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Predstavitev predmeta MATEMATIKA

 4 ure tedensko v prvih treh
letnikih šolanja in 5 ur v
četrtem letniku,

 dodatna ura matematike v 2.
letniku športnega oddelka,

 dijak ima v četrtem letniku
možnost izbirne ure, kjer se
lahko še dodatno pripravlja
na opravljanje mature na višji
ravni.

Pouk
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 Tekmovanja

- Logika (september - november)

- Razvedrilna matematika (november - januar)

- Matematični adventni koledar (december)

- Mednarodni matematični kenguru in izbirno tekmovanje iz matematike 
(marec) 

- Državno tekmovanje srednješolcev iz matematike (april)

- Finančno opismenjevanje (marec – april)

Skupaj na matematičnih tekmovanjih sodeluje skoraj polovica vseh dijakov.

Dejavnosti
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Dejavnosti

 Uspehi na tekmovanjih

Zadnja leta tekmujemo tudi na tekmovanjih iz finančnega opismenjevanja. V 
letu 2017 smo zasedli drugo mesto v državi, v letih 2018 in 2019 pa smo 
postali Naj šola iz finančnega opismenjevanja, prejeli pa smo tudi naziv za Naj 
mentorico.

Dijakom pa omogočamo tudi priprave na mednarodna tekmovanja.

Vsako leto nekaj dijakov naše šole seže v
slovenski vrh z osvojitvijo zlatih priznanj na
državnih tekmovanjih iz logike, razvedrilne
matematike in matematičnega tekmovanja
srednješolcev Slovenije za Vegova priznanja.
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Mednarodna matematična tekmovanja

Juš Kosmač 

– 2013, Srednjeevropska matematična olimpijada, Budimpešta –
Romunija,
– 2014, Mednarodna matematična olimpijada, Cape Town – Republika 
Južna Afrika.



Gimnazija Jesenice                                        www.gimjes.si 

Predstavitev predmeta MATEMATIKA

Mednarodna matematična olimpijada (MMO)

Andraž Maier

– 2016, Hong Kong – Kitajska,
– 2017, Rio de Janeiro – Brazilija,
– 2018, Cluj - Romunija.
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Finančno opismenjevanje in Naj šola Gimnazija Jesenice 

2018 2019
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Dejavnosti

 Dodatno po izboru dijakov 

Organizacija 
in peka 
piškotov (za 
domove 
ostarelih)
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Dejavnosti

 Različni projekti 

Meria
(poučevanje z 
raziskovanjem)

Jazon
(poučevanje 
na daljavo)
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Dejavnosti

 Medpredmetne povezave

(s fiziko, slovenščino, z angleščino, biologijo, …)

Urša
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… dijaki o pouku matematike …

… z besedami …

Kljub redu in disciplini 
pouk poteka sproščeno 
in marsikdaj je zelo 
zabavno (kdor želi, se 
lahko uči, sodeluje in 
posluša pri pouku, saj 
je v razredu red in mir).

Če imaš slab dan ali celo teden in ti 
kontrolka ne uspe, imaš vedno 
dodatne možnosti za izboljševanje 
ocene.
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… dijaki o pouku matematike …

… malo drugače …

Katja


