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Danes le izbiraj, izberi pa septembra …

Debata, pevski zbor, likovni krožek, krožek intenzivne matematike, krožek robotike, Najdi svoj stil – učenje 
učenja,  krožek Gremo na predstavo, projekt podjetnost, klub dijakinj in dijakov globalnega učenja, umetnost-
no-zgodovinski krožek, Klub UNESCO, angleško gledališče ANGLES, Šola za življenje – gobarjenje, šolski bendi, 
knjižnični klub Dotik knjige, prostovoljci, novinarji, fotografi, snemalci, šolski orkester, projekti: Jutri je lahko 
drugače,Teden globalnega učenja, Preseganje kulture poniževanja, Naključna prijaznost - kamenčki prijaznosti, 
6 milijonov ladjic za 6 milijonov žrtev holokavsta, Culpeer4Change, Širimo solidarnost , Jeziki štejejo, Franček, 
Popestrimo šolo, Erasmus + Europe in motion, Jutri je lahko drugače, Znanje za razvoj, Rastem s knjigo,  Evro-
pa v šoli, Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, MUN-konferenca – model ZN, Unescov ASP-tek mladih, 
Posvojimo spomenik, Moder stol, Jezero je – jezera ni, Meja – naša preteklost, naša prihodnost, Učenec pouču-
je,  Fair trade,  Konfucijev razred, projekti DSD, projektni dnevi, športni tabori, tabor DSD, tabor pevskega zbora, 
filozofski tabor, Evropski dan jezikov, obeležitve mednarodnih Unescovih dni, maraton pisanja apelov Amnesty 
International, frankofonski dan, Prešernijada, Kulturni bazar, Dnevi evropske kulturne dediščine, obiski kul-
turnih prireditev, razstav in filmskih predstav ter lastna produkcija predstav, proslav, razstav, nastopov, obiski in  
delavnice na institucijah, inštitutih in v podjetjih …
Če dodamo še športne aktivnosti, raziskovalne naloge, tekmovanja in natečaje, narodne in mednarodne izmen-
jave ter ekskurzije, projekti in dejavnosti zaokrožijo v številko 90.

Zdaj veš, kaj hočeš.



Zdaj veš, kaj hočeš.

Preveri, izboljšaj, najdi!

Naučiti se učiti je abeceda učenja. Najti svoj stil učenja in ga izboljšati, je naložba za celo življenje. Vsak pr-
vošolec se lahko priključi treningu učenje učenja Najdi svoj stil! 
Izziv za doma
Preberi besede kot so zapisane:
       RUMENA   ORANŽNA    MODRA    ČRNA   ZELENA  RDEČA   RUMENA    RUMENA    VIJOLIČNA    RDEČA
Preprosto! Pri branju uporabljaš levo možgansko polovico.
Poimenuj barve:

Preprosto! Pri branju uporabljaš levo možgansko polovico.
Poimenuj barve:
       RUMENA   ORANŽNA    MODRA    ČRNA   ZELENA  RDEČA   RUMENA    RUMENA    VIJOLIČNA    RDEČA
Pri tem poimenovanju uporabljaš obe možganski polovici. Včasih se zatakne, ker želi leva (črke) prevladati.
Z vajo povezuješ obe možganski polovici, da delujeta usklajeno. Usklajeni ti pomagata pri boljši koncentraciji 
in učinkovitejšem učenju.



Zdaj veš, kaj hočeš.

Do uspeha vodijo različno hitre poti in vsak rezultat šteje. Pomembno je, da 
sodelujemo, se preizkušamo in učimo po lastnih zmožnostih.

Naši uspehi:
• 98 % uspeh ob koncu leta
• vsako leto nad 95 % uspeh na maturi
• vsako leto zlati maturanti
• 600 udeležb na tekmovanjih vsako leto
• 20 tekmovanj v znanju: Cankarjevo, Pregljevo, Proteusovo, Stefanovo, Vegovo, logika, razvedril-

na matematika, astronomija, angleščina, nemščina, francoščina, geografija, zgodovina, kviz o 
Rudolfu Maistru, sladkorna bolezen, nemška, angleška, francoska in italijanska bralna značka, 
mladi prevajalci, debata

• tekmovanja v različnih športnih zvrsteh: nogometu, košarki, rokometu, odbojki, atletiki, gimnas-
tiki, akrobatiki, streljanju

• umetniški natečaji: literarni, likovni, video, fotografski 



Zdaj veš, kaj hočeš.

Lahko izbereš svojo najljubšo uro: zaspano prvo, utrujeno 
zadnjo ali katero vmes.

• Pouk: od 8.00 do 14.10
• Povprečno 6 ur na dan in 5 odmorov  
• Malica: od 11.15  do 11.45 v šolski Petici ali v ŠC
• Oddih na kavču: od 11.15 do 11.45 ali v 5-minutnih odmorih
• Interesne dejavnosti: od 14.15
• Testi: napovedani za celo leto vnaprej
• 20.322 knjižničnih gradiv v šolski knjižnici
• Učbeniki: sposojeni v učbeniškem skladu za 1/3 cene (zaželeno je, 

da jih uporabiš tudi doma in jih ne pozabljaš v šolski omarici)



Zdaj veš, kaj hočeš.

Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna, Črna gora, Danska, Estonija, Francija, Grčija, Hrvaška, Indija, Italija, Irska, 
Kitajska, Litva, Madžarska, Malezija, Moldavija, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Oman, Poljska, Portugal-
ska, Romunija, Rusija, Singapur, Slovaška, Srbija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Tunizija, Velika Britanija, 
ZDA, Askim, Aachen, Atene, Auschwitz, Arachova, Arles, Avignon, Ambois, Amsterdam, Barcelona, Bamberg, 
Bratislava, Burghausen, Benetke, Beograd, Brugge, Bonn, Budva, Bruselj, Budimpešta, Caldas da Rainha, 
Cannes, Celovec, Chelopech, Čedad, Dunaj, Dublin, Dubrovnik, Edinet, Eregli, Firence, Gent, Graz, Győng, Heu-
bach, Istanbul, Kavala, Khanty Mansisk, Kinna, Krakow, Kopenhagen, Köln, Kišinjev, Kuala Lumpur, Lisbona, 
London, Les Herbies, Lucern, Leuven, Luxemburg, Lucca, München, Messagne, Moskva, Muscat, Murcia, 
New Delhi, New York, Nica, Pariz, Osijek, Pisa, Praga, Pecs, Rostock, Ravenna, Rim, Rimini, Saint-Quen-
tin, Salzburg, Sarajevo, Santeramo in Colle, Senec, Sienna, Singapur, Suzhou, San Remo, Sankt Peterburg, 
Strasbourg, San Geminiano, Steenwijk, Savudrija, Šanghaj, Šiauliai, Tirana, Tunis, Tarnovsky Gori, Tallinn, 
Übach-Palenberg, Oslo, Varna, Varaždin, Verona, Velikovec, Washington, Zagreb, Zaprešič, Zrenjanin

Vsako leto številni dijaki svojo radovednost in željo po spoznavanju novega in drugačnega poteši z obiskom 
katerega od mest v tujini ali Sloveniji. Obiskali smo vsaj 105 mest v 37 državah sveta, pri čemer domačih 
sploh ne štejemo.



Zdaj veš, kaj hočeš.

Vsak jezik, slovenski ali tuji, je kot šampon ali milo: bolj ga 
uporabljamo, bolj se peni.  

• 5 tujih jezikov: angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina in 
fakultativno kitajščina

• Nemščina na začetnem in naprednem začetnem nivoju
• Prisotnost naravnih govorcev pri pouku
• Nemška jezikovna diploma (Deutsches Sprachdiplom) DSD II in DSD 

I, tabor DSD na Pohorju, projekti in izmenjave DSD, obiski nemških 
univerz 

• Ekskurzija na Irsko za dijake 1. letnikov
• Francoski certifikat DELF
• Tekmovanja v znanju jezikov, tekmovanje mladih prevajalcev in 

bralne značke



Zdaj veš, kaj hočeš.

V športnem oddelku ...

• so obveznosti v športu in v šoli načrtovane in usklajene,
• je urnik prilagojen športnim obveznostim,
• je šolski ritem prilagojen individualnemu ritmu treningov, priprav in  tekmovanj,
• je manjše število dijakov, ki  omogoča več individualnega pristopa pri pouku,
• so po potrebi organizirane dodatne individualne ure pri vseh predmetih,
• sta organizirana poletni in zimski športni tabor,
• so termini testov in spraševanj prilagojeni športnim obveznostim in tekmovanjem  (v primeru daljše odsot-

nosti tudi ob sobotah in v počitnicah),
• je predmetnik enak predmetniku v splošnem oddelku (različna je le razporeditev predmetov po letnikih), 
• je standard znanja enak standardu znanja v splošnem oddelku,
• so omogočene različne poti do enakega standarda znanja, 
• so dijaki uspešni na splošni maturi. 
90 % dijakov športnega oddelka nadaljuje šolanje na različnih študijskih smereh doma in v tujini, 10 % dija-
kov športnega  oddelka nadaljuje svojo pot v profesionalnem športu.

Š=Šport ... Š=Šola



Zdaj veš, kaj hočeš.

Na Gimnaziji Ptuj ni dovoljeno spati, je pa zaželeno sanjati, predlagati, spreminjati. Če ničesar ne predlagaš in 
ne spremeniš, ne pričakuj sprememb in se ne pritožuj. To možnost ti ponuja DIJAŠKA SKUPNOST (DS). Člani 
DS Gimnazije Ptuj smo vsi dijaki Gimnazije Ptuj.

Lahko prevzameš katero od funkcij: 
•      predsednik/-ica DS in predstavnik/-ca dijakov v svetu šole 
•      predstavnik/-ca odbora za kulturo
•      predstavnik/-ca odbora za šport  
•      varuh/inja dijakovih pravic, tajnik/-ca 
•      tehnični vodja
•      predstavnik/-ca razreda
Lahko pa daješ le pobude, predloge, ideje in jih pomagaš izpeljati. Fazanijada – zabavni sprejem novincev, 
šolski športni turnirji, razstave umetniških del dijakov, dejavnosti in akcije ob svetovnih in mednarodnih 
dnevih, povezovanje s Klubom ptujskih študentov, aktivnosti ob dnevu AIDS-a so le nekateri projekti. Idej ima-
mo še veliko.



Zdaj veš, kaj hočeš.

V umetniškem oddelku – likovna smer dijaki …

• za vpis potrebujejo obvezen preizkus likovne nadarjenosti,
• pridobijo znanje in veščine na vseh področjih likovnega ustvarjanja (risanje, slikanje, likovna teorija, umet-

nostna zgodovina, predstavitvene tehnike, bivalna kultura, plastično oblikovanje),
• razvijajo likovno ustvarjalnost,
• del vsebin usvajajo strnjeno v obliki delavnic, taborov, ekskurzij, obiskov razstav in projektnih oblik dela,
• lahko za izbirni maturitetni predmet izberejo tudi strokovni predmet likovna teorija,
• lahko opravljajo splošno maturo tudi iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in študirajo na neumetniških 

fakultetah kot tisti dijaki, ki obiskujejo splošno gimnazijo ali športni oddelek,
• pridobijo kakovostno znanje za študijske programe likovni pedagog, arhitekt, modni, grafični, notranji, tek-

stilni, vizualni, industrijski in spletni oblikovalec ali oblikovalec  gledališko-filmske scene in opreme, deko-
rater, restavrator, kustos, slikar, kipar, grafik, likovni kritik.



Zdaj veš, kaj hočeš.

V umetniškem oddelku – smer gledališče in film dijaki …

• razvijajo veščine  govornega in telesnega izražanja na odru ter veščine izražanja z zakonitostmi filmskega 
in vizualnega jezika,

• pridobijo znanje o dramatiki, gledališču, sodobnem plesu, videu in filmu ter drugih scenskih umetniških 
praksah,

• pridobivajo umetniške izkušnje, ustvarjajo in poustvarjajo, del vsebin usvajajo strnjeno v obliki delavnic, 
taborov, produkcij, obiskov predstav in projektnih oblik dela,

• za izbirni maturitetni predmet lahko izberejo tudi strokovni predmet zgodovina in teorija gledališča in filma,
• ne pridobijo le znanja in veščin, ki so pomembni, če se odločijo za nadaljnje izobraževanje smer igralec, 

režiser, scenarist, temveč tudi za vse poklice, ki zahtevajo veliko retoričnih in komunikacijskih veščin, jav-
no nastopanje, kritično mišljenje (npr. učitelji, novinarji, moderatorji, influencerji),

• lahko opravljajo splošno maturo tudi iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in nadaljujejo izobraževalno 
pot tudi na neumetniških fakultetah kot tisti dijaki, ki obiskujejo splošno gimnazijo ali športni oddelek.



Zdaj veš, kaj hočeš.
Naredi korak naprej.

1. Oddaja prijavnice do 2. aprila 2022 
2. Objava števila prijav na spletnih straneh MIZŠ do 8. aprila 2022 
3. Prenos prijavnice do 25. aprila 2022
4. Objava omejitev vpisa 24. maja 2022 (Na Gimnaziji Ptuj omejitve ne pričakujemo.)
5. Vpis od 16. do 21. junija 2022. Razpored vpisa dobiš po pošti na dom.

DODATNI DATUMI ZA ŠPORTNI ODDELEK
1. Oddaja dokumentacije za športni oddelek po pošti ali osebno do 2. marca 2022
2. Ugotavljanje vpisnih pogojev za športni oddelek z razgovori od 11. do 21. marca 2022
3. Izdaja potrdil o izpolnjevanju vpisnih pogojev za športni oddelek do 28. marca 2022 

DODATNI DATUMI ZA UMETNIŠKI ODDELEK - likovna smer
1. Brezplačna priprava na preizkus likovne nadarjenosti 17. in 18. januar 2022 ter 9. in 10. marec 2022
2. Prijava za opravljanje preizkusa likovne nadarjenosti do 2. marca 2022
3. Preizkus likovne nadarjenosti za gimnazijo likovne smeri 17. marca 2022 ob 14.00
4. Izdaja potrdil o opravljenem preizkusu likovne nadarjenosti do 28. marca 2022
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