
SREDNJA ŠOLA

GIMNAZIJA

BC NAKLO GIMNAZIJA

	 KVALITETNA	PREHRANA v šolski kuhinji, 
ki nudi vsak dan 3 razliËne menije

	 DOBRE	PROMETNE	POVEZAVE

	 Pouk poteka samo DOPOLDAN.

	 U»BENIŠKI	SKLAD - možnost izposoje

	 KROŽKI: planinski, pevski, novinarski, 
gledališki, konjeniški, bralni klub ...

	 Izbirno uËenje RUŠ»INE in 
FRANCOŠ»INE

	 GARDEROBNE OMARICE

STROKOVNA	GIMNAZIJA	ima	tudi	
drugaËne	predmete:

Kaj	lahko	študiram	po	maturi?		

VSE SPLOŠNA MATURA obsega 5 predmetov:

 SLOVENŠ»INA, MATEMATIKA, ANGLEŠ»INA

 2 izbirna predmeta: biologija, kemija, fizika, 
biotehnologija, zgodovina, sociologija, 
geografija, psihologija, nemšËina

 5 stebrov gimnazije

 “Tvoj uspeh je odvisen od TEBE.  

BC Naklo je kraj, kjer so vsi pogoji, da z željo in 

trudom dosežeš prav vse, kar si želiš!”

Anamarija, z
lata maturan

tka

Pomembno je vedeti:

OSEBNOSTNI IN KARIERNI  
RAZVOJ MLADOSTNIKA 

Karierna mapa

S SPLOŠNO MATURO DO IZBRANEGA 
ŠTUDIJA

MEDNARODNO SODELOVANJE 2015/16: 
Norveška, Poljska, Avstrija, Velika Britanija

PESTER NABOR IZBIRNIH VSEBIN 
tabori, šport, kultura

LABORATORIJSKO, TERENSKO IN 
RAZISKOVALNO DELO

	VeË	informacij	dobite:
 www.bc-naklo.si
 Tadeja FriËovsky, šolska svetovalka

 telefon: 04 277 21 24

BIOTEHNOLOGIJA - 
Združuje biologijo, 
kemijo in fiziko in z 

njimi rešuje  
sodobne izzive. 

LABORATORIJSKE 
VAJE

MIKROBIOLOGIJA  
ali KMETIJSTVO



Petra, Aljaz
 in Anja

prejemniki 45. Krkinih nagrad za 

srednješolske naloge

Anamarija
1. mesto na državnem tekmovanju Ekokviz , urednica šolskega Ëasopisa, ZLATA MATURANTKA 2015: “BrezplaËna izmenjava v Belgiji mi je odprla obzorje.”

Gasper
2. mesto na  

državnem tekmovanju 
iz anglešËine

Luka
Ëlan Biatlonske 
reprezentance 

Slovenije

Aljazzlato priznanje na državnem  
biološkem tekmovanju.

Martin
Državni prvak v lokostrelstvu

Petra

1. mesto na državnem tekmovanju v geografiji, 

bronasta medalja na mednarodni geografski 

olimpijadi na Japonskem,  

ZLATA MATURANTKA 2015: “Zahtevnejša 

literatura in težje naloge mi pokažejo  

koliko zares zmorem. Preprosto uživam  

v premikanju lastnih meja in še vedno  

Ëakam trenutek, ko bom ugotovila,  

da sem dosegla vse, kar se doseËi da.  

A globoko v sebi upam, da ta trenutek  

nikoli ne pride.”

Nagradni izlet - Odkrivanje institucij EU, jun.’15

Nockberge - Delovni tabor na planini, jun’15

Provansa in Katalonija sta nas oËarali, apr. ‘15SMO AKTIVNI

RAZISKUJEMO

SUPER DRUŽBA


