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Predmetnik je sestavljen iz obveznih in izbirnih predmetov ter
obveznih izbirnih vsebin.
Nerazporejene ure so namenjene izbirnim predmetom.
V prvem letniku je predmetnik enoten. V drugem in tretjem
letniku so izbirne ure namenjene aktualnostim in zanimivostim
posameznih predmetnih področij. V četrtem letniku si dijak
izbere predmete v skladu z izbirnim delom mature in s
študijsko odločitvijo.
Gimnazija je edina šola na Ptuju, v kateri se dijaki učijo 2 tuja
jezika (angleščino, nemščino, francoščino ali italijanščino).
Opravijo lahko nemško (DSD 1 in DSD 2) in francosko (DELF)
jezikovno diplomo ter se odločijo za fakultativno učenje 3.
tujega jezika – kitajščine ali italijanščine.

KAKO

do zvezd?

Mi smo takšna šola, da pri pouku in dejavnostih ni dovoljeno
spati, zaželene pa so sanje. Ideje kujemo in uresničujemo
sami in ob podpori naših mentorjev.
Na Gimnaziji Ptuj ponujamo narodne in mednarodne
izmenjave, razredne, šolske, nacionalne in mednarodne
projekte, tabore, projektne dneve, tekmovanja, gledališke in
glasbene abonmaje, ﬁlmske projekcije, strokovne
ekskurzije in predavanja, krožke, interesne dejavnosti,
delavnice in druženja z umetniki ter strokovnjaki
najrazličnejših področij ...
Povezujemo se v mreži šol UNESCO, oblikujemo partnerstva
s srednjimi šolami iz tujine, sodelujemo z različnimi
nevladnimi organizacijami …
Priznanja in nagrade dobivamo na vseh tekmovanjih znanja
– iz slovenščine, matematike, ﬁzike, kemije, biologije,
angleščine, nemščine, francoščine, logike, geograﬁje,
zgodovine, naši dijaki se uvrščajo celo na svetovne
olimpijade znanja. Zmagujemo na literarnih natečajih,
glasbenih in športnih tekmovanjih, osvajamo bralne značke
iz različnih jezikov, sodimo med najboljše debaterje,
delegate, ﬁlmarje, fotografe, likovne ustvarjalce …
Do zvezd vodi učenje. A pouk in učenje ne potekata samo v
učilnicah. V projektnih dnevih se ponujajo ustvarjalne
priložnosti za učenje. Osrednji del projektnih dni ostaja pouk,
vendar »projektni dnevi predstavljajo drugačen pogled na
obvezno učenje predmetov, kot so slovenščina, matematika,
angleščina in vsi drugi predmeti, drugačno možnost
sodelovanja med dijaki in profesorji. In to je nekaj, kar
ostane, to je šola po meri dijaka.«

Na Gimnaziji Ptuj lahko svojim ciljem sledite
glasbeniki vseh vrst, PLESALCI, igralci, PEVCI,
pisatelji in pesniki, slikarji, NOVINARJI,
PROSTOVOLJCI IN HUMANITARCI,
ljubitelji živali, rokometaši, nogometaši,
košarkarji, ODBOJKARJI, kolesarji, boksarji,
atleti, GOLFISTI, motoristi, avanturisti, TENISAČI,
programerji, BLOGERJI IN VLOGERJI,
informatiki, tehniki, fotograﬁ in snemalci,
TEKMOVALCI IN RAZISKOVALCI VSEH SORT,
l j u b i t e l j i n a r a v e i n r a z l i č n i h k u l t u r,
okoljevarstveniki, popotniki,
VODITELJI, moderatorji, STRASTNI
BRALCI, debaterji, gobarji, kreativci in
rekreativci, jezikoslovci, naravoslovci,
družboslovci, VSEH VRST SLOVCI …
tisti najbolj in tisti bolj motivirani, tisti, ki pridno
pišete domače naloge, da imajo še sošolci kaj od
tega, in tisti, ki jih ne pišete radi, pa imate dobre
izgovore za zamujanje. Kreativnost, morda sicer
ne te vrste, tudi profesorji nagradijo.
Pomembno je, da veš, da ŽELIŠ BITI PTUJSKI
GIMNAZIJEC in ptujska gimnazijka, ker veš, da se
moraš učiti in odkriti, kaj te veseli in kaj hočeš
v prihodnosti početi, da se VESELIŠ ob uspehu
in VZTRAJAŠ ob padcu, saj so porazi del zmag.

Gaudeamus igitur …
V štirih letih pride tudi čas, ko se je treba odločiti, kaj in
kdo želiš postati. Pri odločitvi ti pomagamo, svetujemo,
dajemo priložnosti za izkušnje, te učimo sprejemati
odločitve in graditi karierno pot.
SPLOŠNA MATURA
odpira vrata vseh univerzitetnih in visokošolskih
strokovnih programov, omogoča študij v Sloveniji in
tujini.
Uspeh Gimnazije Ptuj na maturi je več kot 90 % in 90 %
dijakov dosega na maturi enake ocene, kot so jih
dosegali pri pouku. Več kot 50 % dijakov dosega na
maturi odličen ali prav dober uspeh.
Na splošni maturi so 3 obvezni predmeti – slovenščina,
matematika, angleščina ali nemščina – in 2 izbirna. Če
te zanimajo naravoslovje, tehnika, medicinske vede ali
informatika, lahko izbereš kemijo, ﬁziko, biologijo ali
informatiko. Če si družboslovno, podjetniško ali
humanistično usmerjen-a, izbereš sociologijo,
psihologijo, zgodovino, umetnostno zgodovino,
geograﬁjo ali ﬁlozoﬁjo. Če si jezikovno nadarjen-a,
bogatiš svoj besedni zaklad pri nemškem, angleškem
ali francoskem jeziku.

Š – šolar, Š – štart, Š – šprint, Š – šampion, Š – športnik

2
2
2
2
2

4
4
3
3
2
3
19

Š

4
4
3
3
2
3
19

Š

4
4
3
3
2
3
19
1,5
1,5
2
2
2
2

Š

Slovenščina
Matematika
I. tuji jezik
II. tuji jezik
Zgodovina
Športna vzgoja
Skupaj ur tedensko
Glasba
Likovna umetnost
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Informatika
Nerazporejene ure
Obvezne izbirne vsebine

POKAŽI,
da znaš …

Š

1. l

2. l 3. l 4. l

ŠE POJASNILO
Opravljena poklicna matura na srednjih strokovnih
šolah in 5. predmet splošne mature, ki ga je treba
opraviti na gimnaziji, nista enako kot opravljena
splošna matura. Za 5. predmet se morajo dijaki srednjih
strokovnih šol samostojno naučiti štiriletno gimnazijsko snov.
Splošna gimnazija in opravljena splošna matura
zagotavljata uspešen vstop in uspešen zaključek
študija na univerzitetnih programih.

ŠPORTNI ODDELEK • PREDMETNIK
Predmet

1. l 2. l 3. l 4. l

Slovenščina
Matematika
I. tuji jezik
II. tuji jezik
Zgodovina
Športna vzgoja
Skupaj ur tedensko
Glasba
Likovna umetnost
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Informatika
Nerazporejene ure
Obvezne izbirne vsebine
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Predmetnik v športnem oddelku je podoben
predmetniku v splošnem oddelku.
RAZLIKE:
ź več ur športne vzgoje,
ź opravljeni treningi štejejo k obveznim izbirnim
vsebinam in je zato manj obveznosti ob pouku,
ź pouk se lahko individualno prilagaja glede na
intenzivnost športnih obremenitev (treningi,
priprave, tekmovanja),
ź število dijakov v oddelku je od 18 do 22,
ź poučujejo profesorji, ki imajo do športa pozitiven
odnos in jih šport zanima,
ź poleg profesorjev in razrednika za usklajevanje
obveznosti skrbita pedagoški in športni
koordinator,
ź omogočeno je prehajanje med splošnim in
športnim oddelkom,
ź za dijake športnih oddelkov so organizirani
športni tabori, vsako leto iz različnih športnih
področij.
POSEBNE PRILAGODITVE:
ź individualne konzultacije in dodatne ure s
predmetnimi učitelji za razlago snovi,
ź individualni načrt pridobivanja ocen,
ź podaljšanje šolskega leta do 31. 8.,
ź pogojni vpis v višji letnik,
ź opravljanje mature v dveh delih.
KAKO POSTANEŠ DIJAK ŠPORTNEGA ODDELKA?
ź Tvoja športna panoga oz. disciplina je uvrščena v

ź

Š

Predmet

ź

Š

SPLOŠNI ODDELEK • PREDMETNIK
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Kam pa kam ... Kam pa kam ...

www.gimptuj.si
Gimnazija Ptuj

Besedilo
Renata Merc Furman
Darja Rokavec
Idejna zasnova
Renata Merc Furman
Darja Rokavec
Jezikovni pregled
Anita Ekert
Oblikovanje
Špela Miklavž

Š

Izdajatelj
Gimnazija Ptuj
Oktober 2018
Tisk
Alinea tisk
Število izvodov
3000

kriterije za kategoriziranje športnikov v Republiki
Sloveniji.
Registriran si pri nacionalni panožni športni zvezi,
sodeluješ na uradnih tekmovanjih nacionalnih
panožnih športnih zvez in imaš kategorizacijo A, B
ali C (po 37. členu Zakona o športu).
Si aktiven član kluba in si vključen v redni proces
treniranja in tekmovanj.
Tvoj trener se pisno obveže, da bo med tvojim
šolanjem strokovno sodeloval s šolo.
Tvoj osebni zdravnik z zdravniškim potrdilom
potrdi, da si sposoben premagovati večje napore
športnih treningov in tekmovanj.

Nekaj besed

o ptujski gimnaziji in ptujskih gimanzijcih

Gimnazija Ptuj je varno in ustvarjalno okolje, ki temelji na tradiciji, strokovnem kadru,
številnih dejavnostih in visokih uspehih. Vanjo vsako leto vstopi 130 prvošolcev.
Gimnazijci štiri leta iščejo odgovore o sebi, drugih in svetu, se učijo, da bi znali, so
radovedni in ustvarjalni, raziskujejo, odkrivajo in razvijajo svoje talente, tekmujejo,
sodelujejo, zmagujejo v znanju in v svojem osebnem napredku … in učitelji jih pri tem
usmerjamo in vodimo.
Včasih so tudi žalostni, neuspešni, nesrečni, prestrašeni, se spotaknejo, zaidejo, so v
stiski … in učitelji jim takrat prisluhnemo.
So prijateljski, strpni in solidarni, pomagajo si, sodelujejo, se spodbujajo … ker jih
učitelji tako učimo.
Včasih se zlažejo, špricajo, švinglajo, zamujajo, ne opravijo svojih obveznosti, so
klepetavi, se izmikajo … in učitelji jim tega ne dovolimo.
Pridobijo znanje in izkušnje, praznujejo svojo “osemnajstko”, uživajo na maturantski
ekskurziji in zaplešejo v maturantsko noč. Uspešni so na maturi, vpišejo se na željeni
študijski program in stopijo na pot odraslosti.
Spoznajte nas in spremljajte dogajanje preko “touch screena” (spletna stran, FB),
obiščite nas na informativnem dnevu, potem pa se nam septembra pridružite in
preizkusite še realni “touch skin”na GimPtuj.

Dobrodošli

na GimPtuj ...

Gimnazija Ptuj je ena najstarejših gimnazij v Sloveniji in v 150 letih je v tukajšnjih
klopeh znanje in nove spretnosti pridobivalo veliko izjemnih posameznikov. Ves čas
obstoja je Gimnazija Ptuj s svojim delovanjem izhajala iz dijakov in se trudila mladim
omogočiti lepšo prihodnost. Ideal človeka, ki ga želimo razvijati, je biti odgovoren,
strpen in delaven mlad posameznik.
Dijaki, profesorji in starši smo del Gimnazije Ptuj. Le s skupnim prizadevanjem in
delovanjem vseh vključenih je lahko naša šola uspešna.
Postati ptujski gimnazijec pomeni sprejeti odprtost do sveta, drugačnosti in
ustvarjalnosti. Mladi boste med odraščanjem in izobraževanjem na naši šoli razvijali
in spoznavali svoje potenciale in si odpirali vrata v svet, ki vam je bil doslej morda še
neznan. Če želite ob sodobnem pouku doživeti še kopico »življenjskih šol« v projektih,
projektnih tednih, izmenjavah in različnih dejavnostih, potem morate postati del naše
zgodbe.
Vabim vas, da skupaj začnemo pisati nova poglavja Gimnazije Ptuj. Prepričan sem,
da boste hitro uvideli, da je bila odločitev, šolanje nadaljevati na ptujski gimnaziji, več
kot pravilna.
Boštjan Šeruga, ravnatelj

“Bodite radovedni in strastni v vsem, kar počnete.”
Tomi Petek, dijak generacije 2012–2016

In še …
Garderobne omarice
Učbeniški sklad

Priporočila prvošolcev generacij 2017 in 2018

Uporaba ﬁtnesa
Kadarkoli (samo ne med poukom)
Čas za malico
Od 11.15 do 11.45
Čas za posedanje na kavčih
Od 6.00 do začetka pouka
Od 11.15 do 11.45
Med 5-minutnimi odmori
Čas interesnih dejavnosti
Po pouku
Uradne ure tajništva
9.00 – 12.00
Čas pouka
8.00 – 14.10
Pomembne številke
Tajništvo
02 7482810
Knjižnica
02 7482818
Svetovalna služba 02 7482813
Naslov, ki si ga velja
zapomniti
Gimnazija Ptuj
Volkmerjeva cesta 15
2250 Ptuj

Beležka

SAMO 1% JE TALENT,
OSTALO JE TRDO DELO!
ZDAJ JE, KDO RABI
KAR JE! S PA N J E ?

PANIKE!

UČI SE SPROTI
ZABAVAJ DA
NE BO

SE!

ZMOREM!

VEM, DA

ČE JE DRUGIM
RATALO,
BO MENI TUDI!

UČIM SE ZASE!
USPELO NAM BO,
ČE BOMO DRŽALI

SKUPAJ!

PA SE NI NIČ UČIL,
POTEM BOM JAZ
VSAJ PRAV DOBER!
MOJ BRAT JE BIL DOBER,

POTRUDI SE,
DA TI KASNEJE
NE BO ŽAL!

SLEDI SVOJIM CILJEM
IN VSAKA OVIRA

JE PREMAGLJIVA!

Kako preživeti?

SAMO ŠE

4 LETA!

UČI SE DAJ VSE OD SEBE!
IN IMEJ SE PRVI LETNIK
BREZ POPRAVNIH!
FAJN! NIČ
NI NEMOGOČE!

