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Znanje z veliko začetnico – 
tekmovanja v znanju

Priprave dijakov na tekmovanja v znanju imajo na Gimnaziji Škofja 
Loka posebno mesto. 

Dijakom omogočimo razvoj sposobnosti na področju naravoslovja, 
jezikov in družboslovja. S tem spodbujamo inovativnost  in prodorna 
"mlada" razmišljanja v malih skupinah, ki jih vodijo izkušeni in motivi-
rani mentorji.

• Naši dijaki že po tradiciji dosegajo izjemne rezultate na državnih  tek-
movanjih. Ponosni smo na državne prvake in vse dobitnike brona-
stih, srebrnih in zlatih priznanj na tekmovanjih. 

• Najbolj nadarjeni postanejo ambasadorji slovenskega znanja na  
mednarodnih olimpijadah. Njihovi izredni dosežki so tudi potrditev 
našega dobrega dela. Od leta 2000 do danes se je tekmovanja ude-
ležilo več kot petdeset dijakov v 6 disciplinah.

V  preteklem šolskem letu je veliko državnih tekmovanj iz znanj od-
padlo, na tistih, ki pa so bila izpeljana, so naši dijaki dosegli odlične 
rezultate. 287 dijakov je v preteklem šolskem letu prejelo bronasto 
priznanje, 36 srebrno  in 25 zlato priznanje.  

Dijaki so s takšnimi dosežki dobili najboljšo popotnico za nadaljnji študij.

Mesto Ime in priimek Tekmovanje

1. mesto

Martin Mlinšek, 3. a

Tjaša Rupar, 1. a

Pia Vrečko, 1. a

Sara Buh, 3. a

Marija Klemenčič, 4. a

Nika Šimnovec, 1. a

Razvedrilna matematika

Logična pošast, Matemček

Logična pošast

Logična pošast

Logična pošast

Matemček

2. mesto Rok Šarić, 4. e Francoščina

3. mesto Jernej Oblak, 2. a Naravoslovje

4. mesto Tina Kuhar, 4. e Slovenščina

6. mesto
Terezija Končan, 1. a

Terezija Končan, 1. a

Razvedrilna matematika

Logična pošast

7. mesto Nik Vodovnik, 1. a Razvedrilna matematika

8. mesto Nika Pustišek, 2. e Slovenščina

9. mesto Mija Suljanović, 4. e Francoščina

10. mesto

Pia Vrečko, 1. a

Jernej Oblak, 2. a

Marija Klemenčič, 4. a

Logika

Astronomija

Razvedrilna matematika

Uvrstitve dijakov Gimnazije Škofja Loka na prvih deset mest 
na državnih tekmovanjih v šolskem letu 2019/2020

Sem ena tistih dijakinj, ki se ji pri naravoslovnih pred-
metih kar svetijo oči. Gimnazija mi je zanimanje za te 
predmete le še povečala. Tukajšnji profesorji znajo pos-
krbeti tako za osnovna kot tudi za dodatna gradiva za 
bolj radovedne dijake. Poskrbijo tudi, da snov prenese-
mo v primere iz življenja in tako pouk postane še bolj 
zanimiv. Veliko pa so mi pomenila tudi naravoslovna 
tekmovanja in priprave nanje. Kar nekaj jih je bilo in 
danes mi za ta porabljen čas ni žal. Dodatna znanja mi 
bodo zagotovo prišla prav tudi pri nadaljnjem študiju 
matematike ali fizike.

Sara Buh, 4. a


