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Prvi za etki leta 1990č2

V obdobju osnovnošolskega

izobraževanja se številne učenke in

učenci pričnejo ukvarjati s športom. V

kolikor jim je vadba všeč in so pri tem

uspešni se začnejo prebijati skozi

selekcije. Na začetku športne poti k vadbi

pristopijo enkrat ali dvakrat tedensko.

Intenzivnost vadbe  se s starostjo dviga in

proti koncu osnovne šole so pri večini

športov treningi vsakodnevni.  Treningi

terjajo vedno več časa in usklajevanje s

šolskimi obveznostmi  postane zahtevno.

S prehodom v srednjo šolo se zahtevnost

dela še poveča, še posebej v kolikor dijak

izbere zahteven izobraževalni program,

kot je npr. gimnazijski. Brez primernega

okolja je šolo in šport zelo težko

usklajevati. Na Gimnaziji Šiška že več kot

dve desetletji razvijamo okolje v katerem

lahko mladi dijaki športniki uspešno

zaključijo šolo, brez  da bi se jim bilo

potrebno odpovedati športu. Številne

prilagoditve pri izvajanju pouka, pomoč

športnih in pedagoških koordinatorjev,

dodatne ure učne pomoči in predvsem

veliko dobre volje pri usklajevanju med

dijaki, starši, trenerji in učitelji prinaša

izvrstne rezultate. Takšno, športu in

zdravemu življenju prilagojeno okolje, ki

spodbuja posameznikov razvoj na vseh

področjih, želimo razvijati tudi v

prihodnje.

Ravnatelj:

Dejan Rudolf

Uvod ravnatelja

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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Uvod v kroniko
Biti gimnazijec in hkrati odličen športnik

je tako  kot sedeti na dveh stolčkih in

opravljati dve službi. Težko je. Toda, če

se ti ponudi priložnost in obe službi

vidita obojestransko korist, ti lahko uspe

bolje kot si lahko želiš v svojih sanjah.

Gimnazija Šiška je v dvaindvajsetih letih

uspela dodelati sistem športnih

oddelkov, tako, da lahko vsak dijak -

športnik maksimalno združuje delo v šoli

in športu. Sistem dopušča mnoge oblike

individualizacije učenja in treniranja, če

dijak to potrebuje in želi. Zahteve

gimnazije in športa so visoke, zato dijaki

potrebujejo in imajo pravico, da jim

omogočimo maksimalno prilagajanje.

Prednosti študija v športnih oddelkih so,

da dijak poleg izobraževanja po

gimnazijskem programu lahko del svojih

treningov, šest ur tedensko opravi že v

šoli v dopoldanskem času, v času šolanja

se seznani z mnogimi teoretičnimi

vsebinami s področja športa in športu

sorodnih znanj, da ima na šoli lahko

organizirane letne  in zimske priprave -

športne tedne, ima dnevno organizirano

športno prehrano v šolski kuhinji, lahko

uporablja bogato zbirko športne

literature v šolski knjižnici, lahko

obiskuje interesne dejavnosti, ki dijakom

pomagajo pri odločanju za poklicno

usmeritev. Organiziranost pedagoškega

procesa omogoča dijakom športnikom

maksimalno prilagajanje in usklajevanje

šole in športa, učitelji so športnikom na

voljo tedensko tudi na organizirani učni

pomoči, preverjanje in ocenjevanje je

lahko s posebno individualno pedagoško

pogodbo prilagojeno posameznikom, če

je to potrebno.

Gimnazija Šiška že 22 let dograjuje in

izboljšuje sistem dela s športniki. Uspehi

se kažejo z  nadpovprečnimi rezultati na

maturi in uspešnostjo športnikov na

športnem področju. Ob dobrem delu in

doslednosti pri delu tako učiteljev,

dijakov in trenerjev uspeh ni izostal. Biti

dober športnik in dober dijak ni lahko, je

pa to najboljša šola za življenje, saj

spoznaš, da si na koncu neizmerno

srečen in hvaležen, za tako velik

premagan izziv. Večina dijakov je zelo

zadovoljna z možnostmi napredka in

kvaliteto šolanja, želimo pa si več

razumevanja in pomoči s strani

Ministrstva za šolstvo in šport RS, saj je

naše delo odvisno od smernic, ki jih

določajo v skladu s politiko. Kronika, ki

je pred vami, je zbir našega dela in

druženja z dijaki, dogodkov je bilo zelo

veliko, zato upamo, da smo se spomnili

večine.

Hočem, zmorem, naredim je moto, ki ga

želim vcepiti dijakom, zato sem se lotila

zbiranja spominov za naših dvaindvajset

let, ne glede na vse težave, ki so bile

prisotne. Končno mi je uspelo.

Vztrajnost je poplačana, spomini na vse

generacije športnikov so čudoviti. Dragi

kolegi, sodelavci, res smo lahko ponosni

na dvaindvajset  let odličnega dela z

našimi dijaki. Iskrena hvala tudi vsem, ki

ste mi pri tem delu priskočili na pomoč

in s konstruktivno kritiko obogatili našo

kroniko.

Urednica: Desa Kapelj Gorenc

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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Gimnazije Ljubljana Šiška se vedno z

veseljem spominjam, saj je bilo to moje

najustvarjalnejše in najuspešnejše

obdobje pedagoškega dela -  obdobje od

1990 do 2006. To je bil čas, ko smo

gradili šolo in ustvarjali pogoje za

uspešno izobraževanje dijakov v športnih

Spomini dolgoletne pomočnice ravnatelja,
razredničarke prve generacije športnikov

in splošnih oddelkih, ko smo postavili

temelje vzgojno izobraževalnega dela z

dijaki športniki, dobrega sodelovanja s

starši in športnimi trenerji. Bila mi je kot

dete, ki ga je potrebno negovati, da

uspešno raste in se razvija. Dete, ki ga

imaš rad. Bilo je polno izzivov, veliko

zadovoljstva ob doseženih ciljih in veselja

ob veselih in uspešnih dijakih. Bili smo

na krilih mladosti. Na srečo slabe

spomine čas zabriše, pomembne so

pozitivne vrednote in prav je tako.

Dobro se spominjam, kako so nastali

športni oddelki v letu 1990 in kako so

prišli na Srednjo železniško šola

Ljubljana (v nadaljevanju ŽSŠ) na

Aljaževi 32, kjer  sem bila od 1988

ravnateljica. Lastnik šole je  bilo

Železniško gospodarstvo (v nadaljevanju

ŽG), ki je v tem obdobju zmanjševalo

vpis dijakov v učne programe in

nameravalo ukiniti šolo za srednješolsko

izobraževanje. Ob podpori kolektiva sem

iskala možnosti, kako pridobiti nove

srednješolske programe in preprečiti

ukinitev šole. Najprej sem 1989

pridobila program prometnega tehnika,

1990 pa se je pojavila v Ljubljani potreba

po šolskem prostoru za program

gimnazijskega oddelka za dijake

športnike. Pri dogovorih, da bi jih uvedli

na naši šoli, sta nam bila v dragoceno

pomoč Jože Prelog, pomočnik direktorja

Zavoda RS za šolstvo (v nadaljevanju

ZZŠ), ki je bil pred menoj 20 let direktor

ŽSŠ in Stane Jeraj, predstojnik enote

ZZŠ za Ljubljano. ŽG se je vpisu upiralo,

a nazadnje je le prišlo do kompromisa.

Za nosilno šolo je bila imenovana

Gimnazija Šentvid v Ljubljani, pouk pa

se je izvajal kot dislocirana enota na ŽSŠ

pod mojim pedagoškim vodenjem.

Matična učilnica prvega športnega

oddelka (v nadaljevanju ŠO) je morala

biti v učilnici v dijaškem domu.

Zanimivo je tudi, kako so bili 1990

ustanovljeni športni oddelki v gimnaziji.

Ideja za ustanovitev ŠO se je porajala pri

dveh nekdanjih uspešnih športnikih,

takratnemu ministru za šolstvo dr.

Ludviku Horvatu in direktorju ZZŠ dr.

Srečku Zakrajšku, ki sta vedela, kako

težko napredujejo športniki v šoli, če

nimajo razumevajočega šolskega okolja,

kar sta doživljala tudi ob svojih sinovih

športnikih. Idejo sta oblikovala v projekt

za ustanovitev ŠO v gimnaziji. Posebna

ekspertna skupina je pripravila program

za štiriletni eksperiment. Soglasje k

Ob podpori kolektiva sem iskala

možnosti, kako pridobiti nove

srednješolske programe in

preprečiti ukinitev šole.

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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eksperimentu je dalo Ministrstvo RS za

šolstvo in šport (v nadaljevanju MŠŠ)

aprila 1990, sklep o uvedbi

eksperimentalnih ŠO pa junija 1990. V

eksperimentu je bilo  načrtovano

izvajanje treh športnih oddelkov, po en

na II. gimnaziji Maribor,  I. gimnaziji

Celje in na dislocirani enoti Gimnazije

Šentvid na ŽSŠ Ljubljana. Za strokovno

spremljanje vzgojno izobraževalnega

dela je bil odgovoren ZZŠ v sodelovanju

z Univerzo v Ljubljani: Fakulteto za šport

in Filozofsko fakulteto. Imenovana je bila

projektna skupina za spremljanje

eksperimenta, za začetek pouka je bil

določen 1. september 1990.

V Ljubljani so se za vpis športnikov v ŠO

najbolj zanimali na Atletski zvezi

Slovenije, kjer je vodil dejavnosti za vpis

takratni sekretar in trener Jurij Novak.

Zbral je 20 atletov, ki so s starši prišli na

interni informativni dan na ŽSŠ v aprilu

1990. Priključila sta se jim še dva uspešna

dijaka namiznega tenisa in pouk se je 1.

septembra lahko začel. Poleg

pedagoškega vodenja sem prevzela tudi

razredništvo 1. C oddelka, športno

koordinacijo pa  Jurij Novak. Njegova

posebna zadolžitev je bila, pritegniti

športne trenerje v šolo in s tem uresničiti

temeljno misel projekta: soodgovorno

sodelovanje med šolo, starši  in športom.

Z nostalgijo se spominjam svojega 1. C

oddelka. Sami so se imenovali »zajčki«,

ker sem vedno poudarjala, da so del

eksperimenta in kako pomembno je, da

so uspešni pri učnem in športnem delu,

kajti od njih in učiteljev je odvisno, če

bodo uvedeni športni oddelki za vse

slovenske dijake športnike. Trud

učiteljev je nepozaben. Pri vseh je bilo

čutiti željo, da eksperiment uspe.

Ustvarili smo trdno vez, ki jo gojimo še

danes. K temu so veliko pripomogla tudi

vsakoletna družabna srečanja učiteljev, ki

so poučevali v razredu, vodstva šole,

dijakov, staršev in trenerjev. Vsi dijaki so

uspešno zaključili šolanje in večina je

naredila dobro športno kariero (trije so

bili celo na olimpijskih igrah v Sydneyu).

Eksperimentalna leta so bila pionirski

čas, ki je zahteval od vodstva in učiteljev

veliko inovativnega duha, usklajevanja,

strokovnega usposabljanja in dodatnega

dela. Vsakoletna evalvacija, ki smo jo

pripravljale šole, je pokazala, da so učni in

športni rezultati na vseh treh šolah dobri

in upravičujejo uvedbo ŠO. Med učenci

osnovnih šol in športnimi zvezami se je

povečevalo zanimanje za vpis v ŠO, zato

smo v soglasju z MŠŠ v

eksperimentalnem obdobju vsakoletno

organizirali na vseh treh šolah

informativne dneve in vpisovali dijake v

prve ŠO. V šolskem letu 1993/94 je

potekal pouk od prvega do četrtega

razreda v petnajstih ŠO. Po končanem

eksperimentalnem obdobju 1994,

evalvacijskih poročilih in analizah

projektne skupine, je MŠŠ program za

ŠO verificiralo in vključilo v šolsko

mrežo, kar je pomenilo razširitev ŠO tudi

na druge gimnazije v Sloveniji.

V novembru 1991 je prišel na ŽSŠ

Ljubljana za ravnatelja Miha Verbec, s

katerim smo začeli takoj sodelovati.

Prišel je na temelju naših pogovorov z

ZZŠ, da bi sodeloval z nami pri

nadaljnjem razvoju ŠO. To je bil tudi

čas, ko so začele potekale dejavnosti za

ustanovitev naše šole. Ustanovitveni akt

Gimnazije Ljubljana Šiška smo dobili 2.

novembra 1992,  za prvega ravnatelja je

bil imenovan Miha Verbec. Vodil je obe

šoli: ŽSŠ, ki je bila vsako leto manjša in

GLŠ, ki je bila vsako leto večja. Ob

ustanovitvi je štela gimnazija 9 oddelkov:

5 športnih (od prvega do tretjega

razreda) in 4 splošne (od prvega do

četrtega razreda), ki so prišli iz ukinjene

vojaške gimnazije. Vsaka šola je imela

Eksperimentalna leta so bila pionirski čas, ki je zahteval od vodstva

in učiteljev veliko inovativnega duha, usklajevanja, strokovnega

usposabljanja in dodatnega dela.

V Ljubljani so se za vpis

športnikov v ŠO najbolj

zanimali na Atletski zvezi

Slovenije, kjer je vodil

dejavnosti za vpis takratni

sekretar in trener Jurij Novak.

GIMNAZIJA ŠIŠKA



svoj pedagoški zbor. V gimnazijskem

smo nove učitelje pridobili z razpisi,

vključenih pa je bilo tudi šest učiteljev

Vojaške gimnazije. Oba zbora sta

sodelovala v gimnazijskem pedagoškem

delu. Midva z Jurijem Novakom sva še

naprej skrbela za pedagoško in športno

vodenje ŠO. Za športno koordinacijo

smo zaposlili še Igorja Slobodnika

(skladno z normativi je bilo do 1997 na

šoli šest pedagoških in športnih

koordinatorjev). Za simbol šole smo si

izbrali antičnega Metalca diska. Na

zahtevo ŽG smo morali imeti sedež

gimnazije na drugi šoli (na Osnovni šoli

Rihard Jakopič na Derčevi 1 v Ljubljani),

pred šolo pa smo obesili šolsko zastavo z

metalcem diska, da smo pokazali kje

smo. Izvolili smo organe šole in prvi

predsednik sveta staršev je bil dr. Ludvik

Horvat, sveta šole pa jaz (po izteku

mandata me je zamenjal dr. Srečko

Zakrajšek, jaz sem bila imenovana za

pomočnico ravnatelja). Pripravili smo

sijajno promocijsko prireditev, ki smo jo

imeli v šolski telovadnici. Med

slavnostnimi gosti je bil tudi takratni

predsednik Milan Kučan. V okviru

6

programa smo ga povabili, da je igral

namizni tenis z našo dijakinjo, najboljšo

slovensko igralko namiznega tenisa,

Polono Čehovin. Vzdušje je bilo polno

emocij, vsi so bili navdušeni nad

prireditvijo.

Z ustanovitvijo gimnazije smo si postavili

VIZIJO šole, ki smo ji v naslednjih letih

zvesto sledili. V pedagoško delo smo

vključili akcijsko raziskovanje, pri

katerem je sodeloval celotni učiteljski

zbor, ki je tankočutno sledil potrebam

dijakov in pri tem ustvarjal pozitivno,

prijazno in spodbujajočo učno klimo.

Čutiti je bilo ustvarjalni in raziskovalni

nemir. Že prvo leto smo uvedli ure

individualnega dela, kjer so učitelji

pomagali dijakom športnikom pri učnih

težavah.  Vsi smo iskali poti, kako bi imeli

čim bolj uspešen pouk. Sama sem razvila

inovativno učno obliko in metodo

globalnega poučevanja pri Likovni

umetnosti, za katero sem dobila 1996

priznanje učitelja inovatorja leta.

Posebno skrb smo namenjali

medpredmetnemu povezovanju,

celovitemu znanju dijakov in

sodelovanju šole s starši. Z inovacijskim

projektom smo uvedli številne oblike

sodelovanja s starši, ki so koristno

vplivale na šolsko uspešnost dijakov. Za

mlade učitelje sem več let vodila krožek

»Za boljšo kakovost pedagoškega dela«

(teorija in praksa). Načrtovali smo

strokovne ekskurzije, učne nastope,

predstavljali dobre prakse na pedagoških

konferencah in izvajali vzorne učne ure,

ki so jih lahko obiskovali vsi pedagoški

delavci. Pripravljali smo pravilnike za

delo v ŠO, strokovna gradiva za učitelje,

izdajali interno revijo Vzgoja in

izobraževanje na GLŠ, sodelovali s

Filozofsko fakulteto in Fakulteto za šport

na strokovnih srečanjih in s prispevki pri

njihovih publikacijah. Za obe fakulteti

smo bili hospitacijska šola (za Likovno

umetnost in Športno vzgojo). Poleg

projekta eksperimentalnih ŠO, smo

tesno sodelovali z ZZŠ pri izvajanju več

različnih inovacijskih projektov, pri

publikaciji dveh knjig o delu v ŠO,

objavljali smo članke v različnih

Zbornikih, reviji Vzgoja in izobraževanje,

časopisu Šolski razgledi, sodelovali s

predstavitvami na Sejmih učil, Modelih

učenja in poučevanja, ter prevzeli

vodilno vlogo na izobraževanjih ZZŠ pri

usposabljanju učiteljev za delo v športnih

oddelkih. Svoje znanje, izkušnje in

strokovna gradiva smo nesebično

prenašali na šole, ki so za nami uvajale

športne oddelke. O naši šoli in

pedagoškem delu so bili objavljeni

številni članki v časopisih Delo,

Dnevnik…, reviji Šport mladih,

sodelovali  smo na radijskih in

televizijskih pogovornih oddajah ….

Pomemben korak v razvoju šole so bili

projektno uvedeni homogeni oddelki za

dijake nogometaše v sodelovanju z

Nogometno zvezo Slovenije (vodili  so

ga Miha Verbec, Desa Kapelj Gorenc,

Vojka Herga) in delno homogeni za

rokometaše ter odbojkarje.

Skrbeli smo, da so vsi dijaki pridobivali

široko humanistično izobrazbo in

razvijali svoje osebne interese, tako na

področju športa kot naravoslovnih,

Za mlade učitelje sem več let

vodila krožek »Za boljšo

kakovost pedagoškega dela«

Olga Paulič

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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družboslovnih in raziskovalnih

dejavnostih. Dijaki so bili vključeni v

Prešernove kulturne tedne, raziskovalne

tedne, tekmovanja za NAJ razred, NAJ

dijaka, FIT razred … Vedno smo

poskrbeli, da so bili pohvaljeni za

uspešno šolsko in športno delo: uvedli

smo priznanja in nagrade, ki smo jih

podeljevali na prireditvah Zlati

discobolos, na junijskih prireditvah ob

zaključku pouka in na junijskih srečanjih

s tortami pri ravnatelju. Obvezne izbirne

vsebine smo načrtovali skladno z interesi

in potrebami dijakov, zlasti se je to

pokazalo koristno na tedenskih šolah v

naravi. Dijaki so izdajali svoje publikacije,

imeli so šolski radio, delovali so na

področju prostovoljstva in humanitarne

pomoči okolju, tudi v športu, za kar je

dobila šola posebno priznanje. Vsako

maturitetno leto, razen prvo 1995,  smo

dosegali na maturi rezultate, ki so bili nad

slovenskim povprečjem in odlične

uvrstitve na republiških tekmovanjih iz

predmetnih znanj in športa. Veliko

dijakov je dobivalo Zoisovo štipendijo ali

štipendijo iz sklada Roka Petroviča. Naši

športniki so s svojimi klubi ali v državni

reprezentanci dosegali številna prva

mesta na svetovnih in evropskih

tekmovanjih, sodelovali na olimpijskih

igrah,  in še in še bi lahko naštevala.

Vsakoletni vpis v šolo smo prilagajali

potrebam slovenskega prostora, pa tudi

lastniku šole, ki je ves čas skrbno

spremljal, kaj se dogaja v šoli. Brez

soglasja ŽG nismo smeli v šoli ničesar

spreminjati. To je oviralo naše delovanje

in spodbudilo dejavnosti za ureditev

prostorskega statusa GLŠ, saj je

izobraževanje v ŽSŠ usahnilo. Napori so

trajali več let. Do prelomnega dogodka je

prišlo v šolskem letu 1999/2000. S

sklepom Vlade RS je bila po 52 letih

ukinjena ŽSŠ, delavci šole pa pripojeni k

GLŠ. Ustanovljen je bil javni zavod

Gimnazija Ljubljana Šiška, ki sta ga

sestavljala gimnazija in dijaški dom.

Zavod je dobil lastništvo na Aljaževi 32.

Prišlo je do združitve dveh kolektivov, ki

sta že od ustanovitve gimnazije ves čas

tesno sodelovala. Začelo se je novo

obdobje v razvoju šole. Na šolski vhod

smo končno obesili tablo z napisom

Gimnazija Ljubljana Šiška, ter začeli

samostojno preurejati šolo in

posodabljati učno tehnologijo.

Šola je ob prizadevnem delu kolektiva

rastla in 2007, ob 15. letnici ustanovitve,

je štela 25 oddelkov (od tega 17

športnih) in imela okrog 112 delavcev. V

okviru praznovanja so organizirali

slovesnost, ki jo je kot vedno z dijaki

pripravila Adrijana Segalla. Na njej so

podelili častne Zlate Discobolose vsem,

ki so sodelovali pri nastajanju športnih

oddelkov in so pripomogli k ustanovitvi

Gimnazije Ljubljana Šiška. Mene so

povabili, da sem imela slavnostni govor.

Vsi v šoli: učitelji, vzgojitelji,

administrativni in tehnični delavci, so

vsak po svojih močeh prispevali, da smo

bili uspešni pri razvoju šole in smo se v

njej počutili prijetno. Bili smo kot

mozaik, kjer ima vsak kamenček svoj

namen in pomen. S skupnimi močmi

nam je uspelo postaviti uspešno šolo in

ko spremljam dogajanja po svoji

upokojitvi 2006, z zadovoljstvom vidim,

da se šola uspešno razvija še naprej. In

ponosna sem na to. In hvaležna vsem, ki

so skupaj z menoj pri tem sodelovali.

V posebnem spominu imam tudi svoje

poslovilne srečanje ob upokojitvi, ko sem

z vsemi sodelavci podelila svojo »torto

šolskih spominov«. V prazničnem in

veselem vzdušju  so mi podelili častno

plaketo Zlatega Discobolosa, plastiko

Dragice Čadež »Mati«, knjigi Jožeta

Plečnika Architectura Perennis in

Napori ter album spominskih

gimnazijskih fotografij, ki ga je pripravila

Desa Kapelj Gorenc. Nepozabno, sama

simbolika in lepi spomini. Hvala, hvala.

Moja pripadnost gimnaziji bo večna in

rada se vračam nanjo.

Na šolski vhod smo končno obesili tablo z napisom Gimnazija

Ljubljana Šiška, ter začeli samostojno preurejati šolo in posodabljati

učno tehnologijo.

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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Prvi začetki leta 1990 Šolsko leto 1990/91
Ideja za ustanovitev športnega oddelka

se je porajala pri dveh nekdanjih

uspešnih športnikih, ki sta vedela, kako

težko napredujejo športniki v šoli, če

nimajo razumevajočega šolskega okolja.

To sta bila takratni minister za šolstvo

in direktor zavoda za

šolstvo

Idejo sta oblikovala v projekt za

ustanovitev ŠO v gimnaziji kot štiriletni

eksperiment pod vodstvom takratnega

Zavoda za šolstvo ter v sodelovanju s

Fakulteto za šport, Filozofsko fakulteto

in tremi šolami, kjer se je 1. septembra

začel izvajati pouk: v Ljubljani na

Železničarski srednji šoli ter na

gimnazijah v Celju in v Mariboru.

Ekspertni projekt Športni oddelki v

srednji šoli, so pripravili: Bojan Jošt,

Ludvik Horvat, Aco Cankar, Marjeta

Kovač in Ivan Lovrenčič. Soglasje k

eksperimentu je aprila 1990, na svoji

osmi seji, dal Strokovni svet Republike

Ludvik Horvat

Srečko Zakrajšek.

Slovenije za vzgojo in izobraževanje,

sklep o eksperimentalni uvedbi teh

oddelkov pa je junija 1990 sprejel tudi

takratni Republiški komite za vzgojo,

izobraževanje ter telesno kulturo. Za

strokovno spremljanje dela je bil

odgovoren Zavod RS za šolstvo in šport.

Prvo leto delovanja sedanje Gimnazije

Šiška je bilo na lokaciji ŽG – Železniške

srednje šole na Aljaževi 32 v Ljubljani,

matična šola pa je bila zaradi nerešenih

formalnosti Gimnazija Šentvid. Na šoli je

bil en sam športni gimnazijski oddelek.

Matična učilnica oddelka je bila izven

šolske zgradbe, v dijaškem domu.

Športna vzgoja je potekala v šolski

telovadnici, gimnastičnem centru in na

atletskem centru. Pouk je potekal v dveh

semestrih oziroma štirih ocenjevalnih

obdobjih.

Že v prvem evalvacijskem poročilu so

zapisali, da bi bilo nujno rešiti status šole

in ustanoviti samostojno gimnazijo.

Prva generacija je postavila temelje za vse

ostale, zato imajo v zgodovini šole

pomembno mesto.

V 1.c oddelku je bilo 22 dijakov (12

fantov in 10 deklet), od tega 20 atletov in

dva igralca namiznega tenisa. Med atleti

je bilo devet sprinterjev in tekačev čez

ovire, sedem tekačev na srednje proge,

dva skakalca in dva metalca: Polona

Čehovin– namizni tenis, Elvira Alibabič

– 100 m ovire, Boštjan Horvat – 400 m,

Damjan Barič – 1000 in 2000 m, Meta

Mačus– 200 in 300 m ovire, Peter

Kozmenko – višina, Anže Rener– 400 m

in 400 m ovire, Jana Bambič – 400 m

ovire, Eufemija Štorga – kopje, Zoran

Majstorovič– 1000 in 2000 m, Tilen

Gartner– ovire, Luka Rus – srednje

proge, Mira Škorjanc – srednje proge,

Martina Zavašnik – ovire, Špela

Medjimurec – daljina, Igor Ribaljčenko

– namizni tenis, Lea Sevšek – srednje

proge, Gorazd Štrukelj – srednje proge,

Teja Božič – sprint, Aleš Šolar – kopje,

Rok Gerzevič – sprint, Primož Rajšek–

srednje proge. V drugem letniku se je

razredu pridružila tudi Katja Konečnik.

Pedagoško vodenje oddelka je bilo

zaupano Olgi Paulič, športno pa Juriju

Novaku. Učiteljski zbor se je pod

vodstvom Olge Paulič sestajal enkrat

tedensko, kjer so se dogovarjali o

posebnih oblikah dela s športniki, ki so

potrebovali prilagojene učne oblike dela

in motivacijske tehnike, za lažje

usklajevanje šole in športa. Že v prvem

letu delovanja so veliko pozornost

posvečali delu s starši in tako začeli

razvijati trikotnik, šola, starši, šport. Dijaki

z učnimi težavami so se morali

udeleževati ur individualnega dela, ki so

se kasneje razvile v  obliko organizirane

učne pomoči in poteka še danes. Na

sestankih pedagoškega zbora je bil

prisoten tudi športni koordinator, ki je

učitelje seznanil s športnimi

Kronika - šolsko leto 1990/91
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obveznostmi dijakov. V tem letu sta bila

organizirana tudi dva sestanka s trenerji.

Pedagoški zbor, ki je v tem letu poučeval

v tem razredu so sestavljali: Nada Golob,

Tatjana Furlan, Marjeta Červek, Vilma

Bohinc, Milan Jontes, Goran Mitrovič,

Jure Novak, Nikola Popivoda, Olga

Paulič, Igor Drmota, Rupert Ulčnik.

Program športne vzgoje je bil že na

začetku prilagojen potrebam

popoldanskega treninga v klubih. Ob

sredah in petkih je bil izveden trening

atletike, ob četrtkih so bile športne igre,

ob torkih pa je bil program akrobatike in

osnovne motorične priprave. Čez leto sta

bili izvedeni tudi dve šoli v naravi s

športno vsebino kot program obveznih

izbirnih vsebin za gimnazijce. V tem letu

je pouk športne vzgoje potekal na

specifičen način. Izvajal ga je Jure Novak,

vendar kot zunanji sodelavec, saj je bil

takrat še strokovni vodja na Atletski zvezi

Slovenije.

Spremljava eksperimenta je bila zelo

obsežna. Potekala je spremljava

morfološkega in motoričnega statusa,

športnih rezultatov, psihološkega statusa,

učne uspešnosti, razredne klime in

organizacije dela. Dijaki so bili deležni

meritev Fakultete za šport. Vendar

interpretacija rezultatov ni prišla

pravočasno, zato je trenerji niso dobro

sprejeli.

Ker je bilo interesa za vpis v šolskem letu

1991/92 veliko, se je projekt nadaljeval z

vpisom dveh prvih športnih oddelkov.

Prva generacija z razredničarko Olgo Paulič

Kronika - šolsko leto 1990/91

GIMNAZIJA ŠIŠKA



10

V drugem letu eksperimenta je bilo

poleg prve generacije na šolo v novih

dveh oddelkih vpisanih še 40 športnikov

od tega: 19 atletov, štirje košarkarji,

nogometaši, igralci tenisa, namiznega

tenisa, trije hokejisti, dva rokometaša in

po en smučar, plesalka, kolesar, športni

plezalec, gimnastičarka in veslačica. V tej

generaciji vpisanih so največje uspehe

dosegli: Radoslav Nesterovič – košarka,

Brigita Langerholc – atletika, Jaka

Avguštinčič– hokej, Uroš Perko –

športno plezanje, Aljoša Sivko -

nogomet, Marcela Umnik – atletika.

Razredniki športnih oddelkov so bili

Olga Paulič, Jure Novak in Igor

Slobodnik.

V novembru 1991 je prevzel mesto

ravnatelja na Železniški srednji šoli Miha

Verbec.

To je bil čas, ko so že potekale dejavnosti

za formalno uradno ustanovitev

Gimnazije Ljubljana Šiška. Pripravljen je

Šolsko leto 1991/92

bil tudi prvi letni delovni načrt za delo v

športnih oddelkih, ki so ga v okviru

Železniške srednje šole pripravili

ravnatelj Miha Verbec, predstojnik

dijaškega doma Dinko Bulog,

predsednik sveta šole Igor Drmota, vodja

obveznih izbirnih vsebin Nataša Lovka,

pedagoški vodja Olga Paulič in športni

koordinator Jure Novak. V tem letu je

šola izvajala gimnazijski program v petih

oddelkih, od tega so bili trije športni, dva

pa splošna. Organizirani so bili kot

dislocirani oddelki Gimnazije Šentvid.

Pouk je potekal samo v dopoldanskem

času, v dveh semestrih, v štirih

ocenjevalnih obdobjih. Razredniki

športnih oddelkov so se sestajali

tedensko z ravnateljem, koordinatorji,

svetovalno delavko in posameznimi

učitelji. Dijaki športniki so imeli dodatno

organizirano učno pomoč.

Uvedel se je informativni karton za

posameznega dijaka, kjer je bila

opredeljena športna in šolska

obremenitev posameznega dijaka.

Izkazal se je kot zelo uporaben

dokument, ki povezuje oba sistema, šolo

in šport.

V tem letu je pouk športne vzgoje

potekal v treh blok urah. Vadba je bila

prilagojena in je krmarila med športno

vzgojo v gimnazijskem programu in

treningom. Učni načrt je bil za homogeni

atletski in heterogeni razred načeloma

isti, na izvedbeni ravni pa se je razlikoval,

saj je bilo učenje posameznih elementov

iz učnega načrta na različnih kakovostnih

ravneh, glede na specializacijo dijakov

športnikov.

Dodatna oblika športne vzgoje so bile

priprave v ugodnejših klimatskih

razmerah. Izvedene so bile kot šola v

naravi dvakrat letno, jeseni in spomladi, v

Izoli in Novigradu. Namenjene so bile

kondicijski pripravi in psihični sprostitvi

po prvi in tretji redovalni konferenci.

Poleg tega so imeli dijaki še teoretična

predavanja iz športu sorodnih znanj,

zdravstveno vzgojo, jogo, avtogeni

trening, zgodovino, angleščino, ogledali

pa so si tudi kulturne znamenitosti

krajev.

Izvedeni so bili štirje trenerski zbori,

Miha Verbec

Kronika - šolsko leto 1991/92
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vendar je bila udeležba trenerjev zelo

slaba.

Meritve na Fakulteti za šport in

interpretacijo rezultatov je spremljala

vrsta težav, tako da niso dosegle želenega

učinka.

Informativni dan je bil zelo dobro

obiskan.

Pojavile so se prve želje po organizaciji

šolskega sponzorskega sklada, saj so bile

potrebe nadstandardnega programa

velike.

Ugotovitve Jureta Novaka, ob koncu leta

so bile naslednje: osnovna naloga je

ureditev statusa šole, dodelati je

potrebno kriterije za vpis, potrebujemo

kvalitetnejšo športno opremo in

rekvizite, formirati je potrebno šolski

sponzorski sklad, v višjih letnikih je

potrebno uvesti 60-minutne vadbene

enote 4-krat tedensko, da bi zadostili

kriterij povečanja količine vadbe,

potreben je nakup sodobne športne

literature, urediti je potrebno vitrine za

objavo športnih dosežkov, potrebno je

graditi pozitivno podobo gimnazije.

Šolsko leto 1992/93

Za prvega ravnatelja je bil imenovan

Miha Verbec. Vodil je obe šoli - ŽSŠ, ki

je bila vsako leto manjša in Gimnazijo

Ljubljana Šiška, ki je bila vsako leto večja.

Za simbol šole je bil izbran lik antičnega

Metalca diska. Na zahtevo slovenskih

železnic je moral biti sedež gimnazije na

drugi šoli, na Aljaževi 32 pa je visela

šolska zastava, da je bila identiteta šole

prepoznavna.

Tega leta so bili izvoljeni prvi organi šole.

Prvi predsednik sveta staršev je bil

Ludvik Horvat, sveta šole pa Olga Paulič.

V telovadnici šole je bila promocijska

prireditev, na kateri sta v okviru

slavnostnega programa igrala namizni

tenis takratni predsednik Milan Kučan in

naša dijakinja, najboljša slovenska igralka

namiznega tenisa, Polona Čehovin.

Ob ustanovitvi je štela gimnazija 9

oddelkov, 5 športnih in 4 splošne, ki so

bili nasledniki iz ukinjene vojaške

gimnazije. Učiteljski zbor je bil sestavljen

iz učiteljev Železniške srednje šole,

Vojaške gimnazije in na novo

pridobljenih s kadrovskimi razpisi. Delo

športnega koordinatorja sta opravljala

Novak Jure in Igor Slobodnik.

Pedagoško koordinacijo je opravljala

Olga Paulič. Že drugo leto zapored je

bilo na gimnaziji organizirano tudi

Miha Verbec, Novak Jure in Igor Slobodnik

Kronika - šolsko leto 1992/93

Prvič se na platnicah

dokumenta pojavi napis

Gimnazija Ljubljana Šiška.

Ustanovitveni akt nosi datum 2.

november 1992.
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dodatno izobraževanje profesorjev za

poučevanje v športnih oddelkih.

Na gimnaziji je potekal projekt, Športni

oddelki v Gimnaziji Ljubljana Šiška.

Nosilci projekta so bili Miha Verbec,

Novak Jure, Olga Paulič in Igor

Slobodnik.

To leto so dijakinje Marcela Umnik, Ana

Močnik, Mateja Zavodnik, Maša

Železnik, Darja Kokalj in Brigita

Langerholc na svetovnem prvenstvu ISF

v atletiki dosegle prvo mesto, kar je

potrdilo športno kvalitetno selekcijo ob

vpisu. Takratni ravnatelj Miha Verbec in

športni koordinator Jure Novak sta bila

ponosna na svoje varovanke.

Kronika - šolsko leto 1992/93
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1.a športni oddelek z razrednikom Petrom Debeljakom 1.b športni oddelek z razredničarko in športno koordinatorico Deso Kapelj Gorenc

V tem šolskem letu so bili športni

gimnazijski oddelki še vedno

eksperiment, ki pa je kasneje ob dobrih

rezultatih prešel v reden način

izobraževanja. Interes za vpis se je

povečal, zato smo na novo vpisali tri

heterogene športne oddelke. Na šoli je

bilo 15 gimnazijskih oddelkov od 1. do 4.

letnika, od tega 8 športnih. Šolo je

obiskovalo 376 dijakov in dijakinj.

Gimnazija je tudi to leto gostovala v

prostorih srednje železniške šole.

Šola je v tem letu že ponujala pestro

paleto interesnih dejavnosti:

- krožki: literarni, računalniški,

kulturnozgodovinski, lokostrelski,

športne lige, likovne delavnice z

razstavami;

- dejavnosti: šolsko glasilo, šolski radio,

športne aktivnosti, plesna skupina,

fakultativno učenje tujih jezikov,

knjižnična dejavnost, video in

računalniška dejavnost, glasbene

skupine, dramska skupina, socialno

delo, abonmajske predstave, priprave

raziskovalnih nalog, tekmovanja iz

znanj, šolski plesi.

V tem letu so profesorji matematike,

slovenskega jezika in tujih jezikov v prvih

letnikih, v septembru izvedli preizkus

znanja in za vse dijake s pomanjkljivim

predznanjem organizirali dodatni pouk.

V tem letu smo bili postavljeni pred

veliko preizkušnjo, saj je bil uspeh prve

generacije zaradi neuspešnosti pri enem

predmetu na maturi slab. Po analizah

Kronika - šolsko leto 1993/94
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vzrokov za ta neuspeh smo sklenili, da

potrebujemo poleg dobre športne

selekcije za vpis tudi selekcijo po učnih

kriterijih. Prva generacija ob vpisu

namreč ni bila učno selekcionirana, zato

je bilo zelo težko zagotoviti učne in šport-

ne uspehe. Gimnazijski program je preza-

hteven, da bi bili v njem uspešni vsi dijaki,

ne glede na učni uspeh v osnovni šoli.

Prejeli so jo: Polona Čehovin - namizni

tenis, Boštjan Horvat - atletika, Vesna

Spalevič - košarka, Jure Vuk - rokomet,

Nina Jerančič - karting, Mladen

Cvetičanin - ples, Špela Dolinar - ples,

Brigita Langerholc - atletika, Marcela

Umnik - atletika, Ana Močnik - atletika,

Mateja Zavodnik - atletika, Maša

Železnik - atletika, Darja Kokalj - atletika.

Slovesna prireditev s podelitvijo je bila

decembra v šolski telovadnici. Tradicija

se je ohranila do danes.

Prva generacija športnikov, ki je v tem letu zaključila šolanje.

Profesorski zbor se je zelo trudil zagotavljati dobre pogoje dela.

1.c oddelek z razredničarko Miro Klenovšek

Kronika - šolsko leto 1993/94

Prvič smo na šoli podelili dijakom plakete za mednarodne uspehe na

športnih tekmovanjih. Plaketo smo poimenovali Zlati discobolos.
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Šolsko leto 1994/95
Gimnazija je imela to leto že 19

oddelkov, od tega 10 športnih. Šolo je

obiskovalo 474 dijakov in dijakinj.

Še vedno smo bili gostje v prostorih

srednje železniške šole. Ravnatelj Miha

Verbec se je boril za samostojen status

gimnazije, kar pa je bilo zaradi

birokratskih ovir in neurejenih odnosov

na posameznih ministrstvih, kjer se

urejajo lastniška razmerja za lokacijo šole,

zelo težko.

Profesorji so uvajali novosti v program

športnih oddelkov, ki jih je šola kasneje v

obliki inovacijskih projektov vodila

skupaj z ZRSŠ in MŠŠ. Na

mednarodnem strokovnem posvetu v

Kranjski Gori so Miha Verbec, Olga

Paulič, Igor Slobodnik in Desa Kapelj

Gorenc predstavili projekt Športnih

oddelkov, kjer so zaposleni na Gimnaziji

Šiška dobili strokovno podporo za svoje

delo, projekt pa je prešel v sistematično

organizirano in financirano delo.

Ravnatelj Miha Verbec

Šole v naravi ali priprave v boljših

klimatskih pogojih so postale že naša

stalnica. Prve generacije so imele šole v

naravi ob morju, sedaj smo vsebine

nadgradili, popestrili. Organizirali smo

jih pozimi in poleti, vsebino smo

prilagodili letnim časom. Dijaki so ta

način organiziranja OIV sprejeli odlično,

saj je takratna anketa pokazala, da so Miha Verbec, Olga Paulič, Igor Slobodnik, Desa Kapelj Gorenc v Kranjski gori

Kronika - šolsko leto 1994/95
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Profesorski zbor se zaradi večjega vpisa vsako leto razširi za nekaj članov

Šola v naravi - Poreč Šola v naravi -Kranjska gora Šola v naravi - Novigrad

Šola v naravi - Novigrad

Kronika - šolsko leto 1994/95

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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Jerančič Nina (vir internet)

vsebine, izpeljava in termini za večino

dijakov zelo primerni.

To leto je dijaška skupnost uvedla

dijaške izkaznice.

Srednješolska tekmovanja v športu so

bila za dijake vabljiva in zanimiva.

Zaradi njihove želje smo se že od

začetka udeleževali skoraj vseh

tekmovanj, čeprav so vsi športniki

tekmovali tudi v sistemu nacionalnih

športnih zvez in so bili tako dvojno

obremenjeni. V tem letu so blestele

košarkarice.

Na decembrski prireditvi smo podelili

priznanja Zlati discobolos, ki so jih v tem

letu za odmevne mednarodne športne

rezultate prejeli: Jaka Avgustinčič - hokej,

Nina Beslič -streljanje, Deja Doler -

rokomet, Janja Lesar - ples, Andreja Mali

- smučarski tek, Andrej Božič - košarka,

Aljoša Sivko - nogomet, Barbara Berden -

atletika.

Ekipo sta vodila Igor Slobodnik in Desa

Kapelj Gorenc

Kronika - šolsko leto 1994/95

Septembra 1994 smo pričeli z

našo akcijo izbiranja športnika

meseca, ki se je obdržala do

danes.

Prva športnica meseca v zgodovini

Gimnazije Šiška je postala Nina Jerančič

za mednarodne uspehe v kartingu.

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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Šolsko leto 1995/96
Na šoli je bilo v športnih oddelkih že 208

dijakov. Oddelki so bili heterogeni, saj je

bilo zastopanih kar 27 športnih panog.

Delo s tako heterogeno skupino je

zahtevalo tudi specifičen pristop, zato

smo svoje ideje in rešitve predstavili tudi

v obliki projektov. Oktobra 1995 smo na

šoli v sodelovanju z ZRSŠ pripravili tri

inovativne projekte: Šola v naravi v

športnih oddelkih (Igor Slobodnik),

Učni načrt in časovna razporeditev dela v

heterogenih športnih gimnazijskih

Sejem Učila na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani

Kronika - šolsko leto 1995/96

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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oddelkih (Desa Kapelj Gorenc) in

Individualni pristop k vadbi za optimalni

napredek posameznika znotraj

heterogene skupine dijakov športnikov z

monitorji srčnega utripa (Desa Kapelj

Gorenc).

Naše dobro delo so opazili tudi drugi,

zato so nas povabili k sodelovanju na

sejmu Učila. Od 7. do 10. maja 1996

smo se predstavili na Gospodarskem

razstavišču v Ljubljani. Razstavni prostor

smo si pripravili sami na dvorišču pred

halo v šotoru, saj je organizator

pomotoma oddal naš razstavni pano v

hali še enemu uporabniku. Napako

organizatorja sta Igor Slobodnik in Desa

Kapelj Gorenc dobesedno čez noč, s

pripravo zunanjega šotora obrnila v

korist šole. Dogajanje je bilo zato še bolj

pestro in zanimivo, saj smo imeli prostor

za postavitev koša za ulično košarko,

mize za namizni tenis, manjšega

lokostrelskega strelišča, kreativnih

delavnic za slikanje na svilo, steklo,

keramiko in za celovito predstavitev

šolskih in obšolskih aktivnosti. V

avditoriju smo 9. maja 1996 pripravili

celovit nastop naših športnikov in

kulturnikov z naslovom Veselo v nov

dan.

V mesecu maju 1996 sta Igor Slobodnik

in Jure Novak za učiteljski zbor pripravila

izobraževanje na temo Usklajevanje

šolskih in športnih obveznosti. Na

pripravljeni delavnici  so profesorji dobili

podroben vpogled v obremenjenost

dijakov športnikov.

Učiteljski  zbor

Kronika - šolsko leto 1995/96
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Oktobra 1995 sta Igor Slobodnik in

Desa Kapelj Gorenc pripravila vso

dokumentacijo za ustanovitev Športnega

društva Ljubljana Šiška. Dne 16. 2. 1996

je bilo uradno registrirano naše šolsko

športno društvo.

Kronika - šolsko leto 1995/96

Dne 15. 3. 1996 smo skupaj s

ŠŠD Tehnik Celje ustanovili

Zvezo za šport otrok in mladine

Slovenije, za katero smo

pripravili vso potrebno

dokumentacijo.

GIMNAZIJA ŠIŠKA



21

Tekmovanja v Šolski košarkarski ligi so

bila za nas tudi tokrat zelo uspešna.

Osvojili smo 1. mesto tako pri dijakih kot

pri dijakinjah.

Posledica teh uspehov je bil nov zagon,

saj smo stotim najbolj perspektivnim

košarkarjem v Sloveniji poslali vabila za

informativni dan. V letu 1995/96 smo

zelo dobro sodelovali s košarkarskim

Na tekmovalnih kartonih se je tisto leto znašlo kar nekaj znanih imen. Povsod nas je spremljala tudi naša plesna in navijaška skupina

Moška šolska ekipa s strokovnim vodstvom

Kronika - šolsko leto 1995/96

trenerjem Tonetom Krumpom, ki je kot

zunanji sodelavec strokovno vodil ves

program košarke. Vodil je tudi moško

šolsko ekipo.

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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Zimske šole v naravi so potekale na Rogli

Poletne šole v naravi smo popestrili z

raftingom, kjer so dijaki uživali v

prelepem okolju reke Soče. Tudi

profesorji smo se naužili naravnih lepot

in veselega vzdušja skupaj z dijaki.

Pri delu s športnimi oddelki nam ni bilo

nikoli dolgčas, saj smo strokovno in

organizacijsko iskali vedno nove rešitve

in izzive, kako športnikom omogočiti

kvalitetno izobrazbo in pogoje za

najboljše športne rezultate. Spremembe,

ki smo jih uvedli tega leta in so vplivale

Šola v naravi - rafting na Soči Šola v naravi - Hydrospeed na Soči

na delo v naslednjih letih so bile:

- Oblikovali smo nove informativne

kartone in uvedli zbirni informativni

karton za celoten razred, kar je

profesorjem in razrednikom

omogočalo boljši vpogled obremenitev

po dijakih. Oblikovno smo poenotili in

uredili vse formularje in pravilnike:

pravilnik in obrazec za kategorizacijo,

pravilnik o športnih izostankih,

povzetek individualnega programa

dijaka.

Kronika - šolsko leto 1995/96
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- Pred zbornico smo namestili nabiralnik

za napovedi športnih izostankov in

oglasno desko ter s tem dosegli dobro

sprotno obveščenost dijakov in

koordinatorjev.

- Poenotili smo teoretične vsebine šole v

naravi in določili postopek ob

neudeležbi. Vsi dijaki so morali izdelati

seminarske naloge in opraviti zagovore

nalog.

- Poleg športne malice, ki je na šoli že

tradicija, smo prvič organizirali športno

kosilo.

- Sklicali smo dva strokovna aktiva

trenerjev, vendar je bil odziv zelo slab.

Posledica tega je bilo drugačno

obveščanje trenerjev, saj smo izdelali

natančno bazo podatkov za vse trenerje

in jih pisno, po pošti, obveščali o naših

novostih.

- Na rednih urah športne vzgoje smo kot

zunanje strokovnjake za izvajanje

programa pridobili naslednje sodelavce:

Krump Tone - košarka, Škraba Jože -

judo, Edi Kuklec - lokostrelstvo, Janja

Pušelj Klun - učenje osnov plesa.

- Sočasno smo planirali ure športne

vzgoje v športnih oddelkih. S tem smo

omogočili treninge dijakov in dijakinj

vseh športnih panog od 1. do 4. letnika.

- Posebnost je bila razdelitev ur športne

vzgoje v posameznem razredu med več

učiteljev. Tako smo dosegli

kvalitetnejše delo, saj so učitelji dijakom

lahko ponudili področja, za katera so

usmerjali program in znanje še dodatno

pridobili na izpopolnjevanjih.

- Pričeli smo sistematično spremljati

rezultate dijakov športnikov v javnih

občilih in od leta 1995 urejamo športni

arhiv.

- V tem letu smo pričeli koristiti

kapacitete CŠOD za šole v naravi oz.

OIV v vseh športnih in splošnih

oddelkih.

Skupinska slika zaključne generacije v šolski telovadnici

Kronika - šolsko leto 1995/96
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V mesecu decembru smo tretjič

pripravili prireditev s podelitvijo Zlatih

diskobolosov. Prejeli so jih: Petra

Dermastja - namizni tenis, Ditka Đogič -

atletika, Andrej Kraševec - tenis, Darko

Mrvar - kolesarstvo, Janez Petrovčič -

namizni tenis, Erika Rakuša - ritmična

Maturantski ples  za 4. letnike je bil v Festivalni dvorani

gimnastika, Biljana Todorovič - namizni

tenis.

Zelo uspešni dijaki te generacije so:

Petra Majdič - tek na smučeh, Mali

Andreja - tek na smučeh in biatlon, Tina

in Ines Hižar - tek na smučeh in gorski

tek, Petrovčič Janez, Dermastija Petra,

Todorovič Biljana - namizni tenis,

Matevžič Maja, Kraševec Andrej, Škafar

Romana - tenis, Spalevič Vesna, Lakovič

Jaka, Marko Maravič, Kovač Bojan -

košarka, Zlatnar Damjan, Langerholc

Brigita, Prezelj Rožle, Beti Urška -

atletika, Makuc Nina, Mattias Dani -

smučanje, Jerančič Nina -

avtomobilizem, Deja Doler - rokomet,

Mrvar Darko - kolesarstvo, Mavrič

Mojca - gimnastika, Suad Filekovič -

nogomet, Janja Lesar - ples, Rakuša Erika

- ritmična gimnastika.

Kronika - šolsko leto 1995/96
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Šola je v šolskem letu izvajala vzgojno

izobraževalni program gimnazija v 12

oddelkih in program gimnazija - športni

oddelki v 12 oddelkih. Učni uspeh je bil

90-odstoten, matura 94-odstotna.

Izvedeno je bilo izobraževanje učiteljev

za delo v športnih oddelkih. Vsebina

izobraževanja je bila zanimiva in

kvalitetna: organiziranost športnih

oddelkov, posebnosti pedagoškega dela

v športnih oddelkih, dobra klima,

komunikacija, oblike sodelovanja s starši,

posebnosti pouka športne vzgoje in

obveznih izbirnih vsebin, šole v naravi,

usklajevanje šolskega in športnega dela,

sodelovanje šole in trenerjev, retorika in

roditeljski sestanki.

Z Zavodom RS za šolstvo smo

intenzivno sodelovali na področju

razvoja športnih oddelkov. Izpeljali smo

dva glavna projekta in nekaj

podprojektov. Glavna projekta sta bila

Športni oddelek v gimnaziji (Verbec

Miha, Olga Paulič, Igor Slobodnik, Desa

Kapelj Gorenc, Liljana Likar, Marjeta

Kline Suzič, Vojka Šilc Herga, Rajko

Korošec) in Program povezovanja

Gimnazije Ljubljana Šiška z okoljem -

Promocijsko, sponzorsko organizacijski

plan 1997/98 (Desa Kapelj Gorenc). V

projektu Športni oddelek v gimnaziji so

se izvajali naslednji podprojekti:

Organizacija pouka v športnih oddelkih

v šolskem letu 1995/1996 (Miha

Verbec, Marjeta Kline Suzič),

Individualno pedagoško delo (Olga

Paulič), Šola v naravi v športnih oddelkih

(Igor Slobodnik , Desa Kapelj Gorenc),

Vpliv razredne klime na uspešnost v šoli

in športu v športnih oddelkih (Liljana

Likar, Šilc Herga Vojka), Izobraževanje

strokovnih delavcev (Olga Paulič),

Individualni pristop k vadbi za optimalni

napredek posameznika znotraj skupine

dijakov športnikov z monitorji srčnega

utripa (Danilo Emberšič).

Slika učiteljskega zbora je tokrat nastala v pustnem času, zato je toliko bolj zanimiva

Z Zavodom RS za šolstvo smo

intenzivno sodelovali na

področju razvoja športnih

oddelkov.

Kronika - šolsko leto 1996/97
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Meseca septembra smo bili

soorganizator atletskega evropskega

mladinskega klubskega prvenstva, ki je

potekalo na stadionu v Šiški.

Šole v naravi so bile pestre, zanimive,

predvsem pa jih je bilo veliko. Vsak

Miha Verbec in Olga Paulič sta široko odprla vrata šole za potrebe prvenstva

CŠOD Bohinj in Sorica sta nas gostila tega leta Rafting je vedno doživetje za vsako generacijo

Kronika - šolsko leto 1996/97

razred je imel eno zimsko in eno letno

šolo v naravi. Slike nas bodo popeljale v

Bohinj, Kranjsko Goro, na Roglo, Sorico

in v Bovec.

Organizirali smo Prešernov kulturni

teden od 3. do 7. 2. 1997. Organizatorica

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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bogate ponudbe dejavnosti je bila Olga

Paulič, izvajalci pa smo bili profesorji in

mnogi zunanji sodelavci.

Potekal je tudi raziskovalni teden

od 26. 3. do 2. 4. 1997.

Šolsko športno društvo, ki je bilo

ustanovljeno leto 1995/96, je pričelo z

aktivnim delom. Posebnost je bila šolska

moška odbojkarska ekipa, ki je bila

vključena v redni državni sistem

tekmovanj Odbojkarske zveze Slovenije.

Projekt je vodil Igor Slobodnik.

Na športnih tekmovanjih smo bili zelo

uspešni. Postali smo državni prvaki v

panogah: rokomet dekleta, košarka

dekleta, košarka fantje, atletsko ekipno

prvenstvo dekleta, badminton, športna

akrobatika in skoki z malo prožno

ponjavo.

Ekipa dijakinj v rokometu

Ekipa dijakinj v atletiki

Ekipa dijakov v atletiki

Kronika - šolsko leto 1996/97
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Bili smo zmagovalci Šolske košarkarske

lige (ŠKL), imeli pa smo tudi svojega

pokrovitelja, banko Volksbank, ki nam je

na promocijskem dogodku ob koncu

leta podarila ček za ekipo ŠKL.

Sodelovali smo v projektu Zavoda za

odprto družbo s tremi aktivnostmi.

Dijaki, ki so pripravili raziskovalne naloge

s področja športne ekonomije in

managementa pod mentorstvom Dese

Kapelj Gorenc, so kandidirali v sklopu

sodelovanja z dijaki s podobnimi interesi

Pripravili smo kulturno športno srečanje staršev in profesorjev in po končanem tekmovanju v

odbojki pripravili pogostitev.... zmagovalna ekipa

Predaja spominske slike ekipe Predaja čeka pokrovitelja Volksbank

Kronika - šolsko leto 1996/97
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v državah, ki jih pokriva Zavod za odprto

družbo. Debatni krožek, ki je deloval

vsako sredo je pripravil debato na temo

Nasilje v mojem okolju. Vodila ga je

Barbara Rebolj. Tudi redna številka

časopisa Dost mam, je bila posvečena isti

tematiki. Mentorica je bila Jana Koncilja.

Najboljšim športnikom smo v mesecu

decembru na prireditvi Zlati diskobolos

podelili plakete. To so bili: Maja

Matevžič - tenis, Mojca Mavrič -

gimnastika, Dani Mattias - alpsko

smučanje, Urša Jenko - jazz balet, Maja

Bogdan - akrobatski rokenrol, Miha

Podreberšek - akrobatski rokenrol.

Zelo dobre rezultate so v tem letu dosegli

tudi: Urša Beti, Rožle Prezelj - atletika,

Aljaž Hamberger - kajak na divjih vodah,

Gregor Govše - plavanje, Nina Grilj -

kotalkanje

V tem letu smo vpisali kar nekaj dijakov,

ki so nas naslednja štiri leta razveseljevali

z odličnimi športnimi rezultati: Martina

Safran - namizni tenis, Blaž Vrhovnik -

smučarski skoki, Gašper Zaviršek -

smučanje, Florijan Ambrožič- tek na

smučeh, Tina Čas- ritmična gimnastika,

Nadiža Pleško, Marko Kogelnik, Nejc

Hojč- rokomet, Zvezdana Kondič -

atletika, Saša Cvetko - lokostrelstvo, Anja

Beslič - streljanje.

Spomin na zaključne letnike obudijo slike generacij z maturantskega plesa.

Na njih so ponosni maturantje: Petra Majdič, Rožle Prezelj, Jaka Lakoviča, Suad

Filekovič, Janez Petrovčič…

Kronika - šolsko leto 1996/97
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Šolsko leto 1997/98

V tem letu so pripravili zbirnik

posebnosti dela v športnih oddelkih, ki

večinoma držijo še danes:

- Dijaki imajo tedensko šest ur športne

vzgoje (namesto treh ur na teden), to je

210 ur letno.

- Športna vzgoja poteka v obliki treh 90-

minutnih treningov, kar je približno 100

treningov v šolskem letu.

- Prvi dve leti je program športne vzgoje

usmerjen v pridobivanje široke gibalne

sposobnosti in kondicije, v 3. in 4.

letniku pa je jutranji trening

individualen in specializiran.

- Jutranja športna vzgoja poteka v zelo

dobro opremljenih športnih objektih.

Uporabljamo tri športne dvorane,

gimnastični center, atletsko dvorano in

stadion, občasno pa tudi bazen in

drsališče v Hali Tivoli.

- Športno vzgojo vodijo poleg šolskih

učiteljev športne vzgoje in treh športnih

koordinatorjev (profesorji športne

vzgoje, ki so specializirani za delo s

športniki), tudi zunanji sodelavci -

strokovnjaki za posamezna področja.

- Po vrednosti športnih dosežkov so

dijaki razdeljeni v štiri kakovostne

razrede: status A, status B, status C in

status D.

- Usklajevanje športnih in šolskih

obveznosti dijakov urejamo s

sodelovanjem trenerjev in učiteljev s

pomočjo informativnega kartona.

- Predvidene športne izostanke urejamo

Učiteljski zbor je bil poln elana, zato se je v tem letu veliko dogajalo

s pravilnikom, ki opredeljuje ustno

napoved za teden dni naprej in pisno

opravičilo v petih dneh.

- Dvakrat letno gredo dijaki (1., 2. in 3.

letnik) v šolo v naravi, kjer imajo na

programu pestro športno ponudbo in

športu sorodne učne vsebine. Dijakom

omogočimo pridobivanje sponzorskih

sredstev za plačilo.

- Na šoli je organizirana športna malica,

ki je za dijake športnike prvega letnika

obvezna, in športno kosilo, ki je

GIMNAZIJA ŠIŠKA

Šola je imela 24 oddelkov, od tega 12

športnih in 12 splošnih. Uspešnost na

maturi je bila 93-odstotna, uspešnost na

koncu šolskega leta pa 91-odstotna.

Športni koordinatorji v tem letu

so bili Danilo Emberšič, Igor

Slobodnik in Desa Kapelj

Gorenc.
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prilagojeno zahtevam športnikov.

- Organiziramo nabavo cenejše športne

opreme za vse dijake.

- Športni koordinatorji organizirajo dva

do trikrat letno sestanke s športnimi

trenerji.

Posebnosti predmetnika gimnazijskega

programa - športni oddelki v tem letu so

bile:

- V 3. letniku smo učne vsebine iz ZGO,

GEO, FIZ in KEM realizirali tako, da

smo celoletni obseg ur predelali v

polovici šolskega leta. V 4. letniku so

dijaki v prvem polletju obiskovali pouk

filozofije, v drugem polletju pa pouk

likovne umetnosti.

- Pri vsakem predmetu je imel profesor

tri ure individualnega dela. Ure so bile

namenjene dodatni razlagi, preverjanju

in ocenjevanju znanja za dijake, ki so to

želeli.

- Dijaki v 4. letniku so v okviru

nerazporejenih ur poglabljali znanje za

maturo pri vseh obveznih maturitetnih

predmetih (dodatno za vsak obvezni

predmet po ena šolska ura). Za

zaključni izpit je bil obvezen en predmet

(SLO), trije pa so bili izbirni.

Marca 1998 je bil v naših prostorih

izveden prvi seminar Vzgoja in

izobraževanje z za šport nadarjenimi

dijaki v okviru Ministrstva za šolstvo in

šport in Zavoda RS za šolstvo. Pripravili

smo 16-urni program za izobraževanje

strokovnih delavcev za delo v športnih

oddelkih. Program  je bil verificiran na

Ministrstvu za šolstvo in šport in je bil

uvrščen  v  Katalog programov stalnega

strokovnega izpopolnjevanja strokovnih

delavcev na področju vzgoje in

izobraževanja Zavoda RS za šolstvo za

šol. l. 1997 / 98.  Izvajalci izobraževanja

so bili naši profesorji: Liljana Likar, Miha

Verbec, Olga Paulič, Magda Marciuš,

Marjeta Kline Suzič, Desa Kapelj

Gorenc, Igor Slobodnik.

Od 11. do 13. 5.1998 je na gimnaziji

potekal mednarodni izobraževalni forum

Alpe Jadran. Predstavili smo

organiziranost dela v športnih oddelkih

naše šole.

V tem letu sta potekala tudi dva

podprojekta. Prvi je bil Zdrava šola, drugi

pa Šola za starše. V okviru projekta Šola

za starše, vodila ga je Olga Paulič, so bile

uvedene naslednje novosti: aktivno

sodelovanje staršev pri šolskem

projektnem delu, izboljšanje

informiranosti staršev - oglasna deska za

starše, urejen sistem govorilnih ur, vabila

staršem na vse prireditve, namestitev

prostorskih usmerjevalcev po šoli,

športno sodelovanje med starši in

profesorji, strokovno sodelovanje staršev

v šoli (mentorstvo, predavanja, vodenje

okrogle mize...).

Oktobra 1997 se je ravnatelj Miha

Verbec sestal s predstavniki Atletske

zveze Slovenije in predstavil

izobraževalni program internatskega tipa

za atlete. Žal je ostalo le pri pogovorih.

Od 7. do 10. 10. 1997 je sedem

profesorjev šole sodelovalo na

mednarodnem simpoziju Šport mladih

na Bledu, kjer so predstavili delo v

športnih oddelkih na šoli.

Naslove državnih prvakov so dosegle

ekipe: rokomet dekleta, košarka fantje in

dekleta, tenis fantje in dekleta, dvoranska

atletika, atletski pokal, namizni tenisŠportno sodelovanje s starši

Kronika - šolsko leto 1997/98
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fantje in dekleta ter mnogo

posameznikov na posamičnem

atletskem prvenstvu. Tekmovanja ŠKL v

šolski telovadnici so bila atraktivnejša

zaradi spodbude naše plesno navijaške

skupine.

Zanimivi spomini pridejo na plan, ko se

Tekmovanja ŠKL v šolski telovadnici so bila atraktivnejša zaradi spodbude naše plesno

navijaške skupine.

Primož Brezec, ki je na eni od tekem s svojo ekipo Šolskega centra Postojna, v naši telovadnici

po kolenih zapuščal prostor.

pojavi slika košarkarja Primoža Brezca, ki

je na eni od tekem s svojo ekipo Šolskega

centra Postojna, v naši telovadnici po

kolenih zapuščal prostor. Dejanje je

posledica težke zmage proti našim

dijakom, ki so veljali za nepremagljive.

Skupini dijakov novinarjev pod

vodstvom mentorice Dese Kapelj

Gorenc, je v tem letu uspelo v septembru

urediti prostor v avli šole, ki so ga

poimenovali informativno raziskovalni

center. Pripravili so sedem številk

časopisa GLŠ novice v nakladi 250

izvodov. Dijaki so spremljali vsa

pomembna dogajanja na šoli in so

vzporedno z izdajanjem časopisa

pomagali pripraviti tudi gradiva in biltene

za kulturni teden, Zlatega diskobolosa,

raziskovalni teden ter finale državnih

prvenstev v odbojki in košarki. Poskrbeli

so za foto material za šolski arhiv. Dijaki

so svoje članke objavljali tudi v reviji

Šport mladih, časopisih ŠKL, Ekipa in

Delo. Dijaki so aktivno spremljali

dogajanja z video kamero. V avli  je bil

nameščen TV, kjer so se dnevno

predvajali videoposnetki in vsa obvestila.

Tehnično obdelani videoposnetki so bili

poslani tudi na ŠKL. Dijaki so pomagali

pri predstavitveni videokaseti šole, ki

smo jo izdali tega leta.

Kronika - šolsko leto 1997/98
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Naloga Dejana Jovičeviča in Tine Kapelj,

Analiza tržišča za turistično agencijo

Mondial, je zmagala na državnem

prvenstvu mladih raziskovalcev v

kategoriji ekonomija. Na šoli nimamo

predmeta ekonomija, zato smo bili

zmage zelo veseli. Oba sta potrebno

znanje pridobila v našem programu OIV

Športni marketing in management, ki sta

ga na šoli vodila Ivica Mijič in Desa

Kapelj Gorenc, ki je bila tudi mentorica

naloge. Uporabnost naloge je bila s strani

turistične agencije Mondial nagrajena z

nagradnim potovanjem za tri osebe.

Iznajdljivost skupine dijakov novinarjev

na šoli ni poznala meja, zato so izdelali

serijo ročno izdelanih novoletnih čestitk,

poskrbeli za njihovo prodajo in si tako

prislužili nagradni izlet še za preostale

člane novinarskega krožka. Na izlet po

Grčiji so od 24. 4 do 2. 5. 1998 odšli:

Pal Matevž, Alič Nejc, Gašper Bratina,

Tina v Info centru Ekipa dijakov novinarjev

Ekipa na stadionu v Atenah

Kronika - šolsko leto 1997/98

Prvič v kratki zgodovini šole

smo na državnem prvenstvu

raziskovalnih nalog dosegli prvo

mesto.
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Urša Vaupotič, Daša Mirkovič, Vanja

Meglič, Lara Urbančič, Dejan Jovičevič

in Tina Kapelj.

Dogajanje na šoli je bilo zelo pestro.

Letno šolo v naravi smo že drugič izvedli

v Premanturi. Na pot smo odšli kar s

šolskimi kombiji. Dogajanje je bilo

popestreno z novimi vsebinami, kot so

jadranje na deski, vožnja s kajaki, jadranje

in potapljanje. Dijaki so se potapljali pod

vodstvom Toma Vrhovca. Ostale

aktivnosti sta vodila Igor Slobodnik in

Desa Kapelj Gorenc.

Kronika - šolsko leto 1997/98
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Šola je vedno živela in dihala za

prostovoljstvo. Pod mentorstvom

Magde Marciuš, so prostovoljke tudi v

tem letu opravile veliko dobrih del. Ob

koncu leta so bile nagrajene in so se pred

našo jedilnico nastavile šolskemu

fotografu.

Skupina dijakov je sodelovala na

prireditvi v Štihovi dvorani z naslovom

Mediji in droge.

To leto je v okvirju OIV potekal projekt

Ekonomija in smučanje v Kranjski Gori,

ki sta ga organizirala, Ivica Mijič, in Desa

Kapelj Gorenc. Sodeloval je tudi zunanji

sodelavec, ekonomist Mladen Borič. Ob koncu leta so bile prostovoljke nagrajene in so se pred našo jedilnico nastavile šolskemu fotografu.

Skupina dijakov je sodelovala na prireditvi v Štihovi dvorani z naslovom Mediji in droge. Dijaki so združili učenje smučanja in delavnice za pripravo dobrih poslovnih načrtov.

Dijaki na delavnici poslovnih načrtov.

Kronika - šolsko leto 1997/98
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Dijaki so združili učenje smučanja in

delavnice za pripravo dobrih poslovnih

načrtov, projekt pa je trajal pet dni. Ideje

so deževale in upamo, da je komu od

udeležencev uspela uresničitev v praksi.

Decembra 1997 smo našo nagrado za

odmevne mednarodne uspehe plaketo

Zlati diskobolos podelili petič. Prejeli so

jih Blaž Vrhovnik - smučarski skoki,

Gregor Govše - plavanje, Rožle Prezelj -

atletika, Aljaž Hamberger - kajak, Urška

Beti - atletika, Martina Safran - namizni

tenis, Saša Volk - ples.

36

Maturantski ples je bil že kar tradicionalno v Festivalni dvorani, dijaki pa so se skupinsko, po razredih nastavili objektivu.
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Šolsko leto 1998/99
Program smo izvajali v 12 splošnih

oddelkih in 12 športnih oddelkih. V

šolskem letu smo začeli z

izobraževanjem prve generacije dijakov,

ki je imela kurikularno prenovljene

predmetnike. Predmet umetnostna

vzgoja se je v splošnih oddelkih razdelila

na dva predmeta: na glasbeno in likovno

umetnost. Skrbno smo spremljali

spremembe, jih vnašali v učni proces in

izpopolnjevali učitelje za pedagoške

novosti. Predmetnik v tem letu je bil

začasen. V maju so na ZRSŠ in MŠŠ z

našo pomočjo pripravljali predmetnik za

športne oddelke za naslednje šolsko leto.

Uspeh na maturi je bil 88-odstoten.

Direktor in hkrati ravnatelj šole je bil

Miha Verbec, ravnatelj dijaškega doma

pa Dinko Bulog.

Potekal je projekt Odprta šola, v okviru

katerega je delovalo 18 dejavnosti.

Koordinatorica projektov je bila Desa

Kapelj Gorenc. Projekt je finančno

podprlo MŠŠ. Aktivnosti v projektu so

zelo obogatile dejavnosti naših dijakov in

pripomogle k njihovemu vsestranskemu

razvoju. Maja je našo gimnazijo kot

vzorčno šolo v tem projektu ZRSŠ

predstavil novinarjem na okrogli mizi, ki

je potekala v prostorih Gimnazije

Ljubljana Šiška. Okroglo mizo sta vodila

direktor ZRSŠ Ivan Lorenčič in Vida

Gomilnik Thuma. Od 15. do 19. marca

smo sodelovali na dnevih slovenskega

izobraževanja v sklopu Ministrstva za

šolstvo in šport in Zavoda za šolstvo s

projektom Odprta šola, kjer smo

predstavili vseh 18 dejavnosti, s plakati, Nekatere dejavnosti so predstavljene na slikah.

Šola je z Ministrstvom za šolstvo

in šport uskladila vsebine za

ustanovitveni akt. Gimnazijo

Ljubljana Šiška sta po novem

sestavljali dve organizacijski

enoti, šola in dijaški dom.

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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zbornikom in praktičnimi

predstavitvami. Predstavitev sta

pripravila Marjan Gorenc in Desa Kapelj

Gorenc.

Izdali smo knjigo in zgoščenko z napotki

za treniranje mladih športnikov z

naslovom Šport, tvoja izbira kot podporo

našemu izobraževanju v smislu

osveščanja za zdravo življenje, boljše in

kvalitetnejše treniranje mladih

športnikov. Tega programa je bilo

deležnih že okoli 3000 dijakov s

statusom športnika. Nosilca izvedbe

projekta sta bila Igor Slobodnik in Desa

Kapelj Gorenc. Na Festivalu vzgoje in

izobraževanja sta predstavila knjigo in

zgoščenko v obliki predavanja.

Šola je bila vključena v srednješolske

projekte Evalvacija kakovosti šol.

Šola sodeluje z Zavodom RS za šolstvo

Nekatere dejavnosti so predstavljene na slikah.

Kronika - šolsko leto 1998/99

pri razvojnem projektu O izostajanju od

pouka: šola - trenerji - starši.

Prvič v kratki zgodovini šole je pouk

odpadel zaradi višje sile. 10. 2. 1999 je

Ljubljano in okolico zajelo obilno

sneženje, zato smo v Ljubljani doživeli

prometni infarkt. Tisti redki dijaki, ki so

uspeli priti do šole, so se seveda zabavali

po svoje in ustvarili art skulpture.
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Profesorji smo svoje izkušnje in znanje

strnili v knjigi Športni oddelek v

gimnaziji, novosti pri delu z dijaki,

nadarjenimi za šport, ki je izšla marca leta

1999. Izdali smo jo skupaj z Zavodom

RS za šolstvo.

Marca je na šoli potekal seminar za

učitelje športnih oddelkov v slovenskih

gimnazijah, ki sta ga organizirala Zavod

RS Slovenije za šolstvo in Gimnazija

Ljubljana Šiška. Vsebina je bila

razdeljena v štiri sklope:

1. Pravilno določanje obremenitev -

praktična uporaba merilcev srčnega

utripa v šolah.

2. Mladi športniki - ogledalo našega

časa - teoretične in praktične vsebine

za vsestranski razvoj dijaka športnika.

3. Projektno delo z dijaki športniki na

področju marketinga v šoli.

4. Raziskovalno delo na področju

ugotavljanja učinkovitosti dela na

šolah.

Na okroglo mizo, ki je potekala v sklopu

izobraževanja, sta prišla državna

sekretarja Janko Strel in Alojz Pluško.

12. 4. 1999 je potekal na šoli Dan zdravja

21. 4. 1999 je na naši šoli potekalo

prijateljsko srečanje v odbojki med

Gimnazijo Brežice, Gimnazijo Ljubljana

Šiška in združeno ekipo Ministrstva za

šolstvo in šport in Zavoda RS za šolstvo.

V maju pa smo pripravili še prijateljsko

tekmo staršev, dijakov in profesorjev.

Aprila so se začele aktivnosti za pripravo

ustanovitvenega akta GLŠ. MŠŠ je delno

odkupilo šolsko stavbo od Slovenskih

železnic. Še vedno v delu stavbe ostajata

AZS in služba SŽ za izobraževanje.

Junija se je atletska ekipa v kateri so bile

dijakinje Ines Čigoja, Zvezdana Kondič,

Karmen Peternelj, Nuša Berki, Alenka

Vodišek, Janja Prelovšek in dijaki Sašo

Magdič, Andrej Milutinovič, Rok Pišek,

Gregor Nahtigal, Jure Okršlar in Andrej

Jezeršek udeležila ISF svetovnega

Razstava in okrogla miza o zdravju in drogi

Kronika - šolsko leto 1998/99
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prvenstva v atletiki. Tekmovanje je bilo v

Nemčiji, v mestu Reutlingen. Dekleta so

bile tretje, fantje pa šesti. Spremljala sta

jih Danilo Emberšič in Saša Vesel.

Junija smo v Rovinju sodelovali na 4.

Mednarodni konferenci o športu,

delovne skupine Alpe Jadran. Olga

Paulič, Vojka Šilc - Herga in Desa Kapelj

Gorenc so predstavile lastne izkušnje in

ugotovitve pri delu z dijaki športniki.

Predavale so o: Pouku umetnosti v

športnih oddelkih, individualnem delu z

dijaki v športnih oddelkih in specifiki

dela v športnem društvu Gimnazije

Ljubljana Šiška.

Junija je izšla dvojna številka strokovne

revije Vzgoja in izobraževanje na

Gimnaziji Ljubljana Šiška. Urednica je

bila Liljana Likar. Naši profesorji so v

reviji predstavili novosti pri svojem delu s

športniki v športnih oddelkih.

Avgusta smo profesorji Gimnazije

Ljubljana Šiška izvedli izobraževanje za

strokovne delavce Gimnazije Novo

mesto in Gimnazije Murska Sobota za

delo v športnih oddelkih. Organizatorica

izobraževanja je bila Olga Paulič,

predavatelji pa Igor Slobodnik, Danilo

Emberšič, Marjeta Kline Suzič, Olga

Paulič, Vojka Šilc Herga, Liljana Likar,

Magda Marciuš in Desa Kapelj Gorenc.

V tem letu smo postali hospitacijska šola

pri predmetu športna vzgoja za Fakulteto

za šport in pri predmetu likovna

umetnost za Filozofsko fakulteto

Na mednarodnem strokovnem posvetu

v Rogaški Slatini sta Igor Slobodnik in

Desa Kapelj Gorenc predstavila projekt,

Model sodelovanja s trenerji in klubi.

Šola je sodelovala v eksperimentalni

skupini pri projektu ocenjevanja pri

pouku športne vzgoje v okviru Zavoda

RS za šolstvo. Projekt je vodil Aco

Cankar. Koordinator za našo šolo je bil

Franci Bohinc.

Skupina profesorjev je v oktobru

obiskala gimnazijo v Gradcu v Avstriji, 9.

novembra pa je bilo povratno srečanje

profesorjev iz Gradca na naši šoli.

Vrsto let smo se trudili pridobiti sredstva

za nujno potreben prostor za vadbo

naših dijakov. V tem letu smo končno

lahko slovesno odprli našo novo

pridobitev, fitness na balkonu šolske

telovadnice.

Tega leta je med nas prišla vesela novica,

da so se trije atleti iz prve generacije

vpisanih na Gimnazijo Ljubljana Šiška,

Boštjan Horvat (200 in 400 metrov),

Eufemija Štorga (met kopja) in Tilen

Gartner (100 metrov), uvrstili na

Evropsko člansko prvenstvo v atletiki v

Budimpešti leta 1998.

Decembra smo že šestič nagradili

najboljše športnike na šoli s plaketami

Simbolično otvoritev fitnesa z rezanjem

traku so opravili Marjeta Kovač, ultramara-

tonec Martin Strel in ravnatelj Miha Verbec

Najboljši športniki na šoli

Kronika - šolsko leto 1998/99
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Zlati diskobolos. Prejeli so jih: Vesna

Stavrev - gimnastika, Ines Hižar - gorski

tek, Tina Hižar - gorski tek, Marko

Maravič - košarka, Lucija Živec -

avtomoto šport, Azra Selimanovič - ples,

Sandra Hrovatič - ples, Miha Umek -

lokostrelstvo, Saša Cvetko -

lokostrelstvo.

Vsa leta seveda ne minevajo brez maturantskih izletov, zato naj nam štiri brhka dekleta iz

takratnega 4. f osvežijo spomine na njihov izlet na otok Brač

Na maturantskem plesu sta bili glavni

modni ikoni ravnatelj Miha Verbec in

profesor športne vzgoje Franci Bohinc

Kronika - šolsko leto 1998/99
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Šolsko leto 1999/2000
Na šoli je bilo 217 dijakov športnikov v

športnih oddelkih. Skupina je bila zelo

heterogena, saj je bilo zastopanih 29

športnih panog. V splošnih oddelkih je

imelo status športnika 58 dijakov. Skupni

šolski uspeh je bil ob zaključku šolskega

leta 86,4-odstoten, uspeh na maturi 92-

odstoten.

Na šoli so v tem letu potekali razvojni in

inovacijski projekti:

- Modeli delovanja gimnazije s športnimi

oddelki, pri zagotavljanju večje

učinkovitosti na šolskem in športnem

področju (Igor Slobodnik, Tomaž

Urbančič, Desa Kapelj Gorenc);

- Športni tedni - sistematično

organizirane športne vsebine na GLŠ v

športnih oddelkih (Igor Slobodnik,

Desa Kapelj Gorenc);

- Spoznaj srčni utrip s Polarjem (Danilo

Emberšič);

- Številčno ocenjevanje pri športni vzgoji

(Franci Bohinc);

- Motivacija dijakov športnikov za pouk

likovne umetnosti (Olga Paulič);

- Refleksivna edukacija (Vojka Šilc

Herga).

Pripravili smo projekt razvoja športnega

centra Gimnazije Ljubljana Šiška. Igor

Slobodnik, je z arhitekti MŠŠ pripravil

osnutke za rekonstrukcijo in dograditev

telovadnice v sodoben športni center.

Žal dlje od projektne dokumentacije,

zaradi zapletov pri pridobivanju

dovoljenj in sredstev, nismo uspeli priti.

Projekt Odprta šola je imel že 36

programov, ki so ponudili možnost

pridobivanja za življenje koristnih znanj,

pomagali so pri odločitvah za izbiro

poklica in pri koristnem preživljanju

prostega časa. Programi so bili naslednji:

Kulturnozgodovinska srečanja, Retorika

z debato, Šila - šolska impro liga, Športna

vadba s pomočjo sodobne učne

Uredniški odbor Kultura nas združuje
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tehnologije, literarna delavnica Šola

kreativnega pisanja, šolska revija Vzgoja

in izobraževanje na GLŠ, šolski glasili

Dost mam in GLŠ novice, Trenerski

bilten, Jaz tebi, ti meni, kreativne

delavnice, likovna delavnica Ročna

izdelava keramike, Glasba nas združuje,

Računalniško opismenjevanje, Aerobika

za starše in dijake, Borilni športi,

Lokostrelstvo za vse, Odbojkarska šola,

Smučaj z veseljem, Smučarski vikend

programi, Šola badmintona,

Tekmovanje za fit razred, Vadba za

zdravje, Kulinarika, Priprava

raziskovalnih nalog pri psihologiji,

Raziskovalna dejavnost pri psihologiji,

Splošna šola raziskovanja, Portfolio v

psihologiji, Šolski radio Gimi, Tehnična

interesna dejavnost, Tekmovanje za naj

razred, Foto dejavnost, Teden vodnih

aktivnosti, Rekreacija za starše in učitelje,

Zdravje da - kajenje ne. Vsi programi so

bili dobro obiskani, zato je ukinitev

projekta Odprta šola s strani MŠŠ nekaj

let kasneje nerazumljiva. Utrip in

ponudba takratnega časa je najbolj

razvidna iz slikovnega gradiva.

Glasba nas združuje

Plesna skupina Prostovoljci

Kronika - šolsko leto 1999/2000
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V tem letu so pod mentorstvom Vojke

Šilc Herga potekala medrazredna

tekmovanja v znanju iz logike,

slovenskega jezika, poznavanja domače

in tuje književnosti, matematike,

angleščine in nemščine. Poimenovali

smo ga tekmovanje za Naj razred.

Zmagovalni razred v posamezni

kategoriji je dobil torto, najboljši razred

tekmovanja ob koncu leta pa nagradni

izlet. Skupno je bil najboljši 3.c razred.

Od 9. do 12. 2. 2000 je na šoli potekal

Prešernov kulturni teden. Uvodno

predstavitev je vodil gost Vinko

Moderndorfer. V sklopu tedna je

potekala vrsta dejavnosti, ki sta jih

organizirali Tanja Mastnak in Irena

Koron.

Od 20. do 24. 3. 2000 je potekal

raziskovalni teden, ki ga je organiziral

Niko Erker. Pet dijakinj je predstavilo

svoje raziskovalne naloge s področja

psihologije, biologije in zgodovine.

Na finalu državnega prvenstva v

rokometu so dekleta že četrtič osvojila

naslov državnih prvakinj, prav tako pa so

tudi dijaki osvojili prvo mesto.

Na finalu državnega prvenstva v rokometu so dekleta že četrtič osvojila naslov državnih

prvakinj, prav tako pa so tudi dijaki osvojili prvo mesto.

Profesorski zbor se je tako kot pretekla leta z nasmehi na ustih postavil pred uradnega fotografa

za šolsko kroniko

Zmagovalna šolska ekipa na atletskem državnem prvenstvu

Kronika - šolsko leto 1999/2000
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Skupaj z ZUTS Radovljica smo januarja

v Kranjski Gori organizirali

izpopolnjevalni seminar za pridobitev

naziva učitelj smučanja za naše dijake in

profesorje.

Na prireditvi Zlati diskobolos smo

podelili plakete najboljšim športnikom

leta 1999. Plakete so prejeli: Andrej

Jezeršek - nordijska kombinacija,

Daliborka Jocič - košarka, Gregor Miklič

- plavanje, Zvezdana Kondič - atletika,

Mojca Rode - ritmična gimnastika, Tina

Čas - ritmična gimnastika, Maja Marcen

- lokostrelstvo, Špela Muha - karate,

Maja Gradinjan - ritmična gimnastika,

Marko Grilc - snowboard, Brigita

Plemenitaš - karate, Bor Dereani - karate.

Na zaključni prireditvi smo pohvalili vse

dijake, ki so s svojimi uspehi na

športnem, kulturnem ali šolskem

področju pomagali dvigniti kvaliteto dela

in s tem ugled Gimnazije Ljubljana Šiška.

Naj dijakinja šole je bila Urška Vaupotič.

Naj dijakinja šole je bila Urška Vaupotič

Najboljši športniki leta 1999Tudi Samir Handanovič se je tega leta v šoli v naravi učil smučanja pod vodstvom

Milana Jontesa

Kronika - šolsko leto 1999/2000
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Šolsko leto 2000/01
Uspeh na maturi je bil 91-odstoten.

V tem letu so na šoli potekali razvojni in

inovacijski projekti:

- Organizacijski vidik v projektu odprte

šole in koristnost projekta v gimnazijah

(Desa Kapelj Gorenc);

- Napotki za treniranje mladih

športnikov in predstavitev knjige Šport,

tvoja izbira (Igor Slobodnik, Desa

Kapelj Gorenc);

- Modeli delovanja gimnazij s športnimi

oddelki pri zagotavljanju večje

učinkovitosti na šolskem in športnem

področju (Igor Slobodnik,

Tomaž,Urbančič, Desa Kapelj

Gorenc);

- Projekt medpredmetnega povezovanja

na temo Vrednota zdravje (Milan

Jontes, Desa Kapelj Gorenc);

- Projekt VIZ na GLŠ (dvojna številka

revije) (Liljana Likar).

Profesorski zbor se je postavil pred fotografski aparat

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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Projekt Odprta šola je bil v polnem

razmahu. Izpeljali smo 42 programov.

Šola je s projektom pridobila na

prepoznavnosti in pestrosti ponudbe

obšolskih dejavnosti za dijake, starše in

profesorje. Hkrati je šola pridobila na

povezanosti z okoljem, saj je bila

ponudba dovolj zanimiva tudi za

prebivalce okolice. V projektu je

sodelovalo 21 vodij programov: Adrijana

Segalla, Barbara Rebolj, Branko Lučić,

V avgustu 2000 smo organizirali izobraževanje za nove učitelje v športnih oddelkih in jih

seznanili z vsemi posebnostmi in novostmi dela s športniki v športnih oddelkih.

Lilijana Likar, Magda Marciuš, Tanja

Mastnak, Olga Paulič, Imre Čaki, Marjan

Gorenc, Gojko Lazič, Edi Kuklec, Igor

Slobodnik, Tomaž Urbančič, Saša Vesel,

Danilo S. Emberšič, Marjeta Kline Suzič,

Niko Erker, Vojka Šilc Herga, Dušan

Kojič in Desa Kapelj Gorenc. Pomagali

so jim tudi mnogi sodelavci, strokovnjaki

za posamezna področja. Za ureditev

poročil na internetu in oblikovanje

biltena je skrbel Marjan Gorenc, za

koordinacijo projekta pa je skrbela Desa

Kapelj Gorenc. V sklopu projekta smo to

leto gostili nekaj zanimivih gostov, Zora-

na Predina in Andreja Rozmana - Rozo.

Kronika - šolsko leto 2000/01
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Oktobra smo na mednarodnem posvetu

športnih pedagogov predstavili projekt

Šporni tedni - sistematično organizirane

športne vsebine na Gimnaziji Ljubljana

Šiška v športnih oddelkih (Igor

Slobodnik, Tomaž Urbančič, Desa

Kapelj Gorenc).

Šola je izdala zbirko Snovanja. V okviru

zbirke je bila izdana pesmarica Urške

Mikuš Iluzuje srca in literarno delo

Martina Vavpotiča Pragozd ter šolski

literarni časopis Dost mam. Predstavitev

zbirke je bila 25. 10. 2000 v šolski

knjižnici. Projekt sta vodili Jana Koncilija

in Desa Kapelj Gorenc.

V mesecu januarju 2001 smo organizirali

tečaj za pridobitev licence za učitelja

Predstavitev zbirke Snovanja. Rafting na Savi

Piran

smučanja. Zaradi pomanjkanja snega na

slovenskih smučiščih je bil izveden v

Avstriji, na smučišču v Gerlitznu.

Kolektiv na šoli je bil vedno prodoren s

svojimi idejami in sposoben izpeljati še

tako vizionarsko idejo, ki se je v Sloveniji

na področju športnih oddelkov porajala

pri nas ali pa na Zavodu RS za šolstvo in

Ministrstva za šolstvo in šport. To leto je

bilo za nas zelo pomembno, saj smo

končno uspeli vpisati prvi homogeni

oddelek, kar je bila želja in vizija naše

šole. Ker smo iskali nove ideje in izzive,

smo 20. in 21. aprila 2001 v CŠOD

Črmošnjice pripravili strokovni seminar

z naslovom Vizija in perspektiva

Gimnazije Ljubljana Šiška.

Športni koordinatorji so poskrbeli, da so

bile šole v naravi pestre po vsebinah in

dobro organizirane. Dijaki so v anketi

izrazili zadovoljstvo nad ponudbo. Bili

smo v Kranjski Gori, v Bohinju, na

Javorniškem Rovtu, na Ljubelju, v

Portorožu in v Piranu.
CŠOD Črmošnjice - strokovni seminar z naslovom Vizija in perspektiva

Kronika - šolsko leto 2000/01
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Visoko nad BohinjemLjubelj

Bohinj - smučišče KoblaNad Kranjsko goro

Kronika - šolsko leto 2000/01
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Informativni dan smo kot pretekla leta

popestrili s predstavitvami pouka in

obšolskih dejavnosti.

Irena Kordin, je s svojim razredom

pripravila predstavitev dijakov z

naslovom Razred se predstavi.

Od 19. 3 do 23. 3. 2001 je potekal

raziskovalni teden, ki je bil posvečen

vrednoti zdravje. Potekala so predavanja,

debate in delavnice na to temo.

Udeležili smo se Festivala vzgoje in

izobraževanja v Celju, 10.-13. april 2001.

Naslov prispevkov: Napotki za treniranje

mladih športnikov; Organizacijski vidik v

projektu Odprta šola. Predstavitev sta

pripravila Marjan Gorenc in Desa Kapelj

Gorenc.

20. junija 2001 smo na Gimnaziji

Ljubljana Šiška pripravili tiskovno

konferenco in hkrati sprejem prve

generacije dijakov nogometnega oddelka

internatskega tipa za šolsko leto

2001/2002. Prireditve so se udeležili

Drago Balent, državni sekretar za šport,

Rudi Zavrl, predsednik Nogometne

zveze Slovenije, pomembnost pa je s

svojo prisotnostjo dogodku dal tudi

Srečko Katanec, selektor A

Kronika - šolsko leto 2000/01
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reprezentance Slovenije, nekoč tudi sam

dijak Srednje železniške šole, ki je imela

sedež v istih prostorih kot Gimnazija

Ljubljana Šiška. Dijake je nagovoril tudi

Miha Verbec, ravnatelj Gimnazije

Ljubljana Šiška, posebej pa so bili

predstavljeni tudi Olga Paulič in Edi

Kuklec, pomočnika ravnatelja, Magda

Marciuš, svetovalna delavka, Vojka Šilc

Herga, ki bo skrbela za pedagoško

koordinacijo, Desa Kapelj Gorenc,

športna koordinatorica, Adriana Segalla,

razredničarka ter Mojca Bohinc,

Pomočnica ravnatelja Olga Paulič in Srečko

Katanec

Gost svečanega dogodka je bil tudi takratni

predsednik NZS Rudi Zavrl

Prva generacija z gosti in ravnateljem Mihom Verbcem

Kolenko - speedway, Tjaša Brežnik -

plavanje, Andrej Flajs - odbojka, Tamara

Stankovič - kotalkanje.

V tekmovanju za Naj razred je

sodelovalo 358 tekmovalcev iz 23

razredov na 6 tekmovanjih iz logike,

slovenskega jezika, angleščine, geografije,

matematike in nemščine. Najboljši

razred je bil 4.c.

Naj dijakinja šole je bila športnica

lokostrelka Maja Marcen. Maja Marcen

Kronika - šolsko leto 2000/01

Projekt vključitve nogometnega

oddelka je nastal skupaj z

Nogometno zvezo Slovenije. To

je prvi oddelek internatskega

tipa v Sloveniji.

vzgojiteljica. Dijaki so po podpisu

pogodbe prejeli majice GLŠ in žoge

Nogometne zveze Slovenija.

Naše največje priznanje Zlati diskobolos

za mednarodne športne uspehe so v tem

letu prejeli: Jošt Zakrajšek   kanu, Jernej

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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Šolsko leto 2001/02
Vseh dijakov športnikov v športnih

oddelkih je bilo 216, v splošnih oddelkih

pa smo imeli 72 dijakov s statusom

športnika. Zastopanih je bilo 32 športnih

panog.

Uspeh na maturi je bil 98-odstoten,

enako kot učni uspeh ob zaključku leta.

Na šoli smo v tem letu prijavili dva nova

inovacijska projekta: Internatski športni

oddelek v gimnaziji (Miha Verbec, Vojka

Šilc Herga, Desa Kapelj Gorenc) in

Šolanje na daljavo (Edi Kuklec).

Zunanji sodelavci pri izpeljavi športnega

programa v tem letu so bili: Edi Kuklec -

lokostrelstvo, Nejc Višnikar - košarka,

Teniški klub ŽAK - tenis, Miloš Rus, Igor

Fenko - nogomet, Iztok Kšela   odbojka.

Za trenerje smo pripravili tri trenerske

biltene z vsemi informacijami. Pripravili

smo en skupni trenerski zbor ter uvedli

redne tedenske koordinacije trenerjev,

razrednikov, koordinatorjev in

vzgojiteljev v oddelkih internatskega tipa. Učiteljski zbor se je povečal še za nekaj novih članov

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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Naj dijakinja šole je postala športnica

Tamara Stankovič, ki je decembra

prejela nagrado sklada Roka Petroviča za

nadpovprečne šolske in športne uspehe.

Decembra je bilo skupaj z Zavodom RS

za šolstvo pri nas organizirano

izobraževanje za delo v športnih

oddelkih za športne in pedagoške

koordinatorje iz cele Slovenije.

Prvega septembra smo pripravili sprejem za najboljše maturante.

Naj dijakinja šole je postala športnica Tamara Stankovič, ki je decembra prejela nagrado

sklada Roka Petroviča za nadpovprečne šolske in športne uspehe.

Izobraževanje pedagoških koordinatorjev iz cele Slovenije

Kronika - šolsko leto 2001/02

Prvega septembra je v šolske klopi sedla prva generacija

homogenega nogometnega internatskega oddelka.
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V okviru Prešernovega kulturnega tedna

od 4. do 15. 2. 2002 smo v šolski

telovadnici gostili Vlada Kreslina z

Malimi bogovi. SLIKA 96

Šole v naravi smo se udeležili v mesecu

septembru, januarju, februarju in v

mesecu juniju.

Seminar za pridobitev naziva in licenc za učitelje smučanja smo organizirali v Kranjski Gori

Na šoli smo tudi v tem letu imeli kar

nekaj obetavnih športnikov: Rok

Benkovič - smučarski skoki, Matej Lepej,

Tina Potokar - kegljanje, Tina Obrez -

tenis, Klemen Bauer, Peter Dokl -

biatlon, Blaž Jelenc, Andrej Jezeršek -

nordijska kombinacija, Matija Zaviršek -

Kronika - šolsko leto 2001/02
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smučanje, Jernej Damjan- smučarski

skoki, Matej Marcen, Boštjan Kaluža -

lokostrelstvo, Špela Muha - karate, Katja

Križan - ples, Simon Mohorovič - judo,

Andrej Flajs, Bojan Kristan, Luka Brulec,

Jelena in Leda Strel - odbojka, Sandra

Piršič - košarka, David Špiler - rokomet,

Florijan Ambrožič - tek na smučeh,

Samir Handanovič, Mišo Brečko,

Andraž Kirm, Bojan Jokič nogomet,

Sašo Bertoncelj, Janja Markuš-

gimnastika, Mojca Rode, Maja

Gradinjan - ritmična gimnastika, Jošt

Zakrajšek - kanu, Tamara Stankovič -

kotalkanje, Martin Vrhovšek   plavanje.

Najboljšim izmed njih smo decembra

podelili priznanja Zlati discobolos.

Prejeli so jih: Sandra Piršič košarka,

Matej Marcen   lokostrelstvo, Matija

Zaviršek   smučanje, Martin Vrhovšek

plavanje; Špela Kadunc   ples. Prireditev

je s svojim nastopom popestril Zoran

Predin. Obiskal pa nas je tudi selektor

nogometne reprezentance Srečko

Katanec, saj smo to leto na šoli vpisali

prvo generacijo nogometnih homogenih

internatskih oddelkov.

Jadranje v Portorožu Srečko KatanecZoran Predin

Kronika - šolsko leto 2001/02
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Šolsko leto 2002/03

Tudi to leto ne smemo pozabiti na učiteljski zbor.

Programi izobraževanja so potekali v 24

oddelkih, od tega v 13 športnih. Redno

vpisanih dijakov in dijakinj je bilo 542,

od tega 242 v športne oddelke. Uspeh na

maturi je bil 90- odstoten.

Tedensko se je sestajal kolegij ravnatelja.

Potekale so priprave in dogovori z

Rokometno zvezo Slovenije za vpis

homogenega rokometnega oddelka.

Na šoli je potekalo šest inovativnih

projektov v okviru republiškega

krovnega projekta Skriti zaklad, kjer je

sodeloval skoraj celoten učiteljski zbor.

Vsak projekt je imel svojega

koordinatorja:

- Internatski športni oddelek v gimnaziji;

(Miha Verbec)

- Šport in šola na enem mestu; (Igor

Slobodnik)

- Eksponentna in logaritemska enačba v

šoli in življenju; (Iztok Usenik)

- Mene malo drugače - ocenjevanje v

športnih oddelkih; (Edi Kuklec)

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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- Vodnik po psiholandiji;(Marjeta Kline

Suzič)

- Motivacija pri pouku matematike v

športnih oddelkih gimnazije.(Furlan

Gabriela)

Za učitelje je deloval krožek za boljšo

kakovost pedagoškega dela. Vodila ga je

Olga Paulič. Pripravljal je koristne,

vzorne nastope, ki so jih lahko obiskovali

vsi učitelji. Pripravili so tudi projektno

medpredmetno ekskurzijo za učitelje, v

Kranj, podprto z predstavitvijo in

delovnimi listi, pred odhodom.

Dogajanje na šoli je bilo pestro in

dejavnosti so bile dobro obiskane. Dijaki

so obiskovali in sooblikovali šolsko

glasilo, šolski radio, kulturno-umetniške

večere, športne aktivnosti v okviru FIT

LIGE in šolskih tekmovanj, video, foto in

računalniško dejavnost, debatno in

retorično skupino v sklopu projekta

ŠILA, raziskovalne naloge v okviru

projekta Znanost mladini, prostovoljno

socialno delo, knjižnična dejavnost,

projekti v okviru Zdrave šole, dejavnosti

v okviru Dijaške iniciative, biološka

tabora v Kranjski Gori in v Rovinju. V

okviru projekta Odprta šola je potekalo

12 različnih dejavnosti. Že četrto leto je

potekalo tekmovanje za naj razred. Naj

Na šoli smo gostili zanimive goste, med njimi Arturja Šterna in Jerneja Kuntnarja

Plaketo Zlati discobolos za športne uspehe so prejeli: David Špiler - rokomet, Tina Potokar -

kegljanje, Rok Benkovič - smučarski skoki, Miha Trdan - kegljanje, Peter Dokl - biatlon,

Klemen Bauer - biatlon.

razred je bil 4. e, fit razred pa 4. d.

Naj dijakinja šole je postala Barbara

Šuštaršič iz 4. e.

Od 3. do 7. 2. 2003 so potekali

Prešernovi dnevi kulture.

Plaketo Zlati discobolos za športne

uspehe so prejeli: David Špiler -

rokomet, Tina Potokar - kegljanje, Rok

Benkovič - smučarski skoki, Miha Trdan

- kegljanje, Peter Dokl - biatlon, Klemen

Bauer - biatlon.

20. 1. 2003 smo gostili na gimnaziji

prireditev Olimpijski ogenj v okviru

EYOF. Gosta prireditve sta bila Miro

Cerar in Brigita Bukovec. Glasbena

gostja je bila Agnes Komljenac. Nosilci

olimpijskega ognja so bili naši dijaki:

Sandra Piršič - košarka - članica državne

reprezentance, udeleženka kvalifikacij za

EP sredozemskih iger, EP do 20 let, Jošt

Zakrajšek - kanu - nosilec medalj s

svetovnih in evropskih prvenstev in

mednarodnih tekem, Blaž Jelenc - tek na

smučeh - udeleženec Olimpijskih iger

mladih na Finskem, mladinskega SP v

Nemčiji, kontinentalnega pokala v

Avstriji, Jelena Strel Kosmač - odbojka -

članica državne reprezentance,

udeleženka kvalifikacij za EP.

Tudi v tem letu so se dijaki športniki

udeležili dveh šol v naravi v vsakem

letniku, ene poletne in ene zimske.

Kronika - šolsko leto 2002/03
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Na finalu srednješolske atletike se je ravnatelj ponosno slikal z zmagovalci. Tudi v odbojki na mivki so bila dekleta državne prvakinje, fantje pa so zasedli 4. mesto

Drugi letniki na Krvavcu Prvi letniki v Kranjski gori

Kronika - šolsko leto 2002/03
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Demonstracija pobiranja s tal

Organizirali smo tečaj za pridobitev naziva učitelj smučanja. Urejene smuči so pogoj za varno

smuko, zato smo poprijeli za orodje. Matematika je ena čudna zver, na gimnaziji tudi pišemo "kontrolke"

Dijakinje so uredile svojo matično učilnico po svojem okusu.

Kronika - šolsko leto 2002/03
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Šolsko leto 2003/04
Šolo je obiskovalo 567 dijakov in

dijakinj, od tega 304 v športnih oddelkih.

Program je potekal v 10 splošnih in 15

športnih oddelkih.

Na uradnem sprejemu prve generacije rokometnega homogenega oddelka so bili prisotni tudi

Sonja Čotar, Marta Bon in Zoran Jankovič.

Prva generacija homogenega rokometnega oddelka

Na uradnem sprejemu prve generacije

rokometnega homogenega oddelka so

bili prisotni tudi Sonja Čotar, Marta Bon

in Zoran Jankovič.

V tem letu je uspešno napredovalo 92

odstotkov dijakov. Maturo je opravilo 93

odstotkov dijakov. Tega leta je bila na

šoli prva zlata maturantka v zgodovini

Gimnazije Ljubljana Šiška, Saša Pirc.

V tem šolskem letu je v sodelovanju s

Šolo za ravnatelje potekal projekt Učeča

se šola. Projektno skupino so sestavljali

Miha Verbec, Olga Paulič, Slavica

Makuc Bric, Magda Marciuš, Majda

Kuželički Burgar, Jana Koncilija in Iztok

Usenik. Potekale so aktivnosti za

izboljšanje medsebojnih odnosov in dvig

kakovosti pedagoškega dela.

V poročilu ravnatelja je bilo poudarjeno,

da so pedagoški delavci s svojimi pisnimi

prispevki veliko sodelovali v revijah in

Prvič smo vpisali homogen

rokometni oddelek, ki je edini v

Sloveniji.

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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časopisih ter izdali strokovno publikacijo

Vzgoja in izobraževanje na Gimnaziji

Šiška.

V avgustu je bilo za vse pedagoške

delavce šole organizirano izobraževanje

o motivaciji dijakov pri pouku. Na

internem izobraževanju so bile

poudarjene priprave na pouk, motivacija

in izvedba pouka. Predaval je Viljem

Ščuka. Profesorji so se spoznali tudi z

učno tehnologijo, s katero razpolaga šola

Profesorski zbor se je takole postavil pred objektiv

Kronika - šolsko leto 2003/04
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O posebnostih postopkov in izrekanja

vzgojnih ukrepov sta predavali

predstavnici Inšpektorata RS za šolstvo.

Posebej so se sestali razredniki in

obnovili znanje o delu in nalogah

razrednika.

Za mlajše učitelje in vse, ki so to želeli ali

potrebovali, je ponovno, celoletno

deloval krožek za boljšo kakovost

pedagoškega dela.

Pri izvajanju športnega programa so

sodelovali strokovnjaki: Edi Kuklec -

lokostrelstvo, Miloš Rus, Miloš Kostič,

Posebej so se sestali razredniki in obnovili znanje o delu in nalogah razrednika. Kranjska gora

PortorožGozd Martuljk
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Iztok Kavčič, Dejan Pivk - nogomet,

Iztok Kšela, Miha Premlč, Oleg

Gorbachov - odbojka, Čotar Sonja -

rokomet.

Šole v naravi so bile izvedene v januarju,

februarju in juniju. Vsebine so bile

zanimive in pestre, nogometni oddelki

pa so bili na pripravah skupaj z

reprezentancami svojega letnika.

Dijaki so se tudi tega leta udeleževali

ekskurzij.

Nogometni oddelek naše tretje

generacije in rokometni oddelek prve

Rogla Ekskurzija po Koroški

PragaBudimpešta

Kronika - šolsko leto 2003/04
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generacije sta se za spomin postavila

pred fotoaparat.

Nogometni oddelki so se zbrali na

zaključnem turnirju, kjer so nagradili

najboljše dijake po učnih in športnih

kriterijih. Bojan Jokič je bil proglašen za

dijaka z največjim napredkom v športu,

prejel pa je tudi štipendijo NZS za učno

in športno uspešnost.

Maja 2004 je bilo organizirano

tradicionalno letno srečanje na kulturno

umetniškem in športnem področju

staršev, trenerjev in profesorjev. nogometni oddelek

rokometni oddelek Oddelek 1. a z razredničarko Matejo Turk je pripravil predstavitev razreda
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Eden izmed športnih dni je potekal v adrenalinskem parku.

Priznanja Zlati diskobolos so tega leta

prejeli: Bojan Kristan - odbojka, Sanel

Ljutić - taekwondo, Tina Obrez - tenis,

Luka Brulc - odbojka, Urška Pečnik -

atletika, Sašo Bertoncelj - gimnastika,

Julija Kamnar - gimnastika, Ernes Suljić -

gimnastika, Miha Kavaš - squash.

Maturantski ples je bil v dvorani hotela Union.

Bojan Jokič je bil proglašen za dijaka z

največjim napredkom v športu.

Kronika - šolsko leto 2003/04
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Šolsko leto 2004/05
Gimnazija Ljubljana Šiška je v šolskem

letu 2004/2005 izvajala gimnazijski

program v 9 splošnih oddelkih ter v 17

športnih oddelkih. Uspeh na maturi je bil

93-odstoten.

Naj dijakinja je bila športnica Bilka Strel.

V decembru 2004 so dijaki in profesorji

prejeli priznanje za športno potezo leta

2004. Prizadevali so si za vključevanje

oseb s posebnimi potrebami na tekaške

prireditve. Dijaki in profesorji Gimnazije

Ljubljana Šiška so pokazali, da se kaže

moralna osebnostna in družbena zrelost

tudi v tem, koliko in kako smo sposobni

pomagati drugim in jih vključiti v svoj

življenjski prostor. Če so dijaki

Gimnazije Ljubljana Šiška kazalec

vrednot mladih, potem se nam za

prihodnost ni treba bati. Šola je na ta

način najbolje sledila doktrini, kjer se uči

mlade za življenje. Dijaki so poslušali

predavanje o prilagojeni športni vadbi in

specialni olimpijadi, sodelovali pri vadbi

teka na stadionu ŽAK, pri čemer so

vodenje vadbe prevzeli sami in jo

izvrstno izvedli. Kot spremljevalci so 12.

Štirinajst dijakov je sodelovalo v projektu "Slovenija teče", kjer so kot partnerji prostovoljci

pomagali pri treningih in na tekmovanjih učencem in dijakom z Downovim sindromom.

Dijaki z Downovim sindromom na olimpijskem teku v ljubljanskem parku Tivoli
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6. 2004 množično sodelovali na

olimpijskem teku v ljubljanskem parku

Tivoli, dva udeleženca spremljevalca pa

sta 24. 10. 2004 sodelovala na 9.

Ljubljanskem maratonu.

Štirinajst dijakov je sodelovalo v projektu

"Slovenija teče", kjer so kot partnerji

prostovoljci pomagali pri treningih in na

tekmovanjih učencem in dijakom z

Pohod na sleme je vedno posebno doživetje zaradi razgleda

Smučanje v Kranjski gori

Poleg smučanja so dijaki 2. letnika v Kranjski Gori poslušali tudi predavanja v okviru vzgoje za

mir, družino in nenasilje

Downovim sindromom. Nosilki

dejavnosti v šoli sta bili Olga Paulič in

Magda Marciuš.

Profesorica biologije Helena Černe

Hladnik je izvedla raziskavo Ugotavljanje

poznavanja in stališč dijakov v zvezi z

genskim dopingom.

Šole v naravi so bile zanimive in poučne.

Kronika - šolsko leto 2004/05
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Nogometni razredi so bili na Rogli skupaj z reprezentanco

Športni dan v adrenalinskem parku v Bohinju, je bil atraktiven

Vodja ekskurzije v Berlinu je bila Tatjana Živec.

Dijak David Satler je prejel nagrado sklada Roka Petroviča za izjemne dosežke

Kronika - šolsko leto 2004/05
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Z nogometnimi oddelki smo se prvič

udeležili svetovnega nogometnega

prvenstva ISF, ki je potekalo 16. do 24.

aprila na Danskem. Dijaki so med 36

ekipami zasedli 12. mesto. Ekipo so

sestavljali Jan Koprivec, Žan Grešovnik,

Anže Hvalec, Iztok Štus, Alen Balažič,

Niko Srt, Jure Slomšek, Milan

Damjanovič, Blaž Marolt, Marko Kocič,

Etien Velikonja, Jan Zibelnik, Almir

Canovič, Rahen Sadiki, Luka Majcen,

David Satler in Gal Simič. Strokovno so

za ekipo skrbeli Iztok Kavčič, Miloš

Kostič, Dejan Balažič in Desa Kapelj

Gorenc. Kot vodja delegacije je bil

predstavnik Zavoda za šport, Jernej

Peterlin. Projekt je organizirala Desa

Kapelj Gorenc.

Na šoli je potekalo tudi tekmovanje za fit

razred in naj razred. Zmagovalci so prejeli torte. Nogometne oddelke je obiskal predsednik FIFE Sepp Blatter. Za nas je bil to velik dogodek, zato smo se postavili pred objektiv za zgodovinski posnetek.
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Na informativnem dnevu v februarju smo pripravili vrsto zanimivih predstavitev. Pri sprejemu novega nogometnega oddelka je sodeloval tudi legendarni Brane Oblak

Kronika - šolsko leto 2004/05

Decembra smo najboljšim športnikom

podelili plakete Zlati discobolos. Te so

prejeli: Igor Cvetek - hokej, Luka Lenič -

šah, Matej Lepej - kegljanje, Simon

Mohorovič - judo, Erika Fabjan -

odbojka, Samir Handanovič - nogomet,

Branka Zec - rokomet, Katja Križan -

ples. Na prireditvi so nas obiskali tudi

gostje.
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Nogometni oddelki so se ponosno slikali z nagrajencem Samirjem Handanovičem in

reprezentantom Mišom Brečkom, ki je prišel čestitat svojemu sošolcu za prejeto plaketo.

Januarja je prevzel vodenje šole novi ravnatelj Peter Škerlj. Dosedanjemu ravnatelju, Mihi

Verbcu smo za uspešno in predano vodenje šole podelili častno plaketo Zlati Diskobolos.Poslovili smo se od prve generacije nogometnega oddelka, ki je uspešno zaključila šolanje

Kronika - šolsko leto 2004/05

GIMNAZIJA ŠIŠKA



72 Kronika - šolsko leto 2005/06

Šolsko leto 2005/06
Gimnazijski program se je v tem šolskem

letu izvajal v 26 oddelkih, od tega 17

športnih. Rezultat na maturi je bil 97-

odstoten.

Dijakinje rokometašice so se od 25 do

30. marca udeležile svetovnega prvenstva

ISF v Franciji, v mestu Limoges. Zasedle

so 13. mesto. Ekipo so sestavljale: Lina

Krhlikar, Ivana Mimič, Ana Gros, Nina

Zibelnik, Sanela Nuhanovič, Amra

Pandžič, Nastja Šenk, Sandra Peterlin,

Špela Kogovšek, Anja Fuchs, Dunja

Čebular, Nina Galič, Katarina Ceglar in

Urška Vidic. Strokovno sta ekipo vodili:

Saša Vesel in Sonja Čotar. Organizacijo

projekta je vodila Saša Vesel.

Aprila smo se udeležili svetovnega

prvenstvu ISF v odbojki v Poreču. Z

ekipama dijakov in dijakinj smo se

uvrstili na 8. in 9. mesto. Dogodivščin je

bilo polno, naši ekipi pa sta bili zelo veseli

in polni optimizma, tako da se je eden

izmed profesorjev spremljevalcev na

Dijakinje rokometašice

Odbojkarska ekipa

vsakodnevnem jutranjem prebujanju s

tekom ob obali spomnil šale: Katera

ekipa v hotelu po hodnikih poje od

veselja? Odgovor: Tista, ki še ni igrala s

Šiškarji. Ekipo dijakov so sestavljali Rožle

Menart, Gregor Ropret, Miha Pungerl,

Klemen Čot, Niko Akrap, Maj Janoš
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Pelko, Mitja Slobodnik, Miha Sodja,

Urban Pungerl, Bernard Bezek, David

Ramovž in Anže Pečan. Strokovno sta

ekipo vodila Igor Slobodnik in Klemen

Gutman. Ekipo dijakinj so sestavljale

Simona Habjan, Ana Flegar, Tamara Ris,

Tina Smolej, Tjaša Dobnikar, Sanja

Vidič, Urša Potočnik, Mojca Pene,

Elmina Handanovič in Dijana Kurtovič.

Strokovno sta ekipo vodila Oleg

Gorbachov in Desa Kapelj Gorenc.

Organizacijsko sta projekt vodila Igor

Slobodnik in Desa Kapelj Gorenc.

Učitelji smo imeli v okviru šole

organizirana interna izobraževanja:

Uporaba elektronske pošte,

moderatorsko delavnico Kdo smo in

kam gremo?, Delo razrednikov, Uporaba

nove IKT, Uporaba tehnologije za

pripravo sodobnih učnih gradiv,

Projektno in inovativno pedagoško delo

strokovnih delavcev. Pozimi smo imeli

licenčni seminar za poučevanje

smučanja v Kranjski Gori.

Oktobra smo imeli predstavitev

nogometnih oddelkov na 5.

Mednarodnem posvetu Schulen fuer

Leistungssport im internationalen

Vergleich - Nachwuchsleistungssport als

Chance zur Persoenlichkeitsentwicklung

v Bertehsgadnu v Avstirji. Predstavitev so

pripravili Vojka Šilc Herga, Tatjana

Živec, Miloš Rus in Adrijana Segalla.

Sodelovali smo v mednarodnem

projektu partnerstva osnovnih in

srednjih šol s Filozofsko fakulteto in

Fakulteto za šport.

Izvedeno je bilo predavanje Centra za

socialno delo s tematiko Nasilje nad

otroki.

Sodelovali smo v projektu Učeča se šola

s tematiko A klima štima, ki je potekal v

maju v Hostlu Celica na Metelkovi.

V okviru tekmovanja za naj razred so na

šoli potekala tekmovanja iz logike,

slovenskega jezika in književnosti,

Učitelji na licenčnem seminarju za poučevanje smučanja v Kranjski Gori.

Skupno zmago in nagradni izlet so si prislužili dijaki 1. c.

Kronika - šolsko leto 2005/06
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geografije, kemije in biologije, angleščine,

matematike, zgodovine in nemščine.

Skupno zmago in nagradni izlet so si

prislužili dijaki 1. c.

V januarju se je upokojila dolgoletna

pomočnica ravnatelja in razredničarka

prve generacije športnega oddelka Olga

Paulič. Učiteljski zbor se je poslovil od

nje na srečanju v veliki sejni sobi. Vzdušje

je bilo prijetno, čeprav smo se razšli po

dolgih letih plodnega sodelovanja in

slovo od sodelavcev nikoli ni lahko.

Kronika - šolsko leto 2005/06
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Izšli sta dve številki šolskega glasila

Razglašeno.

Dijaki so na pobudo Helene Čretnik, pri

likovnem pouku izdelali glinene izdelke

na temo Nasilje med mladimi. S tem se je

naša šola, kot ena izmed redkih šol,

odzvala na razpis natečaja Centra za

socialno delo Šiška v sklopu projekta

Labirinti. Glineni izdelki dijakinj in

dijakov GLŠ so bili kot edina mala

plastika predstavljeni na razstavi v

prostorih Učno vzgojnega centra Šiška,

in sicer ob sočasni izdaji časopisa

Labirinti. Razstavo je 16. 12. 2005 odprla

ljubljanska županja Danica Simšič, kateri

je naša dijakinja Ines Voje izročila svoj

prvonagrajeni izdelek z naslovom

Skrajnost. Nagrade za izdelke so bile

podeljene še šestim dijakinjam in

dijakom naše šole. Razstava glinenih

izdelkov naših dijakov je bila ponovno

javno na ogled, med 31. 1. in 17. 2. 2006,

v Informacijski pisarni Mestne občine

Ljubljana, kamor so bili povabljeni tudi

vsi sodelujoči dijaki, njihovi starši in

delavci naše šole.

Na svetovni dan voda, 22. 3. 2006, so

naši dijaki na Forumu mladih

Armalovega sklada Mariborske livarne v

Mariboru z raziskovalnimi nalogami iz

področja biologije, pod mentorstvom

Milana Jontesa, raziskovalno nalogo pri

LUM, z naslovom Zgodovinski razvoj

pip, plakatom in računalniško projekcijo

vodnih (sanitarnih) pip in vodnjakov

glinenih izdelkov, predstavljali našo šolo.

Ljubljanska županja Danica Simšič z nagrajenimi dijakinjami Zgodovinski razvoj pip

Razstava glinenih izdelkov

Dijaki nogometnih oddelkov so tega leta

gostili v naši telovadnici otroke - avtiste.

Kronika - šolsko leto 2005/06
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V Združenih državah Amerike je NASA

na mednarodnem razpisu izbrala

Gimnazijo Ljubljana Šiška kot eno

izmed 500 šol z vsega sveta, in jo tega leta

povabila k sodelovanju. Naša gimnazija

je tako prva in hkrati tudi edina šola v

Sloveniji, ki se je simbolično udeležila

aktivnosti 4. maja 2006 ob dnevu vesolja.

Nasa je na šolo poslala plakat in

predstavitveno brošuro svojega

Miha Mustar s Centra za forenzične

raziskave.

delovanja. Organizirali smo zbiranje

podpisov dijakov in profesorjev,

podpisani plakat pa smo poslali nazaj v

Naso za dogovorjeno misijo v vesolje.

Dijaki 1. b in 1. f so tega leta izdelali 3D

modele živalskih in rastlinskih celic.

Pripravili so razstavo v avli šole.

1. februarja smo na šoli gostili gospoda

Miho Mustra s Centra za forenzične

raziskave. Kot strokovnjak za preiskavo

bioloških sledi je naše dijake seznanil s

svojim delom in predstavil delovanje

oddelkov na Centru za forenzične

raziskave.

Prav tako smo v okviru projektnega

tedna sodelovali z mednarodno zvezo

Science across the World na temo

"Talking about Genetics". "Exchange

form", ki so ga izdelali naši dijaki v okviru

projektnega tedna, je bil izbran za

najboljšega v mesecu marcu. Informacije

o gensko spremenjeni hrani smo si

izmenjali z makedonsko, bolgarsko in

nemško gimnazijo.

Šole v naravi smo imeli v Kranjski Gori

in Bohinju pozimi. Poleti pa  na Krku in

Portorožu.

Šola v naravi v Kranjski Gori
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V okviru OIV so imele tri skupine program tehnik sproščanja in masaže.

KrkPortorož

Bohinj

Kronika - šolsko leto 2005/06
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Plakete Zlati discobolos so tega leta prejeli: Andreja Žegarac - ritmična gimnastika, Lina

Krhlikar - atletika, rokomet, Simona Fabjan - odbojka na mivki, Tamara Barič - biatlon,

Amra Pandžič - rokomet, Gašper Vidmar - košarka, Špela Peterlin - rokomet, Anja Puc -

atletika.

Na ekskurziji v Piranu so dijaki spoznavali kulturne znamenitosti

Zaključni dan šolskega leta smo posvetili izobraževanju in druženju
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Šolsko leto 2006/07
Gimnazijski program smo izvajali v 17

športnih oddelkih ter v 9 splošnih

oddelkih.

K maturi je pristopilo 107 dijakov, od

tega so maturo opravili 104 dijaki oz. 97

odstotkov.

V tem letu smo bili učitelji zelo aktivni in

ustvarjalni v iskanju idej za izboljšave na

šoli. Od 30. 8. do 10. 10. 2006 smo

predstavniki učiteljev, dijakov, staršev,

vzgojiteljev, trenerjev in drugih delavcev

šole razmišljali o Gimnaziji Ljubljana

Šiška do leta 2015 ter o vrednotah naše

šole. Izbrali smo delavnost, optimizem,

poštenost, prilagodljivost, sodelovanje,

solidarnost, spoštovanje, zaupanje in

znanje. 5. 10. smo vsi učitelji izvedli

delavnico naše vrednote. 11. 5. smo

svečano razglasili vrednote GLŠ ob

prisotnosti predstavnikov dijakov in

učiteljev.

Naš bonton je bil izobešen v vseh

učilnicah in na hodnikih po šoli. Učiteljski zbor

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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V tem letu so bila organizirana tematska

srečanja za starše: 27. 9. 2006:

Sodelovanje šola - starši, vpliv vrstnikov

pri odraščanju, 8. 11. 2006, Psihologija

mladostnika športnika, 15. 1. 2007,

Učenje odgovornega ravnanja, likovna

delavnica in športno srečanje, 6. 2. 2007:

Izbira maturitetnih predmetov, 4. 4.

2007: Kaj pa droge?

Izobraževanje za učitelje smučanja smo

izvedli na Rogli 6. in 7. januarja.

Dogajanje na šoli je bilo tega leta res zelo

ZELENI PLANET

Zemlja, ki postala je vsa topla,

prebrali smo v časopisu Hopla.

Kateri plini so jo povzročili

nas mediji o tem so obvestili.

CO2 je kralj med onesnaževalci,

na CH4 prisegli so kmetovalci.

Da jutri lepše bi bilo in ohranili čisto bi H2O,

zamislimo se nad ravnanjem in prenehajmo z onesnaževanjem.

Ledeniki vsi se že talijo,

zeleni planet ogrozili smo z umazanijo.

Poskrbimo, da planeti drugače se vrtijo.

S čim sooča se naš planet?

Ali človek postaja vse bolj zadet?

Zakaj ne bi imeli boljši ta naš svet?

Dino&Rožle, 3. d

pestro. Da si osvežimo spomine bomo

našteli nekaj dogodkov: 28. 9. 2006 so

dijaki v okviru med predmetne povezave

biologija-slovenščina odšli v Semeniško

knjižnico in v živalski vrt. Pripravili smo

posodobitev predstavitvenega filma za

promocijo športnih oddelkov. Izdelan je

bil tudi novi plakat za informativni dan za

potrebe promocije šole. 22. 4. 2007 - na

dan zemlje - je na šoli potekala vrsta

aktivnosti: razstava o podnebnih

razmerah je bila postavljena v šolsko

avlo, potekale so ustvarjalne delavnice pri

kemiji, izdelovali smo plakate in z anketo

pridobili mnenja dijakov. Ta dan so

dijaki pisali pesmi na to tematiko.

Dijaki so bili v tem letu dejavni tudi pri

likovnem ustvarjanju. Obiskovali so

grafično delavnico Tivolska maj'ca v

MGLC-ju, kjer so s pomočjo grafičnega

mojstra izdelali grafično nalogo sitotisk

na majice. Te so bile razstavljene v

učilnici za likovno umetnost v času

informativnega dneva.

Izdelali so slikarsko-kiparske/prostorske

izdelke - asemblaže in kolaže, ki so bili

vključeni v natečaj projekta Labirinti

CSD Šiška na temo Nasilje med
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THE ŠIŠKA PROTOKOL

Pazimo na naš planet,

da bomo imeli kje živet.

Temperaturo v hiši znižuj

in v smučarskih štumfih zmrzuj.

Prhaj se dvakrat na leto,

za zdravniški pregled in novo leto.

Namesto z avtom se pelji s kolesom,

ampak pazi, da ne boš imel zmenek z drevesom.

Letalo je velik potrošnik goriva,

zato ne pozabi, da RED BULL ti da krila.

Pust čisto vodo pr'mer,

save water, drink beer.

To bi bil naš moder nasvet

za vse tiste k' hočte met čez 50 let še kje žvet.

Ana, Tijana, Nina, 3. b

Mlinar, Andrej Fajfar, Matic Fink, Mitja

Novinič, Žan Rant Roos, Matej Rapnik,

Tadej Ramšak, Borut Smajila, Luka

Vrhunc Pfeifer, Jan Zibelnik, Matic

Žitko, Anej Wagner, Erik Marinšek in

Denis Berginc. Strokovno so za ekipo

skrbeli Miloš Kostič, Iztok Kavčič, Goran

Sentič in Dejan Balažič. S pomočjo

staršev smo pol leta po Sloveniji zbirali

sredstva. Udeležbo na tekmovanju nam

mladimi. S tem so se naši dijaki s svojimi

likovnimi izdelki že drugič zapored

vključili v navedeni natečaj in zanje

prejeli nagrade.

Od 14. do 22. aprila so se dijaki

nogometnih oddelkov udeležili

svetovnega prvenstva ISF v Čilu in

dosegli odlično peto mesto. Ekipo so

sestavljali dijaki Alen Balažič, Robert

Berič, Božič Blaž, Antonio Delamea

Svetovno prvenstvo ISF v Čilu
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je omogočilo 97 donatorjev.

Organizacijsko je projekt vodila Desa

Kapelj Gorenc. Za njih je med

prvenstvom v domači pisarni navijal tudi

takratni ravnatelj Peter Škerlj.

Maja smo se udeležili evropskega

prvenstva srednjih šol v namiznem

tenisu v Zagrebu. Ekipo so sestavljali Ana

Verdinek, Tamara Novak, Luka Pavič,

Dejan Pupčevič in Jaka Golavšek. Dijake

sta spremljala Franci Bohinc in Tomaž

Bernot.Peter Škerlj

Rokometaši so tega leta postali državni prvaki, dekleta pa so bila druga
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Tega leta smo dobili novo kemijsko učilnico Zimska šola v naravi v Kranjski Gori

Skupina Moronom

doživeto predstavili trubadursko liriko.

Gromek aplavz so si dijaki zaslužili tudi z

uprizoritvijo satiričnega skeča

"Marjanovo življenje", ko so posebnosti

starorimskega etosa aktualizirali v

sodobnih razmerah. Za trdosrčnike je

poskrbela šolska metalska skupina

Moronom, ki je z vižami v višji prestavi

zadovoljila "temačnejšo" publiko.

Dijaki vseh prvih in drugih športnih

oddelkov so imeli zimske šole v naravi.

V mesecu oktobru in decembru 2006 ter

marcu in maju 2007 so se pred očmi

kulture željnih šolarjev, učiteljev, staršev

in ostalih odvrteli naslednji dogodki:

gledališki nastop skupine Dejmo stisn't

teater, glasbeno satirični program dua

Slon in Sadež, improvizirano pesnjenje

Andreja Rozmana - Roze ter program

internih šolskih umetnikov. Zlasti slednji

so v zadnji majski predstavi najbolj ganili

vrstnike, ko so prelestno žvrgoleli in
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Organizirane so bile v Kranjski Gori,

Bohinju in na Rogli. Nogometni oddelek

je na smučanju obiskal tudi Rudi Zavrl,

predsednik NZS.
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Dijaki prvih in tretjih športnih oddelkov

so imeli tudi letno šolo v naravi. Za 1.

letnike je potekala v Bohinju, za 3. letnike

pa na Krku. Nogometni oddelki so imeli

poletne priprave na Rogli.
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Ustvarjajmo skupaj

Tehnike sproščanja in masaža Prostovoljno socialno delo

Za 2. in 3. letnike smo v okviru OIV

organizirali izbirne dejavnosti:

Spoznavanje Krasa, Smučanje in

bordanje, tečaj Osnovne tehnike

psihološke priprave v športu, Rokomet

malo drugače, Biologija za nadobudneže,

Psihologija in jaz, kreativna delavnica

Ustvarjajmo skupaj, Vrednote GLŠ,

Prostovoljno socialno delo, ekskurzija v

Tunizijo, Toskano s Sardinijo, v Benetke,

Prago in na Dunaj, Tehnike sproščanja

in masaža ter Astronomija. Nogometni

oddelek 3. c je imel ekskurzijo po

Hrvaški, Srbiji in Bosni z gostovanji po

klubih.
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Prejemniki plakete Zlati discobolos v

tem letu so bili: Anže Damjan -

smučarski skoki, v njegovem imenu je

plaketo prevzel Jernej Damjan, Gregor

Ropret - odbojka, Nejc Glavaš - košarka,

Adela Šajn - gimnastika, Ana Tatalovič -

judo, Tina Razinger - judo.

Meseca maja je ravnatelj sprejel najboljše

športnike v jedilnici šole.

Naj dijak tega leta je bil Mitja Kralj,

plaketo šole pa so prejeli še Tamara

Barič, Tina Razinger, Boštjan Božič in

David Satler. Naj razred je bil 2.c.

Priznanja smo podelili na zaključni

prireditvi.

Prejemniki plakete Zlati discobolos

Najboljši športnikiZaključna prireditev
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Šolsko leto 2007/08
Na šoli je bilo redno vpisanih 569

dijakov in dijakinj. Imeli smo 17 športnih

in 8 splošnih oddelkov. Maturo je

opravilo 89- odstotkov dijakov.

29. 11. 2007 smo pripravili slavnostno

prireditev ob 15-letnici šole. Prireditev je

potekala v šolski telovadnici. Za pripravo

kulturno športnega programa je bila

zadolžena Adrijana Segalla. Za posebne

zasluge pri ustanavljanju, vodenju in

organiziranju dela Gimnazije Ljubljana

Šiška smo podelili priznanja Zlati

Diskobolos: Ludviku Horvatu, Sreču

Zakrajšku, Olgi Paulič, Jožetu Prelogu,

Stanetu Jeraju, Mihi Verbcu, Juretu

Novaku, Marjeti Kline Suzič, Petru

Škerlu, Igorju Slobodniku, Tomažu

Urbančiču, in Desi Kapelj Gorenc.

Učiteljski zbor
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4. 12. 2007 je ravnateljevanje prevzel Edi

Kuklec.
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Dijaki so bili vključeni v delo šolskega

glasila, šolskega radia, pri pripravi in

izvedbi kulturno umetniških večerov,

pripravi seminarskih in raziskovalnih

nalog, tekmovanjih iz znanja, knjižnični

dejavnosti, prostovoljnem socialnem

delu in šolskih športnih ligah.

Dijaki so obiskovali priprave na

tekmovanja iz znanj, tekmovali so za

najboljši ali t. i. NAJ razred. Posebej je

potrebno poudariti sodelovanje na

srednješolskih športnih tekmovanjih,

kjer so naši dijaki dosegli veliko odličnih

uvrstitev in rezultatov. Gimnazija

Ljubljana Šiška je obdržala prvo mesto v

Sloveniji pri točkovanju za najuspešnejšo

športno šolo. Poleg domačih tekmovanj

so posamezniki dosegali odmevne

rezultate v mednarodnem merilu.

Ekipa rokometašic je na Danskem od

29.3 do 6.4. zastopala slovenske

srednješolke na svetovnem prvenstvu

ISF in zasedla 9 mesto. Na

predstavitvenem večeru so predstavile

kulinarične dobrote Slovenije. Ekipo so

sestavljale: Barbara Jantol, Špela

Kogovšek, Katja Krajnčan, Tamara

Mavsar, Nives Ahlin, Saša Lipovšek,

Špela Osredkar, Neda Vujasinovič, Ana

Kosmač, Natalija Kundija, Neža Avbelj,

Katja Medved, Deborah Juriševič,

Rebeka Fink. Strokovno sta za ekipo

skrbeli: Saša Vesel in Sonja Čotar.

Organizacijo projekta je vodila Saša

Vesel.
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29. 3. 2008 je razvojni tim za celoten

učiteljski zbor organiziral izobraževanje:

spletne strani Gimnazije Ljubljana Šiška,

Dobri smo: Kako to prikazati navzven.

Izobraževanje je potekalo v obliki

delavnic.

Na šoli se je vse šolsko leto dogajalo zelo

veliko dejavnosti, OIV so bile pestre in

mnogoštevilne. Mladi raziskovalci so s

svojimi mentorji uspešno zastopali šolo

na tekmovanju Znanost mladini. Dijaški

parlament je aktivno deloval celo leto.

Šolski radio je oddajal vsak dan. Izdali

smo šolsko glasilo. Delo z nadarjenimi

dijaki je potekalo sistematično. V sklopu

projekta je bila prireditev "1. letniki se

predstavijo". Prostovoljci so bili tako kot

v preteklih letih zelo aktivni, predvsem v

vrtcih in pri delu s starejšimi občani.

Sodelovali so v dveh dobrodelnih

akcijah, Otroški nasmeh in Pismo srca.

Uspešno je bil izpeljan projekt Učenje za

učenje: S samozavedanjem do uspeha.

Potekalo je tekmovanje iz znanj za naj

razred in tekmovanja iz športa za fit

razred. Pri medpredmetnem

povezovanju sta izstopala projekta: Brez

kemije ne bi bilo lepih Egipčanov in

Vrednote pri športnikih. Potekali so še

projekti: Nogometni oddelek naj zadiha,

Športna psihologija na GLŠ, (M)učne

delavnice za dijake, Uvajanje portfolia pri
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tujih jezikih in "Moja pot". V mesecu

decembru smo organizirali licenčni tečaj

za učitelje smučanja. V okviru OIV so

bile zelo dobro obiskane strokovne

ekskurzije, program ustvarjalnih delavnic

in tehnike sproščanja.
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Aprila so nas obiskali Poljaki, dijaki

gimnazije iz Sosnowieca. Skupaj smo

posadili drevo prijateljstva v spomin na

naše sodelovanje in v počastitev tedna

zemlje ter leta medkulturnega dialoga. V

tednu dni druženja smo se skupaj

odpravili na Gorenjsko in Primorsko.

Konec leta smo vrnili obisk na Poljsko.

Mentorice so bile Mojca Horvat, Irena

Kordin, Vojka Šilc Herga. Skupina

dijakov pod vodstvom Vojke Šilc Herga

je obiskala šolo Janos van Neumann v

Budimpešti.
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Šole v naravi so bile v veliko zadovoljstvo dijakov, kar je razvidno iz utrinkov na slikah.
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Plakete Zlati discobolos smo dijakom

športnikom, ki so dosegli vidne

mednarodne uspehe, podelili v mesecu

decembru. Prejeli so jih: Matic Moličnik

- atletika, Nejc Filipič - atletika, Urban

Stare - karting, atletika, Saša Golob -

gimnastika, Robert Berič - nogomet. Za

posebne dosežke smo nagradili tudi

Adelo Šajn.

V mesecu juniju je bil organiziran

tradicionalni že deseti sprejem s torto pri

ravnatelju, za vse športnike, ki so bili

uspešni na srednješolskih tekmovanjih.

Maja 2008 smo se na sejmu izobraževanja predstavili strokovni javnosti s svojimi projekti in

sistemom šolanja.

Dijaki so v okviru fundacije Pismo srca zbirali odpadni papir. Veliko naših dijakov je prejelo

štipendijo fundacije Pismo srca. Projekt sta vodili Magda Marciuš in Desa Kapelj Gorenc.
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Šolsko leto 2008/09
Gimnazija Ljubljana Šiška je v šolskem

letu 2008/2009 izvajala gimnazijski

program v 8 splošnih oddelkih in 16

športnih oddelkih. Rezultat na maturi je

V mesecu septembru smo imeli krst prvošolcev.

bil 89-odstoten. Imeli smo štiri Zlate

maturante: Tajdo Brlec, Uršo Potočnik,

Nika Beseničarja in Gregorja Bobeka.
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V okviru mednarodne izmenjave dijakov

v programu Youth in Actionsmo naredili

korak iz srednje Evrope v deželo, ki se

Evropi šele približuje. Gostili in obiskali

smo mlade iz AGSL Genclik Kulubu iz

Aydina, glavnega mesta istoimenske

turške province ob Egejskem morju.

Gostili smo jih od 19. do 26. 4. 2009 v

Ljubljani, njihovi gostje smo bili od 3. do

10. 5. 2009 v Aydinu. Mentorice so bile:

Vojka Šilc Herga, Irena Kordin in Mojca

Horvat.

Na nagradnem natečaju Eureka mladi je

dijak Lenart Svetličič prejel zlato plaketo

za inovativno idejo "Varna kolesarnica".

Mentorica je bila Mojca Horvat.
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Dijaki so tudi to leto odpotovali na

strokovne ekskurzije. V času od 17. do

19. aprila so obiskali Dunaj.

3. aprila so odpotovali v Celovec, kjer so

si ogledali razstavo o življenju in delu

Ane Frank. Na ekskurziji v Sarajevo pa je

nastala skupinska slika udeležencev.

V okviru eTwining projekta smo se

povezali z francosko šolo Institut

Lemonnier iz Caena Dijaki so s

francoskimi vrstniki sodelovali v

matematičnih delavnicah za najstnike.

Obiskali so jih med 28. 3. in 2. 4. 2009 v

Franciji, kjer so dijaki predstavili svoje

celoletno delo, nato so se v slovensko-

francoskih matematičnih delavnicah

spopadali z matematičnimi nalogami v

angleškem jeziku. Popoldnevi so bili

namenjeni spoznavanju Normandije

(grad in muzeji Caena, srednjeveški

Bayeux z znamenito tapiserijo iz časa

Viljema Osvajalca, obale zavezniškega

izkrcanja v Normandiji na dan-D).

Dijaki so svoje naloge predstavili

predstavnikom Evropske agencije,

francoskega ministrstva za šolstvo in

francoske televizije. Z delom v tem

projektu so se mladi usposabljali za

različne vidike ravnanja z informacijami,

na njihovo iskanje, zbiranje, obdelavo,

shranjevanje in posredovanje, hkrati pa

pridobili tudi nepozabno medkulturno

izkušnjo. Projekt je vodila Vojka Šilc

Herga. Spremljevalec dijakov je bil tudi

Vasja Štukelj Kneževič.Sarajevo

Dunaj
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Naši dijaki so od 5. - 13. aprila zastopali

Slovenijo na 21. svetovnem prvenstvu

srednjih šol v nogometu v Turčiji, v

mestu Antalya,. Zasedli so 17 mesto.

Priprave na tekmovanje so potekale šest

mesecev. Najtežja naloga je bila zbrati

dovolj sredstev za pokrivanje vseh

stroškov. Logistiko in izvedbo projekta je

izpeljala Desa Kapelj Gorenc. Na pot

odšlo 18 dijakov letnik rojstva 1992 in

mlajši; Aleksander Bratina, Matej Duh,

Alen Kavčič, Anzej Kuhar, Urban Logar,

Rok Dernikovič, Primož Mlinarič, Tjaž

Polajžer, Matej Pučko, Marko Roškar,

Roland Smej, Žiga Bokal, Boštjan Strel,

Blaž Šujica, Vid Žargaj, Mladen Stojnič,

Rok Urbančič in Karba Blaž. Strokovno

so za ekipo skrbeli Dejan Jelnikar, Pavlin

Daniel, Dejan Balažič in Miloš Kostič.

V tem letu smo sodelovali z Inštitutom

za šport na Fakulteti za šport. Dijakom

smo nudili s pomočjo izokinetičnih

meritev kolenskega in ramenskega

sklepa vpogled v svojo telesno

pripravljenost in možnost, da v svoj

trenažni proces vključijo sklop

preventivnih vaj. Na osnovi rezultatov

meritev smo jim sestavili preventivni

program vadbe, ga izvajali tri mesece,

nato pa testiranje ponovili.
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Šola v naravi - Bohinj

Šola v naravi - nad Bohinjem
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Šola v naravi - Rogla

Učitelji za poučevanje smučanja vsako leto nadgrajujemo svoje znanje na licenčnih seminarjih.

To leto smo ga organizirali v Kranjski gori.

Šola v naravi - Planica

Taborni ogenj v Bohinju
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Naša šola je tradicionalno uspešna v tekmovanju ŠILA. V tem letu je naša ekipa odlična

Dijaki tretjega letnika nogometnega oddelka so v mesecu juniju obiskovali tečaj za nogometne

sodnike Na šolski prireditvi so se nam predstavili dijaki z različnimi talenti
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Tudi na tekmovanju mladih

raziskovalcev na vseh nivojih smo bili

uspešni. Najboljše raziskovalce in

njihove mentorje je sprejel župan Zoran

Jankovič.

Na državnih prvenstvih srednjih šol so

bili zelo uspešni judoisti in tradicionalno

rokometašice.
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Plakete Zlati diskobolos so prejeli: Etien Velikonja - nogomet, Ana Gros - rokomet, Tamara

Mavsar - rokomet, Špela Kogovšek - rokomet. Nagrado za posebne dosežke je ponovno prejela

Adela Šajn.
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Slikanje razredov je bilo zelo zanimivo in veselo predvsem za 2.b rokometni oddelek in 3.c nogometni oddelek.

V juniju smo pripravili sprejem najboljših

športnikov pri ravnatelju.
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Šolsko leto 2009/10
Maturo je opravilo 91-odstotkov

dijakov. Dva dijaka sta prejela naziv zlati

maturant: Lea Urbančič in Elmedin

Dedić.

V tem letu smo bili malo razočarani, ker

naš predlog projekta Poskus programa

športne gimnazije, ki naj bi ga začeli

izvajati pod okriljem Zavoda RS za

šolstvo v šolskem letu 2010/11, ni bil

odobren v predlagani obliki. Nismo želeli

opustiti vizije naše šole, zato je bila v tem

letu ustanovljena delovna skupina, ki se

je lotila projekta Poskus nekaterih

elementov športne gimnazije. Po več

sestankih v marcu in aprilu 2009 smo

zavodu oddali predlog projekta. Naša

želja, da bi dobili možnost poskusa

nekaterih elementov in s tem

pridobivanja izkušenj ter argumente za

morebitno vpeljavo novega programa v

prihodnje, se je končno uresničila. V

poskus smo vključili 2 športna oddelka,

1. a in 1. c. Namenoma smo izbrali zelo Ustvarjalen in delaven učiteljski zbor
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različna razreda po svoji sestavi; 1. c je

nogometni oddelek internatskega tipa, v

1. a pa so zbrani dijaki športniki iz zelo

različnih individualnih športov. Prehod

športnih oddelkov v športno gimnazijo

je logična posledica, če sledimo vodilom

pri oblikovanju kurikula, kot je zapisano

v Izhodiščih prenove gimnazijskega

programa.

dijakov po zaključku njihove športne

poti. Naša vizija se s tem počasi

uresničuje.

Šolski razvojni tim je nadaljeval s

posodobitvenim načrtom, ki smo ga

pričeli v letu 2007/08. Pri nastajanju

načrta je sodelovala skoraj polovica

kolektiva. Sodobni pristopi k učenju in

poučevanju so postali naše vsakdanje

delo. Učitelji in dijaki so zelo dobro

sprejeli medpredmetno, sodelovalno in

timsko poučevanje. Tudi fleksibilna

organizacija učnega procesa nam je

uspela zelo dobro, saj so to naše stalne

oblike dela v športnih oddelkih že več

kot dvajset let.

Informativni dan je bil dobro obiskan.

Sodeloval je tudi Zdenko Verdenik,

Kronika - šolsko leto 2009/10

Dolgoročna vizija naše šole je,

da bi dijaki za maturo lahko

izbrali tudi izbirni strokovni

predmet, vezan na njihove

vsakodnevne aktivnosti.

To bi zanesljivo pripomoglo, da zanje

matura ne bi bila samo izbirni element za

vpis na študij, temveč tudi poglabljanje

znanja pri predmetu, ki jih zanima.

Takšen je bil tudi prvotni namen izbirnih

maturitetnih predmetov. Ob pravilno

zastavljenem kurikulu bi lahko dijaki

pridobili določene javno veljavne

kompetence s področja športne vadbe,

tudi če ne bi zaključili šolanja z maturo.

To bi pripomoglo k zaposljivosti teh
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dolgoletni profesor na Fakulteti za šport

za predmet Nogomet, selektor državne

reprezentance in priznani trener. Tudi z

vpisom smo bili zadovoljni.

To leto je na šoli odmeval projekt Kaj

nam lahko drevesa povedo o podnebnih

spremembah. Dijaki 2. b so sistematično

spremljali fenološki pojav in vrednotenje

učinkov podnebnih sprememb ter kako

spodbuditi pozitiven odnos do narave.

Dijaki so svoja opažanja sproti beležili v

elektronski fenološki dnevnik. V okviru

projekta so profesorice Helena Černe

Hladnik, Slavica Makuc Bric, Marija

Mišmaš Pintar in Mojca Zupan izvedle

vrsto aktivnosti, medpredmetnih

povezav in pripravile predstavitev.

Na svetovnem prvenstvu ISF v

rokometu na Portugalskem od 19.3 do

27.3 je naša ekipa dijakinj zasedla 12.

mesto. Ekipo so sestavljale: Ekatarina

Čečkova, Neža Haler, Lina Maršič,

Tamara Sunarič, Janja Štavar, Brina Bole,

Adrijana Černivec, Tamara Čuk, Maja

Košir, Neža Križaj, Živa Leder, Yvonne

Petek, Julija Prepeluh, Sabina Šljivar.

Strokovno so za ekipo skrbeli: Saša

Vesel, Sonja Čotar, in David Sok.

Organizacijsko je za projekt skrbela Saša

Vesel.

Kronika - šolsko leto 2009/10
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Šole v naravi so bile tako kot pretekla leta pestre, zanimive, poučne in med dijaki zelo

priljubljene. Bili smo v Kranjski Gori, na Rogli, v Bohinju in na Krku.

Kronika - šolsko leto 2009/10
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Tudi obvezne izbirne vsebine so bile

zanimive in poučne. Sliki sta nastali na

programu tehnik sproščanja in masaže in

na tečaju za rokometne sodnike.

Nagrajenec dijak Matic Moličnik se je

udeležil že tradicionalne ekskurzije po

Danski, ki ga vsakoletno organizira

društvo slovensko - danskega

prijateljstva.

Marca 2010 smo bili vabljeni na okroglo

mizo o baletnem izobraževanju, kjer smo

predstavili naše izkušnje pri

izobraževanju športnikov. Okrogle mize

se je udeležila Desa Kapelj Gorenc. Rokometni sodniki

Izbirne vsebine - tehnike sporščanja in masaže

Šola v naravi - Kranjska Gora

Kronika - šolsko leto 2009/10
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Nagrajenci za izredne športne dosežke

tega leta na prireditvi Zlati diskobolos so

bili: Adela Šajn in Saša Golob -

gimnastika, Tamara Mavsar - rokomet,

Matej Rapnik, Matic Fink in Boban Jovič

- nogomet. Trenerka leta je postala Sonja

Čotar. Dijaki so duhovito in domiselno

izpeljali prireditev.

Kronika - šolsko leto 2009/10
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Junija smo najboljšim dijakom na zaključni

prireditvi podelili priznanja.

Kronika - šolsko leto 2009/10
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Dekleta zaključnega letnika 4.d so takole omrežile fotografa

Maturantski izleti pri nas so tradicionalno napolnjeni s športom, ogledi znamenitosti in

skupinskim slikanjem.

Kronika - šolsko leto 2009/10
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Šolsko leto 2010/11
Maturo je opravilo 92- odstotkov

dijakov. Dve dijakinji sta prejeli naziv

zlata maturantka: Barbara Viltužnik in

Tjaša Žagar.

Šola že vrsto let sodeluje z mnogimi

projekti, ki dijakom dvigujejo kvaliteto

dela, učinkovitost in pomagajo pri

motivaciji mladih za kvalitetno delo.

Pouk je bil učno ciljno in procesno

načrtovan, izvajali smo medpredmetne

povezave, nova "povezovalna"

kompetenca, skupna za vse dijake v 1.

letnikih v šolskem letu 2010/11, pa je

bila učenje učenja. Veliko smo

sodelovalno in timsko poučevali ter pri

vseh predmetih imeli tudi alternativno

preverjanje znanja. Učiteljski zbor sledi

zahtevam sodobnega pouka, ki je

prilagojen vsakemu dijaki, posebej pa še

športnikom.

To leto so dijaki nadaljevali z izvedbo

projekta Kaj nam drevesa lahko povedo

o podnebnih spremembah. V sklopu Učiteljski zbor
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projekta smo v zelenem šolskem okolišu

ustanovili fenološko postajo za

opazovanje dreves in grmov, kjer so

dijaki 3.B izvajali fenološka opazovanja in

svoja opažanja sproti beležili v

elektronski fenološki dnevnik. Na

podlagi opazovanj so v sklopu več

predmetov skušali odgovoriti na

vprašanje o pomenu dreves v mestu in o

podnebnih spremembah; pojem drevesa

pa so obravnavali v jezikovno-slogovnem

in literarnem pomenu. Projekt smo

zaključili s prireditvijo, na kateri so dijaki

predstavili svoje dosežke. Pomemben

rezultat projekta je bil tudi, da smo v šoli

uspeli uvesti ločeno zbiranje odpadkov

in s tem stopili na pot k bolj

odgovornemu odnosu do našega

neposrednega okolja.Na otvoritvi

razstave so nastopali dijaki in dijakinje

3.b: Jaka Bombač, Tamara Sunarić,

Klemen Vrečič, Neža Haler, Rok Lozar,

Špela Švabelj, Sara Železnik

(povezovanje, recitiranje in poročanje)

in Žiga Putrle (tehnična podpora). Za

organizacijo, scenarij in režijo so

poskrbele Magdalena Marciuš, prof.,

Helena Črne Hladnik, prof., Slavica

Makuc Bric, prof. Za grafično

oblikovanje in izbor glasbe pa sta bila

zadolžena Davorin Babič, prof., in Mojca

Kramar Gorinšek, prof..
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15.2.2011 so našo šolo obiskali

predstavniki Japonskega veleposlaništva.

Bili so pokrovitelji predstavitve treh

borilnih športov, aikida, juda in karateja.

Dijaki nogometnih oddelkov so bili od 9

do 18 aprila na svetovnem prvenstvu ISF

v nogometu v Braziliji. Dosegli so doslej

najboljši rezultat v zgodovini šole, to je

odlično 4. mesto. Ob prihodu domov so

jih pred šolo pričakali starši, profesorji in

sošolci ter jim pripravili slavnostni

sprejem v šolski jedilnici. Ekipo so

sestavljali Siniša Borenovič, Jure Močnik,

Branko Šušak, Jure Zukanovič, Nejc

Plesec,  Luka Tragin, Jernej Papež, Marko

Kuntarič, Adam Zagorec,  Janko Pene,

Žiga Jurečič,  Mateo  Barukčič, Davor

Rogina, Klemen Klobas,  Matic Slavec,

Gašper Škofljanc,  Mišel Korpič in Aljaž

Pažek, trenerja, Dejan Jelnikar in Goran

Sentič, sodnik, Dejan Balažič, za

medicinsko oskrbo je skrbela Bilka Strel.

Za izpeljavo celotnega projekta je skrbela

Desa  Kapelj Gorenc. Pri izpeljavi akcije

so nam zelo pomagali starši dijakov

prvega in drugega letnika naše gimnazije.

Kronika - šolsko leto 2010/11
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Šole v naravi so bile vse bolj pestre in

zanimive, zato so bili dijaki vedno

nasmejani in zadovoljni s programom, ki

je bil zabaven, poučen in je ponujal

vseživljenjska znanja.

Kranjska gora,  priprave nogometnega

razreda z reprezentanco

Kranjska gora pozimi

Kronika - šolsko leto 2010/11
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Letni športni dan smo preživeli ob Bohinjskem jezeru ob pestrih vsebinah.

Tudi to leto smo (že šestič) organizirali

izbirne dneve. Nekatere vsebine so se

izvajale za 2. in 3. letnike hkrati. S tem

smo pridobili bolj raznoliko ponudbo,

kar je bil tudi cilj. V okviru izbirnih dni

smo izvedli: alpsko smučanje, nogomet

za fante, nogomet za punce, plesna

skupina, tehnike sproščanja in masaža,

Kronika - šolsko leto 2010/11
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rokomet malo drugače, strelski krožek,

tabor z osrednjo temo Trening socialnih

veščin, delo v vrtcu - spremljava dela

vzgojiteljice, delo v podaljšanem bivanju

v osnovni šoli, borza znanja - učna

pomoč sošolcem in drugim dijakom

Gimnazije Šiška, Prostovoljec

osnovnošolcu, delo na telefonu mladi -

mladim, tečaj Psihološka priprava v

športu - 2. stopnja, mednarodno

sodelovanje - Matematični trikotnik treh

dežel s srečanjem v Caenu ter ogledom

Pariza in Normandije, tečaj za sodnike

nogometa, London je cool. Matematični trikotnik treh dežel

Kronika - šolsko leto 2010/11
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Decembra smo podelili plakete Zlati diskobolos 2010 naslednjim dijakom: Fioni Novak - gimnastika, Sari Berčan - atletika, Urši Orehek - golf,

Andražu Jerebu - judo. Nagrado za posebne dosežke je prejela Tamara Mavsar - rokomet. Trener leta 2010 je postal Miloš Kostič - nogomet.

Dijak Lenart Černilogar je na mednarod-

nem natečaju v kategoriji oglasi zasedel

3.mesto. Mentorica je bila Mojca Horvat.

Kronika - šolsko leto 2010/11
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Naj dijakinja šole je bila Tjaša Pršin.

Dijakinja Ana Spindler je na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni osvojila

srebrno priznanje

Slovesno smo tega leta odprli težko pričakovano, novo plesno dvorano. Na zaključni prireditvi smo si lahko ogledali bogat program.

Kronika - šolsko leto 2010/11
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Šolsko leto 2011/12

Generacija 2011/12 na šolskem dvorišču

V šolskem letu 2011/2012 smo izvajali

gimnazijski program v 6 splošnih

oddelkih ter v 15 športnih oddelkih in

enem kombiniranem oddelku. Maturo je

opravilo 90- odstotkov dijakov.

Prvošolce smo sprejeli v šolski jedilnici.

Dijakinja Jerica Urbančič je prejela naziv

Zlata maturantka.

Prvi šolski dan je bil tradicionalno

slovesen. Prvošolce smo sprejeli v šolski

jedilnici.
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Razvojni tim je bil zelo uspešen pri

svojem delu in je vzorno pripravil

posodobitveni načrt in poskrbel za

njegovo realizacijo. Svoje delo smo

obogatili s sodobnimi pristopi k učenju

in poučevanju na področju kurikularnih

obogatitev ter na področju

profesionalnega razvoja učiteljev in

strokovnih delavcev. Pripravljene so bile

evalvacije in analize dela. Profesorski

zbor je opravil odlično delo.

Poleg informativnega dneva smo

pripravili še dan odprtih vrat. Obiskalo

nas je veliko učencev osnovnih šol.

Naša rokometna ekipa dijakinj se je od

14 do 22. aprila udeležila svetovnega ISF

prvenstva, ki je bilo tokrat na Hrvaškem v

Varaždinu. Dosegle so 5. mesto. V ekipi

so bile: Ana Čačič, Kaja Černetič, Manca

Juruč, Lea Kec, Jana Košir, Nika Petauer,

Julija Prepeluh, Žaklin Strnad, Metka

Škabar, Ana Zrimšek, Nina Zulič, Nika

Katelic, Jona Senčur, Katja Štular. Za

ekipo so strokovno skrbeli: Saša Vesel,

Sonja Čotar in David Sok. Organizacijo

akcije je vodila Saša Vesel.

Profesorski zbor
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Dan odprtih vrat. Odlična obramba.

Dijakinje v Varaždinu.
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Tudi v tem letu smo (že sedmič)

organizirali izbirne dneve. Prav tako kot

prejšnja leta je bil razpis izvajalcem

objavljen skupno, hkrati za 2. in 3. letnike.

Letos smo prvič organizirali izbirne

dneve hkrati za 2. in 3. letnike. Dijakom

Tečaj za nogometne sodnike.

smo ponudili 29 različnih programov,

izvedli pa smo naslednje programe:

nogomet za punce, nogomet za fante,

plesna skupina, rokomet malo drugače,

tehnike sproščanja in masaža, bobnanje

je zdravo, redno pa še bolj!, bralno

tekmovanje za srednješolce - Pfiffikus

2012, španščina, tečaj Psihološka

priprava v športu - 2. stopnja, tabor na

temo Trening socialnih veščin, delo v

vrtcu - spremljava dela vzgojiteljice, delo

v podaljšanem bivanju v osnovni šoli,

delo v domu starejših občanov, vodenje

računalniškega tečaja za upokojence,

borza znanja - učna pomoč sošolcem in

drugim dijakom gimnazije Šiška, delo na

telefonu mladi - mladim, potovanje v

London, tridnevni izlet v München

(Olimpijski stolp - tehniški muzej -

Allianz arena - BMW - muzej človek in

narava - Dachau), tečaj za nogometne

sodnike.

V letošnjem letu se je zaključil inovativni

projekt Kaj nam lahko drevesa povedo o

podnebnih spremembah? Vodja

projekta je bila Helena Črne Hladnik. V

šolskem letu 2011/12 smo v zelenem

šolskem atriju, ki je odmaknjen od ceste,

z dijaki ustvarili šolski ekovrt pod

okriljem Mreže šolskih ekovrtov

(Inštitut za trajnostni razvoj). Zasnova

vrta sledi osnovnim permakulturnim

principom (posnemanje naravnega

okolja, visoke grede, uporaba mešanih

posevkov, zastirke, kompostiranje …).

Pri ustvarjanju vrta smo družno

sodelovali učitelji in dijaki, kar nas je

precej povezalo. V zvezi z ekovrtom nas

je obogatil tudi medijski dogodek, ko je

ekipa RTV Slovenija na našem vrtu

snemala reportažo v okviru evropskega

projekta Village folk - Zakaj kmetijstvo.

Ob tej priložnosti smo na vrtu gostili

predstavnike šestih osnovnih šol, ki že

imajo večletne izkušnje z ekološkim

vrtnarjenjem. Prav tako so štiri dijakinje v

okviru tedna vseživljenjskega učenja

vodile po ekovrtu skupino oskrbovancev

iz Zavoda Zarja. Na obisku v našem

ekovrtu smo gostili tudi predstavnico

Evropske komisije, zato so dijakinje

pripravile vodenje v angleškem jeziku. V

okviru posveta Slovenija znižuje CO2:

dobre prakse (šolski ekovrtovi), ki je

potekal na naši šoli, je Helena Črne

Hladnik imela predstavitev šolskega

ekovrta in vodenje za udeležence posveta

po našem ekovrtu. Slediti želimo

smernicam, ki nam jih narekuje

trajnostni razvoj. Projekt je potekal s

športnimi oddelki, zato smo se učitelji še

toliko bolj trudili, da smo načrtovane
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aktivnosti vključevali v redni pouk. V

zadoščenje nam je tudi, da smo z vsemi

izvedenimi dejavnostmi vsaj kanček

prispevali k odgovornejšemu in bolj

ozaveščenemu odnosu do neposrednega

šolskega okolja in upajmo, da tudi širše.

Na šoli je potekal inovacijski projekt S

samozavedanjem do uspeha. Vodja

projekta je bila Marija Mišmaš Pintar.

Bili smo zelo zavzeti in smo kvalitetno

izvajali izobraževanje na daljavo, žal pa

izobraževanje ni več potekalo pod

nadzorom ZRSŠ in ni bilo financirano.
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Nadaljevali smo z inovativnim

projektom Regeneracija organizma

športnikov in psihološka priprava v

nogometnih internatskih oddelkih.

Športni oddelki morajo poskrbeti, da bo

športnik napredoval v svojem razvoju,

tako na športnem kot na šolskem

področju. To se lahko uresniči le takrat,

ko je športnik zdrav ter ima optimalne

pogoje za športni razvoj in učenje. V

oddelkih internatskega tipa Gimnazije

Šiška smo zato poskrbeli za celosten

sistem vzgoje, ki poudarja športni stil

življenja, preventivo pred poškodbami,

regeneracijo po treningu in možnost

psihološke priprave. Športna vzgoja v teh

oddelkih ni samo učni predmet, ki

obsega šest ur tedensko, temveč je

prepletena z mnogimi aktivnostmi v

okviru celostne oskrbe, ki jo nudimo

dijakom športnikom od ponedeljka do

petka, z namenom, da jim omogočimo

optimalne pogoje za uspeh v športu in

pridobivanje širokega srednješolskega
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humanističnega znanja s poudarkom na

vsebinah, ki so povezane s športom.

Vključili smo se v projekt Comenius, kjer

sodelujemo s šolami iz Nemčije (Berlin)

in Španije (Sevilla), ki bo trajal dve leti

(2012-14). Nosilka je Tatjana Živec.

Sodelovali smo pri Comenius projektu

PAM-INA Perception, Attitude,

Movement - Identity Needs Action, kjer

sodelujejo Nemčija (nosilka projekta),

Slovenija, Velika Britanija, Švedska,

Francija, Poljska, Grčija in Ciper. Nosilka

je Vojka Šilc Herga.

Na 25. srečanju mladih raziskovalcev in

njihovih mentorjev, ki je potekalo pod

okriljem Zveze za tehnično kulturo

Republike Slovenije, je v šolskem letu

2011/2012 sodelovalo 6 dijakinj, vse s

področja psihologije: Jerica Urbančič,

Nastja Ravšelj, Kaja Stankovič, Neža

Haler in Maruša Pišljar.

Aprila 2012 je potekalo tekmovanje v

sklopu mednarodnega turnirja iz fizike -

IYPT na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
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Tema tekmovanja je bila Gaussov

magnetni top. Tekmovanja sta se

udeležila dijaka Uroš Grmovšek in Rok

Lavrenčič.

Tudi v šolskem letu 2011/2012 je

potekalo tekmovanje za naj razred, in

sicer v treh sklopih: znanje, šport in

aktivnost. Tekmovanja iz znanja so bila iz

matematike, logike, diabetesa, biologije,

kemije, zgodovine in geografije,

nemščine in angleščine.. V sklop

tekmovanj v znanju so šteli tudi dosežki

iz državnih tekmovanj in raziskovalna

dejavnost. Najboljši je bil 2. c razred. V

sklopu športa so dijaki na šolskem

internem tekmovanju tekmovali v peš

hokeju, lokostrelstvu, alpskem smučanju,

prstometu in skoku na tenzijski plošči.

Ponovno je bil najboljši 2. c razred. V

sklopu aktivnosti so dijaki dobivali točke

s sodelovanjem na šolskih prireditvah,

prostovoljstvom, sodelovanjem v

humanitarnih dejavnostih in

sodelovanjem v plesni skupini. Za najbolj

aktivnega se je izkazal 1. a razred. Pri

tekmovanju za Naj razred so sodelovali

vsi razredi. Najboljši razred v skupnem

seštevku je bil 2. c.

Sodelovali ali organizirali smo

humanitarne akcije: zbiramo zamaške za

pomoč, sodelovanje dijakinj prostovoljk

na Festivalu za 3. življenjsko obdobje,

Simbioza, zbirali smo sladke dobrote za

Otroški nasmeh, zbirali smo odpadni

papir za fundacijo Pismo srca,

organizirali smo akcijo Dan za

spremembe - bodi prostovoljec vsaj en

dan, s plesno skupino smo obiskali

učence OŠ s prilagojenim programom,

organizirali smo medgeneracijsko

sodelovanje - računalniški tečaj za

upokojence iz šolskega okoliša, ki so ga

izvajali dijaki.Najboljši razred v skupnem seštevku
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V tem letu smo se kulturno udejstvovali.

Za organizacijo je poskrbela Slavica

Makuc Bric, prof.. Ogledali smo si: ZA

NARODOV BLAGOR, Šentjakobsko

gledališče, AF, POZOR, HUD PLES!,

Španski borci, REVIZOR, Prešernovo

gledališče Kranj, NICKEL STUFF,

Slovensko mladinsko gledališče,

LIMONADA SLOVENICA, PG Kranj

v Španskih borcih Ljubljana, OLIVER Na šoli je deloval šolski ansambel

TWIST, Slovensko mladinsko

gledališče, PRIJATELJA, filmska

predstava v Komuni.
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Prireditev Zlati diskobolos je bila tradicionalno v decembru, plakete pa so prejeli: Urška Igličar -

odbojka, Klemen Štrajhar - lokostrelstvo, Jan Rijavec - lokostrelstvo, Luka Žgajnar - kanu, Jan

Marolt - ples, Lea Grom - navijaštvo. Nagrado za posebne dosežke sta prejela še: Andraž Jereb -

judo in Fiona Novak - gimnastika.

Goran Jagodnik in naši dijakinji Šola v naravi - Kranjska Gora

predstavniki šole na festivalu mladih

V sredo, 6. junija 2012, smo se odzvali na

povabilo organizatorja Zavoda Planica in

na Festivalu mladih v Kopru predstavili

svoje delo. Odmevno predstavitev sta z

dijaki pripravila Franci Bohinc in Danilo

Emberšič.

Kronika - šolsko leto 2011/12
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Šola v naravi - KrkZimska šola v naravi - Kranjska Gora

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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Magda Marčius

Vojka Šilc Herga

svetovalna delavka:

prof. matematike:

Dvaindvajset let razvojno in kreativno

usmerjenega vzgojno izobraževalnega

dela z dijaki, nadarjenimi za šport. Čas za

spomine, zapisane, da ne zbledijo.

Pričujoč zbornik, poln navdihujočih

projektov, to nesporno potrjuje. Desa,

hvala zanj. Dijaki, naš najžlahtnejši sad. V

množici imen dvaindvajsetih generacij so

skriti spomini, uspešne športne in

življenjske poti. Ustvarjanje dobro

delujoče socialne skupnosti, šole

življenja, ustvarjalne energije in

optimizma, šole, ki združuje vse vpletene,

ostajajo naša vodila še naprej.

Ob prebiranju zbornika so se obudili

spomini. Pred oči vstajajo obrazi.

Radoživi, vedoželjni, zaskrbljeni, včasih

Spomini, vtisi profesorjev in dijakov
zdolgočaseni ali utrujeni. Štiri leta

srečevanj, učenja, raziskovanj,

pogovorov, predstav, razstav,

popotovanj, smučanj… poleg treningov

in tekmovanj. Veliko je bilo ponujenega,

vsak je izbral, kar je želel in potreboval. In

obrazi otroških potez so dozoreli v

samozavestne maturante zrelih besed.

Vesela sem, da je tako že več kot dvajset

let. Da bi se nadaljevalo!

Ideja je bila, da bi ustanovili šolo za

športnike, ki bi jim omogočila prijaznejše

in bolj učinkovito šolanje v

gimnazijskem programu. Tako na

področju organizacije dela, kot tudi na

strokovnem področju smo v teh 22. letih

orali ledino in uvajali novosti.

Odgovorne na Ministrstvu za šolstvo in

šport in Zavodu za šolstvo in šport smo s

Igor Slobodnik

športni koordinator:

kvalitetnim delom in predstavitvami

prepričevali o upravičenosti našega

obstoja. Udeležence na domačih in

mednarodnih seminarjih, strokovnih

delavnicah in preko naše spletne strani

smo odprto seznanjali z našim delom,

inovacijami, novostmi in prednostmi za

šolanje športnikov. Odzivi so bili vedno

zelo pozitivni. Verjamem, da je naše

največje priznanje in dokaz o

kvalitetnem delu vsakoletno število

športnikov, ki se želijo vpisati v naše

športne oddelke in krepko presegajo

število razpisanih mest. Postali smo

najvplivnejša in največja šola s športnimi

oddelki v Sloveniji. Po našem vzoru so

oblikovani prenekateri pravilniki, ki

urejajo status športnikov v srednjem

šolstvu. Kaj bi si želel še več kot to, da

sem del te zgodbe in da lahko delam s

sodelavci, ki razumejo dijake športnike?

Prvi dan...se ga spomnim kot da bi bil

včeraj. Ko prideš iz vasi v mesto, nikogar

ne poznaš, a ogromno slišiš o tej novi

šoli. In ko smo stali pred vhodom in se

opazovali in se spraševali ali nam bo

uspelo uganiti s katerim športom se kdo

ukvarja, no, košarkarjev res ni bilo težko

določiti:-), tudi ritmičarke ne. Moram

poudariti, da sem bila druga (mislim?)

Petra Majdič

tek na smučeh:

Ideja je bila, da bi ustanovili šolo za športnike, ki bi jim omogočila

prijaznejše in bolj učinkovito šolanje v gimnazijskem programu.

Igor Slobodnik
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generacija in smo se vsi skupaj spraševali

kako nam bo uspelo uskladiti šport in

šolo. A lahko zatrdim, da je pri nas ta

sistem deloval. Resnično si se moral za

znanje potruditi in nekako smo vsi

razumeli, da nas na koncu čaka matura,

ki ne bo nič lažja za nas kot za ostale.

Najbolj pozitivno je bilo zagotovo to, da

sem se posredno preko sošolcev in

neposredno preko športne vzgoje,

seznanila z več športi kot bi se sicer. In

ravno 'sobivanje' s sošolci športniki mi je

dalo športno širino, ki je drugače ne bi

nikoli pridobila. Ko opazuješ njihove

športne poti, težke trenutke ali

zmagoslavja, usklajevanja težkih

treningov s predavanji,... ti enostavno ni

tako lahko takoj obupati, se predati. Kot

bi verjetno bilo, če bi delovala v

običajnem gimnazijskem oddelku, ki bi

me morda še celo spodbujal, mamil, naj

izberem lažjo, morda tisti trenutek

zabavnejšo pot najstništva.

Ni bilo lahko, a to nikoli v življenju

pravzaprav ni. Vse je le stvar pogleda,

razmišljanja. In ta gimnazija, ta oddelek,

moj razred sošolcev in sošolk športnic mi

je zagotovo dal tisto potrebno spodbudo,

ki sem jo v tistem obdobju potrebovala.

Da se je vredno ukvarjati s športom, da se

da uskladiti šolo in šport. In ne nazadnje,

da nisi ti nekdo drugačen, da si ti

pravzaprav poseben in da nas je takšnih

kar nekaj in da imamo z razvijanjem

svojega talenta priložnost puščati pečate.

Hvala prav posebnemu razredu;-) Lepe

dneve želim in seveda naj bodo oddelki

nabito polni in predvsem razumljeni

zakaj so nujno potrebni!

V Gimnaziji Ljubljana Šiška sem preživel

štiri resnično lepa leta, ki so mi dala

ogromno tako za študij, kot nadaljnjo

športno kariero. Še posebej bi izpostavil

celoten kolektiv profesorjev, ki so imeli

res zelo veliko potrpljenja in

razumevanja do nas športnikov.

Gimnazijo Šiška bi iskreno priporočil

vsem vrhunskim športnikom. Če bi se

moral ponovno vpisati v gimnazijo bi se

definitivno odločil enako.

Gregor Ropret

odbojka:

Peter Dokl

biatlon:

Na leta preživeta na klopeh in prostorih

Gimnazije Ljubljana - Šiška se oziram z

veliko mero radosti. Ob vpisu na športni

oddelek sem gojil visoka pričakovanja do

načina šolanja, ki povezuje šport in šolske

obveznosti, in moram priznati, da so bila

v celoti izpolnjena. Najlepši spomini me

vežejo na izvrstno družbo v razredu, kjer

smeha ni nikoli manjkalo. Bil sem v

oddelku v katerem so bili športniki

različnih panog in prav ta raznolikost je

poskrbela, da nam ni bilo, ne v

telovadnici, ne v razredu, nikoli dolgčas.

Za uspešno krmarjenje med

obveznostmi je poskrbel pedagoški

koordinator, s pomočjo katerega sem z

gimnazijo opravil veliko lažje, kot bi sicer.

Delovne navade in veščine pridobljene

med šolanjem na Gimnaziji Ljubljana -

Šiška, so mi pomagale tudi kasneje, ko

sem svoje šolanje nadaljeval na

univerzitetni ravni. Če na kratko strnem

misli, ki me ponesejo v čas šolanja na

Gimnaziji Ljubljana Šiška, z veseljem

lahko sklenem, da me na to obdobje

vežejo zgolj lepi spomini, polni anekdot,

ki se jih bom bržkone vselej z radostjo

spominjal.

Kot mlad, perspektiven športnik sem ob

vpisu v srednjo šolo iskal optimalno

rešitev, ki bi mi ob nemotenem

nadaljevanju športne kariere omogočila

tudi karseda prilagojeno vzporedno

šolanje. Slednje sem v športnem oddelku

Gimnazije Ljubljana Šiška tudi našel. A

ni le urejen in do mladega športnika

prijazen šolsko pedagoški sistem tisto po

čemer si bom zapomnil to štiri letno

obdobje. Izpostavil bi prijateljske vezi, ki

so se v teh letih stkale med sošolci in nas

nekatere še vedno povezujejo med seboj.

Ne morem pa niti mimo vseh dobrih

odnosov s profesorji, ki so z veliko mero

razumevanja, potrpežljivo podajali

znanje ter me uspešno motivirali v na

videz brezizhodnih situacijah. Dejstvo je,

da bi se v podobni situaciji z veseljem in

brez oklevanja ponovno odločil za

Gimnazijo Ljubljana Šiška in mirno

lahko izbiro priporočim vsem mladim, ki

Bauer Klemen

biatlon:

...spomini...
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so željni znanja in bi obenem radi gojili

svojo strast do športa. Poleg vsega bodo

zgradili prave temelje za nadaljnje

izobraževanje. Ob tej priložnosti, bi se še

enkrat rad spomnil vseh, ki so mi

kakorkoli pomagali, da sem uspešno

prebrodil to oviro (ki to ni bila) in se

vam iskreno zahvalil.

Šolanje na športnem oddelku gimnazije

Šiška mi bo za vedno ostalo v lepem

spominu, saj je to obdobje zaznamovalo

tako mojo športno pot, kot tudi privatno

življenje, kjer sem spoznal somisleče

prijatelje, s katerimi prijateljujemo še

danes in se z veseljem spominjamo

prijetnih in mladostniško "navihanih"

trenutkov.Z svojo bogato športno

ponudbo, je mojim športnim

sposobnostim dodala predvsem športno

širino, katero sem lahko kot prednost

izkoristil pri svojih športnih dosežkih,

hkrati pa s pomočjo strokovno

usposobljenih peagoških in športno

izobraženih profesorjev redno in tekoče

Blaž Vrhovnik

smučarski skoki:

opravljal šolske obveznosti.Vsekakor

lahko rečem gimnaziji Šiška in njenemu

teamu velika HVALA.

Najprej naj napišem, zakaj sem se sploh

odločila vpisati na gimnazijo Šiška. Naj

povem, da mi za to odločitev nikoli v

vseh štirih letih šolanja in vseh 3 letih in

pol po končani gimnaziji, nikoli ni bilo

žal za to odločitev. Moja odločitev za to

gimnazijo je bila preprosta. Treniram

rokomet, sigurna sem bila, da se bom

vpisala na neko športno gimnazijo, bilo je

samo vprašanje na katero. Ali tisto blizu

doma, ali tisto, daleč od doma, kjer bom

živela v dijaškem domu in bom ločena

od staršev in prijateljev. Slišala sem zelo

veliko pozitivnih stvari o ''Šiški'', poleg

tega so me povabili, da bi igrala za RK

Krim in tako se sem se z mislimi počasi

že pripravljala na odhod od doma. In

tako se je tudi zgodilo. Že prvi šolski dan

se mi je vtisnil globoko v spomin, saj sem

spoznala vse sošolce, nekatera dekleta

sem poznala že od prej, saj so bile moje

Ana Gros

rokomet:

soigralke v klubu. In tako se je začelo.

Vsak dan drugačen, vsak dan

nepredvidljiv. Matematika, fizika, kemija-

trpljenje, ampak nujno zlo proti športni

vzgoji, angleščini, gimnastiki,

rokometnim treningom v Tivoliju. Ko

sem že pri rokometnih treningih, naj

povem, so bili le ti, tudi eden izmed

glavnih razlogov, da sem se odločila za

gimnazijo Šiška. Vedela sem, da mi bo

vsak trening prišel še kako prav za

nadaljnjo kariero in da jih nikoli ni

preveč. Res je, da je bila največja mora

vstajati ob pol 7 zjutraj dvakrat na teden

in oditi na trening, ampak se je izplačalo.

S Sonjo Čotar, smo delali dobro in

kvalitetno, ter si še dodatno, izven klubov

pridobivali znanje rokometa. Ker sem

bila velikokrat odsotna od pouka, zaradi

vseh treningov in tekem, je bilo zato

včasih zelo težko opravljati vse

obveznosti in hkrati tudi slediti tekoči

snovi. Zato sem bila zelo hvaležna saj so

na ''Šiški'' imeli res odlične profesorje, ki

so ti vedno priskočili na pomoč in so se

bili vedno pripravljeni dogovoriti kako in

kaj bom lahko opravila vse dolžnosti in

hkrati tudi normalno trenirala. Vseeno

pa vse to ne bi bilo mogoče, če ne bi

imeli zraven nas nekoga, ki nas bo

spodbujal in usmerjal, ter nam dajal

napotke kako naprej. Za to pa smo se

morali zahvaliti predvsem naši

razredničarki prof. Andreji Žan, ki je

imela vsa štiri leta veliko potrpljenja z

nami, ampak na koncu nam je vsem

skupaj uspelo priti do konca, in pa

koordinatoricama, športni in pedagoški.

Prof. Saša Vesel in prof. Mojca Zupanc,

sta bile vselej pripravljeni pomagati in

vedno, ko je imel kdo kakršen koli

problem, smo ga lahko skupaj z njima

rešili. Tako da lahko brez zadržkov

povem, da so bile vse tri profesorice, vsa

štiri leta naše ''Wonder women'', saj bi

bila pot do mature brez njih veliko težja,

če ne skoraj nemogoča. Tako so tekla

leta, pa dostikrat tudi solze, smeha in

žalosti. Bilo je tudi veliko sekiranja in

spraševanje v glavi, če bom zmogla

odpisati ta matematični test, če bom

popravila oceno pri fiziki in na koncu

seveda, če bom opravila maturo s čim

boljšim uspehom in se vpisala na želeno

fakulteto. In na koncu mi je uspelo.

Sedaj, ko pogledam nazaj na vsa štiri leta

...spomini...
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mojega šolanja na gimnaziji Šiška, na vse

stvari, ki so se zgodile, moram povedati,

da je bilo ogromno pozitivnih, tudi

ogromno negativnih, ampak na koncu

koncev, so bila ta štiri leta, najboljša štiri

leta mojega življenja in če bi lahko skočila

v časovni stroj in prevrtela čas nazaj, bi to

storila takoj in ustavila bi se v obdobju

2005-2009, gimnazijskih letih in letih, ki

so čisto prehitro minila in nikoli ne bodo

pozabljena. Hvala ti gimnazija Šiška, za

vse kar si mi dala, brez tebe sigurno ne bi

bila, kjer sem sedaj!

Šolanje na gimnaziji bi lahko rekla, da je

bilo pestro v vseh pogledih. Ni skrivnost,

da je bilo potrebno vložiti kar nekaj truda

za uspeh, a hkrati sem se tam tudi zelo

sprostila in zabavala. Žal mi je edino, da

sem zaradi klubskih obveznosti morala

vedno izpustiti kakšne šole v naravi ali

športne dneve, saj so se moji sošolci in

sošolke vedno zelo zabavali-lahko bi

rekla, da so mi slike veliko povedale...

Zagotovo pa pomnim najlepše trenutke

Tamara Mavsar

rokomet:

povezane z rokometnimi treningi, kjer

smo se z razredom zares sprostili in

hkrati naučili veliko novega.

Šolanje na Gimnaziji Šiška je bilo

najlepše obdobje v mojem življenju. Šele

sedaj se zavedam kako dobri so bili

dejansko pogoji za usklajevanje šole in

športa. sistematsko delo za razvoj mladih

športnikov so popolna odskočna deska

za nadaljnjo profesionalno pot. Pa še

cool profesorji, pa dobri žuri so bili.

Velikokrat se spominjam let, ki sem jih

preživel na GLŠ in vedno so to sami lepi

spomini. Nikoli ne bom pozabil

določenih profesorjev, katerih zgode in

prigode mi še danes polepšajo dan.

Čeprav sem bil kdaj kar precej jezen,

kako zahtevni so bili nekateri profesorji,

sem jim bil hvaležen takoj, ko je prišel čas

mature. Vse znanje, ki sem ga nabral pa

Marko Grilc

Jernej Damjan

deskanje na snegu:

smučarski skoki:

mi je tudi zelo pomagalo pri nadaljnjem

šolanju. Nikoli tudi ne bom pozabil

našega A razreda in vseh sošolcev. Čas v

šoli je bil vedno malo bolj zabaven kot

poučen, kar je pripomoglo, da sem

vedno rad hodil v šolo. Čeprav smo bili

vsi športniki in veliko odsotni, smo se

odlično ujeli. Če pa nas je bilo v razredu

res malo pa sem tu in tam dobil kakšen

klic našega razrednika g. Debeljaka na

Norveško ali kam drugam, da naj pridem

v šolo, ker so samo štirje sošolci prisotni

pri pouku. Kakorkoli že GLŠ je zakon in

nikoli si ne bi želel obiskovati katere koli

druge gimnazije, če bi bilo to še enkrat

potrebno!

Ker sem bila sama vrhunska športnica,

sem že kmalu v osnovni šoli vedela, da

bom šolanje nadaljevala na Gimnaziji

Ljubljana Šiška. Ukvarjala sem se s

športno gimnastiko in že s prihodom na

šolo sem videla, da je bila odločitev

prava. Pomoč s strani profesorjev je bila

vedno prisotna, dobro so se zavedali, da

Mojca Mavrič

gimnastika:

imamo dijaki te šole poleg šolanja še eno

veliko obveznost in veselje - to je bil

ŠPORT. Imela sem možnost trenirati

tudi dopoldne med urami športne

vzgoje, datume za spraševanje sem si

določala sama. Če je prišlo do

problemov, smo jih reševali skupaj in

tako sem leta 2000 z uspešno zaključeno

maturo zaključila šolanje na tej šoli. Po

štirih letih sem se kot študentka

Fakultete za šport vrnila na šolo, saj mi je

bila na fakulteti za opravljanje obvezne

prakse dodeljena ravno Gimnazija Šiška.

Lepo se je bilo vrniti in spet videti

profesorje. V velik ponos mi je bilo, ko

sem na šoli videla table z imeni

vrhunskih športnikov, ki so obiskovali to

šolo in med njimi je tudi moje ime. Če

me mladi športniki oz. športnice vprašajo

za nasvet, kje naj nadaljujejo šolanje po

končani osnovni šoli, brez obotavljanja

rečem, da na Gimnaziji Šiška.

V današnjem vsakodnevnem vrvežu se z

veseljem ozrem nazaj na svoja

Saša Golob

gimnastika:

...spomini...
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srednješolska leta preživeta med štirimi

stenami Gimnazije Šiška. Ker si v športni

gimnastiki že zelo zgodaj usmerjen v

program vrhunskega športa in je

intenzivnost treningov največja v času

srednje šole, moram priznati, da je bil na

začetku prisoten strah. Kako biti uspešen

na obeh področjih, tako v šoli kot v

športu. A že kmalu se je izkazalo, da je bil

izbor Gimnazije Šiška pravilna odločitev.

Poleg tega, da sem dobila odlično učno

podlago in znanje za nadaljnji študij, ki ga

sedaj pridno izkoriščam na Medicinski

fakulteti, so mi tudi izredno pomagali pri

usklajevanju šole z vrhunskim športom.

Dodatni treningi, ki so mi bili

omogočeni v dopoldanskem času v

okviru športne vzgoje, pravilna športna

prehrana v šolski kuhinji, skupno

načrtovanje preverjanj znanja in

organizirana dodatna učna pomoč s

strani profesorjev so dejavniki brez

katerih mi ne bi uspelo uresničiti svojih

sanj in tekmovati na Olimpijskih igrah v

Londonu.

Vseskozi se mlade skuša usmeriti v šport,

saj to krepi telo in duha, predvsem pa te

obdrži na pravi poti, obenem pa se

poudarja tudi pomembnost dobrega

učnega uspeha. In ravno to dvoje se v

športnih oddelkih na Gimnaziji Šiška

združuje.

Aleš Mertelj

nogomet:

Že kot otrok sem sanjal o tem, da bi

postal nogometaš. Po končani osnovni

šoli se je bilo potrebno odločiti o

nadaljevanju šolanja. Kot najboljša

možna izbira se mi je zdela prav

Gimnazija Ljubljana Šiška, ki je takrat že

imela nogometni oddelek. Na moje

veselje sem bil sprejet, ter sem začel s

šolanjem izven svojega domačega kraja.

Sedaj gledam na vsa štiri leta, ki sem jih

preživel na GLŠ izredno pozitivno.

Urejene so bile vse razmere za kvalitetno

bivanje, šolanje ter treniranje.

Kombinacija vsega tega je bila na

visokem nivoju. Učitelji, vzgojitelji in

trenerji so nam pomagali na vsakem

koraku. Dozorel sem kot oseba, pridobil

veliko prijateljev ter uspešno zaključil

šolanje. Doživel sem veliko stvari, ki mi

bodo ostala za vedno v spominu. Za vse

to je bilo potrebno veliko volje ter

odrekanja. Ko se tega zaveš, ovir za

uspešen študij ni.

Adela Šajn

gimnastika:

Šolanje na Gimnaziji Šiška je bilo zame

zelo prijetno. S sošolci smo se super

razumeli, profesorji, ki smo jih imeli, so

bili prav tako zelo v redu. Prav z vsakim

se je dalo vse zmeniti, če si le imel tudi

sam korekten odnos. Vmes smo

zamenjali razredničarko, ki je ostala z

nami vse do konca. Tudi z njo je bil naš

razred zelo zadovoljen. Že v 1. letniku

sem začela veliko mednarodno

tekmovati in sem pogosto izostajala od

pouka. V veliko pomoč so mi bile ure

OUP, veliko je bilo individualnega dela.

Še posebej moram pohvaliti prof. Majo

Breznik Kuklec, ki si je vzela čas tudi za

popolnoma individualne ure

matematike, tako da sem v 3. letniku

skupno oceno kar za dve oceni popravila.

Prav tako si je na tak način vzela čas zame

prof. Segalla, saj pri rednem pouku nisem

mogla biti prisotna. Tudi ostali profesorji

...spomini...

so bili res odlični, če je bilo potrebno, si

lahko karkoli vprašal tudi po e-mail-u. Če

pri kakšnem testu nisem bila prisotna ali

zaradi vseh športnih obveznosti nisem

bila pripravljena, mi je šola omogočila

individualne roke. Na Gimnazijo Šiška

imam res samo lepe spomine. Če bi se še

enkrat odločala pri vpisu, bi se enako

odločila. Brez pomoči GŠ zagotovo ne bi

dosegla vsega kar sem, ker so mi bili res v

veliko pomoč pri usklajevanju šole in

športa.

Robert Berič

nogomet:

Moj čas v Gimnaziji Šiška je bil

nepozaben. To je obdobje, ki mi je dalo

veliko znanja, tako na nogometnem, kot

na učnem področju, predvsem pa eno

veliko izkušnjo v mojem življenju. Z

veseljem se spominjam svojih sošolcev in

časa, ki smo ga preživeli skupaj. V

dijaškem domu je bilo veliko zanimivih

dogodkov. To priložnost bi izkoristil za

zahvalo vsem učiteljem, trenerjem in

seveda vzgojiteljem, da so nas usmerjali

na pravo pot.

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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Nagano 1998
BLAŽ VRHOVNIK - SMUČARSKI SKOKI

Blaž Vrhovnik

GIMNAZIJA ŠIŠKA



Sydney 2000
BRIGITA LANGERHOLC - ATLETIKA

META MAČUS - ATLETIKA

EUFEMIJA ŠTORGA - ATLETIKA

BOŠTJAN HORVAT - ATLETIKA

MOJCA MAVRIČ - GIMNASTIKA

Brigita Langerholc

Meta Mačus Boštjan Horvat Mojca MavričEufemija Štorga

141Naši olimpijci
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Salt Lake 2002
ANDREJA MALI - SMUČARSKI TEK

PETRA MAJDIČ - SMUČARSKI TEK

ANDREJ JEZERŠEK - NORDIJASKA KOMBINACIJA

IGOR MEDVED - SMUČARSKI SKOKI

Igor Medved Andrej JezeršekAndreja Mali Petra Majdič

Naši olimpijci

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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Atene 2004
MAJA MATEVŽIČ - TENIS

ROŽLE PREZELJ - ATLETIKA

TINA ČARMAN - ATLETIKA

DAMJAN ZLATNAR - ATLETIKA

Maja Matevžoč Tina Čarman Damjan ZlatnarRožle Prezelj

Naši olimpijci

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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ROK BENKOVIČ - SMUČARSKI SKOKI

JERNEJ DAMJAN - SMUČARSKI SKOKI

PETRA MAJDIČ - TEK NA SMUČEH

KLEMEN BAUER - BIATLON

ANDREJA MALI - BIATLON

Torino 2006

Naši olimpijci

Rok Benkovič

Jernej Damjan Petra Majdič Klemen Bauer Andreja Mali

GIMNAZIJA ŠIŠKA



ROŽLE PREZELJ - ATLETIKA

BRIGITA LANGERHOLC - ATLETIKA

DAMJAN ZLATNAR - ATLETIKA

ADELA ŠAJN

Peking 2008

Rožle Prezelj Brigita Langerholc Damjan Zlatnar Adela Šajn

145Naši olimpijci
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PETRA MAJDIČ- SMUČARSKI TEK

JERNEJ DAMJAN - SMUČARSKI SKOKI

ANDREJA MALI - BIATLON

KLEMEN BAUER - BIATLON

PETER DOKL - BIATLON

Vancuver 2010

Petra Majdič

Andreja Mali Peter DoklJernej Damjan Klemen Bauer

Naši olimpijci

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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ROŽLE PREZELJ - ATLETIKA

KLEMEN ŠTRAJHAR - LOKOSTRELSTVO

SAŠA GOLOB - GIMNASTIKA

London 2012

Naši olimpijci

Saša GolobRožle Prezelj Klemen Štrajhar

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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Dosedanji dobitniki plaket
1993

1994

Polona Čehovin, namizni tenis

Boštjan Horvat, atletika

Vesna Spalevič, košarka

Jure Vuk, rokomet

Nina Jerančič, karting

Mladen Cvetičanin, ples

Špela Dolinar, ples

Brigita Langerholc, atletika

Marcela Umnik, atletika

Ana Močnik, atletika

Mateja Zavodnik, atletika

Maša Železnik, atletika

Darja Kokalj, atletika

Jaka Avgustinčič, hokej

Nina Beslič, streljanje

Deja Doler, rokomet

Janja Lesar, ples

Andreja Mali, smučarski tek

Andrej Božič, košarka

Aljoša Sivko, nogomet

Barbara Berden, atletika

Petra Dermastja, namizni tenis

Ditka Đogič, atletika

Andrej Kraševec, tenis

Darko Mrvar, kolesarstvo

Janez Petrovčič, namizni tenis

Erika Rakuša, ritmična gimnastika

Biljana Todorovič, namizni tenis

Maja Matevžič, tenis

Mojca Mavrič, gimnastika

Dani Mattias, alpsko smučanje

Urša Jenko, jazz balet

Maja Bogdan, akrobatski rock'n'roll

Miha Podreberšek, akrobatski rock'n'roll

1995

1996

1997

1998

Blaž Vrhovnik, smučarski skoki

Gregor Govše, plavanje

Rožle Prezelj, atletika

Aljaž Hamberger, kajak

Urška Beti, atletika

Martina Safran, namizni tenis

Saša Volk, show dance

Vesna Stavrev, gimnastika

Ines Hižar, gorski tek

Tina Hižar, gorski tek

Marko Maravič, košarka

Lucija Živec, avto moto šport

Azra Selimanovič, ples

Sandra Hrovatič, ples

Miha Umek, lokostrelstvo

Saša Cvetko, lokostrelstvo

1999

2000

Andrej Jezeršek, nordijska kombinacija

Daliborka Jocič, košarka

Gregor Miklič, plavanje

Zvezdana Kondič, atletika

Mojca Rode, ritmična gimnastika

Tina Čas, ritmična gimnastika

Maja Marcen, lokostrelstvo

Špela Muha, karate

Maja Gradinjan, ritmična gimnastika

Marko Grilc, snowboard

Brigita Plemenitaš, karate

Bor Dereani, karate

Jošt Zakrajšek, kanu,

Jernej Kolenko, speedway,

Tjaša Brežnik, plavanje,

Andrej Flajs, odbojka,

Tamara Stankovič, kotalkanje.
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2001

2002

2003

Sandra Piršič, košarka

Matej Marcen, lokostrelstvo

Matija Zaviršek, smučanje

Martin Vrhovšek, plavanje

Špela Kadunc, ples

David Špiler, rokomet

Tina Potokar, kegljanje

Rok Benkovič, smučarski skoki

Miha Trdan, kegljanje

Peter Dokl, biatlon

Klemen Bauer, biatlon

Kristan Bojan, odbojka

Ljutič Sanel, taekwon-do

Obrez Tina, tenis

Brulec Luka, odbojka

Pečnik Urška, atletika

Bertoncelj Sašo, gimnastika

Kamnar Julija, gimnastika

Suljič Ernes, gimnastika

Kavaš Miha, squash

2004

2005

2006

Igor Cvetek, hokej

Luka Lenič, šah

Matej Lepej, kegljanje

Simon Mohorovič, judo

Erika Fabjan, odbojka

Samir Handanovič, nogomet

Branka Zec, rokomet

Katja Križan, ples

Andreja Žegarac, ritmična gimnastika

Lina Krhlikar, atletika, rokomet

Simona Fabjan, odbojka na mivki

Tamara Barič, biatlon

Amra Pandžič, rokomet

Gašper Vidmar, košarka

Špela Peterlin, rokomet

Anja Puc, atletika

Anže Damjan, smučarski skoki

Gregor Ropret, odbojka

Nejc Glavaš, košarka

Adela Šajn, gimnastika

Ana Tatalovič, judo

Tina Razinger judo

Jernej Damjan, smučarski skoki

Matic Moličnik, atletika

Nejc Filipič, atletika

Urban Stare, karting, atletika

Saša Golob, gimnastika

Robert Berič, nogomet

Adela Šajn

Etien Velikonja, nogomet

Ana Gros, rokomet

Tamara Mavsar, rokomet

Špela Kogovšek, rokomet

Adela Šajn

Matej Rapnik, nogomet

Matic Fink, nogomet

Boban Jović, nogomet

Posebni dosežki:

Posebni dosežki:

Posebni dosežki:

2007

2008

2009

Posebni dosežki:

Posebni dosežki:

Posebni dosežki:

Adela Šajn

Tamara Mavsar, rokomet

Ana Gros, rokomet

Saša Golob, gimnastika

Fiona Novak, gimnastika

Sara Berčan, atletika

Urša Orehek, golf

Andraž Jereb, judo

Tamara Mavsar, rokomet

Urška Igličar, odbojka

Klemen Štrajhar, lokostrelstvo

Jan Rijavec, lokostrelstvo

Luka Žgajnar, kanu

Jan Marolt, ples

Lea Grom, navijaštvo

Andraž Jereb, judo

Fiona Novak, gimnastika

2010

2011

Zlati Diskobolos

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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Izbor športnika meseca
1995

JANUAR ANDREJA MALI TEK NA SMUČEH

FRBRUAR BOŠTJAN KRAŠEVEC JADRANJE

MAREC PETRA DERMASTIJA NAMIZNI TENIS

APRIL DANIEL MATTIAS ALPSKO SMUČANJE

MAJ TINA VOJE PLES

MIHA PODREPŠEK PLES

JUNIJ ERIKA RAKUŠA RITM. GIMNASTIKA

JULIJ DITKA ĐOGIČ ATLETIKA

AVGUST BERDEN BARBARA ATLETIKA

SEPTEMBER VESNA SPALEVIČ KOŠARKA

OKTOBER JANJA LESAR PLES

NOVEMBER DEJA DOLER ROKOMET

DECEMBER JANEZ PETROVČIČ NAMIZNI TENIS

JANUAR ANDREJA MALI SMUČARSKI TEK

FEBRUAR DANIEL MATTIAS ALPSKO SMUČANJE

MAREC ANA ŠKAFAR TENIS

APRIL BOJAN KOVAČ KOŠARKA

MAJ PETRA DERMASTJA NAMIZNI TENIS

1996

Oblikovali smo pravila, po katerih izbiramo športnika, ki je v preteklem mesecu dosegel

največje športne uspehe:

- športnik meseca lahko postane vsak redno vpisani dijak, ki je v tekočem mesecu

dosegel izreden športni uspeh (udeležba na EP ali SP, zmaga na DP…)

- kandidata lahko predlaga kdorkoli pisno ali ustno učiteljem športne vzgoje in

športnim koordinatorjem, do zadnjega dne v tekočem mesecu.

- do 15. v mesecu športni koordinatorji preverijo športne rezultate in opravijo končni

izbor. Če je izbor kandidatov težaven zaradi več kvalitetnih rezultatov, se lahko izbere

tudi več športnikov v enem mesecu.

- na hodniku šole v vitrino obesimo predstavitev izbranca.

Kronologija izbora:

1994

SEPTEMBER NINA JERANČIČ KARTING

OKTOBER BRIGITA LANGERHOLC ATLETIKA

NOVEMBER URH ČEHOVIN PLEZANJE

DECEMBER JANJA LESAR PLES

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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BILJANA TODOROVIČ NAMIZNI TENIS

ŠPELA POLONČIČ NAMIZNI TENIS

JUNIJ MAJA MATEVŽIČ TENIS

JULIJ TATJANA JANKOVIČ ATLETIKA

AVGUST TEJA MAKOTER LOKOSTRELSTVO

SEPTEMBER MAJA MATEVŽIČ TENIS

OKTOBER DARKO MRVAR KOLESARSTVO

NOVEMBER MOJCA MAVRIČ GIMNASTIKA

DECEMBER MOJCA MAVRIČ GIMNASTIKA

JANUAR MAJA MATEVŽIČ TENIS

FEBRUAR BLAŽ VRHOVNIK SMUČARSKI SKOKI

MAREC BLAŽ VRHOVNIK SMUČARSKI SKOKI

APRIL TINA ŠVAJGER UM. DRSANJE

MAJ- ERIKA RAKUŠA RITM. GIMNASTIKA

JUNIJ- JAKA LAKOVIČ KOŠARKA

JULIJ- URŠKA BETI ATLETIKA

AVGUST ROŽLE PREZELJ ATLETIKA

SEPTEMBER BOŠTJAN KRAŠEVEC JADRANJE

OKTOBER DARKO MRVAR- KOLESARSTVO

NOVEMBER DARKO MRVAR KOLESARSTVO

DECEMBER VESNA STAVREV GIMNASTIKA

1997

1998

1999

JANUAR NINA MEDJA PLES

FEBRUAR BLAŽ VRHOVŠEK SMUČARSKI SKOKI

MAREC ŠVAJGER TINA KOTALKANJE

APRIL BLAŽ EMERŠIČ HOKEJ

MAJ MOJCA MAVRIČ GIMNASTIKA

JUNIJ LUCIJA ŽIVEC KARTING

JULIJ MARKO MARAVIČ KOŠARKA

AVGUST SELIMANOVIČ AZRA PLES

SEPTEMBER SAFRAN MARTINA NAMIZNI TENIS

OKTOBER INES IN TINA HIŽAR GORSKI TEKI

NOVEMBER VESNA STAVREV GIMNASTIKA

DECEMBER AZRA SELIMOVIČ PLES

JANUAR MARKO GRILC DESKANJE NA SNEGU

FEBRUAR JEZERŠEK ANDREJ NORD. KOMBINACIJA

MAREC CVETKO SAŠA LOKOSTRELSTVO

APRIL MARKO GRILC DESKANJE NA SNEGU

MAJ MARKO GRILC DESKANJE NA SNEGU

JUNIJ ZVEZDANA KONDIČ ATLETIKA

JULIJ DALIBORKA JOCIČ KOŠARKA

AVGUST GREGOR MIKLIČ PLAVANJE

SEPTEMBER MITJA ŽELEZNIKAR JUDO

OKTOBER JEZERŠEK ANDREJ NORD. KOMBINACIJA

NOVEMBER ŠPELA MUHA KARATE

DECEMBER JEZERŠEK ANDREJ NORD. KOMBINACIJA

Športniki meseca
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2000

2001

JANUAR DALIBORKA JOCIČ KOŠARKA

FEBRUAR MARKO GRILC DESKANJE NA SNEGU

MAREC ANJA BESLIČ DRSANJE

APRIL MUHA ŠPELA KARATE

JUNIJ JOŠT ZAKRAJŠEK KANU

JULIJ FLAJS ANDREJ ODBOJKA

AVGUST NEJC KOLENKO SPEEDWAY

SEPTEMBER ŠANTELJ POLONA PLEZANJE

TINA POTOKAR KEGLJANJE

OKTOBER SMOLE NEJC TENIS

NOVEMBER MATIJA ZAVIRŠEK SMUČANJE

DECEMBER ANDREJ JEZERŠEK NORD. KOMBINACIJA

JANUAR MATIJA ZAVIRŠEK SMUČANJE

FEBRUAR ANDREJ JEZERŠEK NORD. KOMBINACIJA

MAREC ANDREJ JEZERŠEK NORD. KOMBINACIJA

APRIL GRILC MARKO DESKANJE NA SNEGU

MAJ MOJCA RODE RITM. GIMNASTIKA

JUNIJ ZAKRAJŠEK JOŠT KANU

JULIJ VRHOVŠEK MARTIN PLAVANJE

AVGUST JEZERŠEK ANDREJ NORD. KOMBINACIJA

SEPTEMBER MAJA HRIBAR GIMNASTIKA

OKTOBER MOJCA RODE RITM. GIMNASTIKA

NOVEMBER TAMARA STANKOVIČ KOTALKANJE

DECEMBER KADUNC ŠPELA PLES

2002

JANUAR MARTIN VRHOVŠEK PLAVANJE

FEBRUAR JEZERŠEK ANDREJ NORD. KOMBINACIJA

MAREC LUKA MAROLT KOŠARKA

MATEJ JARC KOŠARKA

APRIL MAJA HRIBAR GIMNASTIKA

MAJ BOJAN KRISTAN ODBOJKA

ANDREJ FLAJS ODBOJKA

JUNIJ JOŠT ZAKRAJŠEK KANU

JULIJ FLAJS ANDREJ ODBOJKA

AVGUST DAVID ŠPILER- ROKOMET

SEPTEMBER ROK BENKOVIČ SMUČ. SKOKI

OKTOBER SAMIR HANDANOVIČ NOGOMET

NOVEMBER SAŠO BERTONCELJ GIMNASTIKA

DECEMBER LUKA BRULC ODBOJKA

Športniki meseca

GIMNAZIJA ŠIŠKA
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2003

2004

JANUAR PETER DOKL BIATLON

FEBRUAR ROK BENKOVIČ SMUČ. SKOKI

MAREC ROK BENKOVIČ SMUČ. SKOKI

APRIL SANEL LJUTIČ BORILNI ŠPORTI

MAJ TINA POTOKAR KEGLJANJE

JUNIJ SANDRA PIRŠIČ KOŠARKA

JULIJ ERNES SULJIČ GIMNASTIKA

SAŠO BERTONCELJ GIMNASTIKA

AVGUST JULIJA KAMNAR GIMNASTIKA

SEPTEMBER BRULEC LUKA ODBOJKA

BOJAN KRISTAN ODBOJKA

OKTOBER LUKA LENIČ ŠAH

NOVEMBER KATJA KRIŽAN PLES

KAVAŠ MIHA SQUASH

DECEMBER JOŽICA KOŠIR NAVIJAŠTVO

MATEJ KAVČNIK NAVIJAŠTVO

JANUAR ROK BENKOVIČ SMUČARSKI SKOKI

FEBRUAR PETER DOKL BIATLON

KLEMEN BAUER BIATLON

MAREC ROK BENKOVIČ SMUČARSKI SKOKI

APRIL SAŠO BERTONCELJ GIMNASTIKA

MAJ BRULEC LUKA ODBOJKA

JUNIJ CVETEK IGOR HOKEJ

JULIJ SANEL LJUTIČ TAEKWONDO

AVGUST TINA OBREZ TENIS

SEPTEMBER MATEJ LEPEJ KEGLJANJE

OKTOBER OBREZ TINA TENIS

NOVEMBER LUKA LENIČ ŠAH

DECEMBER SAMIR HANDANOVIČ NOGOMET

JANUAR ANŽE DAMJAN SMUČARSKI SKOKI

FEBRUAR ROK BENKOVIČ SMUČARSKU SKOKI

MAREC ROK BENKOVIČ SMUČARSKI SKOKI

APRIL TAMARA BARIČ BIATLON

MAJ SANEL LJUTIČ TAEKWONDO

JUNIJ JULIJA KAMNAR GIMNASTIKA

JULIJ ERIKA FABIJAN ODBOJKA NA MIVKI

AVGUST SIMONA FABIJAN ODBOJKA NA MIVKI

SEPTEMBER AMRA PANDŽIČ ROKOMET

OKTOBER ANREJA ŽEGARAC RITM. GIMNASTIKA

NOVEMBER ADELA ŠAJN GIMNASTIKA

DECEMBER GAŠPER VIDMAR KOŠARKA

JANUAR ROK BENKOVIČ SMUČARSKI SKOKI

FEBRUAR TAMARA BARIČ BIATLON

MAREC ANA ŠIMENC TEK NA SMUČEH

APRIL URBAN STARE KARTING

2005

2006

Športniki meseca
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MAJ SANEL LJUTIČ TAEKWONDO

JUNIJ GREGOR ROPRET ODBOJKA

JULIJ NEJC GLAVAŠ KOŠARKA

GAŠPER VIDMAR KOŠARKA

AVGUST AMRA PANDŽIČ ROKOMET

KRHLIKAR LINA ROKOMET

SEPTEMBER SIMONA FABIJAN ODBOJKA NA MIVKI

OKTOBER GREGOR ROPRET ODBOJKA

NOVEMBER ADELA .ŠAJN GIMNASTIKA

DECEMBER DAVID SATLER NOGOMET

JANUAR TAMARA BARIČ BIATLON

FEBRUAR TAMARA BARIČ BIATLON

MAREC ANA GROS ROKOMET

ŠPELA KOGOVŠEK ROKOMET

NIVES AHLIN ROKOMET

TAMARA MAVSAR ROKOMET

APRIL ADELA ŠAJN GIMNASTIKA

MAJ REA KOLBL GIMNASTIKA

JUNIJ GREGOR ROPRET ODBOJKA

JULIJ JAN RATEJ JUDO

AVGUST GAŠPER VIDMAR KOŠARKA

SEPTEMBER MATIC MOLIČNIK ATLETIKA

OKTOBER URBAN STARE KARTING

NOVEMBER ADELA ŠAJN GIMNASTIKA

DECEMBER AMRA PANDŽIČ ROKOMET

2007

2008

2009

JANUAR EVA RUS SEVER TEK NA SMUČEH

FEBRUAR LILI DRČAR BIATLON

MAREC ADELA ŠAJN GIMNASTIKA

APRIL GREGOR ROPRET ODBOJKA

MAJ ŠPELA KOGOVŠEK ROKOMET

JUNIJ SARA GRUDEN NAVIJAŠTVO

JULIJ TAMARA MAVSER ROKOMET

AVGUST ADELA ŠAJN GIMNASTIKA

SEPTEMBER ETIEN VELIKONJA NOGOMET

OKTOBER ADELA ŠAJN GIMNASTIKA

SAŠA GOLOB GIMNASTIKA

NOVEMBER ETIEN VELIKONJA NOGOMET

DECEMBER TAMARA MAVSAR ROKOMET

JANUARA ANA GROS ROKOMET

FEBRUAR TAMARA MAVSAR ROKOMET

MAREC ADELA ŠAJN GIMNASTIKA

APRIL ADELA ŠAJN GIMNASTIKA

MAJ TAMARA MAVSAR ROKOMET

ANA GROS ROKOMET

ŠPELA KOGOVŠEK ROKOMET

KATARINA CEGLAR ROKOMET

NIVES AHLIN ROKOMET

JUNIJ ADELA ŠAJN GIMNASTIKA
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JULIJ MATIC FINK NOGOMET

MATEJ RAPNIK NOGOMET

BOBAN JOVIČ NOGOMET

AVGUST ANA GROS ROKOMET

SEPTEMBER ŽAN JERŠIN STREET DANCE

OKTOBER ADELA ŠAJN GIMNASTIKA

NOVEMBER KIM NOVAK BADMINTON

DECEMBER MATIC PEČAN GIMNASTIKA

JANUAR PRIMOŽ PANČUR BIATLON

FEBRUAR EVA SEVER RUS TEK NA SMUČEH

MAREC TAMARA MAVSAR ROKOMET

APRIL KLEMEN ŠTRAJHAR LOKOSTRELSTVO

MAJ ANDRAŽ JEREB JUDO

JUNIJ JAZBEC JURE ROKOMET

JULIJ SARA BERČAN ATLETIKA

AVGUST JURE JAZBEC ROKOMET

SEPTEMBER BARBARA DUVNJAK ODBOJKA

OKTOBER FIONA NOVAK GIMNASTIKA

NOVEMBER ANDRAŽ JEREB JUDO

DECEMBER ANDRAŽ JEREB JUDO

2010

2011

2012

JANUAR URŠA OREHEK GOLF

FEBRUAR PRIMOŽ PANČUR BIATLON

MAREC NIKA CERIČ UMET. DRSANJE

APRIL OBERSTAR LUKA HOKEJ

MAJ JAN RIJAVEC LOKOSTRELSTVO

KLEMEN ŠTRAJHAR LOKOSTRELSTVO

JULIJ ANJA ŽAVBI GASILCI

NINA ŽAVBI GASILCI

AVGUST JAN RIJAVEC LOKOSTRELSTVO

KLEMEN ŠTRAJHAR LOKOSTRELSTVO

SEPTEMBER URŠKA PRIMČIČ PLES

OKTOBER FIONA NOVAK GIMNASTIKA

NOVEMBER MATIC PEČAN GIMNASTIKA

DECEMBER YVONNE PETEK ROKOMET

ANA ZRIMŠEK ROKOMET

NINA ZULIČ ROKOMET

JANUAR JAN RAVNIK MODERNI PLES

FEBRUAR JAN KRALJ DESKANJE NA SNEGU

MAREC TOMAŽ VERBAJS SMUČARSKI SKOKI

APRIL JAN KRALJ DESKANJE NA SNEGU

MAJ KLEMEN ŠTRAJHAR LOKOSTRELSTVO
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Uspešni športniki, dijaki Gimnazije

Šiška, ki so dosegali mednarodno

priznane rezultate

Brigita Langerholc, Boštjan Horvat, Tina

Čarman, Rožle Prezelj, Eufemija Štorga,

Meta Mačus, Damjan Zlatnar, Urška

Beti, Rok Predanič, Anja Puc, Vid Tršan,

Matic Moličnik, Berden Barbara, Sara

Berčan, Nejc Filipič, Urška Pečnik,

Zvezdana Kondič, Manca Šepetavc

Adela Šajn, Mojca Mavrič, Sašo

Bertoncel, Julija Kamnar, Vesna Stavrev,

Saša Golob, Fiona Novak, Ernes Suljič,

Rea Kolb, Matic Pečan

Mojca Rode, Tina Čas, Andreja Žegarec,

Erika Rakuša, Maja Gradinjan

ATLETIKA:

GIMNASTIKA:

RITMIČNA GIMNASTIKA:

PLAVANJE:

TEK NA SMUČEH:

BIATLON:

SMUČARSKI SKOKI:

DESKANJE NA SNEGU:

ALPSKO SMUČANJE:

Martin Vrhovšek, Govše Gregor, Miha

Koren, Tjaša Brežnik, Gregor Miklič

Petra Majdič, Blaž Jelenc, Tina Hižar,

Ines Hižar, Ana Šimenc, Eva Sever Rus

Klemen Bauer, Peter Dokl, Mali Andreja,

Tamara Barič, Lili Drčar, Primož Pančur

Blaž Vrhovnik, Rok Benkovič, Jernej

Damjan, Anže Damjan, Igor Medved

Marko Grilc, Jan Kralj

Matija Zaviršek, Daniel Mattias

HOKEJ:

ROKOMET:

NOGOMET:

Jaka Avguštinčič, Blaž Emeršič, Aleš

Mušič, Cvetek Igor, Oberstar Luka

Deja Doler, David Špiler, Tamara

Mavsar, Ana Gros, Amra Pandžič, Jure

Jazbec, Špela Peterlin, Ilc Metka, Lina

Krhlikar , Pleško Nadiža, Sonja Đurkovič

Samir Handanovič, Mišo Brečko,

Andraž Kirm, Bojan Jokič, Suad

Filekovič, Luka Žinko,Sivko Aljoša,

Dejan Grabič, Aleš Mertelj, Tadej

Apatič, Erik Salkič, Etien Velikonja, Jan

Koprivec, Berič Robert, Luka Majcen,

Matej Rapnik, Antonio Delamea Mlinar,

Mitja Novinič, Matic Fink, Blaž Božič,

Boban Jovič, Matej Pučko, Jure Balkovec,

Ažbe Jug

DRSANJE:

ODBOJKA:

KOŠARKA:

Tina Švajger, Anja Beslič, Nika Cerič

Andrej Flajs, Erika Fabjan, Simona

Fabjan, Gregor Ropret, Miha Plot, Jelena

Strel Kosmač, Elmina Handanovič,

Bojan Kristan, Leda Strel Kosmač, Luka

Brulec, Urša Podlesnik, Urška Igličar,

Barbara Duvnjak, Lana Ščuka, Monika

Potokar, Tjaša Zupan, Mojca Pene

Jaka Lakovič, Radoslav Nesterovič,

Marko Maravič, Gašper Vidmar,

Daliborka Jocič, Sandra Piršič, Katja

Temnik, Nejc Glavaš, Domen Žerak,

Vesna Spalevič, Božič Andrej, Gašper

Kolman, Bojan Kovač

PLEZANJE:

Urh Čehovin, Uroš Perko

Uspešni športnikidijaki -

Športniki - dijaki z mednarodnimi rezultati

156

GIMNAZIJA ŠIŠKA



TENIS:

NAMIZNI TENIS:

JUDO:

KARATE:

TAEKWONDO:

STRELJANJE:

Maja Matevžič, Obrez Tina, Andrej

Kraševec, Gregor Krušič, Andrej

Kračman

Polona Čehovin, Janez Petrovčič, Biljana

Todorovič, Petra Dermastija, Martina

Safran

Simon Mohorovič, Tina Razinger, Jan

Rataj, Andraž Jereb, Ana Tatalovič,

Marko Prodan

Bor Dereani, Špela Muha, Brigita

Plemenitaš

Sanel Ljutič

Nina Beslič

KOLESARSTVO:

Darko Mrvar

LOKOSTRELSTVO:

KARTING:

SPEEDWAY:

KEGLJANJE:

KOTALKANJE:

GOLF:

KAJAK:

KANU:

Klemen Štrajhar, Jan Rijavec, Maja

Marcen, Miha Umek, Matej Marcen,

Teja Makoter, Saša Cvetko

Nina Jerančič, Urban Stare, Lucija Živec

Jernej Kolenko

Miha Trdan, Matej Lepej, Tina Potokar

Tamara Stankovič

Urša Orehek

Hamberger Aljaž

Jošt Zakrajšek, Luka Žgajnar

SQUASH:

PLES:

Miha Kavaš

Janja Lesar, Miha Podreberšek, Azra

Selimanovič, Katja Križan, Urša Jenko,

Maja Bogdan, Saša Volk, Žan Jeršin, Jan

Ravnik
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BADMINTON:

ŠAH:

Kim Novak

Luka Lenič

Odbojkarice: Simona in Erika Fabjan, Monika Potokar, Tjaša Zupan, Mojca Pene
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