
Razrednik/razredniËarka:

Govorilne ure razrednika/razredniËarke

za dijake:

za starše:

Ime in priimek:

Razred:

Naslov:

Telefon:

E-naslov:

SPOŠTOVANE DIJAKINJE,
SPOŠTOVANI DIJAKI!

Znanje, dobra strokovna usposobljenost, skrb za soËloveka, 
naravo in dobri medsebojni odnosi naj bodo za vas 

vrednote, za katere se je vredno potruditi.

Naj vam šolski vodnik pomaga pri naËrtovanju vaše 
izobraževalne poti.

Želimo vam veliko uspeha.                                                       

Andreja AhËin,
ravnateljica s sodelavci 

1www.bc-naklo.si



 RAVNATELJICA
Andreja AhËin
04 277 21 19
andreja.ahcin@bc-naklo.si

uradne ure:
ponedeljek: 8.15−9.00 (oz. po dogovoru)

 POMO»NICA RAVNATELJICE
Monika Rant
04 277 21 25
monika.rant@bc-naklo.si

uradne ure:
torek, sreda: 8.30−9.30 (oz. po dogovoru)

 ŠOLSKA SVETOVALKA
Tadeja FriËovsky
04 277 21 24
tadeja.fricovsky@bc-naklo.si

 KOORDINATORICA OTROK S  
POSEBNIMI POTREBAMI
Anja Bergant
04 277 21 25
anja.bergant@bc-naklo.si

 LABORANTI
Ivana Grošelj
Kristina Frlic
Jure Ausec

 VODJA GIMNAZIJE
vodja: Bernarda Božnar

 VODJE PROGRAMSKIH U»ITELJSKIH  
ZBOROV
hortikultura: Metka Celar
kmetijstvo: Nataša Šink
živilstvo in prehrana: Darja Mavrin
naravovarstvo: Marjeta Vovk
pomoËnik v biotehniki in oskrbi: Monika Rant

 PISARNA ZA DIJAKE
Anja Bergant, Monika Rant
anja.bergant@bc-naklo.si,  
monika.rant@bc-naklo.si 
04 277 21 25

uradne ure: ponedeljek-Ëetrtek med 
glavnima odmoroma (3. in 5. šolsko uro)

 KNJIŽNICA
Urška Simjanovski
04 277 21 16

urska.simjanovski@bc-naklo.si

 VODJE AKTIVOV
za slovenšËino: Bojana Dolinar
za matematiko: Mateja Valjavec
za tuje jezike: Sabina Smolej
za športno vzgojo: Urška Teran Ravnikar 
za naravoslovje: Marjetka Kastelic Švab
za kmetijstvo in hortikulturo: Mojca Smole
za živilstvo in prehrno: Kristina Frlic
za družboslovje: Mojca Logar 

 SVET STARŠEV
predsednik: _____________________ 
namestnica: Alenka Kejžar

 DIJAŠKA SKUPNOST
predsednica: Ana Marija H. Plementaš
namestnik: Anže Preša

 KUHINJA
vodja: Majda Rekar
majda.rekar@bc-naklo.si

odjava malice: 
• preko sms sporoËila do 8.00 na telefon 041 

140 140 (avtomatski odzivnik): ODJAVA ime  
in priimek, razred in dnevi odjave

• ali preko terminala na šoli 
• ali preko spletne aplikacije (www.lopolis.si)

 ORGANIZATORICA PRAKTI»NEGA  
POUKA
kmetijstvo, naravovarstvo, hortikultura, živilstvo 
in gospodinjstvo: Veronika Gorjanc
04 277 21 28 in 051 458 622 
veronika.gorjanc@bc-naklo.si

 KOMISIJA ZA KAKOVOST
strokovni sodelavki šole: 
Monika Rant, Sabina Šegula

predstavnika delodajalcev: 
Tatjana »ebulj, Marko Zorman

predstavnika staršev: 
Kilijan Vizjak, Špela Oman

 KOMISIJA ZA VARSTVO PRAVIC OZ. 
PRITOŽBENA KOMISIJA
Monika Rant, predsednica
Tadeja FriËovsky, Meta Štampek

namestnici:
Veronika Gorjanc, Darja Mavrin

POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE TER STROKOVNA GIMNAZIJA
RAZRED VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAM RAZREDNIK

1. B
1. F

ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK
HORTIKULTURNI TEHNIK TINA KRIŽNAR

1. C
1. I
1. O

GOSPODAR NA PODEŽELJU
PEK
MESAR

SAŠA ŠTERN

1. » KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK MARTA SKOBERNE
1. D
1. E

VRTNAR
CVETLI»AR MOJCA SMOLE

1. GK
1. H

POMO»NIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI ‡ GOSPODINJSTVO IN KMETIJSTVO
POMO»NIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI ‡ ŽIVILSTVO ROK MIŠ»EVI»

1. J SLAŠ»I»AR BRIGITA MARKUN
1. L STROKOVNA GIMNAZIJA NINA MODRIJAN
1. M STROKOVNA GIMNAZIJA SABINA SMOLEJ
1. N NARAVOVARSTVENI TEHNIK JURE AUSEC
2. B
2. F

ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK
HORTIKULTURNI TEHNIK TADEJA POLAJNAR

2. C
2. I

GOSPODAR NA PODEŽELJU
PEK MARUŠKA KORELC

2. » KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK ANDRAŽ KALAMAR
2. D
2. E

VRTNAR
CVETLI»AR DAVID CELAR

2. G POMO»NIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI ‡ GOSPODINJSTVO RENATA MAVRI
2. H POMO»NIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI ‡ ŽIVILSTVO ANA PROŠEK
2. J SLAŠ»I»AR URŠKA TERAN RAVNIKAR
2. L STROKOVNA GIMNAZIJA MARIJA JERŠE
2. M STROKOVNA GIMNAZIJA DARJA RAVNIHAR
2. N NARAVOVARSTVENI TEHNIK MARCELA KOREN
3. B
3. F

ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK
HORTIKULTURNI TEHNIK JOŽI PETERNELJ

3. C
3. I

GOSPODAR NA PODEŽELJU
PEK LJUBO »ALI»

3. » KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK BOJANA DOLINAR
3. D
3. E

VRTNAR
CVETLI»AR SONJA JERI» ŠTEFE

3. J SLAŠ»I»AR BORIS URH
3. L STROKOVNA GIMNAZIJA MATEJA VALJAVEC
3. M STROKOVNA GIMNAZIJA BORUT LAZAR
3. N NARAVOVARSTVENI TEHNIK META VOVK
4. B
4. F

ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK
HORTIKULTURNI TEHNIK LJUBA ERJAVEC

4. » KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK IRENA ŠUBIC JELO»NIK
4. L STROKOVNA GIMNAZIJA SANDRA ŽVAGEN
4. M STROKOVNA GIMNAZIJA URŠKA BERCE
4. N NARAVOVARSTVENI TEHNIK ROBERT HORVAT

4. BD»D KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK (PTI) IN 
ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK (PTI) JANJA »EN»I» GARTNER

4. FD HORTIKULTURNI TEHNIK (PTI) TOMO ROMŠEK

5. BD»D KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK (PTI) IN 
ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK (PTI) KRISTINA FRLIC

5. FD HORTIKULTURNI TEHNIK (PTI) LENKA ŽIGON

ORGANIZIRANOST BC NAKLO – Srednja šola
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  

Biotehniški center Naklo je Republika Slovenija.

PROGRAMI IN ODDELKI 
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KRATICE PREDMETOV  
IN STROKOVNIH MODULOV

kratica ime predmeta/modula

ANG anglešËina

BIO biologija

BTH biotehnologija

DKU državljanska kultura

DRU družboslovje

FIZ fizika

GEO geografija

GOG gospodarska geografija 

INF informatika

IOK IKT in osnove poslovnega komuniciranja

IPK informatika in poslovno komuniciranje

KDM komunikacija na delovnem mestu

KEM kemija

KME kmetijstvo

KOP komunikacija v prodaji

KOT komunikacija v trženju

LAB laboratorijske vaje

LUM likovna umetnost

MAT matematika

MIB mikrobiologija

NAR naravoslovje

NEM nemšËina

OPP osnove podjetništva in prodaje

PIT podjetništvo in trženje

PSI psihologija

SLO slovenšËina

SOC sociologija

STA/STM strokovna anglešËina/strokovna 
matematika

ŠVZ športna vzgoja

TRR trajnostni razvoj

UME umetnost

VOT varovanje okolja z osnovami 
trajnostnega razvoja

ZGO zgodovina

OKI odprti kurikulum_izbirno*

* Dijaki/dijakinje opravijo izbrane strokovne  
module na delovišËu, v skladu s potrjenim izvedbenim 
kurikulom posameznega izobraževalnega programa.

ŽIVILSTVO
kratica ime strokovnega modula

APP alternativni pekovski izdelki in prodaja

ASP alternativne sladice in prodaja

EKS ekološka predelava sadja

EMM ekološka predelava mleka in mesa

EPM ekološka predelava mesa

IZI izdelava pekovskih in slašËiËarskih 
izdelkov

IZM izdelava mesnin

KOK kontrola kakovosti živil

KSP kvašeno slašËiËarsko pecivo

LAT laboratorijske tehnike

OBP osnove biotehnologije s prehrano

OKP osnovne vrste kruha in pekovskega 
peciva

OSŽ osnove živilstva

OVP osnove varne hrane in prehrane

PHH priprava hitre hrane

PID prehrana in dietetika

PKP posebne vrste kruha in pekovskega 
peciva

PMM prodaja mesa in mesnin

POG prehranski obrati in gastronomija

PPO pomoË pri pripravi obrokov

PPR priprava živil rastlinskega izvora

PPŽ priprava živil živalskega izvora

PRS priložnostne sladice

PRŽ predelava živil

PŽR predelava živil rastlinskega izvora

PŽŽ predelava živil živalskega izvora

RAM razsek mesa

SLA sladice

SLD sladoled

TAŽ tehnike analiziranja živil

TEK tehnike krašenja

TOM toplotno obdelane mesnine

TOT tehnike oblikovanja testa

TPM tehnike pakiranja mesnin

TRM tradicionalne mesnine

TRP trajno pecivo

TŽP temelji živilstva in prehrane

TŽR tehnologije živil rastlinskega izvora

TŽŽ tehnologije živil živalskega izvora

VAH varna hrana

ZPI zahtevni pekovski izdelki

ŽMB živilska mikrobiologija z biotehnologijo

KMETIJSTVO
kratica ime strokovnega modula

»EB Ëebelarstvo

EKK ekološko kmetovanje

INK informatika v kmetijstvu

KPR kmetijska pridelava in reja s kmetijsko 
mehanizacijo

NTN naprava trajnega nasada

O»P osnove ËišËenja in urejanja prostorov

OKS osnove kuhanja in strežbe

OOD osnove oskrbe na domu

ORP osnove rastlinske pridelave z varstvom 
rastlin

OS» osnove Ëebelarstva

OUS osnove upravljanja s stroji in napravami

OŽI oskrba živali

PES predelava sadja

PRK pridelava krme

PRM predelava mleka

PRP pridelava poljšËin

PSA pridelava sadja

PSK prodaja in svetovanje v kmetijstvu

PUZ pridelava in uporaba zelišË

PZP pridelava zelenjadnic v zavarovanem 
prostoru

REŽ reja živali

SAD sadjarstvo

TNP turizem na podeželju

TPZ temelji pridelave zelenjadnic

UKM upravljanje kmetijske mehanizacije

VAR varstvo rastlin

VDK vodenje del na kmetijskem 
gospodarstvu

ŽIV živinoreja

HORTIKULTURA 
kratica ime strokovnega modula

DIT drevesniËarstvo in trsniËarstvo

EVA ekološko varstvo rastlin

LSF likovno snovanje v floristiki

LVV logistika v vrtnarstvu

OBR oblikovanje in urejanje bivalnega okolja 
z rastlinami

OCD oblikovanje cvetliËnih vezav in dekoracij

OFL osnove floristike

OHO osnove hortikulturnega oblikovanja

OKR okrasne rastline

OOR oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami

OPC oblikovanje bivalnega in poslovnega 
prostora s cvetjem

OPS osnove pridelave sadja

OPZ osnove pridelave zelenjadnic

ORP osnove rastlinske pridelave z varstvom 
rastlin

OSD oskrba drevnin

OSH osnove hortikulture

OSK osnove krajinarstva

OUP oskrba urbanih zelenih površin

OVR osnovno varstvo rastlin

OVT osnove vrtnarske tehnologije

PIA priprava in izdelava aranžmajev, šopkov 
in nasadkov

PIM priprava in izdelava aranžerskega 
materiala

POF poroËna floristika

POR pridelava okrasnih rastlin

PRZ pridelava zelenjadnic

SPZ specialno zelenjadarstvo

SVR specialno varstvo rastlin

TPP trženje in promocija slovenskih 
proizvodov in storitev

UZP urejanje zelenih površin

VRM vrtnarska mehanizacija

ŽAF žalna floristika

GOSPODINJSTVO 
kratica ime strokovnega modula

»UP ËišËenje in urejanje prostora

ISI izdelava slašËiËarskih izdelkov

KIS kuhanje in strežba

OND oskrba na domu

PPO pomoË pri pripravi obrokov

PPR priprava živil rastlinskega izvora

PUZ pridelava in uporaba zelišË

NARAVOVARSTVO 
kratica ime strokovnega modula

EAM ekološke analize in monitoring

EDE ekosistemi, izvajanje dejavnosti v 
prostoru in ekoremediacije

GVO gospodarjenje z naravnimi viri energije 
in ostanki

NZE naravovarstvena zakonodaja in etika

OK odprti kurikul

POO predelava organskih odpadkov

TOV tehnologije obnovljivih virov energije

UPR uporabnost rastlin

VNV varstvo naravnih vrednot

VVN vodenje v naravi
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SEZNAM IZVAJALCEV PREDMETOV IN  
STROKOVNIH MODULOV

“Učitelji Biotehniškega centra Naklo - Srednje šole so hkrati  
tudi svetovalci in za dijake organizirajo redne govorilne ure.”

ODPRTI KURIKUL predstavlja v vsakem izobraževalnem programu 
20 % razpoložljivih uËnih ur, ki jih šola avtonomno oblikuje na 
predlog programskega uËiteljskega zbora ali na pobudo dijakov, 
staršev, delodajalcev oziroma lokalne skupnosti. 

V spodnji preglednici so po posameznih izobraževalnih programih 
zapisane vse ure ODPRTEGA KURIKULA:

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ODPRTI KURIKUL
(20 % razpoložljivih pedagoških ur)

Nižje poklicno izobraževanje (NPI) 448 ur

Srednje poklicno izobraževanje (SPI) 584 ur

Srednje strokovno izobraževanje (SSI) 612 ur/646 ur

Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) 256 ur

V okviru naËrtovanih ur ODPRTEGA KURIKULA lahko dijaki in dijakinje srednje šole 
Biotehniškega centra Naklo nadgradite svoje:   

• znanje in vešËine na strokovnem podroËju, 
• splošno znanje, kot je na primer: znanje drugega tujega jezika, funkcionalna 

pismenost, priprava na poklicno maturo.

Vsebine ODPRTEGA KURIKULA so natanËno opredeljene s katalogi znanj, ki si jih 
lahko ogledate na spletni strani srednje šole Biotehniškega centra Naklo:  
www.bc-naklo.si.

ODPRTI KURIKUL

Seznam uËiteljev po predmetih in 
strokovnih modulih

Andreja AH»IN IPK

Miran AH»IN TRP, TEK, SLA, PRS, ASP

Jure AUSEC EDE, FIZ, GVO

Urška BERCE MAT, STM, TAJNICA SM

Bernarda BOŽNAR GEO, GOG, GVO, VODJA 
ŠRT

Anja BERGANT KOORDINATORICA OPP

David CELAR ŠVZ

Metka CELAR ŽAF, OBR, OPC, OCD, 
OOR, vodja PUZ-a

Ljubo »ALI» ŠVZ

Janja »EN»I» GARTNER SLO, IOK

Katja »ESEN PRA

Neža »IMŽAR ŠVZ

Bojana DOLINAR SLO

Ljuba ERJAVEC DIT, OHO, OSK, OOR, PIT, 
TPP, NZE, PSA, OSH

Tadeja FRI»OVSKY IPK, ŠOLSKA SVETOVALKA

Kristina FRLIC LAT, OSŽ, ŽMB, OBP, TŽP, 
OVP, TAŽ, PPŽ, PIT

Veronika GORJANC ORGANIZATORICA 
PRAKTI»NEGA POUKA

Ivana GROŠELJ LABORANTKA

Robert HORVAT IOK, IPK, INF

Maja JARC MAT, STM, TAJNICA  ZI

Sonja JERI» ŠTEFE PIM, PIA, OCD, OPC, 
LSF, POF

Marija JERŠE SLO

Andraž KALAMAR ZGO, SOC, DRU

Nina KALI»ANIN TRR, EAM, PIT, POR, UPR

Marjetka KASTELIC ŠVAB BIO, EDE, BTH, MIB

(Ana KAV»I») KPR, ORP, PRK, PRP,  PUZ, 
EKK, VAR

Maja KOLAR KME

Klemen KOLENC REŽ, KPR

Maruška KORELC MAT, STM

Marcela KOREN SLO

Jana KORITNIK ANG, NEM, STA

Marko S. K. KRALJ FIZ, INF, IOK

Tina KRIŽNAR DRU, KOP,  VNV, GEO

Nataša KUNSTELJ OSH, POR, VOT, ORP, DIT, 
VNV, OKR

Andreja LAMPI» SLO

Borut LAZAR BIO, BTH

Mojca LOGAR ZGO, GEO, VVN, NZE, 
GOG, DRU

_______________ PSI

Jožef MALI OPP, PIT

Brigita MARKUN ŠVZ, TAJNICA PM

RENATA MAVRI TNP, PPŽ, PPR

Darja MAVRIN OSŽ, PŽR, PŽŽ, ŽMB, PKP, 
POG, VODJA PUZ-A

Nina MODRIJAN SLO, RAZISKOVALNO 
DELO

Joži PETERNELJ MAT, STM, 
KOORDINATORICA 
IND,OIV

Tadeja POLAJNAR OVP, PID, LAB, TAŽ

Ana PROŠEK OKP, PPR, IZI, TOT, TŽR, 
TRP, VAH

Monika RANT POM. RAVNATELJICE, ŠSS

Darja RAVNIHAR NEM

Tomo ROMŠEK OUS, DIT, OSD, PRZ, UZP, 
VRM, OVT, OSK, OOR, 
POR, POO, OPC, ODR

Marta SKOBERNE POR, TRR, KPR, REŽ, EKK

Marija SMOLE SVR, ORP, POR, DIT, OSH, 
OHO, OOR, OKR, EVA, 
SAD

Sabina SMOLEJ ANG, STA

Sabina ŠEGULA OVT, LSF, ARANŽIRANJE

Nataša ŠINK LVV, POR, OVT, OPZ, UZP, 
PRZ, VODJA PUZ-A

Saša ŠTERN OND, NAR, KIS, »UP

Tatjana ŠUBIC OSŽ, PŽŽ, ZPI, OBP, ŽMB, 
PRŽ, LAB

Irena ŠUBIC JELO»NIK ANG, STA

Vanja ŠUBIC PRŽ, EKS, PŽR, PES

Urška TERAN RAVNIKAR ŠVZ

Marija URANKAR KPR, PRK, PRP, VAR, SVR, 
VDK, PSK, KME

Boris URH UME, ZGO, TEK, LUM, DRU

Mateja VALJAVEC MAT, STM

Meta VOVK BIO, TNP, EDE, VNV, 
VODJA PUZ-A

Simona Duška 
ZABUKOVEC

ANG, NEM

Marjan ZUPAN »EB, KPR, OUS, UKM, PRK, 
PRP, EKK, NTN, VDK, PSA, 
SAD, PSK

Ana MIRTI» KEM, NAR, EAM, BIO, LAB

(Anita ZUPANC)

Urška ZUPAN»I» GLA, ZBOR

Lenka ŽIGON KEM, TRR

Sandra ŽVAGEN ANG, STA
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KROŽKIKROŽKI

 DRAMSKI
KAJ? Igra dijakov.
KDO? Vsi, ki imate igralsko žilico in nimate 
treme pred obËinstvom.
Mentor: Bojana Dolinar

 SOCIOLOŠKI
KAJ? Spremljali in analizirali bomo dogodke 
v Sloveniji in svetu.
KDO? Vsi, ki jih zanima, kaj se dogaja 
v svetu, predvsem pa dijaki, ki bi radi 
opravljali maturo iz sociologije.
Mentor: Andraž Kalamar

 BRALNA ZNA»KA
KAJ? Brali bomo pet mladinskih romanov in 
se o njih pogovarjali.
KDO? Vsi, ki vas zanima branje.
Mentorica: Marija Jerše

 ZGODOVINSKI 
KAJ? Pripravljamo se na zgodovinsko 
tekmovanje, brali bomo knjige in se o njih 
pogovarjali.
KDO? Kogar zanima, kaj je bilo vËeraj in 
kako to vpliva na današnji svet.
Mentorica: Mojca Logar

 RADIJSKI
KAJ? Pred zaËetkom pouka bomo ustvarjali 
prijetno vzdušje na šoli.
KDO? Za vse, ki radi govorite, ste radovedni 
ali pa bi radi sodelovali v tehniËni ekipi.
Mentorica: Nina Modrijan

 BC READING BADGE
KAJ? Bralna znaËka v angleškem jeziku.
KDO? Za vse dijake, ki radi berejo in se 
pogovarjajo v anglešËini.
Mentor: Sabina Smolej, Jana Koritnik in 
Sandra Žvagen

 KROŽEK ZA MATEMATI»NO FIZIKO  
 IN ASTRONOMIJO
KAJ? Pogovarjali se bomo o Ërnih luknjah, 
temni energiji in nastanku vesolja.
KDO? Kogar zanima celotno vesolje. 
Mentor: Marko Kralj

 NOVINARSKI
KAJ? Spremljali bomo dogodke na šoli in 
izven nje, jih zapisali in fotografirali, nato pa 
jih objavili v Ëasopisu MLADE BRAZDE.
KDO? Vsi radovedni in ustvarjalni dijaki.
Mentorica: Marcela Koren

 KEMIJSKI 
KAJ? Priprava na tekmovanje iz znanja 
kemije za Preglove plakete ter sodelovanje 
na mednarodnih nateËajih.
KDO? Dijaki, ki jih kemija veseli in zanima.
Mentorica: Lenka Žigon in Ana MirtiË

 GEOGRAFSKI
KAJ? IšËemo zaklade in se pripravljamo na 
tekmovanje.
KDO? Kdor želi na zanimiv naËin izvedeti kaj 
o svetu.
Mentorica: Bernarda Božnar

 KONJENIŠKI
KAJ? Spoznavanje in oskrba konj.
KDO? Ljubitelji konj.
Mentorji: Klemen Kolenc

 THE SKY IS THE LIMIT
KAJ? Vse, kar ste si vedno želeli poËeti v 
anglešËini, pa niste imeli nikoli priložnosti. 
Pridite, predlagajte in poiskali bomo naËin, 
kajti: The sky is the limit!
KDO? Vsi, ki vam anglešËina v razredu 
ne nudi dovolj izzivov in ste si pripravljeni 
vzeti nekaj Ëasa za konkretno, koristno 
in življenjsko rabo tega tujega jezika. 
Ob koncu leta bomo o naših aktivnostih 
napisali angleški Ëlanek, ki bo objavljen v 
mednarodni strokovni reviji.  
MENTORICA: Irena Šubic JeloËnik

 MLADI IN DENAR
KAJ? FinanËno opismenjevanje mladih in 
priprava dijakov na državno tekmovanje.
KDO? Vsi, ki jih zanima upravljanje s svojim 
denarjem in kako naËrtovati osebni poslovni 
naËrt.
Mentor: Maruška Korelc

 BIO-EKO
KAJ? Priprave na tekmovanja (EKO kviz, 
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 
Proteusovo tekmovanje iz biologije). 
KDO? Za vse, ki želite opozarjati na okoljske 
probleme in bolezni današnjega Ëasa, se 
ukvarjati z biološkimi vprašanji in akvaristiko.
Mentorji: Meta Vovk, Meta Kastelic Švab, 
Borut Lazar

 PEVSKI
KAJ? Peli bomo, nastopali in se zabavali.
KDO? Vsak, ki rad poje in razvija talente.
Mentorici: Urška ZupanËiË

 BRALNI KLUB 3 GENERACIJ  
 (v sodelovanju s knjižnico Kranj)
KAJ? Brali bomo knjige in o njih razpravljali 
na okrogli mizi, kamor bomo povabili tudi 
starše in stare starše, avtorje prebranih knjig 
… Pisali bomo ocene knjig, primerjali knjige 
s filmom …
KDO? Vsi knjižni molji.
Mentor: Mojca Logar in Janja »enËiË 
Gartner

 PLANINSKI
KAJ? Izvedli bomo tri planinske izlete, 
od katerih bo eden že 7. tradicionalni 
pohod na Triglav. Ogledali si bomo nekaj 
posnetkov z zanimivih pohodov.
KDO? Kdor uživa v lepotah gora in je rad v 
dobri družbi.
Mentor: David Celar

 NEMŠKA BRALNA ZNA»KA 
(Pfiffikus)
KAJ: Bralna znaËka v nemškem jeziku. 
KDO: Za vse dijake, ki radi berejo in se 
pogovarjajo v nemšËini.
Mentor: Darja Ravnihar

 EKSPERIMENTALNICA
KAJ: NaËrtovanje in izvajanje 
eksperimentov glede na interes dijakov. 
KDO: Vsi, ki jih zanima naravoslovje.
Mentor: Jure Ausec

 GOVORIM RUSKO
KAJ: TeËaj ruskega jezika.
KDO: Vsi, ki jih zanima uËenje novega jezika.
Mentor: Tina Križnar

 FRANCOŠ»INA
KAJ: TeËaj francoskega jezika. 

KDO: Vsi, ki jih zanima uËenje 
novega jezika.

Mentor: Vesna Nagode

* Tekom šolskega leta so možne spremembe glede na prijave dijakov.

medgeneracijsko branje

8 9www.bc-naklo.siwww.bc-naklo.si
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   OBVEZNA ŠPORTNA OPREMA:
-  Ëisti športni copati, trenirka oz. kratke 

hlaËe, majica in brisaËa. 

   KAKO DIJAK/-INJA PRIDOBI 
OCENO?

- opravi zahtevane motoriËne teste v skla-
du z uËnim naËrtom,

- ima ustrezno prisotnost na urah ŠVZ 
(85-odstotna prisotnost).

   OPRAVI»EVANJE:
- starši lahko opraviËijo delo pri pouku 

športne vzgoje za en teden;

- daljšo nezmožnost za delo pri urah ŠVZ 
opraviËi zdravnik; uradno zdravniško 
opraviËilo izda zdravnik na predpisanem 
obrazcu, ki mora biti opremljen z žigom 
izvajalca zdravstvene dejavnosti in ži-
gom ter podpisom zdravnika;

- dijak/-inja je kljub opraviËilu prisoten/- 
na pri pouku oz. je razporejen/-a na dru-
go obveznost;

ŠPORTNA VZGOJA

- celoletna opraviËila je potrebno oddati 
do 25. 9. 2015.

 TRETJA URA ŠPORTNE VZGOJE v 
programih SSI in gimnazija je izvedena 
po izbirnem programu, za katerega se 
dijaki odloËijo na zaËetku šolskega leta. 
Izbirajo lahko med pohodi, fitnesom, 
plavanjem ter ogledi športnih tekem  
in prireditev.

PraktiËni pouk
- Na zaËetku šolskega leta dijak/-inja spo-

zna temeljne vsebine iz varstva pri delu 
ter opravi pisni preizkus znanja. 

- Prisotnost (minimalno 85 %) in ustrezna 
delovna oprema sta pri praktiËnem po-
uku obvezna. 

- Oceno dobi, ko odda urejeno poroËilo o 
delu in ima potrjeno prisotnost.

- Dijak/-inja je ocenjen/-a s petstopenjsko 
ocenjevalno lestvico, ocena se vpiše v 
redovalnico k ustreznemu strokovnemu 
modulu.

- Pri praktiËnem pouku dijak/-inja skrbno 
ravna s šolsko lastnino. »e na šolski lastni-
ni namerno ali zaradi malomarnosti pov-
zroËi škodo, jo je dolžan/-na poravnati.

PraktiËno usposabljanje z delom (PUD)
- PraktiËno usposabljanje z delom se izva-

ja preko celega šolskega leta po razpo-

redu. Vodi in organizira ga organizator 
praktiËnega pouka.

- PraktiËno usposabljanje z delom poteka 
na delovišËih, kjer se dijak/-inja seznani z 
delovnim procesom.

- Za napredovanje v višji letnik mora opra-
viti vse (100 %) ure praktiËnega usposa-
bljanja z delom, ki so predpisane za po-
samezen letnik. 

- Po opravljenem praktiËnem usposa-
bljanju z delom mora dijak/-inja oddati 
urejeno poroËilo o svojem delu, potrjen 
evidenËni in ocenjevalni list.

- Dijak/-inja je ocenjen/-a  z dvostopenj- 
sko lestvico opravil/ni opravil. Ocena se 
vpiše v redovalnico v rubriko PraktiËno 
usposabljanje z delom. 

Dijak/-inja odgovorno in varno ravna 
tako s seboj kot tudi s soËlovekom, de-
lovnimi sredstvi in delovnim okoljem.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

KIZ ‡ knjižniËna informacijska znanja
KD ‡ kulturno-umetniške vsebine
ŠD ‡ športni dnevi
ZV ‡ zdravstvena vzgoja in varna raba in-
terneta
EKS ‡ ekskurzija, državljanska kultura 
KM ‡ karierna mapa

Dijaki so na podlagi šolske zakonodaje 
dolžni opraviti interesne dejavnosti v vsa-
kem šolskem letu po programu, ki ga 
pripravi šola. Evidentirani so z: opra-
vil/ni opravil.

»e dijak/-inja izostane od dejav-
nosti, jo nadomesti v dogovorje-
nih terminih v dogovoru z nosil-
cem dejavnosti in razrednikom. 
»e interesnih dejavnosti ne opravi 
do zakljuËka pouka, ne izpolnju-
je vseh obveznosti, doloËenih 
z izobraževalnim programom, 
zato ob zakljuËku šolskega leta 
dobi le obvestilo o uspehu.

Financiranje interesnih dejavnosti: 
delno jih financira MŠŠ, delno pa starši 
dijakov. PlaËilo je sprotno.

GIMNAZIJA -  
OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (OIV)

OBVEZNOSTI DIJAKOV PRI OIV IN IND

NT ‡ naravoslovni tabor, državljanska kultu-
ra, vzgoja za mir, družino in nenasilje
PD ‡ projektno delo, podjetništvo 
PPI ‡ popolnoma proste izbirne vsebine
UU ‡ uËenje za uËenje
VS ‡ vzgoja za sobivanje

GIMNAZIJA  št. ur  KIZ  UU  KD  ŠD  ZV  EKS  NT  PD VS KM  PPI

1. letnik 90  5  5 8  15  9  8  -  24 7 3 9

2. letnik 90 5 5 8 15  -  8 14 24 7 4 -

  3. letnik 90  5 5 8  15  -  8 14  24 7 4  -

4. letnik 30  -  - 8  10 3  -  -  - 7 2  -

SKUPAJ  300  15  15 32 55 9  24 28 72 28 13 9

Dekleta so osvojila 3. mesto na podroËnem 
tekmovanju v nogometu. 

dijaki na strokovni ekskurziji v Katalonijo
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NPI - NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE:  
1. GHK, 2. GH

SPI -  SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE: 
1. CIO, 1. DE, 1. J, 2. CI, 2. DE, 2. J, 3. CI,  
3. DE, 3. J

POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE – 
INTERESNE DEJAVNOSTI (IND)

NPI št. ur  KD  ŠD  ZV  MU  KIZ  EKS   PD KM
  1. letnik 64 6 15  6  2  2 6 18 9

2. letnik 32 6 10  -  2  -  6 0 8

SKUPAJ 96 12 25  6  4  2 12 18 17

SPI št. ur  KD  ŠD  ZV  MU  EKS  PD KM PPI
1. letnik 64 6 15 8 - 8 24 3 -

2. letnik  64 6 15 - 4 8 24 3  4

3. letnik 32 6  10 -  -  8 0 8  -

SKUPAJ 160 18 40  8  4 24 48 14 4

SSI� št.�ur NIZ � KD ŠD � ZV MU �EKS � NT � PD VS KM �PPI
1. letnik  96  - 10 15  8  4 8  - 24 8 9 10

  2. letnik 96  - 10 15 -  2  8  20  24 8 9  -

  3. letnik 96 - 10  15  4  -  16  -  24 8 9  10

4. letnik 64  4 10  10  6  -  18  -  - 8 8  -

SKUPAJ� 352 � 4 40 55 � 18 � 6 50 � 20 72 32 35 � 20

PTI� št.�ur � KD � ŠD � EKS PD VS KM
4. letnik 64 8 15 10 18 7 6

5. letnik 32 8 10 8 - 6 -

SKUPAJ 96 16 25 18 18 13 6

SSI -  SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE: 
1. », 1. BF, 1. N, 2. », 2. BF, 2. N, 3. », 3. BF, 
3. N, 4. », 4. BF, 4. N

PTI -  POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE: 
4. FD, 4. BD»D, 5. FD, 5. BD»D

KD ‡ kulturno-umetniške vsebine
ŠD ‡ športni dnevi
ZV ‡ zdravstvena vzgoja in varna raba in-

terneta, življenjske zgodbe invalidnih 
oseb 

MU ‡ delavnice o metodah uËenja
EKS ‡ ekskurzije
NT ‡ naravoslovni tabor
NIZ ‡ nadaljnje izobraževanje
PD ‡ projektno delo 
KM ‡ karierna mapa
VS ‡ vzgoja za sobivanje
PPI ‡ popolnoma proste izbirne vsebine
KIZ ‡ knjižniËna informacijska znanja

POKLICNA MATURA (PM) 2016

SPLOŠNA MATURA (SM) 2016

TE
R

M
IN

I

predmaturitetni preizkus 5. 3. 2016

zadnji rok za oddajo prijave k PM (spomladanski rok) 29. 3. 2016

zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od PM 24. 5. 2016

obdobje pisnih izpitov od 28. 5. 2016 do 11. 6. 2016

obdobje ustnih izpitov* od 15. 6. 2016 do 22. 6. 2016

seznanitev kandidatov z uspehom na PM 4. 7. 2016

zadnji rok za prijavo kandidatov k PM (jesenski rok) 5. 7. 2016

zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od PM 20. 8. 2016

obdobje pisnih izpitov od 24. 8. 2016 do 31. 8. 2016

obdobje ustnih izpitov od 24. 8. 2016 do 2. 9. 2016

seznanitev kandidatov z uspehom na PM 8. 9. 2016

*Izjemoma lahko tudi 4. 6., 11. 6., 28. 5.

TE
R

M
IN

I

predprijava na splošno maturo do 15. 11. 2015

predmaturitetni preizkus 5. 3. 2016

slovenšËina, esej 4. 5. 2016

zadnji rok za oddajo prijave k SM (spomladanski rok) 29. 3. 2016

zadnji rok za spremembo prijave k SM 28. 4. 2016

zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od SM 24. 5. 2016

obdobje pisnih izpitov od 4. 5. 2016 do 13. 6. 2016

obdobje ustnih izpitov* od 15. 6. 2016 do 22. 6. 2016 

seznanitev kandidatov z uspehom na SM 11. 7. 2016

zadnji rok za prijavo kandidatov k SM (jesenski rok) 12. 7. 2016

zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno 
dokumentacijo 14. 7. 2016

zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od SM 20. 8. 2016

obdobje pisnih izpitov od 24. 8. 2016 do 31. 8. 2016

obdobje ustnih izpitov od 24. 8. 2016 do 2. 9. 2016

seznanitev kandidatov z uspehom na SM 16. 9. 2016

* Izjemoma lahko tudi 11. junija, 4. junija in 28. maja 2016

dijaki na strokovni ekskurziji v Krakovskem gozdu



ZAKLJUČNI IZPIT (ZI) 2016

TE
R

M
IN

I

zadnji dan za prijavo k ZI (spomladanski rok) 6. 5. 2016

obdobje zakljuËnih izpitov od 6. 6. 2016 do 16. 6. 2016

pisni izpit slovenšËina 6. 6. 2016

zadnji dan za prijavo k ZI (jesenski rok) 22. 7. 2016

obdobje jesenskega roka ZI od 22. 8. 2016 do 6. 9. 2016

pisni izpit − slovenšËina 22. 8. 2016

ROKOVNIK ZA IZDELAVO NALOG

»
A

SO
V

N
IC

A
 v

 o
kv

ir
u 

PM
 in

 Z
I

iskanje idej, oblikovanje skupin, odloËanje 
za temo do 16. 10. 2015 kandidati skupaj z uËitelji 

mentorji in razredniki

prijava kandidatov in predlogi tem 
kandidatov do 30. 10. 2015 kandidati (skupaj z izbranim 

mentorjem)

uvodni sestanek s kandidati in seznanitev z 
navodili za delo in sodelovanje do 20. 11. 2015 mentorji

možna sprememba teme do 27. 11. 2015 dijaki (skupaj z izbranim 
mentorjem)

potrditev prijavljenih tem na PM 27. 11. 2015 IO PM 

izdaja pisnega sklepa kandidatu do 15. 1. 2016 IO PM 

objava urnika konzultacij do 15. 1. 2016 mentorji

izdelava projektne naloge (razgovor o 
zasnovi, konzultacije, predstavitev osnutka, 

dokonËno oblikovanje) - PM
do 1. 3. 2016 dijaki

oddaja projektne naloge v konËni obliki v 
ocenjevanje (2 vezana izvoda) ‡ PM do 18. 4. 2016 dijaki mentorju osebno

oddaja podpisanega potrdila o pripravljeni 
in oddani seminarski nalogi za zagovor do 22. 4. 2016

dijaki ga. Brigiti Markun (tajnici 
PM) kot obvezno prilogo Prijavi 
k poklicni maturi

zagovor projektnih nalog od 15. 6. do 22. 6. 2016 po razporedu

»
A

SO
V

N
IC

A
 v

 o
kv

ir
u 

SM

zaËetek zbiranja predlogov novih naslovov na šoli 4. 9. 2015 kandidati skupaj z uËitelji 
mentorji 

predlogi novih naslovov nalog do 30. 9. 2015 kandidati skupaj z uËitelji 
mentorji in razredniki

objava urnika konzultacij do 16. 10. 2015 mentorji

prijava kandidatov in predlogi tem kandidatov, 
uËitelj seznam vseh prijav izroËi tajniku ŠMK SM 

do 31. 10. 2015 kandidati (skupaj z izbranim 
mentorjem)

uvodni sestanek s kandidati in seznanitev z navodili 
za delo in sodelovanje 

do 31. 10. 2015 mentorji

kandidati predložijo mentorju dispozicijo naloge do 6. 11. 2015 kandidati

ŠMK SM se seznani s predlogi naslovov nalog in 
potrdi uËitelje, ki spremljajo izdelavo naloge

17. 11. 2015 IO SM

možna sprememba naslova naloge od 17. do 26. 11. 
2015

kandidati (skupaj z izbranim 
mentorjem)

potrditev prijavljenih tem na SM 27. 11. 2015 IO SM 

izdaja pisnega sklepa kandidatu do 15. 1. 2016 IO SM 

objava urnika konzultacij do 15. 1. 2016 mentorji

kandidati oddajo mentorju delovni osnutek naloge 30. 1. 2016 kandidati

zagovori projektnih nalog 1. do 5. 2. 2016 kandidati

kandidati oddajo mentorju nalogo do 1. 3. 2016 kandidati

oddaja naloge na šoli za spomladanski izpitni rok 18. 4. 2016 kandidati

ŠMK SM seznani kandidate s toËkami, doseženimi 
pri nalogah na spomladanskem izpitnem roku

do 16. 5. 2016 IO SM

Datumi so za izvedbo SM oz. PM zavezujoËi za vse akterje. V primeru izdelave raziskovalne naloge 
velja rokovnik, ki velja za izdelavo raziskovalne naloge.

Andreja AhËin, predsednica IOeno izmed zakljuËnih del pekov

eno izmed zakljuËnih del slašËiËarjev
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IZPITNI ROKI
Datumi so načrtovani v letnem delovnem načrtu šole.  

Točni razporedi bodo objavljeni po predpisanem pravilniku.

ZIMSKI ROK
popravni izpiti od 1. 2. 2016 do 5. 2. 2016

zakljuËni izpiti od 9. 2. 2016 do 29. 2. 2016

poklicna matura od 1. 2. 2016 do 4. 3. 2016

SPOMLADANSKI ROK (ZAKLJU»NI LETNIKI)
izpitni rok za izboljšanje ocene za zakljuËne letnike 25. 5. 2016

popravni izpiti za zakljuËne letnike v programih nižjega in 
srednjega poklicnega izobraževanja (2- in 3-letni programi)

od 30. 5. 2016 do 3. 6. 2016

zakljuËni izpiti za 2- in 3-letne programe od 6. 6. 2016 do 16. 6. 2016

poklicna matura za 4- in 5-letne programe od 28. 5. 2016 do 4. 7. 2016

splošna matura za gimnazijo od 4. 5. 2016 do 11. 7. 2016

SPOMLADANSKI ROK (NEZAKLJU»NI LETNIKI)
ostali izpiti od 30. 6. 2016 do 6. 7. 2016

JESENSKI ROK
popravni izpiti od 16. 8. 2016 do 19. 8. 2016

zakljuËni izpiti od 22. 8. 2016 do 6. 9. 2016

poklicna matura od 24. 8. 2016 do 8. 9. 2016

splošna matura od 24. 8. 2016 do 16. 9. 2016

K izpitu se moraš prijaviti pravoËasno:
-  60 dni pred spomladanskim oz. zimskim rokom splošne in poklicne mature,
-  do 5. 7. 2016 za jesenski rok poklicne mature, 
-  30 dni pred zakljuËnim izpitom,
-  5 dni pred dopolnilnimi in diferencialnimi izpiti oz. do datuma, ki je objavljen na oglasni deski.

  Mednarodni:
EKOŠOLA KOT NA»IN ŽIVLJENJA
COMENIUS
MAPPING
UNESCO
LEONARDO DA VINCI 

Partnerski šoli v projektu “Na skupnih 
poteh”: Landwirtschaftliche Fachschule 
Ehrental in Landwirtschaftliche 
Fachschule Drauhofen. 

   Državni projekti
ZDRAVA ŠOLA
RAZVOJNI PROJEKTI
SPREMLJANJE KAKOVOSTI
RASTEM S KNJIGO
INOVACIJSKI PROJEKT “U»ENJE U»ENJA”
GIBANJE ZNANOST MLADINI
DVIG SKK ‡ SOCIALNI IN KULTURNI KAPITAL
VOS ‡ VRATA ODPIRAM SAM

PROJEKTI

  Šolski interni projekti:
KARIERNA MAPA
NADARJENI DIJAKI
ŠOLA ZA STARŠE
IZMENJAVA DIJAKOV
MEDIACIJA
BOŽI»NA RAZSTAVA
FESTIVAL POMLADI
VELIKONO»NA RAZSTAVA
FESTIVAL “KO U»IM, GRADIM”
AKTIVNE OBLIKE DELA

KARIERNA MAPA (KAM)

S KARIERNO MAPO želimo dijake in dijakinje v Ëasu njihovega izobraževanja za izbrani 
poklic motivirati k boljšemu prepoznavanju osebnostnih vrlin in poklicnih kompetenc. Zato  
jih spodbujamo, da v KARIERNO MAPO zapišejo svoja razmišljanja o sebi in dokumentira-
jo tiste aktivnosti ali uËne dosežke, ki jim bodo v pomoË na njihovi poklicni poti. 

V KARIERNO MAPO vloženi dokumenti (potrdila, delovni listi, delovna poroËila, fotografije 
izdelkov, plakete, pokali, spriËevala in drugo) so lahko odloËilni pri izbiri kandidatov za 
mednarodne izmenjave in poËitniško prakso, prav tako pri iskanju prve zaposlitve. 

Tudi v šolskem letu 2015/2016 bomo na šoli objavili interni NAGRADNI NATE»AJ za najbolj-
še KARIERNE MAPE.

Pripravila: Darja Mavrin, koordinatorka projekta KAM

eno izmed 
zakljuËnih del 
cvetliËarjev

slovenski zajtrk v okviru projekta SKK
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KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2015/16

to 1 zaËetek pouka

sr 2 PUD 3. CI, 3. DE (2. 9.‡27. 10. 2015)

Ëe 3 kulturni sprejem prvih letnikov

pe 4

so 5

ne 6
po 7 naravoslovni tabor (2. N) CŠOD  (7. 9.‡9. 9. 2015)

naravoslovni tabor (3. L in 3. M) CŠOD (7. 9 ‡9. 9. 2015)

to 8 mednarodni dan pismenosti

sr 9 naravoslovni tabor (2. », 2. BF, 2. L in 2. M) CŠOD (9. 9.‡11. 9. 2015)

roditeljski sestanki (1. in 2. letniki)

Ëe 10 roditeljski sestanki (3., 4. in 5. letniki)

pe 11

so 12

ne 13
po 14 PUD 3. » (14. 9.‡25. 9. 2015)

SEPTEMBER

“MuËi me vprašanje, / kako uskladiti / dve temeljni otrokovi pravici: 
po eni strani / pravico do šolanja,  
po drugi strani pa pravico do igranja / in do jutranjega spanja. //” 

Boris A. Novak: Pravice otrok

to 15 vrnitev Primorske k matiËni domovini

sr 16 dan zašËite ozonske plasti

Ëe 17

pe 18

so 19 športni in ekodan (pohod) ‡ delovna sobota, nadomešËamo 24. 12. 2015

ne 20
po 21 svetovni dan miru

to 22 evropski dan brez avtomobila

sr 23 zaËetek jeseni

Ëe 24 dan dalij ‡ Arboretum VolËji Potok

pe 25 vrtnarski sejem ‡ Arboretum VolËji Potok (25.‡28. 9. 2015)

so 26 svetovni dan jezikov

ne 27
po 28

to 29 pedagoška konferenca

sr 30 mednarodni dan srca

kulturni dogodek na šoli ‡ sreËanje s povabljenim gostom (izbirno)
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Ëe 1 mednarodni dan starejših

pe 2 jesenski kmetijski sejem Komenda (2.‡4. 10. 2015)

festival Ko uËim, gradim

so 3 svetovni dan otroka

ne 4 svetovni dan varstva živali

po 5 svetovni dan uËiteljev

to 6

sr 7

Ëe 8

pe 9

so 10

ne 11
po 12

to 13 pedagoški sestanek za uËitelje

sr 14

Ëe 15 svetovni dan kmeËkih žena

dan gimnazije

OKTOBER

“TisoË in tisoË zvezd je nad nami, / tisoË in tisoË zvez je med nami,
da gre po svetu ‡ rama ob rami ‡ / svetloba z nami. //” 

Tone PavËek: Drobtinice

pe 16 svetovni dan hrane

so 17

ne 18
po 19 PUD 4. BD»D, 4. FD (19. 10.‡30. 10. 2015)

to 20 projektni dan

sr 21 projektni dan

Ëe 22 dan poklicev

pe 23

so 24

ne 25
po 26

to 27 svetovni dan avdiovizualne dedišËine

sr 28

Ëe 29

pe 30

so 31 dan reformacije

je
se

n
ske

 p
o

Ë
itn

ic
e

ekskurzija Pivka ‡ proj. dnevi; ekskurzija Dunaj (naravoslovni muzej) ‡ proj. dnevi

kulturni  dogodek ‡ film s pogovorom (izbirno)
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ne 1 dan spomina na mrtve

po 2 PUD 3. J (2. 11.‡24. 12. 2015)

to 3

sr 4

Ëe 5 sejem Narava-zdravje (5. 11.‡8. 11. 2015)

pe 6

so 7

ne 8
po 9

to 10 svetovni dan znanosti za mir in razvoj

sr 11 svetovni dan mladine

Ëe 12 varna raba interneta (1. letniki)

pe 13 Ustvarjalno in inovativno za mlade cvetliËarje in vrtnarje z mislijo na soËloveka v Mestni knjižnici Kranj

so 14 svetovni dan diabetesa

ne 15

NOVEMBER
“Je južni otok. Je. / DaleË v neznanem morju
je pika na obzorju. / Je lisa iz megle. //” 

Kajetan KoviË: Južni otok

po 16 mednarodni dan strpnosti

to 17

sr 18 sreËanje svetovalnih delavk

Ëe 19 svetovni dan filozofije

pe 20 izobraževanje uËiteljev

adventne in novoletne krasitve (20. 11.‡2. 12. 2015)

so 21 svetovni dan pozdrava
izobraževanje uËiteljev

ne 22
po 23 dan Rudolfa Maistra

razstava izdelkov mladih cvetliËarjev in vrtnarjev v Mestni knjižnici Kranj (23.‡27. 11. 2015)

to 24 pedagoški sestanek za uËitelje

skupne govorilne ure ob 16.15

sr 25

Ëe 26

pe 27 kulturni dogodek na šoli ‡ dobrodelni veËer

so 28

ne 29
po 30

kulturni dogodek ‡ gledališka predstava (izbirno)

22 23www.bc-naklo.siwww.bc-naklo.si



DECEMBER

to 1 svetovni dan boja proti aidsu

sr 2

Ëe 3 svetovni dan invalidov

pe 4

so 5 svetovni dan prostovoljcev

ne 6
po 7

to 8

sr 9

Ëe 10 svetovni dan Ëlovekovih pravic

pe 11 svetovni dan gora

so 12

ne 13
po 14

to 15

“Beseda je edini temelj sveta. 
Jaz sem njen služabnik in gospodar. //” 

Tomaž Šalamun: Beseda

sr 16

Ëe 17 božiËno-novoletna razstava v grašËini Duplje

pe 18

so 19

ne 20
po 21 zaËetek zime

to 22 kulturni dogodek na šoli ‡ impro predstava in obeleženje državnega praznika

pedagoški sestanek za uËitelje

sr 23 pouk nadomestili s kulturnimi vsebinami

Ëe 24 pouk nadomestili z delovno soboto (19. 9. 2015)

pe 25 božiË

so 26 dan samostojnosti in enotnosti

ne 27
po 28

to 29 svetovni dan biotske raznovrstnosti

sr 30

Ëe 31 dan samostojnosti in enotnosti

n
o

vo
le

tn
e

 p
o

Ë
itn

ic
e

ekskurzija ‡ parlament (4. SSI, 5. PTI, 3. GIM)
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JANUAR

pe 1 novo leto

svetovni dan miru

so 2

ne 3
po 4 PUD 2. GH (4. 1.‡29. 1. 2016)

PUD 1. J (4. 1.‡26. 2. 2016)

to 5

sr 6

Ëe 7

pe 8

so 9

ne 10
po 11

to 12

sr 13 zakljuËene ocene

Ëe 14 ocenjevalna konferenca

pe 15 zakljuËek 1. ocenjevalnega obdobja

 “»e bil bi ogenj, bi razvnel ljudi. 
»e bil bi veter, bi skrbi pregnal.
»e bil bi voda, vino bi postal. //”  

Janez Menart: »e bil bi

so 16

ne 17
po 18

to 19 (tematski) roditeljski sestanki

skupne govorilne ure ob 16.15

razredni uËiteljski sestanki

sr 20

Ëe 21

pe 22 sejem Informativa (4. SSI, 4. GIM, 5. PTI)

so 23 športni dan (delovna sobota, nadomešËamo 30. 5. 2016)
sejem Informativa

ne 24
po 25

to 26

sr 27 mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta

sejem turizem in prosti Ëas Alpe-Adria

Ëe 28

pe 29

so 30

ne 31 svetovni dan boja proti kajenju

angleška gledališka predstava (vsi GIM)
opera ali balet (izbirno)
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FEBRUAR

po 1 PUD1. CIO, 1. DE (1. 2.‡25. 3. 2016)

zimski izpitni rok (1. 2.‡29. 2. 2016)

to 2 svetovni dan mokrišË

pedagoška konferenca

sr 3

Ëe 4

pe 5 kulturni dogodek na šoli ‡ Prešernov dan

so 6

ne 7
po 8 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

Prešernov smenj v Kranju

to 9 ZI ‡ slovenšËina (pisni izpit)

sr 10

Ëe 11 svetovni dan varne uporabe interneta

pe 12 informativni dan

so 13 informativni dan

ne 14 valentinovo

“/…/ Vendar ti razprostreš roke / in nove ptice odlete,
ker morajo odleteti, / ker moraš imeti ptice. //” 

Dane Zajc: »rni deËek

po 15

to 16

sr 17

Ëe 18

pe 19

so 20

ne 21 dan maternega jezika

po 22

to 23

sr 24

Ëe 25

pe 26

so 27

ne 28
po 29

zim
ske

 p
o

Ë
itn

ic
e
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MAREC

to 1 PUD 2. J (1. 3.‡26. 4. 2016)

sr 2

Ëe 3

pe 4 seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

so 5 predmaturitetni preizkus (SM, PM)

ne 6
po 7

to 8                                                                    mednarodni dan žena

sr 9

Ëe 10 sejem Flora in poroka ter tekmovanje za cvetliËarje in vrtnarje v Celju (10.‡12. 3. 2016)

pe 11

so 12 gregorjevo

ne 13
po 14

to 15

“SonËen dan / je velika / velika podoba sveta.
Je majhen deËek. / Je majhna deklica. //” 

Saša Vegri: NaroËje kamenËkov

sr 16

Ëe 17 velikonoËna razstava v grašËini Duplje

pe 18 spomladanski kmetijski sejem Komenda (18.‡20. 3. 2016)

so 19

ne 20
po 21 svetovni dan poezije

zaËetek pomladi

to 22 svetovni dan voda

sr 23

Ëe 24 kulturni dogodek na šoli ‡ glasbeni veËer ob materinskem dnevu (izbirno)

pe 25 materinski dan

so 26

ne 27 velika noË
svetovni dan gledališËa

po 28 velikonoËni ponedeljek

to 29 zadnji rok za oddajo prijave na SM, PM

sr 30

Ëe 31

ekskurzija »atež (2. N, 4. LM GEO)
Jesenkovi dnevi (izbirno)
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pe 1

so 2

ne 3
po 4 PUD 2. DE, 2. CI (4. 4.‡27. 5. 2016)

PUD 3. BF (4. 4.‡15. 4. 2016)

to 5 Gibanje znanost mladini: regijsko sreËanje mladih raziskovalcev, tehnikov in inovatorjev

sr 6

Ëe 7 svetovni dan zdravja

pe 8

so 9

ne 10
po 11 PUD 2. » (11. 4.‡22. 4. 2016)

to 12

sr 13

Ëe 14

pe 15

APRIL

“NiËesar ni mogoËe zahtevati.
Le želim lahko ‡ / želim iz vsega srca. //” 

Neža Maurer: To je vse

so 16 maturantski ples

ne 17
po 18 zadnji rok za oddajo projektne naloge mentorju (PM)

to 19 pedagoška konferenca

roditeljski sestanki

skupne govorilne ure

sr 20 mednarodna konferenca VIVUS

projektni dan

Ëe 21 dan odprtih vrat

mednarodna konferenca VIVUS

projektni dan

pe 22 svetovni dan Zemlje

tradicionalna vrtnarsko-cvetliËarska razstava Arboretum VolËji Potok (22. 4.‡3. 5. 2016)

so 23 svetovni dan knjige in avtorskih pravic

ne 24
po 25 dan šole

to 26 pouk nadomestili z delovno soboto (13. 2. 2016)

se 27 dan upora proti okupatorju

Ëe 28 zadnji rok za spremembo prijave na SM

pe 29

so 30

p
rvo

m
a

jske
 p

o
Ë

itn
ic

e

šolski okoliš ‡ uËna pot (3. SSI)
ekskurzija ‡ Anglija z letalom, ekskurzija ‡ TehniËni muzej (München) - projektna dneva
ekskurzija v okviru KME (3. LM)
nadomešËanje kulturnih vsebin za zakljuËne letnike
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ne 1 praznik dela

po 2 praznik dela

to 3 svetovni dan svobode medijev

PUD 2. N (3. 5.‡30. 5. 2016)

sr 4 ekskurzije

SM ‡ esej (slovenšËina)

Ëe 5

pe 6 zadnji dan za prijavo na ZI (spomladanski rok)

so 7

ne 8
po 9 dan Evrope

to 10

sr 11

Ëe 12

pe 13

so 14

ne 15 svetovni dan družine

MAJ

“Kako naj ti povrnem, zemja, / za milost, ki mi jo daješ:
za mavriËno iskro sonca v kaplji rose, / za vonj pokošenih travnikov,
za žarenje zrelega ruja / po samotnih gmajnah,  
za srebro zimskih noËi? //” 

Ivan Minatti: Kako na ti povrnem

po 16

to 17

sr 18 konec pouka (zakljuËni letniki)

Ëe 19 zakljuËene ocene za zakljuËne letnike

ocenjevalna konferenca (zakljuËni letniki)

pe 20 maturantska parada

predaja kljuËa

so 21

ne 22 svetovni dan biološke raznolikosti

po 23 podelitev spriËeval (zakljuËni letniki)

organizirane priprave na SM, PM in ZI (23.‡27. 5. 2016)

to 24 evropski dan parkov

zadnji rok za pisno odjavo od SM, PM

sr 25 dan Afrike

izpitni rok za izboljševanje ocene (zakljuËni letniki)

Ëe 26

pe 27

so 28 svetovni dan Sonca
zaËetek PM v spomladanskem izpitnem roku

ne 29
po 30 popravni izpiti za 2- in 3-letne programe ‡ zakljuËni letniki (30. 5.‡3. 6. 2016)

to 31 svetovni dan športa

nadomešËanje kulturnih vsebin za nezakljuËne letnike
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JUNIJ

sr 1 dan reke Save

PUD 3. N (1. 6.‡14. 6. 2016)

Ëe 2

pe 3

so 4

ne 5 svetovni dan okolja

po 6 PUD 2. BF (6. 6.‡17. 6. 2016)

zakljuËni izpiti za 2- in 3-letne programe (6. 6.‡16. 6. 2016)

pisni izpit ZI - slovenšËina

to 7 nagradni izlet

sr 8 dan Primoža Trubarja

športni dan

Ëe 9

pe 10

so 11

ne 12
po 13

to 14 svetovni dan krvodajalstva

konec pouka (nezakljuËni letniki)

sr 15 PUD 3. N (15. 6.‡29. 6. 2016)

zaËetek obdobja ustnih izpitov (PM, SM)

”Ljubezen se naskrivaj rodi, / da sploh ne ve zase.
Od svetlih pogledov živi / in tiho rase. //” 

Niko Grafenauer: Ljubezen

Ëe 16 razstava zakljuËnih del poklicnih programov Mavrica poklicev in podelitev spriËeval

zakljuËnega izpita

pe 17

so 18

ne 19
po 20

to 21 zaËetek poletja

zakljuËene ocene

sr 22 ocenjevalna konferenca

Ëe 23 konec 2. ocenjevalnega obdobja

pe 24 slavnostna podelitev spriËeval in obeležitev dneva državnosti

so 25 dan državnosti

ne 26
po 27 zaËetek poletnih poËitnic

priprave na popravne izpite

to 28 priprave na popravne izpite

sr 29

Ëe 30 spomladanski izpitni rok ‡ nezakljuËni letniki (30. 6.‡6. 7. 2016)
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pe 1
so 2
ne 3
po 4 seznanitev kandidatov z uspehom na PM (ob 18.00)

to 5 zadnji rok za prijavo kandidatov na PM (jesenski rok)

sr 6 ocenjevalna konferenca po popravnih izpitih

Ëe 7 zakljuËna pedagoška konferenca

pe 8
so 9
ne 10
po 11 svetovni dan prebivalstva

seznanitev kandidatov z uspehom na SM (ob 18.00)

to 12 zadnji rok za prijavo kandidatov na SM (jesenski rok)

sr 13

Ëe 14 zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

pe 15
so 16
ne 17
po 18

to 19

sr 20

Ëe 21

pe 22
so 23
ne 24
po 25

to 26

sr 27

Ëe 28

pe 29
so 30
ne 31

JULIJ
“Veter se uroËen ustavi. / VeËerno sonce zalije gozd.
Pod zemljo so dolgi, topli rovi, / kjer prebivajo zlataste lisice. //” 

Svetlana MakaroviË: Kresna noË

po 1
to 2
sr 3
Ëe 4
pe 5
so 6
ne 7
po 8
to 9
sr 10
Ëe 11 velika poletna razstava v Mozirskem gaju (11.‡14. 8. 2016)

pe 12 mednarodni dan mladih

so 13
ne 14
po 15 Marijino vnebovzetje

to 16 uvodni sestanek
popravni izpiti (16.‡22. 8. 2016)

sr 17 združitev prekmurskih Slovencev z matiËnim narodom

Ëe 18
pe 19
so 20 kmetijsko-živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni (20. 8.‡25. 8. 2016)

ne 21
po 22 zakljuËni izpiti ‡ slovenšËina (pisni izpit)

zaËetek SM, PM v jesenskem izpitnem roku

to 23 mednarodni dan spomina na suženjstvo in njegovo ukinitev

sr 24
Ëe 25 uvodna pedagoška konferenca

pe 26 sestanek za razrednike

so 27
ne 28
po 29
to 30
sr 31

AVGUST

“Iskanje sebe ‡ veËno potovanje,
saj k cilju, ki nas vabi, ni poti. //” 

Ciril Zlobec: Drug v drugem
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ŽIVLJENJE V SREDNJI ŠOLI BC NAKLO

Pravilnik o šolskem redu v 5. Ëlenu doloËa, 
da se dijaki lahko organizirajo v skupnost 
dijakov. Šola zagotovi osnovne pogoje za 
delo skupnosti (prostor in potrebne infor-
macije). Skupnost dijakov deluje v skladu 
s svojimi pravili in se praviloma sestaja 

Šolska svetovalka: Tadeja FriËovsky

Ko se ti porajajo vprašanja, kako se uËiti, 
kako naËrtovati šolsko delo, kako uspešno 
reševati konflikte, kam po zakljuËenem šo-
lanju ipd., se oglasi pri šolski svetovalki.

»e želiš, bomo skupaj reševali tudi statuse, 
socialne stiske in nasploh svetovali.

Za pogovor se ti ni treba vnaprej dogovoriti. 
»e pa boš prišel/-a v Ëasu, ko bom zadrža-
na, bova skupaj doloËila/-i termin.

DIJAŠKA SKUPNOST

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

izven pouka. Ravnatelj lahko ob soglasju 
skupnosti dijakov le-tej doloËi mentorja.

UËiteljski zbor, svet staršev in svet šole 
vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, 
mnenja in pobude skupnosti dijakov ter jih 
seznanjajo s svojimi stališËi in odloËitvami.

5. Ëlen omenjenega pravilnika doloËa, 
da dijaki lahko izdajajo šolski Ëasopis 
in druga gradiva ter organizirajo šolska 
društva, šolski radio in drugo. Za to morajo 
pridobiti vnaprejšnje soglasje ravnatelja.

Vsak oddelek šole v dijaško skupnost voli 
svojega predstavnika. Le-ta ima dolžnost 
posredovati mnenja in pobude dijakov 
oddelka, iz katerega prihaja, in obve-
šËati dijake oddelka o delovanju dijaške 
skupnosti. 

Mentorica dijaške skupnosti je Tadeja 
FriËovsky.
Predsednica dijaške skupnosti je Ana 
Marija H. Plementaš.

Koordinatorica otrok s posebnimi potreba-
mi: Anja Bergant

»e želiš urejati status otroka s posebnimi 
potrebami in si pridobiti dodatno uËno 
pomoË, se oglasi, da ti pomagam. Skupaj 
bova reševala/-i tudi druge težave.

             KOMUNIKACIJA
                   EDEN GOVORI
                   DRUGI POSLUŠA
            REŠITEV
           NE ŽALI DRUGEGA
    SKUPNI CILJ
              PRIVOLITEV
 REFLEKSIJA
                ZAUPNOST

Akrostih je nastal 18. 
8. 2010, v Strahinju, 
na izobraževanju 
uËiteljev srednje 
šole BC Naklo o 
šolski mediaciji.

KnjižniËarka: Urška Simjanovski

04 277 21 16

urska.simjanovski@bc-naklo.si

Pravila v knjižnici:
• Ëlan je vsak dijak naše šole, ki si izposo-

ja gradivo v knjižnici;
• Ëlanarine ni;
• rok izposoje je 14 dni, izposojo lahko 

enkrat podaljšaš;
• revij ne izposojamo;
• Ëe knjigo izgubiš ali poškoduješ, jo 

moraš nadomestiti z novo oz. plaËati 
njeno tržno vrednost;

• ob koncu leta moraš vse izposojene 
knjige vrniti; 

• knjižnica je prostor za študij in branje 
ter posebne kulturne dogodke.

POGOJI ZA DOBRO DELO V ŠOLI:

• ob zaËetku šolskega leta si zastavim 
cilje, ki jim sledim,

• redno obiskujem pouk,

• vedno nosim s seboj vse šolske potreb-
šËine,

• aktivno sodelujem pri pouku, poslušam 
razlago in si zapisujem,

• delam svoje zapiske, skrbim za ureje-
nost zvezkov,

• pri uËenju si pomagam z zapiski iz 
uËbenika.

U»NE NAVADE:

• pred uËenjem si pripravim prostor, ki 
mora biti dovolj svetel in ravno prav 
topel,

• na delovni mizi ne sme biti stvari, ki bi 
me motile pri uËenju,

KNJIŽNICA

KAKO SE UČITI

UËbeniški sklad:
V knjižnici si lahko za tekoËe šolsko leto 
izposodiš komplete uËbenikov in zanje 
plaËaš obrabnino, ki znaša tretjino tržne 
cene uËbenika.

• glede na svoj bioritem si doloËim naj-
boljši Ëas uËenja,

• pred uËenjem si naredim uËni naËrt 
(snov razdelim na smiselne celote, na 
manjše dele; novo snov povežem s 
staro snovjo),

• uËenje mora imeti odmore (10 minut) in 
strnjeno ne sme trajati veË kot 40 minut,

• med odmori skrbim za zdravo prehrano 
in pijaËo, 

• pri uËenju aktivno izpisujem, podËrtujem, 
rišem …, kar pomeni, da samo branje in 
obraËanje listov ni dovolj,

• snov, ki mi ni razumljiva, si izpišem in 
takoj naslednji dan prosim uËitelja za 
dodatno razlago,

• redno pišem domaËe naloge in v šoli 
spremljam pregled napisane naloge,

• uËim se vsak dan sproti, saj tako snov 
postopoma utrjujem.

Španske dijakinje na izmenjavi so nas nauËile kuhati 

svoje tradicionalne jedi.

terenske vaje
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Na vsako tekmovanje se lahko prijavi, kdor želi. Prijave sprejemajo uËitelji ‡ mentorji.

TEKMOVANJA

 MATEMATIKA
KAJ? priljubljeno tekmovanje 
Kenguru
KDAJ? 17. marec 2016

 ORANJE
KAJ? tekmovanje v oranju in 
spretnostni vožnji
KDAJ? september 2015

 ŠPORT
KAJ? tekmovanje v igrah 
z žogo, atletiki, streljanju z 
zraËno puško, smuËanju, 
deskanju, plezanju in plavanju
KDAJ? preko celega šolskega 
leta

 GEOGRAFIJA
KAJ? Naravne znamenitosti 
Slovenije
KDAJ? šolsko: 19. 1. 2016
obmoËno: 8. 3. 2016 
državno: 19. 4. 2016

 BIOLOGIJA ‡ 
TEKMOVANJE ZA 
PROTEUSOVO NAGRADO
KAJ? izbrana tema
KDAJ? spomladi 2016

 EKO KVIZ
KAJ? izbrana ekološka tema
KDAJ? spomladi 2016

 TEKMOVANJE VRTNARJEV 
IN CVETLI»ARJEV
KAJ? tekmovanje v nasajanju 
in izdelovanju aranžmajev, 
izdelava adventnih venËkov
KDAJ? septembra 2015 v 
Varaždinu
novembra 2015 ‡ tekmovanje 
v izdelavi adventnih venËkov v 
Kranju
januar 2016 Sloskills, 
informativa v Ljubljani
marca 2016 na sejmu FLORA 
v Celju
aprila/maja 2016 v Umagu
junija 2016 na sejmu FLORART 
v Zagrebu
avgust 2016 Mozirje

 TEKMOVANJE V ZNANJU 
IN SPRETNOSTIH ZA 
DIJAKE IN ŠTUDENTE 
KONZORCIJA 
BIOTEHNIŠKIH ŠOL 
SLOVENIJE 
KAJ? kuhanje, pekarstvo, 
slašËiËarstvo, pogrinjki z 
dekoracijo, animacija, športne 
aktivnosti
KDAJ? maj 2016

 RAZISKOVALNE NALOGE 
“Mladi raziskovalci”
KAJ? po tematskih sklopih
KDAJ?  
regijsko: 5. 4. 2016
državno: spomladi 2016

 TEKMOVANJE ZA 
CANKARJEVO PRIZNANJE
KAJ? tekmovanje iz 
materinšËine
KDAJ?
šolsko: december 2015
regijsko: januar 2016
državno: marec 2016

 ZGODOVINA
KAJ? tekmovanje iz 
zgodovine na izbrano temo
KDAJ?
šolsko: januar 2016
državno: marec 2016

 ANGLEŠ»INA
KAJ? tekmovanje IATEFL iz 
znanja angleškega jezika
KDAJ? spomladi 2016

 SLADKORNA BOLEZEN
KAJ? Spoznavanje sladkorne 
bolezni ‡ 
prepreËevanje sladkorne 
bolezni tipa 2 z uravnoteženo 
in zdravo prehrano, pomen 
telesne aktivnosti in zapleti 
na oËeh, ki so posledica 
sladkorne bolezni.
KDAJ? 
šolsko: 16. oktober 2015 
državno: 21. november 2015

KAJ?
Gre za raziskovanje na katerem koli po-
droËju, ki te zanima in si o njem v šoli slišal/-a 
premalo. Raziskovalno nalogo lahko tudi 
združiš s pripravo seminarske ali projektne 
naloge za maturo. O svojem delu in odkritjih 
moraš napisati nalogo in jo predstaviti na 
sreËanju mladih raziskovalcev. 

SreËanje mladih raziskovalcev gorenjske re-
gije bo organizirano na Biotehniškem centru 
Naklo 5. 4. 2016.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

KDAJ?
Raziskovanje ponavadi traja dolgo, nato 
je treba vse še napisati in urediti ter nalogo 
oblikovati, kar se pogosto raztegne na leto 
dni, lahko tudi dlje. Naloga mora biti konËa-
na do marca 2016, ko bo pri nas predstavi-
tev nalog vseh mladih raziskovalcev Gorenj-
ske. Najboljše naloge z vsakega podroËja 
se uvrstijo na državno tekmovanje mladih 
raziskovalcev, ki bo v maju 2016 potekalo v 
Mursi Soboti. 

KDO?
Kdor je radoveden in želi odkriti kaj novega.

KAKO?
Izbereš si predmet svoje raziskave in si poiš- 
Ëeš mentorja na šoli ali izven nje. Nalogo 
lahko delaš sam, v paru, ali pa z dvema 
sošolcema ali sošolkama, ki ju zanimajo po-
dobne stvari kot tebe.

Koordinator: ANDRAŽ KALAMAR

 LOGIKA
KAJ? tekmovanje v spretnosti 
reševanja logoËnih nalog
KDAJ? september 2015

 TEKMOVANJE DIJAKOV 
SREDNJIH ŠOL PROGRAM 
SLAŠ»I»AR IN PEK
KAJ? dijaki izdelujejo izdelke 
na izbrano temo
KDAJ? 14. oktober 2015, na 62. 
GTZ Slovenije v Novi Gorici

 TEKMOVANJE DIJAKOV 
ZA PREGLOVE PLAKETE IZ 
ZNANJA KEMIJE
KAJ? tekmovanje iz znanja 
kemije 
KDAJ?
šolsko: marec 2016
državno: maj 2016

 TEKMOVANJE ZA 
STEFANOVO PRIZNANJE 
(višji letniki)
KAJ? tekmovanje iz fizike
KDAJ? regijsko in državno 
tekmovanje marec 2016

 NEMŠ»INA
KAJ? bralno tekmovanje 
Pfiffikus in tekmovanje iz 
znanja nemškega jezika
KDAJ?
šolsko: januar 2016
državno: februar 2016

 NATE»AJI
KAJ? na šoli potek tudi veliko 
nateËajev: literarni, umetniški, 
fotonateËaji …
KDAJ? preko celega šolskega 
leta

 2. TEKMOVANJE 
FINAN»NEGA 
OPISMENJEVANJA 
“MLADI IN DENAR”
KAJ? tekmovanje iz poslovne 
matematike
KDAJ? šolsko in državno 
tekmovanje maj 2016

KAJ?
Namen internega projekta je zagotoviti 
ustrezne pogoje za raziskovalno dejavnost 
dijakov in zaposlenih. 

KDO?
Želimo, da bi se naši dijaki in mentorji ude-
leževali razliËnih sreËanj raziskovalcev in so-
delovali na najrazliËnejših tekmovanjih, na 
katerih bi prikazali svojo raziskovalno oziro-
ma projektno širino.

KAKO DOSE»I CILJE?
V pouk želimo vnesti razliËne inovativne pri-
stope, seveda pa pri tem ne smemo zane-
mariti primarnih uËnih ciljev. Naš namen je 
projektno in raziskovalno delo umestiti ob 
bok drugim, klasiËnim oblikam pouËevanja. 
Predvsem pa želimo opredeliti vlogo men-
torja, raziskovalca, dijaka ‡ poudarek bo na 
samostojnosti in samodisciplini dijakov, ak-
tivnem sodelovanju med mentorjem in dija-
kom (raziskovalcem) in sprotnem delu oziro-
ma sprotni pripravi konËnih (pisnih) izdelkov.

koordinatorica: dr. Nina Modrijan

PRIUS ‡ 
projektno delo, raziskovalno delo, izobraževanje, usposabljanje, 
strokovno izpopolnjevanje

dobitnici srebrnega priznanja za raziskovalno delo: 
Anamarija KlemenËiË in Katjuša Mežek
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Pedagoški delavci Biotehniškega centra 
Naklo se zavedamo, da zastavljene cilje 
lahko dosežemo le z dobrim sodelovanjem 
med šolo in starši. Možnosti za sodelovanje 
je veliko:

 RODITELJSKI SESTANKI
Starši boste osnovne informacije o delu 
šole oziroma o delu razreda kot celote 
dobili na treh roditeljskih sestankih: 

• prvi 9. oz. 10. septembra 2015,
• drugi 19. januarja 2016,
• tretji 19. aprila 2016.
Po potrebi, glede na problematiko v 
razredu, bodo organizirani še izredni ro-
diteljski sestanki, ki so lahko sklicani tudi 
na vašo pobudo. 

 SKUPNE GOVORILNE URE so vedno 
ob 16.15. Takrat se lahko pogovorite z 
vsemi uËitelji. Datumi:

• 24. november 2015
• 19. januar 2016
• 19. april 2016

 GOVORILNE URE imajo uËitelji vsak 
teden, predvideno v dopoldanskem 
Ëasu. Lahko se oglasite tudi po tele-
fonu.

 SVETOVALNA SLUŽBA
Ob morebitnih težavah v šoli bo razre-
dnik skupaj s svetovalno službo šole 
vabil starše na razgovor. Ti razgovori 
so zelo pomembni za hitro in sprotno 
reševanje nastalih problemov, zato je 
pomembno, da se jih starši udeležite.

 ŠOLA ZA STARŠE
Šola bo organizirala predavanja za 
starše. Prijavnice prejmete na 1. rodi-
teljskem sestanku pri razredniku. Šola je 
brezplaËna.

KAKO LAHKO POMAGAJO STARŠI

 SPLETNA STRAN 
www.bc-naklo.si vsebuje informacije in 
novosti. 

 SAFE-SI
http://www.safe.si/ je toËka osvešËanja 
o varni rabi interneta za otroke in mla-
dostnike v Sloveniji (priporoËila za star-
še, kje prijaviti neprimerne vsebine na 
internetu, pravila obnašanja …).

 OBVESTILO O USPEHU OZ. SPRI»EVALO
Po prvem ocenjevalnem obdobju do-
bijo dijaki in dijakinje obvestilo o uspe-
hu, po zakljuËku pouka uspešni spriËe-
valo, neuspešni obvestilo o uspehu. 
Dijaki po vsakem izpitnem roku prejme-
jo obvestilo o uspehu ali spriËevalo, ko 
opravijo vse obveznosti.

 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Za ravnanje z otrokom s posebnimi po-
trebami ni mogoËe predpisati recepta, 
lahko pa se nauËimo nekaj o njegovih 
posebnih potrebah in prijateljskega 
razumevanja za njegov svet. Družina in 
šola sta druga drugi najboljši uËitelj in 
preko sodelovanja postaneta sposobni 
združiti skrb za mladostnika s skrbjo zanj 
znotraj šolske organiziranosti.

Šola je otrokom, ki so prejeli odloËbo o 
usmeritvi, dolžna nuditi prilagoditve in/
ali pomoË.

Odgovorna oseba: Andreja AhËin
Uredile in pripravile: Janja »enËiË Gartner, Ana MitiË, Monika Rant,  

Tadeja FriËovsky, Majda Kolenc ArtiËek
Priprava besedil: avtorji razliËnih dejavnosti
Priprava fotografij: fotoarhiv šole (Marta Skoberne, Bernarda Božnar,  

Mojca Logar, Boris Urh)
Lektorica: Janja »enËiË Gartner
Oblikovanje in prelom: Tiskarna OMAN, Kranj

VODNIK BC NAKLO Srednja šola 2015/16

Šolska pravila, zakoni in drugi pravilniki

Povezave do besedil posameznih zakonov, 
pravilnikov in šolskih pravil (v spodaj na-
vedenem vrstnem redu) so objavljene na 
spletni strani šole http://www.bc-naklo.si 
pod zavihki Srednja šola/Za dijake/Šolska 
pravila ali Biotehniška gimnazija/Za dija-
ke/Šolska pravila. 

ZAKONI
• Zakon o gimnaziji

• Zakon o poklicnem in strokovnem izo-
braževanju

• Zakon o šolski prehrani

PRAVILNIKI
• Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

• Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih 
šolah

 

ŠOLSKA PRAVILA
• Pravila šolskega reda

• Šolska pravila ocenjevanja

• Pravila o šolski prehrani

• Obrazec − prijava na šolsko prehrano

zasaditev drevesa generacije 2014/15

dijaki na Poljskem (projekt Comenius)
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20 KORAKOV DO BOLJŠEGA UČENJA

1. ZaËnite s športnimi nalogami.

2. Dovolite si sanjati.

3. Postavite si cilj in konËni rok zanj.

4. Kar najhitreje si poišËite 

navdušenega mentorja.

5. ZaËnite s podobo celote.6. Sprašujte!
7. PoišËite temeljne zakonitosti.8. PoišËite tri najboljše knjige,  ki so jih napisali avtorji s praktiËnimi izkušnjami.9. Ponovno se nauËite brati.10. Utrjujte s slikami in zvokom.

REDOVALNICA

PREDMETI OZ. STROKOVNI MODULI IZOSTANEK: OPOMBE:

ocenjevalno 
obdobje opr. neopr.

I.
                 1. polletje

1. 9. 2015‡15. 1. 2016

II.
2. polletje

16. 1. 2016‡20. 5. oz. 
23. 6. 2016

naËrtovana 
zakljuËena 
ocena

zakljuËena 
ocena                    

opombe

uËitelj

govorilne ure za 
starše

govorilne ure za 
dijake

11. UËite se z delom.

12. Izdelajte miselne vzorce in opustite 

linearni naËin zapisovanja.

13. Z lahkoto se spomnite nauËenih vsebin.

14. UËite se umetnosti sprošËene 

pozornosti.

15. Vadite, vadite in še enkrat vadite.

16. Ponavljajte in pregledujte.17. Uporabljajte povezovalna orodja, kot so spominski kljuËi.18. Zabavajte in igrajte se!19. UËite druge.
20. Udeležite se teËaja pospešenega uËenja.
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