim organizira učno 
pomoč ali jih spodbuja k prijavi 
na razna tekmovanja,

•  ureja razredno dokumentacijo,
•  ima pomembno vzgojno vlogo,
•  dijake spodbuja, da sami orga-

nizirajo dogodke, dejavnosti in 
različne aktivnosti,

•  povezuje učiteljski zbor, oddelčno 
skupnost in starše.

Z gotovostjo lahko trdim, da 
razrednik lahko zelo pozitivno vpliva 
na svoj razred, in mislim, da je to 
tudi največji dosežek. Kaj je lahko 
prijetnejšega, kot če se z razredom 
srečaš na razrednem pikniku ali 
novoletni večerji? Verjetno samo to, 
da se s tem istim razredom srečaš na 
pikniku ali večerji, ko so že zdavnaj 
zapustili gimnazijske klopi in že 
nekaj časa hodijo na fakulteto. In 
potem skupaj obujamo spomine na 
dogodivščine, ki so nas združevale in 
jih ne bomo nikoli pozabili.
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Šolska svetovalna služba zna prisluhniti
Na Gimnaziji Kranj že skoraj dvajset 
let deluje šolska svetovalna služba, ki 
jo vodita socialna pedagoginja in pe-
dagoginja. Glavna dejavnost je skrb 
za osebni razvoj dijakov in uspešnost 
v šoli. Izvaja se v tesnem sodelovanju 
z učiteljskim zborom in vodstvom 
šole ter poteka preko individualnih 
in skupinskih oblik dela z dijaki in 
njihovimi starši. Najbolj posega na 
naslednja področja: pedagoško-psi-
hološka pomoč in pomoč pri učenju 
in načrtovanju šolskega dela, vpis in 
delo s šolskimi novinci, študijska in 
poklicna orientacija, preventiva in 
razvoj. V okviru preventivne dejav-
nosti sta naši posebnosti organizacija 
in strokovno vodenje dopolnilnega 
pouka ter učne pomoči, ki jo izvajajo 
dijaki. Prav tako so naši dijaki pod 
mentorstvom socialne pedagoginje 
zelo aktivni v okviru prostovoljnega 
socialnega dela.

gimnazjia kranj za dijake

»Na šole, ki jih obiskujemo, se v 
življenju še velikokrat spomnimo. 
Največkrat so to lepi spomini, 
nekaj pa je tudi grenkih. V šolski 
svetovalni službi si prizadevamo, 
da bi bilo lepih spominov čim več.«

Tanja Varjačič, 
vodja šolske svetovalne službe

Največkrat so  
to lepi spomini.
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Renata Stingl
starši o Gimnaziji Kranj

Vem, da je ta šola 
prava izbira. 

Gimnazija Kranj ni bila hčerkina 
prva izbira, vendar sem vesela, da 
se je na koncu odločila zanjo. Kljub 
zahtevnosti in napornim začetkom z 
velikim zadovoljstvom opažam, kako 
je že v dveh letih in pol napredo-
vala, tako osebnostno kakor tudi z 
nadgradnjo svojega znanja. Ker sem 
tudi sama nekdanja gimnazijka, vem, 
da je ta šola prava izbira, če želiš v 
življenju pridobiti kar največ znanja 
in splošne širine.

Gimnazija Kranj za starše

Roditeljski sestanki
Roditeljski sestanki se odvijajo dvak-
rat letno za vse letnike. Prvi sestanek 
organiziramo septembra, za starše 
prvih letnikov izredno že v prvem 
tednu, drugega izvedemo januarja. Na 
njih vas seznanimo z informacijami, 
povezanimi s šolanjem na Gimnaziji 
Kranj, ki zadevajo celotno generacijo 
dijakov in njihovih staršev, ali pripe-
ljemo zunanjega strokovnjaka z infor-
macijami in znanjem, za katere oceni-
mo, da bi koristili staršem najstnikov.

Skupne govorilne ure
Starši, ki potrebujejo informacije pro-
fesorjev, se lahko obrnejo nanje v času 
govorilnih ur. Individualne ure pote-
kajo v dopoldanskem času, za vsakega 
profesorja drugače. Zaželena je pred-
hodna prijava. Urnik govorilnih ur je 
objavljen na šolski spletni strani ob 
začetku šolskega leta.
Druga oblika so skupne govorilne ure. 
Takrat so istočasno na šoli vsi profe-
sorji, ki so vam na voljo eno uro. Brez 
predhodne prijave jih tako lahko obiš-
čete več naenkrat. Točni termini so ob-
javljeni v šolskem koledarju, prav tako 
vas nekaj dni prej še opomnimo po 
elektronski pošti ali preko eAsistenta.

Eva Gašperlin, svetovalna služba Šola za starše
Človek se nikdar ne neha učiti in 
ker smo starši zgled svojim otro-
kom, smo na Gimnaziji Kranj pred 
štirimi leti ustanovili Šolo za starše. 
Ta je namenjena vsem staršem na-
ših dijakov, ki bi radi izpopolnili ali 
nadgradili svoje znanje na različnih 
področjih. Trenutna ponudba zajema 
tečaje tujih jezikov (angleščina, nem-
ščina, francoščina, ruščina, španščina, 
kitajščina) in tehnike sproščanja. Vsi 
tečaji potekajo v poznopopoldanskih 
ali večernih terminih v prostorih naše 
šole in (v veliki večini) pod okriljem 
naših profesorjev.
Prijave zbiramo do konca septembra 
za tekoče šolsko leto. S tečaji začnemo 
v drugi polovici oktobra in zaključimo 
ob koncu šolskega leta. 

Več informacij dobite 
na naši spletni strani 
www.gimkr.si/jezikovni-tecaji2/  
ali na eva.gasperlin@gimkr.si.
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Zakonca Marija in Andrej Štremfelj sta 
postala častna občana Mestne občine Kranj

Posebne zgodbe
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Profesorica Marija Štremfelj na Gimnaziji Kranj biologijo poučuje 
že 37 let. Svoje poslanstvo pa med drugim vidi tudi v predajanju 
znanja mladim plezalcem in dijakom pri MEPI-ju.

V Prešernovem gledališču v Kranju 
sta na slavnostni akademiji v nedeljo, 
1. decembra 2019, naziv častni občan 
in častna občanka prejela zakonca 
Marija in Andrej Štremfelj. Dolgole-
tna profesorica biologije na Gimnaziji 
Kranj, Marija Štremfelj, je alpinistka, 
športna plezalka in gorska vodnica. V 
Alpinistični odsek Kranj se je vpisala 
leta 1975 in do danes opravila številne 
alpinistične vzpone doma in v tujini. 
Kot prva Slovenka je leta 1986 prese-
gla višino 8000 m. Na vrhu Mt. Eve-
resta (1990) je bila kot prva Slovenka 
in 13. ženska na svetu. Njuni dosežki 
že sami povedo veliko. Predlagatelj 
ju je kandidiral kot zakonca, saj se 
zaveda, da vidnih dosežkov ne enega 
ne drugega ne bi bilo toliko, če si ne 
bi vsa desetletja zakonca brezpogoj-
no stala ob strani in se pri vsem po-
polnoma podpirala. Nekaj izjemnih 
rezultatov sta dosegla tudi skupaj. 
Kot dolgoletna življenjska sopotnika 
si vse dosežke delita in jih dojemata 
kot skupne. Andrej Štemfelj je alpi-
nist in gorski vodnik, eden najbolj-
ših himalajskih plezalcev na svetu. V 
svoji bogati alpinistični karieri je bil 
na sedemnajstih odpravah v Himalajo 
in še na šestih v druga tuja gorstva. 
Še vedno je edini Slovenec, ki je bil 
dvakrat na najvišjem vrhu sveta. Kot 
prvi zakonski par sta bila leta 1990 na 
vrhu z ženo Marijo. V osemdesetih 
letih je bil načelnik Alpinističnega 
odseka Kranj, od leta 2004 do 2010 
načelnik Komisije za alpinizem pri 
Planinski zvezi Slovenije. Dvakrat je 
bil inštruktor v šoli za nepalske gorske 
vodnike, od tega enkrat vodja, leta 
2019 je dobil zlati cepin za življenj-
sko delo.
Ravnatelj Gimnazije Kranj mag. 
Aljoša Brlogar je zakoncema Štrem-
felj čestital za naziv častna občanka 
oz. častni občan Mestne občine Kranj 
2019: »Verjamem, da sta in bosta še 

naprej uživala v vsaki prehojeni poti, 
preplezani smeri, osvojenem vrhu in 
presmučani strmini. S svojo osebno-
stjo in dejanji sta zaznamovala ne 
samo zgodovino slovenskega alpiniz-
ma, ampak tako zgodovino Slovenije 
kot tudi svetovno zgodovino alpiniz-
ma. Veseli me, da so to prepoznali v 
naši lokalni skupnosti. Zato še enkrat 
‘Čestitam!’ in hkrati ‘Na plezanje!’«
Ob njuni razstavi fotografij je naša 
profesorica matematike Metoda 
Šmigoc zapisala: »Vsi, ki ju pozna-
mo, vemo, da je ena glavnih vrednot 
Marije in Andreja družina. Človek se 
nehote vpraša, kako da sta se vedno 
kljub ekstremnim naporom, razme-
ram in dosežkom živa in zdrava vrni-
la domov. Ali sta bila zaradi družine 
vedno skrajno previdna, osredoto-
čena, sta znala tvegati, a ne preveč, 
morda pa je njun angel varuh videl 
njuno družino in ju še dodatno čuval 
tam v višavah? Zame in verjamem, da 
še za marsikoga med vami, so njuni 
dosežki nedoumljivi. Da, jasno, da jih 
cenim in spoštujem, vendar je to svet, 
kjer nimam nobenih izkušenj, zato 
si prestanih naporov niti ne morem 
predstavljati. Tisto, kar se mi zdi naj-
pomembnejše, pa je, da sta Marija in 
Andrej kljub vrhunskim dosežkom 
ves čas ostala povsem navadna člove-
ka, nikoli vzvišena, vedno dostopna in 
s čutom do sočloveka, z zanimanjem 
za majhne stvari, s katerimi se ukvar-
jamo navadni smrtniki okrog njiju. 
Ko vsako leto sproti vidim njuno 
navdušenje z mladimi, ki jih popol-
dne po vsakodnevnem pedagoškem 
delu vodita v tečaju plezanja, z njimi 
uživata, jih spodbujata, kot bi bilo 
prvič, se vprašam, od kod jima toliko 
energije. Kjerkoli jo že dobivata, jima 
želim, da njun najboljši del življenja 
še dolgo traja.«

Delno povzeto po gorenjskiutrip.si
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V četrtek, 23. maja 2019, sta Gimnazijo 
Kranj obiskala predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor in predsednik 
Republike Finske Sauli Niinistö z 
namenom, da bi z mladimi govorila 
o klimatskih spremembah, ki vpliva-
jo na prav vsakega izmed nas, njihovi 
kritičnosti in potrebnih ukrepih. Kljub 
temu se je med občinstvom, ki so ga 
sestavljali častni konzul Republike 
Finske v Sloveniji Gregor Benčina, ki 
je tudi naš nekdanji dijak, dijaki Gim-
nazije Kranj, finski študentje in učen-
ca, ki bosta Slovenijo predstavljala v 
Helsinkih na Svetovnem podnebnem 
vrhu za mlade, porodilo vprašanje ali 
ima reševanje klimatskih sprememb 

»To je revolucija in slišimo vas!«
Kranjske gimnazijce sta obiskala slovenski predsednik 
Borut Pahor in finski predsednik Sauli Niinistö.

Hana Bujanović Kokot iz 3. h
prednost pred reševanjem svetovne 
lakote in revščine. Predsednika je 
sprejel predsednik dijaške skupnosti 
Gimnazije Kranj Tadej Rajgelj, na 
račun česar se je pošalil tudi finski 
predsednik, češ koliko predsednikov 
je kar na enkrat na kupu. Kljub temu 
da je bilo število gostov omejeno, pa 
se je večnamenski prostor kar trl z 
vprašanji in različnimi mnenji in tudi 
predsednikoma ni bilo težko zavleči 
stroge časovne omejitve. Sama sta kot 
rešitve izpostavila tudi sajenje dreves, 
ki je slovenski projekt ustvarjen v 
sklopu ENO (Environment Online) 
in ga je izpostavil tudi Tadej Rajgelj s 
citatom: »Kdor v življenju še ni posa-
dil drevesa, ni resnično živel.« To pa 
zagotovo ni bilo edino, o čemer smo 
govorili, omenili smo namreč tudi 

o pariškem sporazumu, protestih za 
podnebno pravičnost, množični na-
kupovalni mrzlici, uporabi obnovlji-
vih virov energije ter spremembah 
življenjskega sloga, ki bi bile potrebne. 
Kljub začetnemu obotavljanju je bilo 
na koncu postavljenih toliko vprašanj, 
da se je predsednik Niinistö celo po-
šalil in našega predsednika vprašal ali 
si bo lahko zapomnil vse. Kljub temu 
da je finski predsednik zagotovil, da 
je naš glas slišan, pa to ne pomeni, da 
lahko odnehamo. To, da imamo glas 
in nas predsednik pohvali na svojih 
družbenih omrežjih kot izjemne, 
razgledane, kritične in samozavestne 
sogovornike, namreč ni dovolj. Zdaj je 
na nas, da ta glas izkoristimo.
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Slovenski velikani na poti
Nataša Kne, prof.

Dvanajst slovenskih velikanov izpod 
rok petih nadarjenih kranjskih gim-
nazijk se je podalo na pot. V torek, 
5. novembra 2019, smo v Galeriji 
Mestne občine Kranj odprli Potujo-
čo razstavo Gimnazije Kranj. Razsta-
va zdaj potuje po gorenjskih mestih 
in občinah, odhaja tudi v Ljubljano. 
Videli jo bodo še v Tržiču, Kranjski 
Gori, Radovljici, na Blejskem otoku, v 
Naklem, Cerkljah, Preddvoru, Med-
vodah, v Mestni knjižnici Kranj, na 
Zavarovalnici Triglav v Kranju, Jezer-
skem, v eni najstarejših ljubljanskih 
gostiln Pri Kolovratu, na Medicinski 
fakulteti v Ljubljani. Razstava bo vse 
leto na ogled tudi v knjižnici Gim-
nazije Kranj.
Eva Kozjek Šurc iz 4. e, Klara Polaj-
nar iz 4. f, Martina Potočnik iz 4. c, 
Helena Potočnik iz 4. c, Gaja Bumbar 
iz 2. a so pod mentorstvom profesori-
ce Nataše Kne narisale vrhunske štu-
dije (skice) glave znanih Slovencev v 
maniri starih mojstrov. Upodobljeni 
so Jože Plečnik, France Prešeren, 
Lili Novy, Jurij Vega, Ana Mayer - 
Kansky, Jakob Aljaž, Ivana Kobilca, 
Janez Puhar, Primož Trubar, Zofka 
Kveder, Ivan Cankar in Rudolf Ma-

ister. Razstava s portreti skozi oči di-
jakinj na novo interpretira osebnost in 
pojavo slovenskih velikanov. Odprtje 
razstave na Mestni občini Kranj je vo-
dil Aiden Jurij Franko iz 4. h, kulturni 
program je z igranjem na kitaro po-
pestril Jure Kobal iz 4. h. Zbrane sta 
med drugim nagovorila ravnatelj Gi-

mnazije Kranj mag. Aljoša Brlogar in 
kranjski podžupan Robert Nograšek.
Izbrati ducat slovenskih velikanov, 
pomeni izpustiti nekaj ducatov slo-
venskih velikanov, vendar ima leto le 
ducat mesecev. Risanje s svinčnikom 
je zagotovo dijakom ena najbolj do-
mačih tehnik, risanje portreta pa eden 
najtežjih motivov. Tako so se dijaki-
nje pri nalogi znašle nekje na sredi-
ni. Študija (risba) glave je osnova za 
izdelavo umetnine, v našem primeru 
pa je postala kar končno umetniško 
delo. Dijakinjam so bile med drugim 

Potujoča razstava in Koledar 
Gimnazije Kranj 2020 
sodita v sklop praznovanj ob 
210. obletnici ustanovitve 
Gimnazije Kranj in 10. 
obletnici mednarodne mature.

posebne zgodbe
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Največji izziv mi je bil preiti z risanja 
štirinožnih prijateljev na pasje resne 
portrete.

Po navadi so moje risbe razstavlje-
ne le v moji skicirki, a po navadi v 
svojem prostem času tudi ne rišem 
portretov gospoda Plečnika. Vsaj ne 
v taki velikosti.

Gaja Bumbar iz 2. a
( Jurij Vega, Zofka Kveder)

Klara Polajnar iz 4. f
( Jože Plečnik, Ivana Kobilca)

v navdih da Vincijeve študije glave, 
ki so bile zanj le skice, torej predlo-
ge, na osnovi katerih bi izdelal prava 
umetniška dela, a danes same veljajo 
za umetnine, kakor tudi mojstrske 
študije glave Božidarja Jakca, ki pa 
je skico že razumel kot končno ume-
tnino. Leta 2020 Gimnazija Kranj 
praznuje 210. obletnico ustanovitve 
in 10. obletnico mednarodne mature. 
Ko pogledamo letnice rojstva ali smrti 
upodobljenih slovenskih velikanov, 
sta pravzaprav le Primož Trubar in 
Jurij Vega iz starejšega obdobja kot 
naša stara, častitljiva dama. Pričevalka 
časov. Še na mnoga leta! Prihajajoče 
leto bo praznično. Gimnazija Kranj 
je bila ustanovljena, stavba pa zgra-
jena s trudom in prizadevanji mesta 
Kranj. Mesto se je desetletja borilo 
za ustanovitev gimnazije. Tako je 
Kranjčanom leta 1810 uspela ustano-
vitev gimnazije, leta 1897 pa je mesto 
z lastnimi sredstvi zgradilo stavbo. 
Gorenjska je tako leta 1810 končno 
dobila svojo prvo gimnazijo. Gorenj-
ska in Gimnazija Kranj si tako delita 
stoletja sobivanja in sodelovanja.
Portretistke so narisale tudi avtopor-
trete in poudarile, da je bilo zahtevno 
risati portrete v naravni velikosti in 
s tem tudi na veliki površini. Iz nji-
hovih izjav lahko razberemo, da so se 
spopadale z različnimi izzivi.
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posebne zgodbe.

Izziv, s katerim sem se spopadla med 
risanjem portretov, je bil, da ni bilo 
prostora za improvizacijo. Vsaka 
linija je morala biti dobro premišlje-
na in načrtovana.

Pri tem projektu sem se srečala z 
izzivom, da vdahnem življenje legen-
darnim imenom slovenskega naroda 
z listom papirja in barvico.

Največji izziv mi je bil, kako ujeti 
veličino in brezmejno nadarjenost 
slovenskih velikanov na tako majhen 
in omejen list papirja.

Eva Kozjek Šurc iz 4. e
(Ana Mayer - Kansky,  
Janez Puhar, Ivan Cankar)

Helena Potočnik iz 4. c
(Lili Novy, Jakob Aljaž, 
Rudolf Maister)

Martina Potočnik iz 4. c
(Primož Trubar, France Prešeren)

posebne zgodbe
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posebne zgodbe

Praznični meseci so čas strpnosti, 
sreče, prijaznosti, ljubezni, ne glede 
na to, kakšne, upanja. To so časi, ko 
se posvetimo ljubljenim, bližnjim in 
sebi. Kljub temu, da mu pravimo člo-
vekov najboljši prijatelj, pa pozabimo 
na tiste, ki nas v času praznovanja 
najbolj potrebujejo. In prav ti so bili 
v torek, 19. novembra 2019, zvezde 
večera. Letos smo že 4. dobrodelno 
modno revijo DrugaRoka namreč 
posvetili psom, ki so se tako spreho-
dili po modni pisti v kolekciji sloven-
ske pasje modne znamke Doggy Lilly 
celjske podjetnice Maje Kosi in njene 
psičke Lilly, ob njih pa so se že tra-
dicionalno predstavili tudi dijaki in 
profesorji. Na dobrodelnem dogodku 
se je predstavilo tudi društvo za te-
rapijo s pomočjo psov Tačke poma-
gačke. Vsa zbrana sredstva je prejelo 
društvo Žverca za pomoč živalim, mi 
pa verjamemo, da je 823,42 EUR, ki 
smo jih uspeli zbrati z vašo pomočjo, 
poskrbelo za več kot eno toplo odejo 

Poskrbeli za toplino tistih, 
ki bi drugače za novo leto 
ostali sami

Kranjski gimnazijci 
na dobrodelni modni 

reviji DrugaRoka zbrali 
več kot 800 EUR za 
zavetišče Mačji dol

in družbo v času, ko zapuščene živali 
samevajo ob hrupu petard in raket. 
Poleg psov pa smo predstavili tudi 
novo kolekcijo Gimnazije Kranj, 
na stojnicah so dijaki pripravljali 
piškote, pecivo in vaflje, za glasbeno 
spremljavo pa je poskrbel dijaški de-
kliški kvartet, ki ga sestavljajo Leja 
Meglič, Eva Iskra, Tinkara Roblek in 
Maruša Lučič Bolka, Marcel Čarman 
pa je z Anžetovo (psevdonim) pesmi-
jo Elegija za navadnega hišnega psa 
opomnim, zakaj smo se zbrali.

Vsem udeleženim se izredno zah-
valjujemo za sodelovanje, posebna 
zahvala gre v prvi vrsti organizacijski 
skupini dijakinj Klare in Vide Babič 
ter Leje Meglič, brez katerih dogod-
ka ne bi bilo, mentoricama profesori-
cama Alenki Bizjak in Nataši Kne, pa 
tudi vsem nastopajočim in donator-
jem oblačil, ki so bila predstavljena na 
brvi, ter vsem vam, obiskovalcem, ki 
ste omogočili, da smo zbrali znesek, 
s katerim smo ponovno uspeli preseči 
lansko dobrodelnost, in ki je poskrbel 
za vsaj eno kosmato srce.

Hana Bujanović Kokot iz 3. h
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Roman Veliki Gatsby opisuje čase ekstravagance, hedoniz-
ma in razkazovanja razkošja. Dijaki letošnjega 4. h-oddel-
ka mednarodne mature pa so bili prepričani, da je bistvo 
programa prav povezovanje znanj z ustvarjalnostjo in da 
je najboljši način za razumevanje romana vživljanje vanj. 
Dobesedno. Tako so se lotili plesa na temo Velikega Gats-
byja, ki je izražal ves blišč, ki si ga dvajseta zaslužijo, in prav 
gotovo jim je uspelo. Plesa so se udeležili dijaki Gimnazije 
Kranj, Gimnazije Franceta Prešerna Kranj in Gimnazije 
Škofja Loka, rjovenje mladosti pa je bilo slišati vse od avle, 
ki so jo preglasili ritmi svinga, do z dimom prepojenih 
prostorov, kjer so lahko najbolj skrivnostni gostje izkoristili 
večer za partijo pokra.
Dogodek je bil organiziran pod vodstvom dijaka Juša Les-
jaka, sledeči generaciji pa je postavil kriterije, ki jih bomo 
težko prekosili; o dogodku je namreč pisal tudi Dnevnik, 
en izmed največjih slovenskih časopisov. Kot je rekel Juš, 
je bil cilj dogodka vrniti se stoletje v preteklost, nekako v 
čas, ki ga simbolizira literarni junak Gatsby, in podoživeti 
vse skupaj z zabavo, plesom, glasbo in kostumi. Z vsem 
tem se ni bilo težko prepustiti domišljiji.

Hana Bujanović Kokot iz 3. a

V blišču dvajsetih
Dijaki mednarodne mature so pripravili ples 
na temo Velikega Gatsbyja 

posebne zgodbe
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posebne zgodbe.

Večina ljudi si šolo predstavlja kot 
prostor, kjer dijaki dopoldneve pre-
sedijo v učilnicah in poslušajo pro-
fesorja. A enkrat na leto se Gimna-
zija Kranj prelevi v nekaj popolnoma 
drugačnega – snov dijaki predsta-
vljajo skozi eksperimente in razisko-
vanja, poslušajo jih učenci okoliških 
osnovnih šol, vse skupaj pa se odvija 
kar čez noč. Noč na Gimnaziji Kranj 
je dogodek, ki se je razvil pod men-
torstvom profesorice biologije Urše 
Petrič in se razvija že kar v tradici-
jo. Mlade smo na Gimnazijo Kranj 
povabili v petek, 7. decembra 2019, 
in jim čez noč predstavili raznolike 
eksperimente na področjih biologije, 
kemije in fizike, v katerih tudi sami 
aktivno sodelujejo, družimo se skozi 
različne igre, letos pa smo izvedli tudi 
delavnice izven vodilnega programa, 
kot so prva pomoč in računalniška 
delavnica ... Prav drugačnost dogod-
ka je tista, ki mlade vsako leto znova 
privabi k nam in jim na interaktiven 
način predstavi tako naravoslovne 
predmete kot sam program Gimna-
zije Kranj. Letos smo tako rekordno 
zabeležili več kot štirideset udeležen-
cev. Vsega skupaj pa še zdaleč ni ko-
nec. Noč na Gimnaziji Kranj se tako 
vrača čez eno leto, vse neučakane pa 
poleti vabimo tudi na naravoslovni 
tabor Gimnazije Kranj.

Tako zagnani, da še noči 
preživljamo na šoli

Hana Bujanović Kokot iz 3. h
Osnovnošolci so 
na Gimnaziji Kranj 
doživeli razburljivo 
in nepozabno noč
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posebne zgodbe
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Portreti
Sem Zala Urh, dijakinja 3. letnika. 
Prihajam iz šestčlanske družine (še tri 
sestre in starša). V naši družini se pre-
pletajo športi, umetnost in trdo delo, 
ki nas vodijo do želenih rezultatov. 
Kot dijakinja imam veliko obvezno-
sti v šoli in glede na to, da sem pri 
pouku prisotna le 60%, je potrebno 
veliko trdne volje in dela, da uskladim 
obveznosti v šoli, vsa tekmovanja ter 
treninge. Priznam, da je včasih zelo 
težko. Imam na minute (dobesedno) 
odmerjen čas za počitek, naloge v šoli, 
treninge šaha, ipd. Občasno mi ostane 
še nekaj malega časa za kakšno kavico 
s prijatelji.

V prvem razredu osnovne šole sem 
se navdušila za šah. Učitelj me je znal 
motivirati in hitro sem se pripravila 
na prva tekmovanja. Z očetom sva 
potem malo šahirala doma, tekmo-
vanj pa je bilo čedalje več. Na začet-
ku so bili porazi zame kar boleči in 
obljubila sem si, da jih ne bo veliko. 
Z vsako tekmo se mi je samozavest 
povečevala in uspehi niso izostali. 
Kot državna prvakinja sem kmalu 
imela možnost udeležbe na evrop-
skem in svetovnem prvenstvu. Ena 
večjih prelomnic v mojem življenju 
je bilo ravno lansko leto, leto 2019, 
ko sem postala podprvakinja na sve-
tovnem mladinskem prvenstvu v 
pospešenem šahu, podprvakinja na 
evropskem mladinskem prvenstvu v 

hitropoteznem šahu, nazadnje pa sem 
si priborila na svetovnem mladinskem 
prvenstvu v standardnem šahu v Indi-
ji še 3.–6. mesto.
Šah me navdušuje, izpolnjuje in gradi 
mojo osebnost. Z njim sem ogromno 
pridobila na področju logike in tudi 
matematike. Obe področji me za-
nimata, verjetno se bom po končani 
gimnaziji usmerila v to področje. Za-
nima me tudi psihologija, ki je še kako 
povezana s šahom. Kmalu bom na 
tem, da se bom morala odločiti, kam 
bo šla moja življenjska pot, a vsekakor 
bo povezana tudi s šahom. Prav tako 
pa si želim postati velemojstrica in 
se boriti z najmočnejšimi šahisti na 
svetu.

 

Šahovski uspehi Zale Urh  
leta 2019
Državno srednješolsko prvenstvo, 
posamično – pospešeni šah: 1. mesto

Državno prvenstvo članic, posamično  
– pospešeni šah: 3. mesto

Državno prvenstvo članic, posamično  
– hitropotezni šah: 2. mesto

Državno mladinsko prvenstvo dekleta  
do 18 let, posamično – standardni šah:  
1. mesto

Državno mladinsko prvenstvo dekleta  
do 18 let, posamično – pospešeni šah

Državno prvenstvo članic, posamično  
– standardni šah: 3. mesto

Svetovno mladinsko prvenstvo dekleta  
do 18 let, posamično – pospešeni šah:  
2. mesto

Svetovno mladinsko prvenstvo dekleta 
do 18 let, posamično – standardni šah: 
3.–6. mesto

Evropsko mladinsko prvenstvo dekleta 
do 18 let, posamično – hitropotezni šah: 
2. mesto

Zala Urh iz 3. a
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Portreti
Nase gledam kot na ustvarjalca. 
Ustvarjalca idej, zgodb, doživetij in 
gibanj, ki jih prinašam v resnično živ-
ljenje tako, da vodim ekipe, s katerimi 
smo do sedaj organizirali 15+ dogod-
kov za 1000+ vrstnikov, programirali 
aplikacije, ustvarili 1500+ produktov in 
objavljali videe na družbenih omrež-
jih, videne več kot milijonkrat. Verje-
tno bi ustvarjal veliko manj, če ne bi 
imel privilegija obiskovati program 
mednarodne mature na Gimnaziji 
Kranj, kjer sem v naprednem učnem 
okolju užival svobodo, da sem si uče-
nje razporedil glede na svoje zanima-
nje in ne glede na mesečne kontrolne 
naloge. Poglobljeno razumevanje ma-
tematike, fizike in mojega najljubšega 
predmeta – filozofije – mi je služilo 
kot podlaga za to, da sem se ob šoli 
prek interneta naučil programiranja 
in preživel svoja gimnazijska poletja 
kot pripravnik v vodilnih slovenskih 
programerskih podjetjih. Tam sem se 
seznanil z miselnostjo, kulturo in nači-
nom dela, prisotnega v najnaprednej-
ših svetovnih tehnoloških podjetjih, in 
tako sam sebi postavil izjemno viso-
ka merila za način dela v vseh svojih 
nadaljnjih projektih in ekipah. Kljub 
temu da sem bil praktično usposo-
bljen za programersko kariero, pa mi 
samo programiranje nikoli ni čisto 
zadoščalo. Na noben problem nisem 
bil zmožen pogledati zgolj iz progra-
merskega zornega kota – moje misli 
so se vedno dvignile višje, širše, začele 
risati vizualne upodobitve mojih apli-
kacij in razvijati zgodbe, ki bi jih skozi 
dogodke in kampanje pripovedovala 
ciljni publiki, da bi opazila in upora-
bljala naše stvaritve. Taki “zoom out” 
dogodki so kmalu postali prepogosti, 
da bi jih ignoriral, zato sem nehal pro-
gramirati pri podjetjih in preusmeril 
svojo pozornost na ljudi in družbo.
V neakademskem svetu, v katerem ni 
ene same prave poti, sem našel svoje 
izzive. Z mojimi ekipami smo nepo-
vratno dvignili šolski duh Gimnazije 
Kranj z uradno linijo šolskih oblačil, 
katerih več kot 1500 kosov zdaj leži v 
omarah naših sedanjih, bivših in tudi 

nekaterih bodočih dijakov. V roku istih 
dveh let sem vodil dijaški odbor Klu-
ba študentov Kranj skozi organizacijo 
zabav, izletov in predavanj, ki so več 
kot 1000 srednješolskim udeležencem 
popestrili dneve in večere. Poleg na-
jodmevnejšega – Great Gatsby plesa – 
sem bil del večine večjih dogodkov na 
Kremšniti – dveh TEDx konferenc, 
dveh Velikih božičnih koncertov s 
simfoničnim orkestrom v Cankarje-
vem domu, dveh Erasmus+ izmenjav 
in ustanovitve ter dvoletnega vodenja 
dijaške sekcije odnosov z javnostmi 
prek Instagrama. Na mojih potovanjih 
po celotni Evropi v okviru Erasmus+ 
izmenjav, tehnoloških konferenc in is-
kanja najbolj norih windsurf točk sem 
imel priložnost spoznati ljudi, navade 
in miselnosti tujih okolij. Svojo situ-
acijo v Sloveniji sem tako lahko prvič 
v življenju kritično uzrl od zunaj, kar 
je v meni zbudilo nenasitno radove-
dnost, skoraj obsedenost, o vprašanjih 
glede obnašanja moje generacije kot 
trga potrošnikov, medsebojnega po-

vezovanja mladega talenta, grajenja 
zaupanja znamkam skozi zgodbe in 
načinih komuniciranja s slovensko 
mladino. Novembra 2019 sem začel 
svoja razmišljanja o obnašanju moje 
generacije, generacije Z, deliti na 
družbenih omrežjih. V enem mesecu 
so dosegli več kot milijon ogledov in 
mi odprli vrata v mentorstva najv-
plivnejših slovenskih podjetniških, 
tehnoloških in medijskih velikanov. 
Sedaj svetujem slovenskim podjetjem 
o njihovi komunikaciji z mlado gene-
racijo in s svojimi skromnimi izkuš-
njami dvigam vrstnike, ki želijo slediti 
mojim stopinjam. Ustvarjam gibanje, 
ki stremi k zmanjšanju generacijskega 
razmaka med generacijo Z in ostalim 
svetom – posledice tehnološkega na-
predka zadnjih 20 let. 
Iz vseh mojih prizadevanj, zmag, po-
razov, uspešnih in neuspešnih projek-
tov, pa sem se naučil eno – več, ko se 
učim, bolj spoznavam, koliko malo 
zares vem.

Juš Lesjak iz 4. h
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Vsakih trideset let
Ko sem na drugi septembrski dan 
2019 prvič vstopil v Gimnazijo Kranj 
kot dijak, no, pravzaprav fazan, ni-
sem niti slučajno pomislil na to, da 
je pred točno šestdesetimi leti taisti 
prag prestopila moja babica. Teh-
nično gledano to ni bil isti prag, ker 
tedaj še ni bilo prizidka in so dijaki v 
poslopje vstopali skozi prednja vra-
ta. Ampak, ja, sem tretji (in zadnji) 
v tretji generaciji naše širše družine, 
ki sem se podal na misijo »maturirati 
na kranjski gimnaziji«. Pred mano sta 
dva starejša brata, oba starša, strica, 
teta in babica. Različne spomine ima-
jo, ampak vsi so si edini, da so bila nji-
hova leta na gimnaziji čudovita. No, 
zagotovo so bili vmes tudi malo manj 
čudoviti dnevi in dogodki ter ocene, 
ampak to se v resnici s časom pozabi 
in ostanejo predvsem človeške vezi, 
ki so se tam stkale. Vezi, ki vodijo v 
dolgoletna prijateljstva, ljubezen in 
družino ali pa celo uspešne poslovne 
zgodbe.
Naša družina se pojavlja na Gimnazi-
ji Kranj takole okvirno vsakih trideset 
let. Začelo se je z babi. Ko poslušam 
njene zgodbe, vidim, da se nekatere 
stvari niso kaj dosti spremenile. Na 
primer zamujanje k pouku. Babi se 
je vozila z vlakom iz Radovljice in ta 
vlak menda nikoli, ampak res nikoli 

Gimnazija Kranj je tradicija

Lovro Lotrič iz 1. a
ni bil točen. Zato so zamudili vsaj 
polovico prve ure. Profesorji na toč-
nost vlaka res niso mogli vplivati, so 
pa zato opazovali, kdaj vlak pride, da 
dijaki ne bi prepočasi hodili od po-
staje do gimnazije. Babi in prijatelji 
so zamudo upoštevali že na začetni 
postaji v Radovljici. Če bi bil vlak 
slučajno točen, verjetno nikogar od 
njih ne bi bilo na njem. Ampak to 
se tako ali tako ni zgodilo. Tedaj je 
bila gimnazija manjša, bilo je manj 
razredov, zato pa v razredih več učen-
cev. Menda celo do 42. Polovici se ni 
uspelo prebiti skozi prvi letnik. Da-
nes si to težko predstavljamo. Še težje 
pa si predstavljamo, da so imeli pouk 
tudi ob sobotah. Ali pa, da so se vozili 
domov lačni. Lažje si predstavljamo, 
da so se najbolj bali učitelja matema-
tike, ki so ga klicali Tošo. Profesorja s 
priimkom Opeka pa so klicali Cegu. 
Logično. Zanimivo je, da je imela 
babi bolj podoben predmetnik dana-
šnjemu kot pa vmesna generacija. No, 
če izvzamemo predvojaško vzgojo, ki 
je danes ni več. Posebej se ji je vtisnilo 
v spomin, da za nekatere predmete 
niso imeli učbenika, mislim, da je 
šlo za zgodovino. Zato se je morala 
v prvem letniku kar hitro naučiti za-
pisovati po predavanju.
Babi se s svojimi gimnazijskimi so-
šolkami in sošolci redno dobiva, vsa-
ko leto se celo odpravijo skupaj na 
kakšen izlet. Ker ji pri osemnajstih 

njen oče ni dovolil, da gre z ostalimi 
na izlet po Jugoslaviji, je izkoristila 
priložnost in šla na ta izlet pred ne-
kaj leti. Ob 45. obletnici mature jih 
je prijazno sprejel tedanji ravnatelj 
profesor Franc Rozman in jim poka-
zal prenovljene prostore. Malo manj 
kot trideset let za babi sta se na šolo 
vpisala njena otroka, Maja in Toni – 
moja mami in njen brat. Takrat je bila 
stavba že bolj podobna današnji, se je 
pa drugače imenovala. Ne Gimnazi-
ja Kranj, ampak SŠPRNMU Kranj. 
Ta težko izgovorljiva kratica pomeni 
Srednja šola pedagoške, računalni-
ške in naravoslovno-matematične 
usmeritve. Takrat sploh niso imeli 
mature. Zaključili so četrti letnik 
in se vpisali na fakulteto. Nekatere 
fakultete so imele sicer sprejemne 
izpite, ampak ne vse. Čeprav ni bilo 
mature, sta maturantski izlet in ma-
turantski ples vseeno bila. Ni logič-
no. Naravoslovna usmeritev je bila 
menda od vseh tedanjih še najbolj 
podobna klasični gimnaziji, vendar 
so imeli precej manj ur namenjenih 
jezikom, umetnosti, zgodovini, geo-
grafiji, filozofiji. Pa zato toliko več po 
izbiri matematiki, fiziki, biologiji ali 
kemiji. Pri teh predmetih so se res 
veliko naučili in tudi delali zanimive 
projekte in raziskovalne naloge. Če je 
babi kasneje študirala slavistiko, pa se 
ta njena strast ni prenesla na nasle-
dnjo generacijo: oba njena otroka sta Fo
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se bolj našla na področju tehnike in 
doštudirala elektrotehniko.
Po očetovi strani je tradicija malo 
krajša. Njegova mama ni obiskovala 
Gimnazije Kranj, jo je pa na škof-
jeloški gimnaziji učil profesor Pivk, 
kasneje dolgoletni kranjski ravnatelj. 
Tako se je njena pot prepletla z gim-
nazijsko, še preden sta se Uroš, moj 
oče, in Aleša, njegova sestra, vpisala 
na takratni SŠPRNMU. V tistem 
času so osebni računalniki posta-
li dostopni tudi dijakom (če so jih 
kupili čez mejo v Avstriji) in ker je 

bila SŠPRNMU tudi računalniška 
šola, je bil na njej zelo živahen krog 
programerjev. Starejši dijaki so učili 
mlajše. Oči pravi, da se je osnov pro-
gramiranja naučil prav tam. Obvezen 
del krožka je bilo tudi pivo prej in 
potem v barčku pred gimnazijo. Ime-
na se oči ne spomni več, pa saj tudi 
barčka ni več, zdaj so tam poslovne 
stavbe. Ne bi bilo slabo, če bi tudi 
zdaj imeli tak krožek. Oči je kasneje 
študiral fiziko in računalništvo. Teta 
Aleša je v gimnazijskih letih spoznala 
današnjega moža Gregorja, ki ji bil 

po naključju tudi Tonijev sošolec. 
Zato je njuno obujanje spominov 
na družinskih srečanjih mnogokrat 
prav zabavno. Samo zdi se nam, da 
nam ravno vsega ne povesta. Pa tudi 
sicer njune zgodbe (še) niso za širšo 
javnost. Ni pa skrivnost, da je tako 
Alešo kot Gregorja matematiko učil 
profesor Rozman. In Gregor se je za 
vse življenje zapisal matematiki.
No, vsi ti so končali srednjo šolo, pa 
fakulteto, pa doktorate in se poročili 
in imeli otroke in otroci smo končali 
osnovno šolo in prišli pred vrata gim-
nazije. Če moji bratranci in sestrične 
ne bi živeli v Ljubljani, bi verjetno 
tudi oni gulili klopi kranjske gimna-
zije. Tako pa smo v njih pristali bratje 
Lotrič: Gašper, Tevž in jaz. Glede na 
družinsko ozadje lahko uganete, da 
smo vsi bolj naravoslovno usmerjeni. 
Gašper, lanskoletni zlati maturant, 
je šel po očijevi poti in študira fiziko 
na Fakulteti za matematiko in fiziko. 
Predlani je sodeloval v tisti mali sku-
pini dijakov, ki so uspeli gimnazijke 
in gimnazijce tako zelo navdušiti za 
projekt uradnega puloverja Gimnazi-
je Kranj, da so bordo kapucarji postali 
prevladujoč modni kos na šoli. Fizi-
ka je tudi tista, ki najbolj navdušuje 
Tevža, mojega drugega brata. Tevž je 
v četrtem letniku in se je odločil za 
program mednarodna matura. Uži-
va v njem, ker se lahko res globoko 
posveti stvarem, ki ga zanimajo. In v 
njih je tudi strašno uspešen. Do zdaj 
je bil že na šestih olimpijadah iz zna-
nja naravoslovja, matematike, pro-
gramiranja in fizike. Na njih osvojil 
tri zlate medalje, dve iz fizike in eno 
iz naravoslovja. Zlatih priznanj na 
raznoraznih državnih tekmovanjih 
pa ima … hm, res veliko. Gimnazija 
mu je za njegove izjemne dosežke že 
trikrat podelila veliko plaketo. Letos 
se trudi nekaj svojega znanja fizike 
prenesti tudi na mlajše. Tako je dvak-
rat tedensko tudi moj učitelj.
Ko bo Tevž maturiral, bom na gim-
naziji iz naše družine samo še jaz. In 
morda čez kakšnih trideset let pride 
spet kdo. Prepričan sem, da ga bo šola 
pričakala v odlični kondiciji.Fo
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Verjamem zgodbam 
starejših dijakov

Nekoč je v gozdu rasla sekvoja. Ko je 
bila še majhna, se ni prav dosti razli-
kovala od drugih dreves. Vsa drevesa 
so si bila podobna in med sabo so se 
bolj ali manj dobro razumela. Nato 
pa je prišel čas, ko so morala drevesa 
vsako svojo pot. Nekaterim drevesom 
ni bilo več treba rasti, sekvoja pa je 
izbrala težjo pot, ker je posegala po 
višjih ciljih. Ni ji bilo vedno lahko. 
Morala je še naprej rasti in stare pri-

Do konca življenja bom 
ponosen kranjski gimnazijec.

Erazem Pivk iz 4. h, 
predsednik dijaške skupnosti Gimnazije Kranj

Spoštovani osnovnošolke in osnovnošolci!

Izbira srednje šole je ena izmed prvih pomembnejših 
odločitev, ki jih boste sprejeli sami. Prav zato niso izključno 
pomembni samo uspeh te šole na maturi, kako zahtevni so 
profesorji in na katero fakulteto želite po srednješolskem 
izobraževanju. Pomembno je tudi, kakšno okolje ponuja 
šola, saj boste tukaj preživeli eno izmed najlepših obdobij 
svojega življenja. Gimnazija Kranj omogoči vse od razno-
raznih obšolskih aktivnosti, priložnosti za potovanja pa do 
povezanosti dijaške skupnosti in sam nisem niti za sekundo 
kdaj pomislil, da sem se vpisal na napačno srednjo šolo. 
Kljub temu da moram v šolo priti že ob 7.10, sem vedno 
poln entuziazma in pripravljen na vse mogoče izzive, ki 
me čakajo čez dan. Mogoče ste nekateri izmed vas slišali 
mite o zahtevnih profesorjih na naši šoli, vendar vam lahko 
zagotovim, da takih ni, če se vi le malo potrudite. Ta del 
pristane na vas. Gimnazija bo le toliko dobra in zabavna, kot 
si jo boste naredili sami, in vsaka šola je le tako dobra, kot je 
njena dijaška skupnost. Vsi dijaki sodelujemo, da so ta leta 
res najlepša in da se skupaj pripravimo na nadaljnje izzive. 
Zase vem, da bom do konca življenja ponosen kranjski gim-
nazijec, in upam, da boste to tudi vi.

Kaja Prašnikar in Ambrož Pivk
jatelje je puščala pod sabo. Nekatera 
drevesa so ji poskušala slediti in ji biti 
enaka, a njihova debla niso bila dovolj 
debela in ob močnem sunku vetra so 
popustila in se podrla. Sekvoja pa je 
vztrajala in se trudila še naprej, dokler 
nekega dne ni prerasla prav vseh dre-
ves. Takrat je doumela, kako modro je 
izbrala. Imela je namreč pogled daleč 
naokoli, upirala se je lahko najmoč-
nejšemu vetru in najbolj deroči vodi. 
Vesela je bila, da je vztrajala, ko je bilo 
najteže, zato še danes stoji v vsej svoji 
veličini.
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Drago mlado drevo,  
kakšna bo tvoja odločitev?
Orjaška sekvoja (Sequoiadendron giganteum)  
pri Gimnaziji Kranj je zavarovan drevesni  
naravni spomenik.

da so orjaške sekvoje ali 
mamutovci največji organizmi 
na našem planetu. Deblo 
največje danes živeče sekvoje 
je visoko 83 metrov, približno 
toliko merijo tri desetnadstropne 
stolpnice, na dnu ima obseg 33 
metrov, tehta pa približno 1400 
ton, kar je toliko kot 10 sinjih 
kitov, ki veljajo za največje živali, 
ali 200 slonov.

? Ali ste vedeli … 
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Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13
4000 Kranj

Ravnatelj: mag. Aljoša Brlogar 
Pomočnik ravnatelja: mag. Franc Rozman

Telefonske številke:
Uprava: (04) 281 17 10
Ravnatelj: (04) 281 17 22
Pomočnik ravnatelja: (04) 281 17 21
Šolska svetovalna služba in izobraževanje odraslih: (04) 281 17 16
Šolska svetovalna služba (vpis): (04) 281 17 17
Mednarodna matura: (04) 281 17 32
Računovodstvo: (04) 281 17 23
Zbornica: (04) 281 17 18

Faks: (04) 201 22 55
Spletna stran: http://www.gimkr.si
Elektronska pošta: gimnazija.kranj@gimkr.si

Vse informacije o vpisu dobite vsak torek in četrtek 
od 9.00 do 10.00 na telefonu (04) 281 17 17.

Uredili: 
Nataša Kne, prof., univ. dipl. fil., 
Eva Gašperlin, univ. dipl. soc. ped.

Lektorirala: 
Tina Lušina Basaj, prof. slov., univ. dipl. bibl.; 
Mihael Šorli, prof. franc. in slov.

Informacije

Fotografije: 
Urh Nagode, Tina Dokl, Žan Žnidar, Jan Meglič, 
Matej Aleksov, Sergej Stijović, Črt Štrubelj, 
Jure Kovač, Domen Okorn, Rok Kozamernik, 
Nataša Kne, Marko Zupan, Andraž Žnidar, arhiv 
Gimnazije Kranj, Foto GM

Oblikovanje: 
Jernej Kejžar

Tisk:
Tisk Žnidarič, d. o. o.

Naklada:
ponatis, 170 izvodov

Izdala:
Gimnazija Kranj, 2020
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