
NIŽJA GIMNAZIJA V SODRAŽICI 1950–1958 

  

Z dopisom OLO poverjeništva za prosveto v Kočevju z dne 3. 6. 1950  je bilo šoli 

odrejeno, da sedemletna šola z novim šolskim letom preide v nižjo gimnazijo. 

Učence 5. in 6. razreda sedemletke so  poučevali  po programu za prvi in drugi 

razred gimnazije in so se lahko vpisali v drugi oziroma v tretji razred gimnazije. 

Predmetnik gimnazije je obsegal: zemljepis, prirodopis, matematiko, risanje, 

slovenski jezik, pravopis, petje, srbohrvaški jezik, nemški jezik, zgodovino, fiziko, 

kemijo in telovadbo. Ob spremembi predmetnika v letu 1953/54 je bila uvedena 

moralna vzgoja. Velik poudarek je bil na športnih dejavnostih. Prirejali so 

telovadne nastope in razna športna tekmovanja. Dejavnosti in praznovanja na šoli 

so bila organizirana skupaj z osnovno šolo. Ob polletju in konec šolskega leta so 

dijaki prejeli dijaške knjižice z ocenami. Na šoli je deloval pevski zbor, šivalni, 

telovadni in dramski krožek.   
  

Ob koncu leta je bila organizirana razstava risb in ročnih del, ki so jih učenci 

naredili med letom. Ob razdelitvi spričeval je občina poskrbela za pogostitev 

najbolj prizadevnih učencev osnovne šole in gimnazije. Odlični učenci so dobili za 

nagrado knjige.    

Za dijake so bili ob koncu šolskega leta uvedeni izleti po Sloveniji: V Postojno in 

Predjamski grad,  na Bled in čez Vršič v Trento. Dijaki četrtega letnika so imeli 

dvodnevni izlet. Potovali so z vlakom. Cilj njihovega izleta so bila obmorska mesta 

Reka, Opatija, Crikvenica ali Pula. Večina dijakov je tedaj prvič videla morje. 

Sredstva za končni izlet so zbrali z darovanimi prispevki Kmetijske zadruge 

Sodražica in občinskega LO  ter z vstopninami od iger, ki jih je prirejala šolska 

dramska skupina.  
  

Dijaki so sodelovali pri pogozdovanju in drugih delovnih akcijah v kraju. 20. 3 

1955 je bila velika športna prireditev – smučarski skoki na treh skakalnicah. Pri 

pripravi prireditve in okrasitvi skakalnic so sodelovali gimnazijci.  

Kmetijska zadruga in občina sta gimnaziji pomagali s sredstvi za nakup šolskih 

potrebščin za dijake. Tako sta v letu 1953/54 šoli darovali 60. 000 din. Vsak dijak 

je dobil dva zvezka, dva svinčnika, dve peresi, radirko in vsak razred en liter črnila. 


