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KAJ SO OIV?
Obvezne izbirne vsebine (OIV) predstavljajo 6 % predmetnika gimnazije
(300 ur): v 1., 2. in 3. letniku 90 ur in v 4. letniku 30 ur (maturantska
ekskurzija).
Obvezna ponudba pri nas pomeni vsebine s področja glasbe in likovne umetnosti,
za ta obvezni del se boste dogovorili s profesoricama teh predmetov:
 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g – 18 ur obveznih OIV,
 2.a, 2.b – 35 ur obveznih OIV.
Izbirni del OIV opravite izven pouka z različnimi dejavnostmi v šoli ali drugje:
 1. letnik splošne gimnazije - 20 ur,
 1. letnik klasične gimnazije - 30 ur,
 2. letnik*: 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g - 30 ur,
 3. letnik*: 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.g - 20 ur,
 4. letnik: maturantska ekskurzija ali drugo – 30 ur.
*Dijaki 2. in 3. letnika klasične gimnazije (2.a, 2.b, 3.a, 3.b) opravijo tudi izbirni
del v sklopu programa (ekskurzije, klasični dnevi).
Vsako leto pripravimo šolski katalog OIV s pestro ponudbo programov, med
katerimi, upamo, boste našli vsebine, ki jih je sicer v predmetniku premalo ali jih
sploh ni. Pozorno preberite ponudbo in izberite, kar vas najbolj zanima.
Dijakinjam in dijakom, ki ste dejavni tudi po pouku, bomo po presoji šole (ob
ustreznem potrdilu) priznali tudi vaše izvenšolske dejavnosti za izbirni del
OIV:
 vsi krožki in dejavnosti v organizaciji šole (npr. tekmovanja, raziskovalna
dejavnost itd.),
 glasbena šola, igranje v šolskih bendih, petje v pevskem zboru,
 tečaji tujih jezikov, računalništva, CPP in prve pomoči,
 organizirani športni treningi v klubih in društvih,
 prostovoljstvo,
 gledališki ali koncertni abonma, abonma Prvi oder,
 raziskovalni in drugi poletni tabori,
 plesni tečaj (za 4.letnik),
 ter drugo po presoji šole.

Prijave za izbirni del OIV vpišite v spletni obrazec za OIV
do petka, 17. septembra 2021.
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TUTORSTVO 
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJ:
-

dijaki nudijo učno pomoč vrstnikom in mlajšim dijakom pri različnih predmetih.

-

dijaki razvijajo pozitivno samopodobo, socialne veščine in pozitivni odnos do
učenja.

-

dijaki razvijajo komunikacijske veščine.

KRATKA VSEBINA: dijaki bodo nudili učno pomoč posameznikom ali manjši skupini
dijakov. Na začetku šolskega leta se na uvodnem sestanku dogovorimo o poteku
dela in dijaki si delo razdelijo. Tutor lahko ima enega ali več varovancev in nudi
pomoč pri enem ali več predmetih. Mesečni sestanki bodo namenjeni sprotnemu
spremljanju tutorstva, reševanju problemov na katere bi naleteli in na sprotno
evalvacijo. Na zaključnem sestanku ob koncu leta pregledamo delo tutorjev in
tutorji izpolnijo vprašalnik o svojem delu.

POGOJI ZA VPIS: želja nuditi učno pomoč, tvoriti nova znanstva in pridobiti nove
veščine.
NAČIN IZVAJANJA: po dogovoru.
TRAJANJE: 15 do 20 ur
ČAS IZVEDBE: od septembra do junija.
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor.
VELIKOST SKUPINE: do 15 dijakov.
NOSILEC PROGRAMA: mag. Lilijana Petek, prof.
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PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO 

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI:
- prostovoljna pomoč vrstnikom, otrokom ter odraslim in otrokom s posebnimi
ali drugačnimi potrebami
- spoznavanje in učenje sprejemanja drugačnosti
- pridobivanje novih izkušenj in znanja tudi za konstruktivno reševanje lastnih
življenjskih situacij
KRATKA VSEBINA: Dejavnost se razlikuje glede na potrebe posameznikov in
skupin, ki jim dijaki nudijo pomoč. Pomoč se izvaja na naslednje načine:
- druženje z vrstniki, ki so hospitalizirani v bolnišnici
- igranje z otroci, ki so hospitalizirani Oddelku za pediatrijo v UKC Maribor
- učna pomoč otrokom ali vrstnikom, ki so obravnavani na Svetovalnem centru
- druženje z ostarelimi ljudmi v Domu starejših občanov Tezno
- branje in pomoč slepim in slabovidnim
- …
POGOJI ZA VPIS: pripravljenost za prostovoljno delo
NAČIN IZVAJANJA: 1 ura tedensko
TRAJANJE: od oktobra do junija
KRAJ IZVEDBE: v osnovna šola otroka z učnimi težavami, Svetovalni center,
Oddelek za pediatrijo UKC Maribor, Dom starejših občanov Tezno, Osnovna šola
Gustav Šilih, Društvo slepih in slabovidnih Maribor
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: ni omejitve
NOSILEC PROGRAMA: dr. Ksenija Domiter Protner

EnaravoKRO
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LIKOVNA DELAVNICA 

IZVAJALEC: Prva gimnazija – Likovna delavnica
CILJI:
- v likovni delavnici dijaki nadgrajujejo znanja s področij likovnega snovanja; s
poudarkom na slikovni ploskvi in prostorski sliki;
- izvedba likovnih projektov, ki temeljijo na likovni kreativnosti in spodbujajo k
razmisleku o sodobni umetnosti;
- svoja likovna dela predstavijo v obliki razstav v šolskih razstaviščih,
Mladinskem razstavišču Avla.
POGOJI ZA VPIS: delavnica je namenjena likovno nadarjenim dijakom
NAČIN IZVAJANJA: v tečajni obliki
TRAJANJE: september - maj (70 ur)
ČAS IZVEDBE: ob petkih po pouku; 2 šolski uri po dogovoru
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija – likovna delavnica, Umetnostna galerija Maribor
POTREBNI PRIPOMOČKI: Likovni material, ki ga dijaki prinesejo po dogovoru
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: 20 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: Natalija R. Črnčec, prof.
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LIKOVNE RAZSTAVE

IZVAJALEC: Natalija R. Črnčec
CILJI: dijaki spoznajo in sodelujejo pri organizaciji in pripravi dijaških likovnih
razstav
KRATKA VSEBINA: dijaki sodelujejo pri organizaciji in postavitvi dijaških likovnih
razstav. Sodelujejo tudi pri pripravi in izvedbi otvoritev dijaških likovnih razstav
v Mladinskem razstavišču Avla.
POGOJI ZA VPIS: NAČIN IZVAJANJA: po dogovoru
TRAJANJE: sept. – junij (20 ur)
ČAS IZVEDBE: po dogovoru
KRAJ IZVEDBE: likovna delavnica, Mladinsko razstavišče Avla, razstavišče na
hodnikih šole
POTREBNI PRIPOMOČKI: STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: 10
NOSILEC PROGRAMA: Natalija R. Črnčec
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GLEDALIŠKA ŠOLA PRVE GIMNAZIJE 1,
ZAČETNA SKUPINA 
IZVAJALEC: MKUD Prva gimnazija Maribor
CILJI:
- postopno spoznavanje umetnosti gledališča
- usvajanje osnov govornih in dihalnih tehnik
- usvajanje osnov odrskih likov in gradnje prizorov
- seznanjanje z odrskimi zakonitostmi
- priprava na samostojno odrsko ustvarjanje
- praktična uporaba pridobljenega znanja (letna produkcija)
- spoznavanje novih ljudi in prostorov
KRATKA VSEBINA: Ustvarjalni proces začetne skupine Gledališke šole je
razdeljen na dve fazi: izobraževalni in produkcijski del. Po opravljenem prvem delu
v prvem polletju vstopajo udeleženci v praktični del, ki se zaključi s produkcijo
meseca aprila. To je lahko zgolj praktični prikaz naučenega ali (kar je bolj
običajno) primerno zgrajena gledališka predstava. Osnovni program je dopolnjen s
predavanji oz. delavnicami gostujočih umetnikov, z ogledi predstav na Prvem odru,
v SNG Maribor in LGM Maribor ter z ostalimi dodatnimi aktivnostmi s področja
gledališča.
POGOJI ZA VPIS: veselje do nastopanja, rednost in zavzetost pri delu.
NAČIN IZVAJANJA: dvakrat tedensko po tri šolske ure, predvidoma takoj po
pouku.
TRAJANJE: 100 ur.
ČAS IZVEDBE: šolsko leto.
KRAJ IZVEDBE: Prvi oder.
POTREBNI PRIPOMOČKI: udobna oblačila, zvezek, pisalo.
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: 5 - 15
NOSILEC PROGRAMA: MKUD Prva gimnazija Maribor
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GLEDALIŠKA ŠOLA PRVE GIMNAZIJE 2,
2. LETNIK 

IZVAJALEC: MKUD Prva gimnazija Maribor
CILJI:
- spoznavanje različnih tehnik in žanrov uprizoritvenih umetnosti
- seznanjanje z razvojem dramatike in pomembnejšimi dramskimi besedili
- nadgraditi dihalne in govorne tehnike
- obvladovanje odrskih zakonitosti
- praktična uporaba pridobljenega znanja
- seznanjanje z gradnjo dramskega besedila v gledališkem prostoru
- ustvariti in uprizoriti gledališko predstavo
- sodelovanje na festivalih ter delavnicah doma in v tujini
KRATKA VSEBINA: Prva nadaljevalna skupina bo letos spoznavala različne žanre,
od lutkovnega medija do klasične dramske igre. Od avtorskega gledališkega
ustvarjanja bo prešla na zavezujočo besedilno predlogo in iskala primerne
uprizoritvene rešitve. Ob natančnem, poglobljenem branju ter razčlembi besedila,
analizi oseb in odnosov ter raziskovanju literarno zgodovinskega konteksta bo
sestavila kompaktno predstavo in jo uprizorila.
POGOJI
-

ZA VPIS:
enoletna izkušnja v GŠ ali izkušnje v drugih dramskih sredinah
pripravljenost na osredotočeno delo
redno in odgovorno obiskovanje vaj.

NAČIN IZVAJANJA: dva popoldneva v tednu po dogovoru
TRAJANJE: 100 ur.
ČAS IZVEDBE: šolsko leto.
KRAJ IZVEDBE: Prvi oder.
POTREBNI PRIPOMOČKI: udobna oblačila, zvezek, pisalo.
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: 5 - 15
NOSILEC PROGRAMA: MKUD Prva gimnazija Maribor
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GLEDALIŠKA ŠOLA PRVE GIMNAZIJE 3,
3. LETNIK 
IZVAJALEC: MKUD Prva gimnazija Maribor
CILJI:
- spoznavanje različnih tehnik in žanrov uprizoritvenih umetnosti
- seznanjanje z razvojem dramatike in pomembnejšimi dramskimi besedili
- nadgraditi dihalne in govorne tehnike
- obvladovanje odrskih zakonitosti
- praktična uporaba pridobljenega znanja
- seznanjanje z gradnjo dramskega besedila v gledališkem prostoru
- ustvariti in uprizoriti gledališko predstavo
- sodelovanje na festivalih ter delavnicah doma in v tujini
KRATKA VSEBINA: Skupina bo sledila cilju poglabljanja in širjenja igralskih
tehnik. Na podlagi konkretnega besedila, bodo določali gledališki žanr in ga v
samostojnem avtorskem projektu uprizorili kot gledališko predstavo.
POGOJI ZA VPIS:
- vsaj enoletna izkušnja v GŠ ali izkušnje v drugih dramskih sredinah
- pripravljenost na osredotočeno delo
- redno in odgovorno obiskovanje vaj.
NAČIN IZVAJANJA: dva popoldneva v tednu po dogovoru
TRAJANJE: 100 ur.
ČAS IZVEDBE: šolsko leto.
KRAJ IZVEDBE: Prvi oder.
POTREBNI PRIPOMOČKI: udobna oblačila, zvezek, pisalo.
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: 5 - 15
NOSILEC PROGRAMA: MKUD Prva gimnazija Maribor
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GLEDALIŠKA ŠOLA PRVE GIMNAZIJE 4,
4. LETNIK 
IZVAJALEC: MKUD Prva gimnazija Maribor
CILJI:
-

spoznavanje različnih tehnik in žanrov uprizoritvenih umetnosti
seznanjanje z razvojem dramatike in pomembnejšimi dramskimi besedili
nadgraditi dihalne in govorne tehnike
interpretirati besedilo s pomočjo fizičnega izraza
obvladovanje lastnega telesa
ustvariti in uprizoriti gledališko predstavo
sodelovanje na festivalih ter delavnicah doma in v tujini
pripravljanje na samostojno gledališko ustvarjanje

KRATKA VSEBINA: Zaključna skupina GŠ se bo posvetila združevanju različnih
uprizoritvenih žanrov v prepričljivo kompaktno celoto, ki jo bo predstavila kot
samostojen avtorski projekt.
POGOJI
-

ZA VPIS:
izkušnje v gledališki šol
pripravljenost na osredotočeno delo
redno in odgovorno obiskovanje vaj.

NAČIN IZVAJANJA: dvakrat tedensko po tri šolske ure, dodatne vaje v
počitnicah in med vikendi.
TRAJANJE: 120 ur.
ČAS IZVEDBE: šolsko leto.
KRAJ IZVEDBE: Prvi oder.
POTREBNI PRIPOMOČKI: udobna oblačila, zvezek, pisalo.
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: 6 - 8
NOSILEC PROGRAMA: MKUD Prva gimnazija Maribor
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ŠILA – ŠOLSKA IMPROLIGA 

IZVAJALEC: MKUD Prva gimnazija
MENTOR: Bojan Sedmak, prof.
CILJI:
o
o
o
o
o

spoznavanje kratkih improvizacijskih disciplin
razvoj govornih spretnosti
spodbujanje asociativnega mišljenja
zabavno osvajanje osnovnih odrskih zakonitosti
javno nastopanje in druženje

KRATKA VSEBINA:
ŠILA deluje v okviru KUD-a France Prešeren v Ljubljani. Vanjo je vključenih
približno veliko impro skupin.. Vsaka skupina ima svojega mentorja in se uri v
kratkih disciplinah, razdeljenih na več sklopov (govorne, gibalne, uganjevalne,
novinarske itd. = t. i. theatre sports).
Novembra se začne tekmovalni del. Dve skupini se srečata in se »spopadeta« v
treh disciplinah. Ocenjujejo ju sodnika in publika (z aplavzom). Sodnika oblikujeta
oceno glede na strogo določena merila, gledalci pa predvsem nagrajujejo
»všečnost«. Poanta je torej biti smešen, a v mejah ostro postavljenih meril .
POGOJI ZA VPIS:

pripravljenost na »garanje«, dobra volja, veliko veselja
do druženja

NAČIN IZVAJANJA:

skupinska srečanja

TRAJANJE:
ČAS IZVEDBE:
KRAJ IZVEDBE:

približno 50 ur
po dogovoru po pouku
Prvi oder, nastopi tudi drugje

POTREBNI PRIPOMOČKI: udobna oblačila
STROŠKI:

/

VELIKOST SKUPINE:

10 dij.

NOSILEC PROGRAMA: Bojan Sedmak, prof.
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ODRSKI TEHNIK 

IZVAJALEC: MKUD PRVA GIMNAZIJA MARIBOR
CILJI: izobraževanje za samostojno opravljanje del gledališkega tehnika na
Prvem odru. Samostojno opravljanje z lučjo in zvokom na javnih prireditvah in
gledaliških predstavah.
KRATKA VSEBINA: kratko teoretično izobraževanje s predstavitvijo tehnične
opreme Prvega odra ter seznanitev z deli in nalogami odrskega tehnika. Praktično
delo ob pomoči izkušenih tehnikov in prehod v samostojno zvočno in svetlobno
oblikovanje javnih prireditev in gledaliških predstav. Sodelovanje na festivalih
doma in v tujini.

POGOJI ZA VPIS: veselje do dela z avdio in vizualno opremo, delavnost in
predanost prostoru.

NAČIN IZVAJANJA: kratek seminar v oktobru, nato sodelovanje na prireditvah
in predstavah na Prvem odru.

TRAJANJE: 70 ur
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto
KRAJ IZVEDBE: Prvi oder Prve gimnazije Maribor
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: ni omejitev
NOSILEC PROGRAMA: Tjaša Klanjšček, prof.
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FILMSKI STUDIO - FILM SMOOTHIE
IZVAJALEC: Filmsko društvo Film Factory
CILJI: Mladim omogočiti poglobljeno filmsko ustvarjanje ob strokovni pomočji
mentorjev. Produkt delavnice je kratki igrani film.
KRATKA VSEBINA: Intenziven izobraževalni program, sestavljen iz teoretičnega in
praktičnega dela. Dijake uvede v proces nastajanja igranega filma ter jim omogoči,
da na podlagi lastne ideje v praksi izkusijo vse faze filmske produkcije. Kamera teče…
akcija!

www: https://filmsmoothie.si/filmski-studio/

FB: https://www.facebook.com/FilmSmoothie/
Instagram: https://www.instagram.com/filmsmoothie/
POGOJI ZA VPIS: zanimanje za filmsko ustvarjanje, kreativno in kritično
razmišljanje, veselje do dela v ekipi, resnost pri delu.
NAČIN IZVAJANJA: po dogovoru (npr. več strnjenih sklopov) s pričetkom v
oktobru 2021.
TRAJANJE: 80 ur
ČAS IZVEDBE: šolsko leto
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: 5-15
NOSILEC PROGRAMA: MKUD Prva gimnazija Maribo
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ŠOLSKI BAND

IZVAJALEC: profesorica za glasbo
CILJI: povezovanje glasbenikov v razne izvajalske zasedbe in nastopanje na
šolskih prireditvah ter ob drugih priložnostih.
KRATKA VSEBINA: glasbeniki pevci in instrumentalisti se bodo povezali v glasbene
zasedbe in pripravili program za razne prireditve na šoli in izven nje
POGOJI ZA VPIS: veselje do glasbe in obvladanje petja ali inštrumenta
NAČIN IZVAJANJA: tedenske vaje (po dogovoru)
TRAJANJE: do 30 ur
ČAS IZVEDBE: oktober 2021 do junij 2021
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor in lokacije nastopov
POTREBNI PRIPOMOČKI: lasten inštrument
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: po potrebi
NOSILEC PROGRAMA: Polona Meke Ožinger, prof. glasbe
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MLADINSKI PEVSKI ZBOR
PRVE GIMNAZIJE MARIBOR 

(mešana zasedba, dekliška zasedba, moška vokalna
skupina)
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: dobro počutje ob izvajanju pesmi iz različnih okolij ter njihova
predstavitev z nastopi, koncerti in gostovanji, izostritev občutka za delo v
skupini ter dvig estetskega občutka v glasbi. Udeležba na zborovskih
tekmovanjih, festivalih ter gostovanja v Sloveniji in tujini. Sodelovanje z dugimi
zbori slovenskih srednjih šol.
VSEBINA: zborovske skladbe od renesanse do danes ter izvajanje slovenskih in
tujih popularnih skladb a capella ali ob instrumentalni spremljavi.
POGOJI ZA VPIS: odličen posluh in veselje do muziciranja.
NAČIN IZVAJANJA: vaje v šoli, intenzivne pevske vaje na CŠOD
TRAJANJE: vso šolsko leto.
VELIKOST SKUPINE: ni omejitve
ČAS IZVEDBE: vsak torek od 14.30 do 18.00, po potrebi ob sobotah od 9.00 do 13.00
STROŠKI: delno financiranje gostovanj in intenzivnih pevskih vaj na CŠOD
KRAJ IZVEDBE: vaje v šoli, nastopi in koncerti v šoli in drugod.
NOSILKA PROGRAMA: Polona Meke Ožinger, prof., Maja Lutar, prof.
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EKOŠOLA 

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI:






Vzgoja za okoljsko odgovornost.
Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju.
Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej glede okoljske
problematike.
Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine.
Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).

KRATKA VSEBINA:
Izvedli bomo tri vodilne tematske sklope: ENERGIJA, ODPADKI, VODA. Dijaki bodo
sodelovali pri posameznih aktivnostih, ki jih bodo mentorji predstavili na uvodnih
sestankih.





ENERGIJA: S projektom Učinkovita raba energije v šoli želimo spodbujati k bolj
premišljeni in varčni rabi energije tako v šoli kot tudi doma.
ODPADKI: Cilj, ki ga zasledujemo pri ravnanju z odpadki je zmanjševanje količin
odloženih odpadkov in povečevanje deleža njihove ponovne uporabe oziroma
recikliranja.
VODA: Poleg fiziološkega pomena vode se bomo lotili tudi analize porabe vode v
šoli in iskanju rešitev za zmanjšanje le te.

POGOJI ZA VPIS: vsi dijaki, ki jih zanima omenjeno področje
NAČIN IZVAJANJA: terensko delo, organiziranje okoljskih akcij, predstavitve …
TRAJANJE: celo šolsko leto; po dogovoru s profesorji (priznanih 20 ur)
ČAS IZVEDBE: po dogovoru
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: v vsaki skupini do 20 dijakov
NOSILCI PROGRAMA: Aljoša Kancler, prof., mag. Andreja Alatič Samec, prof.,

mag. Helena Lonjak, prof.
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KEMIJA- PRIPRAVE NA TEKMOVANJE
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI:







širjenje in poglabljanje tudi nad zahtevnostjo rednega programa na
področju kemije za srednjo šolo
popularizacija kemije,
uporaba znanja kemije,
odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za kemijo,
motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja kemije.

KRATKA VSEBINA: Dijaki na pripravah s pomočjo profesoric kemije rešujejo
zahtevnejše naloge iz tekmovanj.

POGOJI ZA VPIS: /
NAČIN IZVAJANJA: po dogovoru s profesorjem
TRAJANJE: 10-20 ur
ČAS IZVEDBE: februar- maj
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: do 15 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: profesorji kemije na Prvi gimnaziji Maribor
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EKSPERIMENTI
S TEKOČIM DUŠIKOM 
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI:
 Načrtovanje eksperimentov


Seznanitev z lastnostmi tekočega dušika



Seznanitev z varnim delom



Opazovanje eksperimentov



Izvajanje eksperimentov



Fotografiranje eksperimentov



Izdelava poročila z evalvacijo



Izdelava razstavnega plakata


KRATKA VSEBINA: uvod z razlago o lastnostih tekočega dušika, varnostna
opozorila, eksperimentiranje, fotografiranje,…

POGOJI ZA VPIS: veselje do eksprimentiranja
NAČIN IZVAJANJA : delavnica v treh delih, eksperimentalno delo in delo doma
TRAJANJE : 20 ur
ČAS IZVEDBE: po dogovoru
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor
STROŠKI: brezplačno
VELIKOST SKUPINE : 8-15 dijakov
NOSILKA PROGRAMA: Simona Mihaljčič, prof.
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KEMIJSKI KROŽEK 

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: Izvedba tematsko različnih eksperimentalnih vsebin

KRATKA VSEBINA: Dijaki izbirajo iz nabora ponujenih eksperimentov, poiščejo
teoretično ozadje eksperimenta in jih nato izvajajo.

POGOJI ZA VPIS: Interes za dodatna kemijska znanja.
NAČIN IZVAJANJA: Doma (teoretično) in v šolskem laboratoriju.
TRAJANJE: 2 izvedbi/ mesec 1 šolsko uro (skupaj 16 ur)
ČAS IZVEDBE: september - maj
KRAJ IZVEDBE: PGMB – laboratorij za kemijo
POTREBNI PRIPOMOČKI: tablica ali računalnik, zaščitna halja
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: do 14 dijakov
NOSILKI PROGRAMA: mag. Helena Lonjak, prof. in Simona Mihaljčič, prof.
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BIOLOŠKI VIKEND

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: preučevanje biotskih in abiotskih dejavnikov Pohorja
KRATKA VSEBINA: vikend bo potekal kot terensko delo dijakov, ki bodo v
različnih skupinah preučevali abiotske in biotske značilnosti Pohorja. Pri delu bodo
spoznali različne metode terenskega raziskovanja, zbiranja podatkov in analize
rezultatov.

Vsebine

delavnic:

popis

lišajev,

abiotske

značilnosti

vodnih

ekosistemov, spoznavanje živali gozdnih tal, sistematika gliv
POGOJI ZA VPIS: /
NAČIN IZVAJANJA: terensko delo v skupinah
TRAJANJE: 20 ur
ČAS IZVEDBE: od petka, 24. septembra (popoldan) do sobote, 25. septembra
(popoldan)
KRAJ IZVEDBE: CŠOD Planinka, Hočko Pohorje
POTREBNI PRIPOMOČKI:
STROŠKI: bivanje v CŠOD (cena bo znana naknadno), lasten prevoz do CŠOD
VELIKOST SKUPINE: do 30 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: Andreja Senčar, prof. biologije
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NARAVOSLOVNI RAZISKOVALNI TABOR NA CŠOD
PLANINKA
IZVAJALEC: profesorji Prve gimnazije Maribor in CŠOD Planinka
CILJI: medpredmetno sodelovanje naravoslovnih predmetov fizike, biologije in
geografije, formativno spremljanje obravnavane učne snovi,
KRATKA VSEBINA: terensko in raziskovalno delo dijakov, ki v različnih skupinah
in različnih predmetih izvajajo merjenja in poskuse pri opazovanju neba, merjenje
razdalj v naravi, temperaturnih elementov, popis rastlin, opazovanja in vzorčenja
živali, biološke in kemijske analize vode, osnove orientacije, zbiranja in vzorčenja
kamnin
POGOJI ZA VPIS: za dijake 2.F
NAČIN IZVAJANJA: raziskovalno in terensko delo dijakov
TRAJANJE: 20 ur
ČAS IZVEDBE: pet/nedelja v mesecu maju ali juniju 2022
KRAJ IZVEDBE: CŠOD Planinka
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: prevoz in stroški bivanja
VELIKOST SKUPINE: 30 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: prof. fizike, biologije in geografije
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EKSPERIMENTALNO DELO PRI BIOLOGIJI
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: poglobiti in razširiti naravoslovno znanje, spoznati tehnike in metode
eksperimentalnega dela
KRATKA VSEBINA: izvajali bomo eksperimentalno delo, ki se pri pouku ne izvaja,
preizkušali bomo nove laboratorijske vaje z uporabo računalniške opreme z
Vernierjevimi vmesniki.
POGOJI ZA VPIS: /
NAČIN IZVAJANJA: delo v laboratoriju
TRAJANJE: 32 ur
ČAS IZVEDBE: oktober - maj
KRAJ IZVEDBE: PGM
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: 16 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: mag. Zdravka Hajdinjak in Darko Briški
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ZNANJE O SLADKORNI BOLEZNI- PRIPRAVE NA
TEKMOVANJE

IZVAJALEC: Andreja Senčar, prof.
CILJI: priprava dijakov na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

KRATKA VSEBINA:
Pri pripravah na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni bodo dijaki spoznali
predpisane

vsebine z različnih področij naravoslovja, povezane s sladkorno

boleznijo. Seznanili se bodo s predpisano literaturo, poglabljali znanje in reševali
naloge tekmovanj prejšnjih let.

POGOJI ZA VPIS: /
NAČIN IZVAJANJA: po dogovoru
TRAJANJE: 15 ur
ČAS IZVEDBE: od septembra do novembra 2021
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: neomejeno, priprave bodo potekale preko spletnih orodij
NOSILEC PROGRAMA: Andreja Senčar, prof. bio
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PRIPRAVE NA MATEMATIČNA TEKMOVANJA 
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI:
-

Dijaki se seznanijo z matematičnimi vsebinami, ki presegajo okvir obravnave v
šoli in so predvidene v literaturi tekmovanja za posamezni letnik.

-

Dijaki spoznajo veščine reševanja tekmovalnih nalog in jih utrjujejo s
samostojnim delom.

-

Dijaki se družijo, izmenjujejo mnenja in ustvarjajo ozračje kreativnega dela.

KRATKA VSEBINA: Dejavnost je razdeljena na dva dela. V prvem delu so zanimiva
predavanja gostujočih profesorjev, bivših tekmovalcev in profesorjev Prve
gimnazije, drugi del pa predstavlja delavnico, v kateri dijaki po letnikih vodeno
rešujejo tekmovalne naloge.
POGOJI ZA VPIS: Veselje do matematike in pripravljenost reševati tekmovalne
naloge.
NAČIN IZVAJANJA: Predavanja in delavnice.
TRAJANJE: dva krat po 10 ur.
ČAS IZVEDBE: konec novembra in začetek marca.
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor. Morebiti bo ena od izvedb tudi v katerem
od Centrov za obšolske dejavnosti.
POTREBNI PRIPOMOČKI: Zvezek, pisalo, geometrijsko orodje.
STROŠKI: V primeru popolne izvedbe v prostorih Prve gimnazije stroškov ni, sicer
pa bodo minimalni in javljeni pravočasno.
VELIKOST SKUPINE: Okvirno po 15 dijakov iz vsakega letnika, torej skupno 60
dijakov.
NOSILEC PROGRAMA: prof. matematike na Prvi gimnaziji.
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PRIPRAVE NA MATEMATIČNO TEKMOVANJE
INTEGRAL KUP

IZVAJALEC: mag. Lilijana Petek, prof. matematike
CILJI: udeležba na mednarodnem matematičnem tekmovanju Integral Kup Valjevo
KRATKA VSEBINA: Priprave na matematično tekmovanje Integral Kup zajemajo
snov, ki se pojavlja na državnem Vegovem tekmovanju in še zraven snov
kombinatorika in funkcije. Na tekmovanje se lahko udeleži skupina 4 dijakov – 2
dijaka iz prvega letnika in 2 iz drugega letnika. Tekmovanje je individualno in hkrati
se točke upoštevajo tudi ekipno.
POGOJI ZA VPIS: predznanje Vegovega tekmovanja na državni ravni
NAČIN IZVAJANJA: priprave enkrat tedensko 2 šolski uri
TRAJANJE: 20 ur
ČAS IZVEDBE: od septembra do novembra
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor ali okolje Zoom
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: 4 dijaki oziroma dijakinje
NOSILEC PROGRAMA: PGMB

26

KROŽEK IZ LOGIKE 
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI:
-

V prvem delu krožka se dijaki pripravljajo na šolsko tekmovanje iz znanja
logike in lingvistike.

-

V drugem delu krožka se dijaki pripravljajo na državno tekmovanje iz znanja
logike in lingvistike.

KRATKA VSEBINA: Dijaki spoznajo oziroma utrdijo izjavno logiko. Dijaki spoznajo
Svet Tarskega. Dijaki se naučijo osnovnih lingvističnih prijemov za reševanje
lingvističnih nalog, ki so del tekmovanja v znanju logike.
POGOJI ZA VPIS: Ta krožek je v prvem delu namenjen dijakom vseh letnikov, ki
se želijo preizkusiti v znanju logike in lingvistike na šolskem tekmovanju. V drugem
delu je krožek namenjen vsem dijakom, ki se uvrstijo na državno tekmovanje iz
znanja logike.
NAČIN IZVAJANJA: Po dogovoru.
TRAJANJE: 10 – 15 ur
ČAS IZVEDBE: september, oktober in november.
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor.
POTREBNI PRIPOMOČKI: Gradivo prejmejo dijaki na krožku.
STROŠKI: Stroškov ni.
VELIKOST SKUPINE: Do 30 dijakov.
NOSILKI PROGRAMA: Mojca Mažgon, prof. matematike in mag. Lilijana Petek,
prof. matematike
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VIŠJA RAPRMVEN MATEMATIKE
ZA DIJAKE 3. LETNIKA 
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI:
-

Dijaki ponovijo matematične vsebine, ki so zahtevane na višji ravni mature pri
predmetu matematika in so jih že spoznali pri pouku matematike v 1. in 2.
letniku.

-

Dijaki določene vsebine višje ravni matematike, ki bi jih sicer obravnavali pri
pouku matematike v 3. letniku, spoznavajo ali bolj poglobljeno utrjujejo pri tej
dodatni uri matematike.

KRATKA VSEBINA: Dijaki v eni dodatni uri matematike tedensko s pomočjo
profesorjev matematike ponavljajo, spoznavajo in utrjujejo matematične vsebine,
ki so zahtevane na višji ravni matematike na maturi.
POGOJI ZA VPIS: Ta ura je namenjena le dijakom/-injam tretjega letnika.
NAČIN IZVAJANJA: Ena dodatna ura matematike tedensko.
TRAJANJE: 30 ur
ČAS IZVEDBE: celo šolsko leto.
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor.
POTREBNI PRIPOMOČKI: Zvezek, pisalo, geometrijsko orodje, žepno računalo.
STROŠKI: Stroškov ni.
VELIKOST SKUPINE: V posameznih skupinah bo od 18 do 28 dijakov.
NOSILEC PROGRAMA: Profesorji matematike na Prvi gimnaziji.
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KROŽEK IZ ASTRONOMIJE
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: Raziskovanje in razumevanje razsežnosti vesolja
KRATKA VSEBINA:
Nekoč človeštvo ni imelo na razpolago sodobne tehnologije, ki bi mu omogočala
enostavno orientacijo v prostoru. Zanašati so se morali le na svoje znanje in na
natančna opazovanja vesolja. Pri krožku bomo spoznavali razsežnosti vesolja
(sončni sistem, zvezde, dvojne zvezde, gruče zvezd, plinske meglice, planetarne
meglice, galaksije…) in majhnosti našega planeta Zemlje, ki se nahaja na strateško
zelo pomembnem mestu v vesolju. Pridobljena teoretična znanja bomo proti koncu
utrdili tudi z opazovanjem s šolskim teleskopom.
POGOJI ZA VPIS: Za dijakinje/dijake Prve gimnazije Maribor
NAČIN IZVAJANJA: Po dogovoru
TRAJANJE: 20 ur
ČAS IZVEDBE: od oktobra do aprila
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor
POTREBNI PRIPOMOČKI: Gradivo prejmejo dijaki na krožku
STROŠKI: Stroškov ni
VELIKOST SKUPINE: /
NOSILEC PROGRAMA: Silvestar Ovčar, prof. fiz.
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FIZIKA – PRIPRAVE NA TEKMOVANJE
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: Priprava dijakov na tekmovanje iz fizike za Stefanova priznanja;
KRATKA VSEBINA: Na pripravah na tekmovanje iz fizike bodo dijaki spoznali
zahtevnejše teme s področja fizike, ki jih splošna znanja učnega načrta ne
zajemajo. Naučili se bodo uporabljati standardne postopke in matematične
metode reševanja zahtevnejših fizikalnih problemov.
POGOJI ZA VPIS: predvideno za dijake vseh letnikov Prve gimnazije Maribor, ki
imajo interes po dodatnem fizikalnem znanju.
NAČIN IZVAJANJA: ure izven pouka, predvidoma 2-krat mesečno ter strnjeno
pred tekmovanjem.
TRAJANJE in OBSEG ur: (20 ur).
ČAS IZVEDBE: oktober, 2021 – april, 2022.
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: do 20 dijakov.
NOSILEC PROGRAMA: profesorji za fiziko
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FIZIKALNI KROŽEK

IZVAJALEC:

Prva gimnazija Maribor v sodelovanju s FNM in Centrom

eksperimentov Maribor.
CILJI:


načrtovanje in izvedba zahtevnejših eksperimentov;



predstavitev eksperimentov v razredu in na fizikalnih srečanjih.



uvajanje muzejske zbirke fizikalnih pripomočkov

KRATKA VSEBINA: ogled centra eksperimentov, predavanja in delavnice na FNM,
načrtovanje in priprava lastnega eksperimenta, predstavitev eksperimenta v
razredu, udeležba na fizikalnih srečanjih in tekmovanjih.
POGOJI ZA VPIS: predvideno za dijake Prve gimnazije Maribor, ki imajo interes
po dodatnem fizikalnem znanju.
NAČIN IZVAJANJA:

doma (teoretično),

šolski laboratorij ter zunanje

institucije.
TRAJANJE: dva krat na mesec po 2 šolski uri (20 ur).
ČAS IZVEDBE: oktober, 2021 – marec, 2022.
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: do 10 dijakov.
NOSILEC PROGRAMA: profesorji za fiziko
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RAZMIŠLJAJMO PO RAČUNALNIŠKO
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: dijake seznaniti z osnovami programiranja v jeziku Python
KRATKA VSEBINA: dijaki bodo usvojili osnovna znanja s področja programiranja
v jeziku Python, sodelovali na »uri za kodo« ter se pripravljali na računalniška
tekmovanja.
POGOJI ZA VPIS: želja seznaniti se z osnovami programiranja
NAČIN IZVAJANJA: delavnice in individualno delo
TRAJANJE: oktober 2021 – maj 2022
ČAS IZVEDBE: petek popoldan in sobota dopoldan (1x na mesec) oziroma po
dogovoru
KRAJ IZVEDBE: PGM (učilnici INF ali MM)
POTREBNI PRIPOMOČKI: šolski računalniki in dobra volja
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: 8 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: Ksenija Bračič Bračko, univ. dipl. inž. In zunanji mentor
(Ivan Kovačič, dipl. inž. rač. in inf. tehnol.)
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PSIHOLOŠKA SKUPINA
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI:
-

sproščeni pogovor v varnem okolju
prepoznati različne telesne in psihične občutke, ki so del naše osebnosti,
prepoznati različne trenutke in situacije v katerih se ti občutki pojavljajo,
prepoznati različne medosebne odnose in razumeti načine funkcioniranja,
prepoznati pomembnost različnih življenjskih izkušenj

KRATKA VSEBINA:
Stori, kar moreš, s tem, kar imaš, in tam, kjer si (T. Roosevelt).
Skupina je namenjeno pogovoru o vsakodnevnih težavah, ovirah in preprekah v
obdobju mladostništva. Z deljenjem medosebnih izkušenj lažje razumemo lastno
delovanje, se osredotočimo na lastno doživljanje in poiščemo načine uspešnejšega
funkcioniranja v socialnem okolju. Prav tako skupina deluje kot podporno okolje v
katerem ugotovimo, da nismo sami.

POGOJI ZA VPIS: pripravljenost za skupinsko delo in zmožnost razumevanja
drugih
NAČIN IZVAJANJA: 1 ura tedensko
TRAJANJE: oktober - junij
ČAS IZVEDBE: po dogovoru
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: 10-15 članov
NOSILEC PROGRAMA: Jerneja Marušič, mag. psih.
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MEDVRSTNIŠKI POGOVORI
IZVAJALEC: mag. Matej Kos
CILJI: okrepitev medvrstniškega sodelovanja med dijaki, učna pomoč, izboljšanje
socialnih veščin
KRATKA VSEBINA: Medvrstniško svetovanje je program, ki se je začel razvijati
na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Mariboru pod
mentorstvom mag. Franca Prosnika. Dijaki se vodeno srečujejo in krepijo
medvrstniške vezi, rešujejo učne težave in izboljšujejo socialne veščine.
Pridobivajo tudi na samozavesti in krepijo socializacijske in psihološke procesu v
času srednjega šolanja,
POGOJI ZA VPIS: dijak SŠ
NAČIN IZVAJANJA: 1 ali 2 uri tedensko, v prostorih šole in v Mariboru
TRAJANJE: šolsko leto
ČAS IZVEDBE: med tednom, po dogovoru z dijaki
KRAJ IZVEDBE: šola in kraj
POTREBNI PRIPOMOČKI: razred
STROŠKI: lastni, po dogovoru
VELIKOST SKUPINE: maksimalno 12 dijakov, lahko več skupin
NOSILEC PROGRAMA: mag. Matej Kos
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DEBATNI KLUB in INTERAKTIVNE DELAVNICE 

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: razvijanje kritičnega mišljenja in sposobnosti argumentiranja, učenje
javnega nastopanja in samostojnega ter ustvarjalnega iskanja rešitev. Debatni klub
prispeva k razvijanju jezikovnega izražanja in strpnega dialoga na podlagi
racionalnih argumentov.

KRATKA VSEBINA: dijaki bodo v debatnem klubu z razvijanjem sposobnosti
kritičnega mišljenja iskali rešitve za različne probleme sodobne družbe. V
timskem delu se bodo kalili v javnem nastopanju. Poleg rednih »klubskih« srečanj,
namenjenih pridobivanju znanja v argumentiranju in oblikovanju debatnih ekip, se
bomo na željo dijakov udeležili debatnih turnirjev. Organizirali bomo tudi
brezplačne interaktivne delavnice. Gre za kratka predavanja, veliko vaj in nastopov
– udeleženci in udeleženke pripravijo govore, nastopijo v krajših debatah ... Gostili
bomo predavatelje iz vrst najboljših debaterjev.

NAČIN IZVAJANJA: skupinsko in individualno delo
TRAJANJE: celo šolsko leto (20 – 30 ur)
ČAS IZVEDBE: po dogovoru (tedenska srečanja)
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: 3-25 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: Miha Debenak, prof.
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MUN KLUB IN SIMULACIJA ZASEDANJ
ZDRUŽENIH NARODOV

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor

CILJI: razvijanje kritičnega mišljenja in sposobnosti argumentiranja, učenje
javnega nastopanja in samostojnega ter ustvarjalnega iskanja rešitev. MUN klub
prispeva k razvijanju jezikovnega izražanja in strpnega dialoga na podlagi
racionalnih argumentov.

KRATKA VSEBINA: MUN klub je namenjen pripravam na simulacijo razprav in
pogajanj po vzoru Združenih narodov (Model United Nations). Srečanja so
namenjena mladim, ki jih zanima premislek o mednarodnem pravu, mednarodnih
odnosih in poznavanje delovanja mednarodnih organizacij. Dijaki bodo na MUN
konferencah zastopali delegate različnih držav. Namen te simulacije je voditi
razpravo o aktualnih svetovnih temah v različnih odborih in svetih in sprejeti
resolucije o obravnavanih temah. Dijaki bodo preverili svoje diplomatske in
govorniške veščine. Konference so doma in po svetu.

NAČIN IZVAJANJA: skupinsko in individualno delo
TRAJANJE: priprave pred konferencami (20 – 30 ur)
ČAS IZVEDBE: po dogovoru (tedenska srečanja)
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: 1-6 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: Miha Debenak, prof.
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ORGANIZACIJA FESTIVALA PRIMAFest 

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: razvijanje organizacijskih sposobnosti s poudarkom na samostojnem in
timskem delu. Oblikovanje programa festivala po željah dijakov. Priložnost za
kulturno – umetniško in športno udejstvovanje.
KRATKA VSEBINA: dijaki bodo v sodelovanju z mentorjem organizirali vsakoletni
festival PRIMAfest. Program bodo oblikovali po lastnih željah. To je priložnost za
vse, ki bi želeli na festivalu nastopiti ali le pomagati pri organizaciji dela. Med
letom bomo skupaj oblikovali vsebino festivala in nekaj tednov pred začetkom
PRIMAfesta poprijeli za delo. Ob glasbenih nastopih, športnih aktivnostih in
izpovedih umetnikov se bomo tudi prijetno družili.

POGOJI ZA VPIS: kreativnost, odgovornost pri delu
NAČIN IZVAJANJA: sestanki in dogovori z izvajalci programov
TRAJANJE: mesečna srečanja in delo pred začetkom festivala (10 - 25 ur)
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: do 8 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: Miha Debenak, prof.
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»MRHOVINAR« - ŠOLSKI ČASOPIS 

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor

CILJI: Dijaki iščejo in pišejo zgodbe o temah, ki jih zanimajo, objavljajo svoje
avtorske prispevke.

KRATKA VSEBINA: Dijaki ustvarjajo šolski časopis z razmišljanjem o temah, ki
zanimajo prvogimnazijce, raziskujejo, pišejo članke na teme, ki jih izberejo,
objavljajo svoje avtorske prispevke (npr. poezija, proza, fotografija), izvajajo
intervjuje. Šolski časopis opremijo s fotografijami in časopis računalniško
oblikujejo.

POGOJI ZA VPIS: Radovednost, pisanje člankov, delo z računalnikom,
komuniciranje.
TRAJANJE: celo šolsko leto
KRAJ IZVEDBE: v prostorih Prve gimnazije Maribor, doma
POTREBNI PRIPOMOČKI: uporaba računalnika doma je zaželena
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: do 15 dijakov

NOSILKA PROGRAMA: mag. Tatjana Košič, prof.
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»HEARTBEAT« - ČASOPIS V ANGLEŠKEM
JEZIKU 
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: izdajamo časopis v angleščini, da bi angleščino približali tudi tistim
dijakom, ki sicer pri rednem pouku tega predmeta niso tako dejavni ali uspešni.
Hkrati imajo sodelavci Heartbeata možnost, da svoje znanje angleškega jezika
izboljšajo, to velja predvsem za področje pisnega izražanja.
KRATKA VSEBINA: raziskovanje tem, pisanje člankov v angleščini, računalniško
oblikovanje.
POGOJI ZA VPIS: Sodelujoči se morajo strinjati, da bodo sodelovali celo šolsko
leto, solidno znanje angleščine, smisel za pisanje.
NAČIN IZVAJANJA: Redni sestanki, pisanje člankov (doma), delo z
računalnikom – v šoli, pred izidom publikacije, evalvacija.
TRAJANJE: celo šolsko leto

KRAJ IZVEDBE: v prostorih Prve gimnazije Maribor
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: 10 do 15 dijakov
NOSILKA PROGRAMA: Zorana Fabrici Robnik, prof.
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»ECHO« - ČASOPIS V NEMŠKEM JEZIKU 

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: Pri oblikovanju časopisa dijaki pišejo o stvareh, ki jih zanimajo in tako
usvajajo nemški jezik na malo drugačen način. Predvsem se dijaki izpopolnijo v
pisnem sporočanju in razširjajo svoj besedni zaklad.

KRATKA VSEBINA: Dijaki iščejo vedno nove in zanimive teme, izvajajo intervjuje
z zanimivimi ljudmi in tako v nemškem jeziku oblikujejo dobre članke, ki jih nato
tudi računalniško obdelajo.

POGOJI ZA VPIS: znanje nemškega jezika in celoletno sodelovanje (ena izdaja
časopisa v šolskem letu)

NAČIN IZVAJANJA: redni sestanki, pisanje člankov (delo doma)
TRAJANJE: celo šolsko leto
ČAS IZVEDBE: /
KRAJ IZVEDBE: v prostorih Prve gimnazije Maribor
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: do 15 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: članice aktiva nemcistk
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FRANCOSKI ČASOPIS 
»PAR LA FENÊTRE DE LA VIE«
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor

CILJI: spodbujanje pisnega izražanja v francoščini ter urejanje prispevkov

KRATKA VSEBINA: letno ali šestmesečno izdajanje šolskega časopisa v
francoščini (pisanje ter urejanje prispevkov, promocija)

POGOJI ZA VPIS: vpišejo se lahko dijaki, ki se učijo francoščine ali ta jezik že
nekoliko obvladajo
NAČIN IZVAJANJA: občasni sestanki, sicer delo preko elektronskih medijev
TRAJANJE: september 2020 – junij 2021
ČAS IZVEDBE: po dogovoru
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor
POTREBNI PRIPOMOČKI: STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: 10 – 15 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: Simone Krampl, prof.
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VIŠJA RAVEN ANGLEŠČINE
ZA DIJAKE 3. LETNIKA 

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: poglobitev in razširitev znanj in spretnosti
KRATKA VSEBINA: izvedeni bodo trije sklopi (tri prof. ANG) s področij bralnega
razumevanja, rabe jezike, poezije in govorne zmožnosti.
POGOJI ZA VPIS: samo za dijake 3. letnika, ki so pripravljeni aktivno delati pri
poglobitvi in razširitvi znanja in spretnosti.
NAČIN IZVAJANJA: skupinsko in individualno delo.
TRAJANJE: 21 ur
ČAS IZVEDBE: po urniku od septembra enkrat na teden
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor.
POTREBNI PRIPOMOČKI: pribor za zapiske.
STROŠKI: za fotokopije
VELIKOST SKUPINE: 2-3 skupine
NOSILKE PROGRAMA: prof. angleščine
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PRIPRAVE NA IZPIT

DSD ZA 4. LETNIK



IZVAJALCI: Prva gimnazija Maribor (prof. nemščine) in programski učitelj iz
Nemčije

CILJI: Opravljanje mednarodnega izpita iz nemškega jezika, ki omogoča študij v
Nemčiji.
KRATKA VSEBINA: Dijaki pripravijo projektno nalogo pod vodstvom mentorja in
se pripravljajo na pisni in ustni izpit.
POGOJI ZA VPIS: samo za dijake 4. letnika.

NAČIN IZVAJANJA: v tečajni obliki.
ČAS IZVEDBE: po dogovoru.
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
NOSILKE PROGRAMA: prof. nemščine in programski učitelj
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BRALNO TEKMOVANJE PFIFFIKUS

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI:
-

Branje knjig v tujem jeziku.

-

Razvijanje kulturne zavesti.

KRATKA VSEBINA:
Dijaki bodo prebrali knjige, predpisane za bralno značko Pfiffikus in svoje znanje
ter razumevanje preizkusili z reševanjem nalog na spletu.
POGOJI ZA VPIS: veselje do jezika
NAČIN IZVAJANJA: v šoli in na daljavo
TRAJANJE: od oktobra 2020 do marca 2021
ČAS IZVEDBE: po dogovoru
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor
POTREBNI PRIPOMOČKI: dostop do interneta, 2 knjigi (sposoja ali nakup)
STROŠKI: Le če se odločite za nakup knjig.
VELIKOST SKUPINE: ni omejitev
NOSILEC PROGRAMA: Brigita Praprotnik, prof. (koordinatorica), vse profesorice
nemščine
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PRIPRAVE NA FRANCOSKI IZPIT DELF
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor

CILJI: Opravljanje francoskega mednarodno priznanega izpita DELF

KRATKA VSEBINA: Dijaki se pod vodstvom mentoric pripravijo na ustni in pisni
del izpita

POGOJI ZA VPIS: Za dijake 2., 3. in 4. letnika, ki imajo francoščino kot drugi tuji
jezik
NAČIN IZVAJANJA: V tečajni obliki
TRAJANJE: Približno 10 ur
ČAS IZVEDBE: Po dogovoru
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: Do 10 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: profesorici francoščine in tuja učiteljica

45

TEČAJ RUŠČINE
IZVAJALEC:

Jezikovna

šola

Bartus,

po

programu, ki ga od 2014 izvaja na Gimnaziji Vič
v Ljubljani, v okviru OIV na začetni in
nadaljevalni stopnji.
CILJI: Spregovoriti v ruščini v vsakdanjih situacijah, osvojiti cirilico in
navezati stike z vrstniki na ruskih omrežjih, razumeti in zapeti ruski »rep«,
poglobiti poznavanje ruske kulture in sodobnega načina življenja in še in
še z namenom, da se bomo v nekaj letih približali besedi velikanov
ruske književnosti, umetnosti, glasbe, baleta, športa in astronavtike ter s
pridobljenim znanjem ruščine konkurirali za odlična delovna mesta v
slovenskih in ruskih podjetjih.
KONČNI CILJ: Priprava na mednarodni izpit za pridobitev
certifikata o znanju ruščine, ki ga jezikovna šola Bartus izvaja skupaj
z Ruskim centrom znanosti in kulture v Ljubljani in Državno univerzo v
Sankt Peterburgu (raven A2 dosegljiva že po 150 urah).
KRATKA VSEBINA: 10 lekcij, ki vsebujejo 6 tematskih sklopov in
minimalno besedišče, potrebno za sporazumevanje v vsakdanjih situacijah,
osnove ruske slovnice in skladnje (sklanjatev samostalnikov in pridevnikov,
spregatev glagolov, stavčna struktura), jezikovne funkcije, 2 kulturološka
kviza.
POGOJI ZA VPIS: Motivacija in vedoželjnost začetnika, ki želi
spregovoriti v ruščini. Vabljeni dijaki 1., 2. in 3. letnika.
NAČIN IZVAJANJA: Enkrat tedensko 2 šolski uri, interaktivna delavnica
oz. izvedba preko spletne platforme.
TRAJANJE: 50 ur, ČAS IZVEDBE: Oktober 2020 do maj 2021
KRAJ

IZVEDBE:

Če bo prijavljenih najmanj 8 dijakov, bo tečaj

potekal v kontaktni obliki na Prvi gimnaziji Maribor, če bo prijavljenih
najmanj 6 dijakov pa v online obliki. V primeru manjšega števila prijav bo
tečaj izveden v sodelovanju s III. gimnazijo Maribor, v primeru ponovne
karantene pa online.
POTREBNI PRIPOMOČKI: učbenik, STROŠKI: 250 EUR v dveh obrokih
VELIKOST SKUPINE: 8 do 12 udeležencev pri kontaktnem pouku in
6 do 8 pri online izvedbi. NOSILEC PROGRAMA: Katja Kitanovska
Kos, prof. ruščine in zgodovine, jezikovna šola Bartus.
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TEČAJ ŠPANŠČINE
IZVAJALEC: Yanika Agostina Potočnik (profesorica španščine in naravna govorka)
CILJI: usvajanje osnovnih strategij za sporazumevanje v vsakdanjih situacijah,
spoznavanje hispanoameriške kulture preko glasbe, filmov in umetnosti,
obravnava besedišča v prepletu s slovnico za razvoj temeljnih jezikovnih
zmožnosti in sposobnosti za sporazumevanje v tujem jeziku.
KRATKA VSEBINA: mi vida y yo (moje življenje in jaz – fizični in karakterni opis sebe,
družine, prijateljev; podajanje osnovnih podatkov – kje stanujem, od kod prihajam,
koliko sem star ipd.; kaj imam rad), el mundo hispanohablante (špansko govoreči svet –
spoznavanje špansko govorečih držav; kje se nahajajo, kdo tam živi, glavne
znamenitosti), la escuela (šola – šolski predmeti, opis urnika, šolske počitnice,
spoznavanje dnevov, mesecev in letnih časov), mi rutina diaria (moja dnevna rutina – kaj
počnem vsak dan, ob kateri uri, strategije za izražanje pogostosti), los números
(številke, pomembni datumi), mi casa es su casa (moj dom je vaš dom – opis stanovanja,
opis sobe), las películas (filmi - ogled dveh ali treh filmov).
Fleksibilnost tem glede na željo in potrebe dijakov.
POGOJI ZA VPIS: želja po aktivnem učenju španščine, aktivno sodelovanje na srečanjih
in želeti spregovoriti v tujem jeziku, predznanje ni potrebno.
NAČIN IZVAJANJA: 8 dijakov ali več: 1 tedensko srečanje po dve šolski uri.
6 ali 7 dijakov: izvajanje tečaja bo delno na daljavo preko ustrezne platforme, delno v
šoli. Možnost spremembe izvajanja (urnika) po dogovoru z interesenti.
TRAJANJE: 30 ur oziroma 15 srečanj po dve šolski uri od septembra 2021 do maja
2022.
KRAJ IZVEDBE: 8 dijakov ali več: v prostorih Prve gimnazije Maribor, 7 dijakov ali
manj: online.
POTREBNI PRIPOMOČKI: beležka in pisalo.
CENA 30-URNEGA TEČAJA: 95,00 € po osebi.
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BRALNA ZNAČKA ZA DIJAKE PGM
IZVAJALEC: Metka Kostanjevec, prof. slov., viš. bibl.
CILJI: Okrepiti in obogatiti naša prizadevanja za širjenje bralne kulture in
pismenosti med Slovenci, spodbuditi ljubezen do knjig in branja ter mladim
ponuditi izjemno kakovostno alternativo preživljanja (prostega) časa.
KRATKA VSEBINA: Pripravili bomo priporočilni seznam knjig, vi pa boste med
njimi izbrali in prebrali 5 knjig; seveda lahko izberete tudi katero koli drugo
knjigo po lastni volji. Najpomembneje je, da boste brali!
Na zaključni prireditvi, ki bo predvidoma potekala ob praznovanju svetovnega
dneva poezije 2021 (21. marec), bodo vsi sodelujoči prejeli priznanja in knjižne
nagrade. Vse natančnejše informacije boste prejeli pri mentorici Metki
Kostanjevec. Vljudno vabljeni k sodelovanju!
POGOJI ZA VPIS: /
NAČIN IZVAJANJA: individualno
TRAJANJE: september 2020 - marec 2021
ČAS IZVEDBE: po lastni presoji
KRAJ IZVEDBE: kjer koli
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: Več nas bo, lepše bo!
NOSILEC PROGRAMA: Metka Kostanjevec, prof. slov., viš. bibl.
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KLUB »KLIJINIH LJUBIMCEV« ALI
ZGODOVINSKA BRALNA ZNAČKA
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI:
-

širjenje bralne kulture,

-

spodbujati ljubezen do zgodovine in branja knjig,

-

razvijati kritično mišljenje.

KRATKA VSEBINA: iz seznama knjig ali po lastni izbiri boste izbrali 4 knjige
(zgodovinska strokovna dela, literarna dela). O prebranih knjigah boste vodili
dnevnik branja (pripravljen obrazec). Na dvomesečnih srečanjih si bomo
predstavili prebrano in ga multiperspektivno kritično ovrednotili.
POGOJI ZA VPIS: /
NAČIN IZVAJANJA: individualno in na skupnih srečanjih
TRAJANJE: september – junij (20 – 30 ur)
ČAS IZVEDBE: kadarkoli, srečanja po dogovoru po pouku
KRAJ IZVEDBE: kjerkoli, srečanja na šoli
POTREBNI PRIPOMOČKI: izposoja knjig, morda nakup
STROŠKI: ni, razen morebitni nakup knjig
VELIKOST SKUPINE: neomejeno
NOSILEC PROGRAMA: Marija Repina, prof.
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POTAPLJANJE Z AVTONOMNO POTAPLJAŠKO
OPREMO (SCUBA)

IZVAJALEC: H20 time – potapljaški klub in Bojan Kranjc, prof.
CILJ: potapljanje z jeklenko, pridobitev potapljaškega izpita

POGOJI ZA VPIS: starost 15 let, soglasje staršev
NAČIN IZVAJANJA: Teoretični del (predavanja) in praktični del (v bazenu)
TRAJANJE: 20 ur za izbirni del.
ČAS IZVEDBE: marec, april 2021.
KRAJ IZVEDBE: teoretični del v šoli, praktični del v kopališču Pristan
POTREBNI PRIPOMOČKI: kopalke, maska, dihalka, plavuti
STROŠKI: 68 EUR
VELIKOST SKUPINE: ni omejitve

NOSILEC PROGRAMA: Bojan Krajnc, prof. ŠVZ
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SMUČANJE IN DESKANJE NA LEDENIKU
KITZSTEINHORN (KAPRUN, AVSTRIJA)

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: utrjevanje zimskih športov v ledeniških pogojih na visoki nadmorski višini
(nad 3000m), spoznavanje tujejezičnega prostora in sporazumevanje v tujih
jezikih.

KRATKA VSEBINA: na avstrijskem ledeniku Kitzsteinhorn, ki leži nad vasico
Kaprun, bomo ob utrjevanju smučarskih veščin preživeli večino od treh nepozabnih
dni. Športno aktivno bomo izkoristili tudi čas, ki ne bo namenjen smučanju (športne
igre, spoznavni večer, krajši pohodi po slikoviti bližnji okolici in morda tudi izlet
do ledeniškega jezera v bližnjem Zell am See ali v Kaprun).
POGOJI ZA VPIS: osnovno znanje smučanja ali deskanja na snegu, izpravna in
vzdrževana smučarska oprema.

NAČIN IZVAJANJA: strnjeno tri dni, ob zaključku jesenskih počitnic.
TRAJANJE: 30 ur
ČAS IZVEDBE: po dogovoru
KRAJ IZVEDBE: Kaprun, Avstrija
POTREBNI PRIPOMOČKI: smučarska ali deskarska oprema.
STROŠKI: okvirno 250€ (prevoz, bivanje – polpenzion, smučarska vozovnica,
zavarovanje v času potovanja)
VELIKOST SKUPINE: max. 45 oseb
NOSILEC PROGRAMA: Tjaša Klanjšček prof. in Branislav Tripkovič, prof.
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ABONMAJI – GLEDALIŠČE, GLASBA 

ABONMA PRVI ODER
IZVAJALEC: MKUD Prva gimnazija Maribor
CILJI: vzgoja gledališke (in širše kulturne) publike, širjenje alternativne scene,
seznanjanje s pestrostjo žanrov. Abonma nudi kakovosten program, hkrati pa
nagovarja mlade gledalce k pogostemu obiskovanju prireditev na Prvem odru.

KRATKA

VSEBINA:

vsebina

abonmaja

je

jedro

najbolj

kakovostne

neinstitucionalne gledališke produkcije v Sloveniji s poudarkom na pestrosti
žanrov. Z abonmajem si je možno ogledati tudi vse ostale prireditve, tako stalne
(Borštnikovo srečanje na Prvem odru, Impro liga – Impro večeri, Klasični dnevi,
Primafest, Francosko gledališče…) kakor tudi občasne gostujoče gledališke
ansamble in posameznike (literarni večeri, predavanje, okrogle mize, posveti…).

NAČIN IZVAJANJA: ogled predstav in prireditev na Prvem odru, ki potekajo
kontinuirano skozi vse leto. Aktivnost se prizna za opravljeno, če v šolskem letu
na Prvem odru obiščete vsaj 8 prireditev.
TRAJANJE: 15 ur
ČAS IZVEDBE: med šolskim letom (popoldne ali zvečer)
KRAJ IZVEDBE: Prvi oder
POTREBNI PRIPOMOČKI: odprte oči in ušesa
STROŠKI: 10 EUR
VELIKOST SKUPINE: *prilagojeno navodilom NIJZ in MIZŠ
NOSILEC PROGRAMA: Tjaša Klanjšček, prof.
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GLEDALIŠKI ABONMAJI SNG Maribor in
DIJAŠKI KLUB (“PRVI PRIZOR”)s

Abonmaji še niso razpisani.
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KONCERTNI ABONMAJI - Narodni dom Maribor
* zaradi nepredvidljive situacije Covid-19, bodo dijaki kupili vstopnico za vsako
predstavo posebej
IZVAJALEC: Narodni dom Maribor (koncertna poslovalnica),
PROGRAM: http://www.nd-mb.si/glasba/
VRSTE ABONAMJEV IN CENE:
 CIKEL ZA MLADE https://www.nd-mb.si/za-mlade/mladinski-cikel
 ORKESTRSKI CIKEL, https://www.nd-mb.si/glasba/orkestrski-cikel
 KOMORNI CIKEL, https://www.nd-mb.si/glasba/komorni-cikel
 JAZZ V NARODNEM DOMU
 URE ZA OIV:
 18 ur za obvezni del OIV pri predmetu GLASBA
(1. letnik splošne gimnazije in 2. letnik klasične gimnazije);
 12 ur za izbirni del OIV.

ČAS IZVEDBE: po predvidenem urniku koncertov
https://www.nd-mb.si/glasba/vsi-koncerti
KRAJ IZVEDBE: Unionska dvorana Maribor, Narodni dom Maribor
PRIJAVE: pri prof. Poloni Meke Ožinger do 18. septembra 2021
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EKSKURZIJE
1. letniki
POSAVJE IN DOLENJSKA

Po sledeh varuhov spominov človeštva: Novo mesto– Krško–Rajhenburg
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: spoznavanje dragocenega fonda dveh samostanskih knjižnic
(frančiškanske in kapucinske); seznanitev z izjemnim knjižničnim gradivom:
inkunabulami, kodeksi idr. – z iluminacijami, inicialkami, ekslibrisi itd.
Spoznavanje kulturnega in domoznanskega poslanstva knjižnic ter ozaveščanje,
da so knjižničarji varuhi spominov človeštva. Spoznavanje slovenske kulturne
dediščine in zgodovine.
KRATKA VSEBINA: iz Maribora se bomo v zgodnjih jutranjih urah odpeljali na
Dolenjsko in v Posavje. Sprehodili se bomo po Novem mestu ter si ogledali knjižnico
frančiškanskega samostana, ki velja za najstarejšo novomeško knjižnico in ima
zaradi sodelovanja bratov v gimnazijskem profesorskem zboru bogato gradivo. Pot
nas bo nato vodila v Krško, kjer nam bo vrata odprla baročna kapucinska knjižnica.
O dragocenosti fonda obeh knjižnic pričajo inkunabule in kodeksi, posebno lepoto
knjižničnemu gradivu dajejo iluminacije (slikarski okrasi rokopisov), inicialke
(grafično poudarjene ali slikarsko okrašene (velike) začetne črke v tekstu ) in
eksibrisi (umetniško zasnovana grafika kot oznaka za lastnika knjige). V Krškem
načrtujemo tudi ogled »Valvasorjeve« oz. Mencingerjeve hiše. Nato se bomo podali
še v Brestanico in si na gradu Rajhenburg ogledali stalne tematske razstave
(razstava o slovenskih izgnancih med drugo svetovno vojno, meniškem redu
trapistov ter razstavo o samem gradu). Vmes bo čas za malico; poznopopoldanski
povratek proti Mariboru.
POGOJI ZA VPIS: dijaki 1. letnikov (3 oddelki) – 1. C, 1. D in 1. G
NAČIN IZVAJANJA: ekskurzija, vodeni ogledi, voden sprehod, delo na terenu
TRAJANJE: enodnevna ekskurzija
ČAS IZVEDBE: predvidoma 21., 23. september 2021 – od 7h zjutraj do 19h
zvečer (cca 12 ur)
KRAJ IZVEDBE: Novo mesto, Krško, Rajhenburg
POTREBNI PRIPOMOČKI: učni listi, pisalo, ustrezna oblačila in obutev
STROŠKI: prevoz in vstopnine
VELIKOST SKUPINE: do 32 dijakov
NOSILCA PROGRAMA: Metka Kostanjevec in Aleša Marovt
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VIPAVSKA DOLINA IN KRAS
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: spoznavanje naravno in družbenogeografskih značilnosti Vipavske doline
in Krasa na terenu, spoznavanje življenja v srednjeveških gradovih, mestih in
samostanih na Slovenskem in razvijanje zavesti o pomenu in skrbi za ohranjanje
kulturne dediščine, povezava zgodovinskih in geografskih značilnosti Krasa skozi
literarna dela (Srečko Kosovel), učenje učenja (načrtovanje ekskurzije in
kreativnost), skupinsko in individualno delo.
KRATKA VSEBINA: odhod v zgodnjih jutranjih urah iz Maribora. Vožnja mimo
Ljubljane

do

Vipave,

ogled

izvira Vipave,

Baumkirchnerjevega

turna in

baročnega dvorca Lanthieri. Postanek v Ajdovščini in ogled goriškega muzeja
Ajdovščina. Nadaljevanje poti do Vipavskega Križa in Štanjela, ki veljata za eno
najlepših naselij v tem območju Obmediteranske Slovenije. Nekaj prostega časa
nato pa vožnja proti Ljubljani in pozen popoldanski povratek proti Mariboru
POGOJI ZA VPIS: dijaki 1. E in 1. F
NAČIN IZVAJANJA: ekskurzija, delo na terenu, ogled goriškega muzeja v
Ajdovščini, kapucinskega samostana v Vipavskem Križu, in Ferrarijevega vrta v
Štanjelu
TRAJANJE: enodnevna ekskurzija ČAS IZVEDBE: september/oktober 2020
Odhod ob 7h, povratek ob ok. 20h (trajanje cca 12-13 ur)
KRAJ IZVEDBE: Vipava, Ajdovščina, Vipavski Križ, Štanjel
POTREBNI PRIPOMOČKI: delovno gradivo, ustrezna obleka in obutev.
STROŠKI: prevoz in vstopnine
VELIKOST SKUPINE: do 32 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: Mitja Kobale, prof.

56

2. letniki
KOROŠKA IN VELENJSKA KOTLINA
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: spoznavanje naravno in družbenogeografskih značilnosti Koroške in
velenjske kotline na terenu, spoznavanje vpliva postavitve nove državne meje po
prvi svetovni vojni na vsakdanje življenje (Libeliče), spoznavanje življenja in dela
rudarjev v rudniku
(Mežica) ter vpliv rudarjenja na gospodarski razvoj tega območja in njegovi vplivi
na okolje, spoznavanje življenja ljudi v srednjeveškem mestu in razvijanje
zavestio pomenu in skrbi za ohranjanje kulturne dediščine, povezava
zgodovinskih ingeografskih značilnosti Koroške skozi literarna dela (Prežihov
Voranc), učenjeučenja (načrtovanje ekskurzije in kreativnost), skupinsko in
individualno delo.
KRATKA VSEBINA: Odhod v zgodnjih jutranjih urah iz Maribora. Vožnja do
Libelič in ogled razstave o koroškem plebiscitu, v nato v Mežici ogled rudnika
svinca in cinka. Nadaljevanje poti do Slovenj Gradca in voden ogled skozi staro
mestno središče. V nadaljevanju ekskurzije vožnja proti
Topolšici, ogled spominske sobe posvečene kapitulaciji Nemčije leta 1945 in
konca 2. svet. Vojne (ali ogled velenjskega gradu). Vožnja skozi Šoštanj in
Velenje do Velenjskega jezera. Nekaj prostega časa nato pa vožnja proti Celju in
pozen popoldanski povratek proti Mariboru.
POGOJI ZA VPIS: dijaki 2. c, 2. d in 2. g
NAČIN IZVAJANJA: ekskurzija, delo na terenu, ogled rudnika v Mežici, ogled
muzejske zbirke o plebiscitu v Libeličah, voden ogled mestnega središča Slovenj
Gradca, ogled spominske sobe v Topolšici (ali velenjskega gradu) .
TRAJANJE: enodnevna ekskurzija.
ČAS IZVEDBE: predvidoma marec 2022, odhod ob 7. uri, povratek ok. 19. ure
KRAJ IZVEDBE: Libeliče, Mežica, Slovenj Gradec, Topolšica, Šoštanj in Velenje
POTREBNI PRIPOMOČKI: delovno gradivo, ustrezna obleka in obutev.
STROŠKI: prevoz in vstopnine
VELIKOST SKUPINE: do 32 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: Darja Emeršič, prof. in Marija Repina, prof.
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ZELENI KRAS
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: spoznavanje naravno in družbenogeografskih značilnosti krasa, nastanka
kraških pojavov in človekovo življenje na krasu od poselitve pračloveka in
ledenodobnih živali do razvoja jamskega turizma ter jamarstva, spoznavanje lepot
Notranjskega regijskega parka s Cerkniškim jezerom in ogled parka vojaške zgodovine
v Pivki, kjer so muzejske zbirke posvečene procesu osamosvajanja Slovenije s
poudarkom na vojni ´91 in praznovanju 30. obletnice samostojne Slovenije
KRATKA VSEBINA: odhod v zgodnjih jutranjih urah iz Maribora. Vožnja mimo
Ljubljane do Postojne, ogled Postojne in geološke zbirke v Muzeju krasa v
Notranjskem muzeju Postojna. Postanek v Pivki in ogled Parka vojaške zgodovine
Pivka. Nadaljevanje poti do Cerkniškega jezera in ogled Notranjskega regijskega
parka. Nekaj prostega časa nato pa vožnja proti Ljubljani in pozen popoldanski
povratek proti Mariboru
POGOJI ZA VPIS: dijaki 2.E in 2.F
NAČIN IZVAJANJA: ekskurzija, delo na terenu, ogled Muzeja Krasa v
Notranjskem muzeju Postojna, Parka vojaške zgodovine v Pivki, Notranjskega
regijskega parka s Cerkniškim jezerom.
TRAJANJE: enodnevna ekskurzija
ČAS IZVEDBE: maj 2022
Odhod ob 7h, povratek ob ok. 20h (trajanje cca 12-13 ur)
KRAJ IZVEDBE: Postojna, Pivka in Cerknica
POTREBNI PRIPOMOČKI: delovno gradivo, ustrezna obleka in obutev.
STROŠKI: prevoz in vstopnine
VELIKOST SKUPINE: do 32 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: Mitja Kobale, prof.
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3. letniki
CESARSKI DUNAJ

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: spoznavanje zgodovine Avstrije, predvsem mesta Dunaj; spoznavanje
zgodovinskih in kulturnih povezanosti mesta s Slovenijo; uporaba nemščine v
vsakodnevnih situacijah.
KRATKA VSEBINA: prevoz Maribor – Dunaj (avtobus; nastanitev v hotelu ali
mladinskem domu, ogledi mesta in znamenitosti: umetnostno zgodovinski in
naravoslovni muzej, parlament, mestna hiša, cesarski dvor Hofburg, cerkev sv.
Štefana, dvorec Schönbrunn), vrnitev v Maribor
POGOJI ZA VPIS: dijaki 3. c, 3. d in 3. f
NAČIN IZVAJANJA: vodstvo učiteljev
TRAJANJE: 2 dni (14 ur za obvezni del in 10 ur za izbirni del)
ČAS IZVEDBE: 13. in 14. oktober 2021
KRAJ IZVEDBE: Dunaj
POTREBNI PRIPOMOČKI: veljavni potni list ali osebna izkaznica, potrdilo o
prebolelosti, cepljenju ali testiranju, beležka in pisalo, primerna obutev in obleka
STROŠKI: cca. 140 EUR (prevoz, nočitev z zajtrkom, strokovno vodenje v muzeju)
VELIKOST SKUPINE: 3 avtobusi
NOSILEC PROGRAMA: Sanja Šabeder Jaušovec, prof.; Brigita Praprotnik, prof.
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ZAMEJSKA SLOVENIJA IN POSOČJE
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: Spoznavanje naravno- in družbeno-geografskih značilnosti Alp, obiskanih
območij in mest. Opazovanje pokrajine, delo s karto, orientacija v prostoru in
izvedba nalog po navodilu učitelja (individualno in skupinsko delo). Spoznavanje
območij Avstrijske Koroške, kjer živi slovenska narodna manjšina, in seznanjanje
z njenim položajem. Razvijanje zavesti o pomenu in skrbi za slovensko manjšino v
zamejstvu. Osvajanje znanja na temo Karantanije, pokristjanjevanja in I. svetovne
vojne s soško fronto, povezava zgodovinskih in geografskih značilnosti Posočja
skozi literarna dela (Simon Gregorčič…).
KRATKA VSEBINA: Prvi dan: Gospa Sveta – Celovec - Vrbsko jezero
Drugi dan: Predel – Kobarid - Divje jezero.
Odhod v zgodnjih jutranjih urah iz Maribora. Vožnja v smeri Celovca mimo
slikovitega gradu Ostrovic (Hochosterwitz) do Gospe Svete. Tukaj bomo spoznavali
nastanek

kneževine

Karantanije,

obred

ustoličevanja

knezov

in

vlogo

pokristjanjevanja. Sledi ogled Celovca in Deželne hiše, nato pa nekaj prostega časa
za kosilo. Vožnjo bomo nadaljevali ob Vrbskem jezeru, s postankom pri Mariji
Wörth. Nočitev. Drugi dan se bomo, po zajtrku, v Posočje pripeljali preko prelaza
Predel in nadaljevali pot ob naši smaragdni lepotici Soči do Kobarida. Dijaki bodo
spoznavali življenje v Posočju v času prve svetovne vojne. Ogledali si bodo
kobariški muzej in kostnico s cerkvijo sv. Antona. Nekaj prostega časa bo za kosilo,
nato pa bo sledila vožnja proti Idriji in ogled Divjega jezera, ki velja za najgloblje
jezero v Sloveniji. Pot bomo nadaljevali mimo Ljubljane in se zvečer vrnili v
Maribor.
POGOJI ZA VPIS: Dijaki 3. e in 3. g
NAČIN IZVAJANJA: ekskurzija, delo na terenu, ogled muzejev.
TRAJANJE: Dva dni

ČAS IZVEDBE: oktober 2021

KRAJ IZVEDBE: Zamejska Koroška in Posočje
POTREBNI PRIPOMOČKI: delovno gradivo, ustrezna obleka in obutev.
STROŠKI: za prevoz, nočitev, vstopnine in prehrano
VELIKOST SKUPINE: do 32 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: Jasna Županič, prof. in Marija Repina, prof.
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MODROVANJE PO TOSKANI

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: spoznavanje kulturnih, zgodovinskih in geografskih značilnosti srednje
Italije s poudarkom na razumevanju antične, srednjeveške in renesančne
filozofije, umetnosti, teologije in znanosti.
KRATKA VSEBINA:
PRVI DAN: Firence: razgledna ploščad Michelangelo, romanska cerkev Sv. Miniata;
Galleria degli Uffizi; Piazza del Duomo s stolnico, krstilnico in stolpom; prosto za
kosilo; Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio; sprehod ob reki Arno preko Starega
mostu do palače Pitti, prosto za večerjo, nočitev.
DRUGI DAN: Obisk mesta Volterra, nadaljevanje vožnje do San Gimignana – mesta
lepih stolpov, in postanek v Sieni. Unesco je zgodovinsko središče Siene uvrstil na
seznam svetovne dediščine. Vrnitev domov v zgodnjih jutranjih urah.
POGOJI ZA VPIS: prednost imajo dijaki višjih letnikov.
NAČIN IZVAJANJA: vodstvo učiteljev
TRAJANJE: 2 dni
ČAS IZVEDBE: predvidoma 23. – 24. 10. 2021 ali 26. – 27. 2. 2022
KRAJ IZVEDBE: Italija
POTREBNI PRIPOMOČKI: veljaven potni list ali os. izkaznica, beležka in pisalo,
primerna oblačila in obutev, PCT pogoj
STROŠKI: do 120 evrov (odvisno od velikosti skupine [prevoz, 1x nočitev v
mladinskem hotelu, vstopnine]) – plačilo na 3 obroke.
VELIKOST SKUPINE: do 30 učencev
NOSILEC PROGRAMA: Miha Debenak, prof.
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KLASIKI
ŠEMPETER IN CELJE
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI:
 Spoznavanje izbranih poglavij iz latinščine, mitologije, arheologije, zgodovine
in umetnostne zgodovine s poudarkom na antiki
 spoznavanje geografskih značilnosti posameznih pokrajin in mesta Celje
 skupinsko in individualno delorekreacija in druženje
KRATKA VSEBINA: Obiskali bomo znamenito rimsko nekropolo v Šempetru, kjer
bomo prevajali latinske napise in interpretirali mitološke upodobitve na čudovito
ohranjenih antičnih grobnicah. V Celju bomo iskali sledi antične Celeje na
mestnih ulicah in v Pokrajinskem muzeju obiskali rimsko "mesto pod mestom". Na
Starem gradu Celje bomo iz antike stopili srednji vek, v čas celjskih grofov, ter
se seznanili z njihovo zanimivo zgodovino.
POGOJI ZA VPIS: dijaki 1.A in 1.B
NAČIN IZVAJANJA: vodstvo učiteljev, delo na terenu, ogled muzejskih zbirk
TRAJANJE: enodnevna ekskurzija
ČAS IZVEDBE: 14. september 2021
POTREBNI PRIPOMOČKI: delovno gradivo, ustrezna obleka in obutev.
STROŠKI: ok. 30 EUR (prevoz in vstopnine)
VELIKOST SKUPINE: do 32 dijakov

NOSILCI PROGRAMA: Barbara Damjan, prof.
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RIM

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: spoznavanje zgodovine Italije in predvsem Rima; ponavljanje vsebin iz
zgodovine antike, srednjega veka in novega veka; ponavljanje vsebin iz obče
geografije, spoznavanje zgodovinskih in geografskih značilnosti nekaterih
pokrajin Italije, pripravljanje pisne, fotografske in filmske reportaže o
ekskurziji.
KRATKA VSEBINA: Rim (Vatikan – bazilika sv. Petra, muzeji, Angelski grad),
antični Rim (Trajanove tržnice, Kolosej, Palatin, Forum
Romanum, Kapitol s Kapitolskima muzejema), Marija Snežna
(S. Maria Maggiore), Trastevere; Navonski trg, Panteon,
Fontana di Trevi, Španske stopnice, Ara pacis, Ostia.
etruščanska nekropola pri kraju Cerveteri
POGOJI ZA VPIS:
samo za dijake klasičnih oddelkov in dijake, ki se učijo italijanščino.
NAČIN IZVAJANJA: vodstvo učiteljev
TRAJANJE: 5 dni; 25 ur za obvezni del in 25 ur za izbirni del OIV.
ČAS IZVEDBE: predvidoma oktobert 2021 (3. A, 3. B) in april 2022 (2. A, 2. B)
POTREBNI PRIPOMOČKI: veljavni potni list ali os. izkaznica, zemljevid Italije
in Rima, beležka in pisalo → delovni listi, primerna obutev in obleka.
STROŠKI: okrog 230 EUR: prevoz, 3 polpenzioni in vstopnine
VELIKOST SKUPINE: najmanj 45 dijakov (= 1 avtobus)
NOSILCI PROGRAMA: Robert Čepon, prof.
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MANTOVA, PARMA, FERRARA, BOLOGNA

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: Spoznavanje izbranih poglavij iz geografije, zgodovine in umetnosti
severne Italije, uporaba italijanskega jezika v vsakodnevnih situacijah
KRATKA VSEBINA: Mantova: Vojvodska palača, katedrala sv. Andreja, rotonda
sv. Lovrenca, palača Te; Parma: palača Pilotta, stolnica in krstilnica; Ferrara:
arheološki muzej, palača družine Este; Bologna: trg Maggiore, cerkev sv. Petronija,
Neptunov vodnjak, arheološki muzej, vzpon na stolp Torre degli Asinelli …
POGOJI ZA VPIS: za dijake klasične gimnazije in dijake, ki se učijo
italijanščino
NAČIN IZVAJANJA: vodstvo profesorjev
TRAJANJE: 2 dni
ČAS IZVEDBE: od 26. do 27. 12. 2021
POTREBNI PRIPOMOČKI: osebni dokument, zemljevid Italije, beležka in pisalo
STROŠKI: cca 90 evrov (odvisno od velikosti skupine): prevoz, nočitev z zajtrkom
v mladinskem hotelu, vstopnine
VELIKOST SKUPINE: najmanj 30 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: Robert Čepon, prof.
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POLETNO ARHEOLOŠKO POPOTOVANJE

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: spoznavanje izbranih poglavij iz antične zgodovine in
umetnostne zgodovine, spoznavanje zgodovinskih in kulturnih
značilnosti, pripravljanje pisne, fotografske in filmske reportaže o ekskurziji,
rekreacija in zabava
KRATKA VSEBINA: destinacija bo določena naknadno
POGOJI ZA VPIS: predvidoma samo za dijake klasične gimnazije
NAČIN IZVAJANJA: vodstvo učiteljev
TRAJANJE: 5 - 7 dni; 30 ur za izbirni del OIV.
ČAS IZVEDBE: konec avgusta 2022
POTREBNI PRIPOMOČKI: veljavni osebni dokument, beležka in pisalo → delovni
listi, primerna obutev in obleka → treking.
STROŠKI: od 250 do 300 EUR (odvisno od destinacije in števila prijav)
VELIKOST SKUPINE: najmanj 30 dijakov (= 1 avtobus)
NOSILEC PROGRAMA: Robert Čepon, prof.
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uredila Polona Meke Ožinger, prof.
Prva gimnazija Maribor, 1. september 2021
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