
Imaš idejo?

Opaziš 
priložnosti?

Si ustvarjalen, 
ustvarjustvrjalna?

Imaš 
vvizijo?

Se učiš z 
izkušnjami?

Sodeluješ z 
drugimi?

Prevza
meš 
pobudo
?Aktiviraš 

druge?
Se ne bojiš 
novosti?

Simply the best!

Preprosto najboljša.

Te zanima 
EU in 
priložnosti?

Tudi učbenike si lahko izposodiš iz sklada.
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„Nullus est liber tam males ut 
non aliqua parte.“

Nobena knjiga ni tako 
slaba, da se ne bi iz 
nje kaj naučil.“

Plinij Mlajši

Tudi učbeniški sklad imamo.
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Podjetnost – veš kaj je to?

Če se uspešno in pogumno lotevaš različnih izzivov, si tudi ti 
podjeten ali podjetna.
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Tudi  v take 
projekte se 
vključujemo, 
Moje 
podjetje.
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Se rad učiš, raziskuješ, poješ, igraš, tekmuješ?

Imaš dobre zamisli, rad-a potuješ?

. 
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Pridi na Gimnazijo Jesenice, 
skupaj se bomo učili, 
ustvarjali, raziskovali, 
nabirali znanje s poizkusi, 
peli v zboru, igrali v 
gledališču, tekmovali, 
morda tudi potovali, se 
družili pa tudi zabavali v 
šoli in izven nje.
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PRILOŽNOSTI JE NA GIMNAZIJI JESENICE RES VELIKO 
ZA VSE!

In priložnost zamujena, ne vrne se nobena. Za to le pridi.

Alexander Graham Bell Priložnost.EU
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Kadar se ena vrata zaprejo, se odprejo 
druga. A tako pogosto, dolgo in s 
toliko obžalovanja strmimo v zaprta, 
da sploh ne vidimo tistih, ki se nam 

odpirajo.

Izkoris
ti jo!

Spoznavaj EU in tekmuj. 
Morda greš v Bruselj ali 
Strasbourg.
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Ljudje mislijo, da intelekt naredi velike 

znanstvenike, a se motijo. Naredi jih značaj.
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Etično in trajnostno mišljenje, tudi tega 
se naučiš na Gimnaziji Jesenice.
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Gimnazija je tudi zate

Od ideje do rezultatov

Dolga je pot od ideje do rezultata.
Kaj vse se bo zgodilo, ne veš.
A načrtuj, tvegaj, aktiviraj druge 
in vztrajaj.
Ne veš ali je to prava pot ali ne.
Veš pa, da bodo tudi problemi in 
težave.
A brez truda ne gre.
Pomagali pa ti bodo tudi 
profesorji in drugi dijaki.
Pogum naj se te drži in na koncu 
ne bo več slabih dni.

Gimnazija Jesenice, mislim, da si 
zame prava izbira ti.
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GIMNAZIJA JESENICE, PREPROSTO NAJBOLJŠA SI!
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Poglej več.

SIMPLY THE BEST!

HVALA ZA POZORNOST!

MG, 2020


