


Drage devetošolke, dragi devetošolci, dragi bodoči poljanci!

Cilj učenja je usposobiti se za aktivno življenje v družbi ali za opravljanje željenega poklica. 
Do teh ciljev se lahko pride po različnih poteh. Nekatere so bolj položne in ravne, druge pa 
strme in naporne. Vse poti ne vodijo do istih ciljev. 
Trenutno ste se znašli na razpotju. Otovorjeni z znanjem se zavedate svojih moči in
se zato ozirate po visokih ciljih. Pred vami je težka odločitev, katero pot izbrati,
da boste te cilje dosegli.
V pričujoči publikaciji predstavljamo poti, ki jih ubiramo na Gimnaziji Poljane.
Prikazane so skozi oči tistih, ki so trenutno na tej poti ali pa so jo že prehodili. 
Ponosni smo na vse, ki so uspešno prišli do cilja in se zdaj zadovoljni ozirajo
na prehojeno pot. Prepričani smo, da smo pri nas ustvarili pogoje, ki so jim omogočili razviti 
svoje potenciale. 

Veseli bomo, če vas bodo poti do vaših ciljev vodile tudi preko Gimnazije Poljane.

Kdor išče cilj,
bo ostal prazen,

ko ga bo dosegel,
kdor pa najde pot,

bo cilj vedno nosil v sebi.

Nejc Zaplotnik

Srečko Zgaga, 
ravnatelj



Gimnazija Poljane nekoč in danes 

Naša šola ima dolgoletno tradicijo. Delovala je v različnih 
poslopjih in z raznimi imeni, danes pa jo poznamo kot 
gimnazijo s splošnim in klasičnim gimnazijskim programom, 
kjer sobiva več kot 900 dijakov in 70 zaposlenih. 

Znanje, ustvarjalnost in medsebojno sodelovanje krepimo v 
prenovljenih učilnicah s sodobno učno opremo. Do šole, 
nedaleč od osrčja ljubljanskega mestnega jedra, vodijo 
dobre povezave z javnim prometom, marsikdo pa v šolo 
prihaja kar peš ali s kolesom.



Program splošne gimnazije

Program splošne gimnazije naše šole se od drugih razlikuje v tem, da lahko ob 
vpisu v 1. letnik izbiraš kar med petimi drugimi tujimi jeziki – francoščino, 
italijanščino, nemščino, ruščino ali španščino.
V 2. letniku si izbereš jezikovno ali splošno-naravoslovno smer.
Jezikovna smer pomeni, da si izbereš tretji tuji jezik, ki se ga učiš v 2. in 3. letniku.
Pri splošno-naravoslovni smeri imaš v 2. letniku 3 dodatne ure naravoslovja na 
teden (po 1 uro biologije, kemije in izike), v 3. letniku pa nadaljevanje naravoslovja 
ali retoriko.
V 4. letniku si izbereš izbirna predmeta mature, šola pa ti doda dodatno uro pri 
angleščini, matematiki in slovenščini, da se lahko dobro pripraviš na maturo.

Oglej si predmetnik!

Program klasične gimnazije

Klasična gimnazija je namenjena tistim, ki si želite pridobiti široko splošno izobraz-
bo in razgledanost. Je idealna osnova zlasti za nadaljnji študij jezikov, zgodovine in 
arheologije, umetnostne zgodovine, prava, drugih humanističnih in družboslovnih 
ved ter medicine in farmacije. Enako uspešno pripravlja dijake tudi za vse študije 
na ostalih univerzitetnih programih. 

Oglej si predmetnik!



V ČEM SE KLASIČNI PROGRAM RAZLIKUJE OD SPLOŠNEGA?

V vseh štirih letnikih je v predmetniku latinščina.

V 3. letniku omogoča izbiro v obsegu 4 ur: 
 dijak lahko obdrži dva ali enega izmed treh naravoslovnih predmetov
(biologija, kemija, izika) v obsegu 4 ur/teden; 
 dijak lahko obdrži en naravoslovni predmet (v obsegu 2 ur/teden)
in izbere še en humanistični predmet, npr. retoriko (v obsegu 2 ur/teden);
 dijak lahko izbere samo humanistične oz. jezikovne predmete,
npr. retoriko in umetnostno zgodovino ali tretji tuji jezik (v obsegu 4 ur/teden).

V 1. in 3. letniku so v klasičnem programu 3 ure zgodovine na teden,
v splošnem pa 2 uri na teden.

V 4. letniku so v klasičnem programu 3 ure ilozo ije na teden, v splošnem pa 2 uri na teden.

KER SE BOŠ UČIL/-A LATINŠČINO:

boš imel/-a trdne temelje splošne izobrazbe in boš pridobil/-a kulturno širino, ki odlikuje lik 
izobraženca;

se boš laže učil/-a romanskih jezikov (francoščine, italijanščine, španščine …), ker so se ti razvili 
iz latinščine;

se boš laže učil/-a tudi drugih tujih jezikov in svojega maternega jezik, ker boš zaradi latinščine 
hitreje in bolje razumel/-a splošne jezikovne pojave;

boš imel/-a boljšo podlago pri znanstvenem študiju, ker sta latinski in grški besednjak osnovi za 
večino znanstvenih izrazov, ki so jih zaradi potrebe po poenotenju sprejeli po vsem svetu;

boš vstopil/-a v antično kulturo in civilizacijo, ki je zibelka naše civilizacije in je pomembno 
oblikovala tudi slovenski kulturni prostor. 



Pridruži se najrazličnejšim obšolskim dejavnostim!

Kot poljanec/-ka se lahko vključiš v mnoge obšolske dejavnosti
s področja družboslovja, umetnosti, jezikov, naravoslovja, matematike 
in športa. Dijake spodbujamo k samoiniciativnosti in krepitvi
individualnih močnih področij. Morda že veš, kateri obšolski
dejavnosti bi se v gimnaziji najraje pridružil/-a? 

Ljubiteljem jezikov so na voljo:

bralna značka v tujih jezikih,
priprave na tekmovanja (angleščina, francoščina, italijanščina,
latinščina, nemščina, ruščina, španščina, Cankarjevo priznanje ...),
priprave za pridobitev jezikovnih certi ikatov,
sodelovanje z naravnimi govorci za vse jezike, ki jih poučujemo na šoli.

,,S podporo in pomočjo svoje profesorice sem zmagala 
na literarnem natečaju za mladinsko kreativno pisanje 
v španščini. Ta nepričakovani uspeh mi je dokazal, da 
je s trudom in ustvarjalnostjo mogoče doseči izjemne 
stvari, in me spodbudil za prihodnje ustvarjanje.”
                                                                    Maša, dijakinja



Dijake/-inje, ki jih zanimata naravoslovje in matematika, vabimo na:

krožke (astronomski krožek, izikalni krožek ...),

priprave na tekmovanja (logika, matematika, računalništvo, biologija, 
sladkorna bolezen, lora, izika, kemija ...),

matematični tabor za maturante.

Na področju družboslovja in umetnosti se trudimo za:

prostovoljske projekte (tutorstvo, Zelene Poljane),

sodelovanje v šolskem dijaškem parlamentu,

krožke (bralni krožek, fotografski krožek, debatni krožek ...),

gledališke dejavnosti,

projekte s področja likovne umetnosti,

priprave na tekmovanja (zgodovina, geogra ija, ilozo ija ...).

,,S izikalnim krožkom smo preživeli krasen večer na 
gradu ob opazovanju zvezd, ozvezdij, planetov in lun. 
Seveda smo tudi ilozo irali o vesolju in drugih nadvse 
zanimivih temah. Profesorji so nam razkrili nekaj 
svojih življenjskih modrosti.”
                                                              Krištof, dijak



odbojkarski

košarkarski

tekaški

planinski krožek

krožek sodobnih športov

rekreacija za dijake
Organiziramo najrazličnejše športne dneve, pozimi pa se lahko udeležiš tudi več dvodnevnih smučarskih taborov v Katschbergu.

Poljanci v gibanju

Pouk športne vzgoje poteka v dveh 
telovadnicah, itnesu, na zunanjem igrišču, 

bližnjem stadionu in grajskem griču. 
Športne navdušence pripravljamo na 

šolska športna tekmovanja in prireditve 
(tek trojk, Ljubljanski maraton), obiskuješ 

pa lahko tudi različne krožke:



Pester poljanski vsakdan vabi!
Že na začetku 1. letnika se boš odpravil/-a na spoznavni tabor, ki je namenjen spoznavanju sošolcev in razrednika.

,,Na spoznavnem taboru smo kolesarili, plezali in veslali. V kanuju 
sem bila z dvema, zdaj svojima zelo dobrima prijateljicama. 
Veliko smo se smejale in v vodi naenkrat opazile kačo. Ker smo se 
je tako ustrašile, se je čoln zamajal in malo je manjkalo, da bi 
padle v vodo.” 
                                                                        Lea, maturantka

,,Na spoznavnem taboru sem v sobi pristala z novo 
sošolko. Začeli sva se pogovarjati in ugotovili sva, da 
imava veliko skupnih zanimanj. Še bolj sva se 
povezali med spoznavnimi igrami, ko smo tekmovali 
proti drugemu razredu. Igre so bile zabavne, 
nerodne in veliko smo se smejali.”
                                                                   Lili, dijakinja



,,Na strokovni ekskurziji v Beograd smo si 
ogledali razstavo konceptualne umetnice 
Marine Abramović, Čistač v Beogradu. 
Njena dela niso za šibke želodce, najbolj pa 
mi je ostal v spominu posnetek, kako si je 
na trebuh zarezala jugoslovansko zvezdo.”
                                                                                        
       Sara, dijakinja

,,Ne le zaradi pregovora »Kdor hoče iti na Dunaj, mora pustiti trebuh zunaj«, 
temveč tudi zaradi avstrijskih protikoronskih ukrepov sem si na sončnem in 
vetrovnem Dunaju lahko privoščila zgolj sumljivo grenko-kislo kavo in pašto. 
Nato smo si ogledali razstavo in božično okrašeno središče mesta. Ekskurzija je 
bila naporna, a polna druženja s starimi in novimi prijatelji.”
                                                                                                                                          
        Lara, dijakinja

Naši dijaki se z zanimanjem udeležijo enodnevnih in
večdnevnih strokovnih ekskurzij, na primer na predbožični 
Dunaj, v Benetke, Verono, München, Cern ... Odpravimo se 
tudi onstran Evrope, na primer v Carigrad ali New York. 
Dijaki klasičnega programa se podajo po poteh antike
v Grčijo, na Sicilijo, v Pompeje, Neapelj in Rim.



Za dijake 3. letnika poskušamo organizirati enotedenske izmenjave z drugimi šolami po Evropi: z Nemčijo, Francijo, Italijo, Makedonijo, 
Španijo in Rusijo. En teden so gostje naši dijaki v tujini, en teden pa gostijo tuje dijake.

Dijake spodbujamo k sodelovanju pri šolskih kulturnih projektih (šolski časopis Pravi kot, božično-novoletni koncert, gledališko ustvarjanje na 
Poljanskem odru ...). Živahna je tudi naša šolska dijaška skupnost, ki rada sprejme nove člane s prodornimi idejami za boljši dijaški vsakdan.



Matura

V 4. letniku se boš s pomočjo učiteljev pripravljal/-a na splošno 
maturo. Opravljal/-a jo boš iz treh obveznih predmetov 
(slovenščina, matematika, tuji jezik) in dveh izbirnih predmetov. 
Na šoli ponujamo pripravo na vse izbirne predmete za splošno 
in klasično gimnazijo. Naši dijaki na maturi dosegajo visoke 
rezultate in se vpisujejo na najrazličnejše študijske programe: 
od tehniških in naravoslovnih do družboslovno-humanističnih, 
na umetniške akademije in fakulteto za šport, nekateri tudi na 
študij v tujino. Želimo si, da bi dijake med šolanjem na gimnaziji 
opolnomočili za izbiro zanje najprimernejše karierne poti.

,,V 2. letniku, ko je snov postala abstraktnejša, 
s tem pa tudi lepša in zanimivejša, sem 
spoznala, da si želim raziskovati matematiko 
in jo poučevati. Na to je zagotovo vplivala 
moja profesorica, saj snov odlično razlaga, ob 
tem pa tudi zelo uživa.”
                    
                                              Eva, maturantka

,,Poljane so mi dale veliko jezikovnega znanja, saj sem se v 
2. in 3. letniku učila kar tri jezike iz različnih jezikovnih 
skupin. Na šoli čutim poljanski duh, ki zame pomeni 
sprejemanje različnosti, upoštevanje mnenj drugih, 
spoštovanje sočloveka in drugače mislečih, razvijanje 
različnih nadarjenosti in prijateljstvo, ki je nezamenljivo.”
                             
                                                                    Ariana, maturantka



Tudi ti boš na Gimnaziji Poljane 
našel/-a svoj najljubši kotiček 

Poljanci se med odmori najraje družijo v 
šolski knjižnici, čitalnici in atriju. 
Verjamemo, da se boš pri nas dobro 
počutil/-a tudi ti.

Na šoli delujeta referat za dijake in 
fotokopirnica, kjer boš zlahka 
poskrbel/-a za svoje zapiske. 

,,Ko sem se prvič povzpela po velikanskem šolskem stopnišču in si 
medtem ogledovala razstavljene umetnine dijakov, sem si zaželela, da 
bi se lahko naslednja leta vsak dan sprehodila po teh nenavadno 
vabljivih stopnicah. Že na začetku 1. letnika se mi je njihova sanjska 
podoba žal razblinila, saj sem jih dnevno neštetokrat prehodila in se 
pri tem prerivala z dijaki in profesorji, ki so se kot jaz trudili 
pravočasno prebiti k naslednji uri. Priznam, da sem včasih ubrala 
bližnjico kar po požarnih stopnicah.”                                                                                                                                    Leda, maturantka Sprehodi se po šoli!



Vpis
Gimnazija Poljane ti bo všeč, če si vedoželjen/-a, ustvarjalen/-a
mladostnik/-ica in si želiš razumeti svet okoli sebe ter v sebi.
Če se prepoznaš v tem, potem so Poljane prava izbira zate.
Glede vpisa v srednjo šolo sta ti že sedaj na voljo svetovalki na 01 432 13 05.

,,Profesorji so prispevali k temu, da sem k 
učenju manj zanimive snovi vseeno pristopi-
la z več volje. Med šolanjem na Poljanah sem 
uvidela, kako različni smo si med seboj, 
vendar imamo vsi nekaj skupnega – spošto-
vanje in dobronamernost.”
                                                Lejla, maturantka

,,Na začetku šolanja na Poljanah sem se bal profesorjev in 
ocen, saj so nas v osnovni šoli strašili, kako težka je 
gimnazija. Kmalu sem spoznal, da je ta strah odveč, če ne 
delaš res zelo velikih neumnosti in če sodeluješ s profesorji. 
Ko imaš enkrat dober odnos z njimi in svojimi sošolci, bo 
vse postalo lažje.”
                                                         Domen, maturant



Poljanska ptica. Poljanska, okej, to 
razumem. Ampak ptica? Fazan? 
Golob? Pri sebi sem dolgo časa iskal 
podobo, ki bi pristajala imenu, sliko, 
ki bi jo lahko imel v glavi. In čeprav 
še danes kljub različnim inter-
pretacijam simbola ne vem, kako 
točno je videti ta ptica, vem, da je to 
ime, ki sem ga vedno povezoval s 
poljanskim duhom, še eno poljansko 
skovanko, ki se zdi prav tako poved-
na. Sam pri sebi sem jo že zdavnaj 
razvozlal – pa ne med šolskimi urami 
v učilnici, temveč v šolski dvorani, na 
hodnikih, med vajami, koncerti, na 
dogodkih, predstavah. Verjamem, da 
me tisti, ki so Poljane doživeli tudi 
izven klasičnih šolskih okvirjev, 
razumejo. Poljanski duh je občutek, 
tisto, kar ostane s tabo tudi, ko 
odpišeš zadnji test matematike, tudi 
ko na Poljane gledaš samo še od 
daleč. In zato je edino pravilno, da je 
tudi ime nagrade, ki slavi svobodo 
poljanskega duha, tako neopisljivo. 
In za vsakega posebno. Mislim, kje 
drugje kot na Poljanah bi se lahko na 
odru v verzih drl na profesorja 
informatike, oblečenega v patra? To 
se mi bo vedno zdelo zelo kul.
               

                         Jakob Adamič Šeme, 
prejemnik nagrade poljanska ptica



Gimnazija Poljane
Strossmayerjeva 1, 1000 Ljubljana

tajništvo: 01 433 73 45
faks: 01 231 96 50
svetovalna služba: 01 432 13 05

www.gimnazija-poljane.com

Prek PoljanPrek Poljan
z roko v rokiz roko v roki
od razumevanja do ustvarjanjaod razumevanja do ustvarjanja
sveta okoli sebesveta okoli sebe
in sveta v sebi.in sveta v sebi.
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