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Do centra mesta te loči le
nekaj korakov, avtobusna
postajališča pa so samo
nekaj minut stran.

Pred gimnazijo je čudovit
park, kjer lahko posedaš s
svojimi sošolci in sošolkami.

Oglej si predstavitveni film
(klikni tukaj).

Šolanje v programu splošne gimnazije, po katerem
opraviš splošno maturo in nadaljuješ študij na
katerikoli fakulteti, visoki ali višji šoli.

Pester izbor zanimivih in zabavnih obšolskih
dejavnosti, pri katerih pridobivaš dodatna
znanja in dragocene izkušnje.

Vse potrebne prilagoditve in podporo, če imaš status
športnika ali kulturnika.

Na Gosposvetski cesti 2 v Slovenj Gradcu, ob robu starega
mestnega jedra.

(na kratko)

https://youtu.be/nlgj-g7ZMNs


V prvem letniku spoznaš nove sošolke in sošolce ter
profesorje in njihov način dela. Pouk obsega predmete, ki
jih poznaš že iz osnovne šole.

Čaka te tudi malo drugačen pouk - projektni dnevi in
projektni tedni. Na primer Ime rože (Toskana), Žavbe
(delo v laboratoriju), Ves svet je oder (London) ...

V drugem letniku postane zares zanimivo. Poleg že znanih
predmetov te čaka še odločitev med najmanj tremi
različnimi ITS-i.

2. Letnik2. Letnik2. Letnik

Pri ITS-ih sodelujejo tudi strokovnjaki, npr. raziskovalec,
zdravnik, režiser, fotograf, inženir ... 

ITS-i prerastejo v projektno delo v skupinah, dopolnjujejo
pa ga zanimive ekskurzije. In še najboljše - ocene se
pridobivajo brez testov in ustnih spraševanj! 

V tretjem letniku pa pouk vse bolj postaja podpora
pripravi na maturo. To je tudi čas, ko začneš resneje
razmišljati, kaj bi rad počel v življenju.

ITS = tematski sklop in preprosto pomeni, da združuješ in
povezuješ znanja različnih predmetov, ki jih potem
uporabiš v praksi. (Več o tem izveš na naslednji strani.)

V četrtem letniku te čakajo maturantska ekskurzija,
maturantski ples in ... splošna matura. 

Na maturo se pripravljaš v manjših skupinah, zato lahko
dobro utrdiš svoje znanje. 

Naši maturanti vsako leto dosežejo nadpovprečen uspeh.
Matura 2020: skoraj 99 % uspešnost in 4 zlati maturanti.

4. Letnik4. Letnik4. Letnik

https://www.gim.sc-sg.si/izobrazevalni-program/
https://www.gim.sc-sg.si/projektni-dnevi/
https://www.gim.sc-sg.si/projektni-tedni/
https://www.gim.sc-sg.si/ekskurzije/


Pri jezikoslovnem ITS-u se intenzivno učiš francoščino in
spoznavaš frankofonski svet s pomočjo drugih predmetov
(npr. zgodovine, geografije, filozofije, glasbe, filma).

Pouk je popestren z najrazličnejšimi aktivnostmi in
tematskimi delavnicami. Spoznaš osnove kinematografije
in posnameš kratek film.

Obiščeš francoski inštitut v Ljubljani, čaka pa te tudi
potovanje v Pariz.

Pri družboslovnem ITS-u nadgrajuješ znanje angleščine,
zato je z vami tudi naravna govorka angleškega jezika. 

Pouk je zastavljen timsko in projektno, in sicer tudi na
ekskurzijah (Bruselj in Strasbourg), potovanjih (London) in
celo pustolovskem večeru.

Organizirane so mednarone izmenjave, na katerih
spoznavaš različne kulture.

Povezuje znanja iz kemije, fizike, biologije, matematike,
geografije, informatike. V drugem letniku spoznavaš svet
mineralnih snovi in kristalov, v tretjem pa se ukvarjaš z
energijo, s polimeri in ugotavljaš, kako prispevati k bolj
zdravemu planetu.

Znanje osvajaš in preizkušaš ob eksperimentih v
laboratorijih, na delavnicah in s terenskim delom. Velikokrat
se nam pridružijo strokovnjaki z različnih strokovnih
področij, mnogi med njimi so naši bivši dijaki.

Skupaj obiščemo fakultete, laboratorije, podjetja, muzeje in
še marsikaj. 

https://www.gim.sc-sg.si/izmenjave/


kaj tikaj tikaj ti   gimnazija slovenjgimnazija slovenjgimnazija slovenj

gradec gradec gradec še ponuja?še ponuja?še ponuja?
Poleg pestrega in razgibanega šolskega dela lahko v vseh štirih letih
izbiraš med široko paleto obšolskih dejavnosti. 

Če v spodnjem seznamu ne najdeš takšne, ki bi ti bila všeč, ti z veseljem
prisluhnemo in naredimo vse, kar lahko, da tvojo željo tudi uresničimo.
Zato naš seznam obšolskih dejavnosti ni nikoli dokončen.

gledališki abonma,  filmski abonma,
rock koncerti, potepanja, prostovoljstvo
gledališka skupina, skupina za sodobni
ples, pevski zbor
filmski laboratorij, fotografska
delavnica
računalniško programiranje, robotika
študijsko risanje, arhitekturno risanje
brezplačni tečaji tujih jezikov: španščina, italijanščina, francoščina,
latinščina, ruščina in japonščina
šolsko spletno glasilo Eye-Catcher

To diplomo lahko uporabiš kjerkoli po svetu, na primer pri študiju v tujini,
iskanju zaposlitve ali pri sodelovanju slovenskih podjetij s tujimi
partnerji.

   najpogostejše obšolske dejavnostinajpogostejše obšolske dejavnostinajpogostejše obšolske dejavnosti

Naša posebnost: dsd II diplomaNaša posebnost: dsd II diplomaNaša posebnost: dsd II diploma

priprave na šolska tekmovanja in
možnost raziskovalnega dela
kulturna ustvarjalnost z lastno knjižno
zbirko E. A.
umetniško ustvarjanje in šolska
likovna galerija

Kot edina šola na Koroškem ti omogočamo
pridobitev mednarodno priznane diplome iz znanja  
nemškega jezika. 

https://www.gim.sc-sg.si/gledaliski-abonma/
https://www.gim.sc-sg.si/gledaliski-abonma/
https://www.gim.sc-sg.si/rock-koncerti/
https://www.gim.sc-sg.si/potepanja/
https://www.gim.sc-sg.si/prostovoljstvo/
https://www.gim.sc-sg.si/talijin-hram/
https://www.gim.sc-sg.si/sodobni-ples/
https://www.gim.sc-sg.si/mismomi/
https://www.gim.sc-sg.si/filmski-laboratorij/
https://www.gim.sc-sg.si/fotozoom/
http://eyecatcher.splet.arnes.si/
https://www.gim.sc-sg.si/e-a/
https://www.gim.sc-sg.si/lingua/
https://www.gim.sc-sg.si/lingua/
https://www.gim.sc-sg.si/lingua/


5 razlogov, zakaj izbrati5 razlogov, zakaj izbrati5 razlogov, zakaj izbrati

gimnazijo slovenj gradecgimnazijo slovenj gradecgimnazijo slovenj gradec

Ker prisluhnemo vsakemu dijaku, ga upoštevamo, zato pri nas nisi le
številka v statistiki; podpiramo te in ti pomagamo pri krepitvi tvojih
močnih področij. 

Ker ti ponuja veliko znanja z različnih področij, tako za študij kot za
življenje.

Ker pouk ni vpet samo v učilnice, ampak poteka tudi na mnoge druge
načine.

Ker je prijetno odraščati v dobri šoli. 

Ker prepletamo znanje, šport, umetniško izražanje, prostovoljstvo in
druženje. Vse to nas dela drugačne.



(in naši odgovori)

1. Je Gimnazija res tako težka?

Če bi jo dali na tehtnico, potem je odgovor "da". Ampak to verjetno ni
odgovor, ki ga iščeš, kajne? Lahko si oddahneš. Gimnazija ni težka, je
samo drugačna, tako kot vsaka srednja šola. Res pa je, da potrebuješ
nekaj časa, da se privadiš na vse novosti in da je treba kdaj tudi kaj
narediti.

2. Imam status športnika, pri vas pa ni športnega oddelka. Kaj zdaj?

Vsem dijakom s statusom športnika (ali kulturnika) na naši gimnaziji v
celoti omogočamo vse prilagoditve (tudi morebitne treninge med poukom,
napovedano ocenjevanje in prilagoditve drugih šolskih obveznosti). Torej
je zelo podobno, kot če bi obiskoval/-a športni oddelek. 

Da to ni le napisano pravilo, dokazuje že kar nekaj naših bivših in
sedanjih dijakov, ki so uspešni vrhunski športniki in ustvarjalci.

3. Kako je z omejitvijo vpisa?

Na Gimnaziji Slovenj Gradec v šolskem letu 2021/22 ne pričakujemo
omejitve.

4. Kaj se je zgodilo z Evropskim oddelkom?

Vsi predmeti in vsebine evropskega oddelka so združeni v ITS Gremo čez
planke. Smo edina šola, ki je ohranila vse dejavnosti in predmete
evropskega oddelka.

5. ALi imate učbeniški sklad?

Imamo. Učbeniki bodo v šolskem letu 2021/22 za vse dijake brezplačni.

1. Je Gimnazija res tako težka?

2. Imam status športnika, pri vas pa ni športnega oddelka. Kaj zdaj?

3. Kako je z omejitvijo vpisa?

4. Kaj se je zgodilo z Evropskim oddelkom?

5. ALi imate učbeniški sklad?



V vsaki šoli piflanje pomeni učenje na pamet. Takšno znanje hitro
pozabimo, zato na naši gimnaziji podpiramo tiste načine učenja, s
katerimi znanje utrjujemo in ga ohranjamo še dolgo. Naš odgovor je zato
odločen "ne". Tako ali drugače - učiti se je treba v vseh šolah.

Gimnazija je primerna zate, če si želiš pridobiti široko znanje, ki ti bo
omogočalo lažje delo med študijem. Ker pa gimnazija ni namenjena zgolj
učenju, je zate primerna tudi, če želiš razvijati sebe in svoja obzorja. 

(in naši odgovori)

Ni odgovora na tvoje vprašanje? 

Piši nam in z veseljem ti nanj odgovorimo.

6. Kako poteka malica na Gimnaziji?

Na Gimnaziji Slovenj Gradec je malica organizirana v restavraciji
NamaNova. Ker je lokacija gimnazije blizu centra mesta, lahko po želji
malicaš tudi pri drugih najrazličnejših ponudnikih. Časa za kvaliteten
obrok je dovolj, in sicer ena šolska ura.

7. Imate kaj športnih aktivnosti?

Seveda. Pri tretji uri športne vzgoje lahko izbiraš med mnogimi športnimi
aktivnostmi: plavanje, smučanje, kegljanje, pohodništvo, gorsko
kolesarjenje, joga, zumba, jahanje, športno plezanje, sodobni ples,
raftanje, soteskanje ...

8. Je Gimnazija res samo za "piflarje"?

Svoja vprašanja pošlji na spela.kresnik@sc-sg.si in naša svetovalna
delavka ti bo odgovorila v najkrajšem možnem času.

6. Kako poteka malica na Gimnaziji?6. Kako poteka malica na Gimnaziji?

7. Imate kaj športnih aktivnosti?

8. Je Gimnazija res samo za "piflarje"?

Poveži se z nami tudi na:

https://www.facebook.com/Gimnazija-Slovenj-Gradec-220878298006259
https://www.instagram.com/gimnazijasg/

