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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, 16. septembra 2022.
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TUTORSTVO 
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJ: dijaki nudijo učno pomoč vrstnikom in mlajšim dijakom pri različnih predmetih,
razvijajo pozitivno samopodobo, socialne veščine in pozitivni odnos do učenja in 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, druženje s starejšimi v
domovih za ostarele, 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:
- učna pomoč otrokom ali vrstnikom, ki so obravnavani na Svetovalnem centru,
- učna pomoč in druženje z mladostniki in otroci, ki so prišli iz tujine,
- učna pomoč in druženje z otroci v Mladinskem domu Maribor,
- druženje z ostarelimi ljudmi v Domu starejših občanov Tezno,
- druženje z vrstniki, ki so hospitalizirani v bolnišnici,
- igranje z otroci, ki so hospitalizirani Oddelku za pediatrijo v UKC Maribor
…
POGOJI ZA VPIS: pripravljenost za prostovoljno delo
NAČIN IZVAJANJA: 1 ura tedensko
TRAJANJE: od oktobra do junija
KRAJ IZVEDBE: osnovna šola otroka z učnimi težavami, Svetovalni center za otroke in
mladostnike Maribor, Oddelek za pediatrijo UKC Maribor, Dom starejših občanov Tezno,
Slovenska filantropija Maribor, Društvo slepih in slabovidnih Maribor
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: ni omejitve
NOSILEC PROGRAMA: dr. Ksenija Domiter Protner
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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.
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.
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.
VELIKOST SKUPINE: 6 - 8
NOSILEC PROGRAMA: MKUD Prva gimnazija Maribor
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MPROVIZACIJSKO GLEDALIŠČE RUDOLFOVI MAJSTRI
IZVAJALEC: MKUD Prva gimnazija
MENTOR: Bojan Sedmak, prof.
CILJI: spoznavanje kratkih improvizacijskih disciplin, razvoj govornih spretnosti,
spodbujanje asociativnega mišljenja, zabavno osvajanje osnovnih odrskih zakonitosti,
javno nastopanje in druženje
KRATKA VSEBINA: V šolskem letu 2022/23 bodo aktivnosti OIV – Šolsko improvizacijsko
gledališče Rudolfovi majstri izhajale iz zastavljenih ciljev ter iz izkušenj z dosedanjim
dobrim delovanjem. Skupino bo tudi v tem šolskem letu vodila mentorica Mojca Frim. Z
ekipo, ki se bo dopolnila z novimi prijavljenimi dijaki iz prvega letnika, bo opravila
dogovorjeno število vaj. Te bodo potekale v izbranem terminu enkrat tedensko po dve uri.
Dijaki iz ekipe bodo v šolskem letu 2022/23 po dogovorih ustvarjalno sodelovali na
priložnostnih prireditvah v zvezi s promocijo šole, npr. na predstavitvah šole, na
informativnem dnevu, kulturnem dnevu, ipd. Prav tako si bodo prizadevali popularizirati
dejavnost v širšem prostoru s predstavitvijo v elektronskih in drugih medijih. Po dogovorih
bodo sodelovali in tekmovali tudi z drugimi tovrstnimi skupinami na regijskem in državnem
območju.
POGOJI ZA VPIS: pripravljenost na »garanje«, dobra volja, veliko veselja do druženja
NAČIN IZVAJANJA: skupinska srečanja
TRAJANJE: približno 50 ur

ČAS IZVEDBE: po dogovoru po pouku

KRAJ IZVEDBE: Prvi oder, nastopi tudi drugje
POTREBNI PRIPOMOČKI: udobna oblačila
VELIKOST SKUPINE:

10 dijakov

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: Andreja Senčar, 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
2022.
TRAJANJE: 80 ur
ČAS IZVEDBE: šolsko leto 2022/2023
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor
VELIKOST SKUPINE: 5-15
NOSILEC PROGRAMA: MKUD Prva gimnazija Maribor
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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 2022 do junij 2023
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 četrtek od 15.00 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 Kramberger, 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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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 2022
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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RAZISKOVANJE ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA OB REKI DRAVI

IZVAJALEC: REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA PODRAVJE, MARIBOR
CILJI: Prepoznavanje pestrosti rastlinstva in živalstva vodnega okolja, fizikalne in kemične
lastnosti vodnih okolij, spoznavanje poplavnih območij in vodno gospodarskih ureditev rek,
uporaba različnih metod terenskega dela.
KRATKA VSEBINA: Ogled poplavnega območja stare struge reke Drave, določanje
morfoloških značilnosti vodoljubnih in kopenskih rastlin, opazovanje vodnih nevretenčarjev,
kemijska analiza vode, ugotavljanje vodno gospodarske ureditve na in ob reki, kartiranje
poselitve, rekreativna vloga obrečnih območij…
POGOJI ZA VPIS: prijava (prof. Lonjak, prof. Senčar)
NAČIN IZVAJANJA: Teren
ČAS IZVEDBE: Oktober 2022

TRAJANJE: 7 ur
KRAJ IZVEDBE: Športni center Starše

POTREBNI PRIPOMOČKI: Kovček za meritve (kemija, geografija)
STROŠKI: prevoz, malico, organizacijo, strokovno pomoč in promocijski material zagotavlja
izvajalec
VELIKOST SKUPINE: 20 do 35

NOSILEC PROGRAMA: Boris Ferk

Opomba: dogodek se bo izvajal v okviru Interreg Adrion projekta Smartriver in se bo
dokumentiral, fotografiral. Promocijski material bo opremljen z logotipom projekta
Smartriver.
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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: november 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
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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.
VELIKOST SKUPINE: do 30 dijakov.
NOSILKI PROGRAMA: Miha Soršak, prof. matematike

26

VIŠJA RAVEN 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.
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: 20 ur.
ČAS IZVEDBE: oktober, 2022 – april, 2023.
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 2022 – marec 2023.
VELIKOST SKUPINE: do 10 dijakov.
NOSILEC PROGRAMA: profesorji za fiziko
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PROGRAMIRANJE

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 2022 – maj 2023
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, univ. dipl. inž. rač. in tehnol.)
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RAČUNALNIŠKA GRAFIKA

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: delo z grafičnimi programi
KRATKA VSEBINA: Ustvariti in premikati junake računalniških igric, izboljšati kakovost
kože na fotografiji, povezati navidezno okolje z realno figuro, … vse to so zanimivi problemi
s katerimi se ukvarja računalniška grafika. Dijaki bodo spoznali osnovne lastnosti
računalniške grafike, raziskali osnove 3D grafike, ustvarjali z različnimi računalniškimi
programi za delo z grafiko ter izdelali izdelek po lastni zamisli.
POGOJI ZA VPIS: interes za grafično oblikovanje in osnovno znanje računalništva
NAČIN IZVAJANJA: oktober 2022 do maj 2023
TRAJANJE: 30 ur
ČAS IZVEDBE: po dogovoru
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: 8 - 15
NOSILEC PROGRAMA: Helena Topolovec, prof. (koordinatorica), Beti Frim (študentka na
ALUO, Grafično oblikovanje, zunanja mentorica)
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GRAFIČNO OBLIKOVANJE

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor (zunanji sodelavci)
CILJI: usvojitev osnovnih znanj s področja grafičnega oblikovanja, oblikovanje šolskih
publikacij kot so šolski časopisi, letna knjiga maturantov, letaki, vabila, in drugo.
KRATKA VSEBINA: dijaki se naučijo osnov grafičnega oblikovanja s tehničnega in likovnega
vidika, saj bo program vključeval kratko izobraževanje z vsebinami z obeh področij
POGOJI ZA VPIS: osnovno poznavanje računalniških orodij, veselje do grafičnega
oblikovanja
NAČIN IZVAJANJA: po dogovoru
TRAJANJE: 35 ur
ČAS IZVEDBE: prva polovica šolskega leta
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor, delo od doma
POTREBNI PRIPOMOČKI: računalnik
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: do 10 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: Sanja Šabeder Jaušovec, prof. in Zorana Fabrici Robnik, prof.
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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: 35 ur (en krat na teden)
TRAJANJE: oktober - junij
ČAS IZVEDBE: po dogovoru
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor
VELIKOST SKUPINE: 10-15 članov
NOSILEC PROGRAMA: Jerneja Marušič, mag. psih.
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BODI SPREMEMBA, KI JO ŽELIŠ VIDETI
IN TAKO LAŽJE (PRE)ŽIVI MLADOSTNIŠTVO

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: pridobiti veščine samorefleksije oz. vpogleda vse, pridobiti razna orodja in
veščine, ki so v pomoč pri spoprijemanju z vsakodnevnimi obremenitvami in izzivi
mladostništva, krepiti samopodobo, identiteto in sprejemanje samega sebe, krepiti
kreativnost in izražanje, krepiti skupinsko dinamiko in povezanost, občutek za timsko
delo.

KRATKA VSEBINA:
Delavnice Bodi sprememba, ki jo želiš videti so namenjene vsem dijakom, ki želijo pridobiti
bolj poglobljen vpogled sami vase, želijo pridobiti veščine in tehnike za spoprijemanje z
vsakodnevnimi težavami in izzivi mladostništva ter se ob tem kreativno izražati. Naslovili
bomo zelo različne tematike, se o njih pogovarjali, ustvarjali in spodbudili spremembe, ki
si jih želimo doseči. Delavnice bodo nudile varno okolje, kjer bodo lahko dijaki naslovili
raznolike tematike in se o njih odprto pogovorili, načrtovali želene spremembe in jih s
pomočjo skupne podpore udejanjili.

POGOJI ZA VPIS: pripravljenost za delo na sebi in skupinsko delo.
NAČIN IZVAJANJA: 1 ura tedensko (35 ur)
TRAJANJE: oktober – junij
ČAS IZVEDBE: po dogovoru
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor
VELIKOST SKUPINE: 10 – 15 članov
NOSILEC PROGRAMA: Nika Robnik, mag. psih.
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RADIO PRVA

IZVAJALEC: mag. Matej Kos
CILJI: Radijsko ustvarjanje
KRATKA VSEBINA: Dijaki oblikujejo radijske prispevke. Samostojno oblikujejo različne
tematske oddaje, intervjuje, reportaže in druge prispevke. Oblikovanje mladinskega
kulturnega, glasbenega in izobraževalnega uredništva. Multidisciplinarni način dela.
Izobraževanje za delo z radijsko tehniko (mentorja Matej Kac in Rok Tripkovič).
POGOJI ZA VPIS: dijak Prve gimnazije Maribor
NAČIN IZVAJANJA: samostojno, mentorsko
TRAJANJE: 75 ur
ČAS IZVEDBE: vsak teden in projektno
KRAJ IZVEDBE: v studiu, na terenu in projektno delo
POTREBNI PRIPOMOČKI: studio na Prvi in prenosni diktafon, računalnik
STROŠKI: potni stroški za mentorje v primeru ekskurzij in potni stroški za goste
VELIKOST SKUPINE: 4-12
NOSILEC PROGRAMA: mag. Matej Kos
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FOTOGRAFSKA DEJAVNOST

IZVAJALEC: Boris Ferk, prof.
CILJI: fotografiranje, dokumentiranje, objavljanje, arhiviranje, snemanje, montiranje,
spremljanje šolskih in obšolskih dejavnosti
KRATKA VSEBINA: Tedenski timski sestanki, na katerih se določajo vsebinske naloge –
npr. fotografiranje/snemanje, objave na šolskem instagram profilu ipd.
POGOJI ZA VPIS: Osnovno znanje fotografiranja, objavljanje na šolskem IG profilu,
aktivno spremljanje šolskih in obšolskih dejavnosti…
NAČIN IZVAJANJA: Prisotnost na dogodkih, ki so povezani s šolo, timska srečanja enkrat
tedensko, sprotna komunikacija po elektronski pošti/viber
TRAJANJE: 35 ur
ČAS IZVEDBE: šolsko leto 2022/2023
KRAJ IZVEDBE: šolski prostori, ekskurzije, lokacije dogodkov, ki so povezane s šolskimi
prireditvami, aktivnostmi, izmenjave v tujini…
POTREBNI

PRIPOMOČKI:

Fotoaparat

in/ali

(instagram@prva-gimnazija.org), timski viber profil
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: od 5 do 8 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: Boris Ferk
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telefon,

skupen

elektronski

naslov

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.

38

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 Mariborž

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: Sanja Šabeder Jaušovec, prof.
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»PAR LA FENÊTRE DE LA VIE«

FRANCOSKI ČASOPIS 

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 2022 – junij 2023
ČAS IZVEDBE: po dogovoru
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor
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: izvedena bosta dva sklopa. Priprava na tekmovanje, zahtevnejše
slovnične strukture in debata.
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: 20 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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BRALNA ZNAČKA EPI READING BADGE

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: branje knjig v tujem jeziku, razvijanje kulturne zavesti.
KRATKA VSEBINA:
Dijaki bodo prebrali knjige, predpisane za bralno značko EPI Reading Badge 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: 10 ur
ČAS IZVEDBE: po dogovoru
KRAJ IZVEDBE: Prva gimnazija Maribor
POTREBNI PRIPOMOČKI: knjige (nakup ali izposoja)
STROŠKI: Le če se odločite za nakup knjig.
VELIKOST SKUPINE: ni omejitev
NOSILEC PROGRAMA: Brigita Praprotnik, prof. (koordinatorica), vse profesorice
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: Martina Vrecl, 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
VELIKOST SKUPINE: Do 10 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: profesorici francoščine in tuja učiteljica
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ZAČETNI IN NADALJEVALNI 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 2022 do maj 2023, začetni tečaj

predvidoma četrtek 16-17.30 oz. po dogovoru nadaljevalni tečaj petek 16.30-18
POTREBNI PRIPOMOČKI: učbenik (30€),
STROŠKI: 290 EUR v dveh obrokih
VELIKOST SKUPINE: 8 do 12 udeležencev pri kontaktnem pouku in 6 do 8 pri
online izvedbi. Prijava do 16. 9. 2022 na info@rtus.si
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.
POTREBNI PRIPOMOČKI: beležka in pisalo.
CENA 30-URNEGA TEČAJA: 95,00 € na osebo.
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ŠPANSKO GLEDALIŠČE
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: Uprizoritev dramskega dela, pridobivanje jezikovnih kompetenc, učenje
španskega jezika
KRATKA VSEBINA: dijaki bodo na podlagi dramskega dela utrjevali znanje španskega
jezika, pripravljanje na samostojno gledališko ustvarjanje, spoznavanje dihalnih tehnik za
premagovanje treme, uprizoritev dramskega dela.
POGOJI ZA VPIS: redno prihajanje na vaje v popoldanskem času, pripravljenost na
'garanje', a tudi veliko novega znanja in veselja ob delu.
NAČIN IZVAJANJA: srečanja v skupini po dogovorjenem urniku
TRAJANJE: približno 50 ur za izbirni del OIV.
ČAS IZVEDBE: šolsko leto
KRAJ IZVEDBE: Prvi oder
POTREBNI PRIPOMOČKI: udobna oblačila, beležka, pisalo
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: 10
NOSILEC PROGRAMA: dr. Eva Škobalj
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KNJIŽNIČARSKI KROŽEK

IZVAJALEC: Metka Kostanjevec, prof., in Aleša Marovt, prof.
CILJI: Seznanitev dijake s poklicem šolskega knjižničarja; aktivno sodelovanje pri
urejanju knjižnice, pri pripravi razstav in sodelovanje na raznih prireditvah (literarnih
srečanjih ipd.).

KRATKA VSEBINA: Dijakom bova predstavili poklic šolskega knjižničarja, udeleženci se
bodo tudi samo aktivno preizkusili v urejanju knjižničnega gradiva, obiskali bomo še
katero drugo knjižnico in skupaj pripravili razne razstave in literarne dogodke.
POGOJI ZA VPIS: /
NAČIN IZVAJANJA: v skupini in individualno
TRAJANJE: oktober 2022-maj 2023
ČAS IZVEDBE: po dogovoru, enkrat mesečno
KRAJ IZVEDBE: šolska knjižnica, druge ustanove
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: /
NOSILEC PROGRAMA: Metka Kostanjevec, prof., in Aleša Marovt, prof.
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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 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 2022 - marec 2023
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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BRALNI KLUB DIJAKOV PGM

IZVAJALEC: Metka Kostanjevec, prof., in Aleša Marovt, prof.
CILJI: Širiti bralno kulturo in ljubezen do knjig.
KRATKA VSEBINA: Na mesečnih srečanjih bomo klepetali o prebranih knjigah in o
literarnih ustvarjalcih.

POGOJI ZA VPIS: /
NAČIN IZVAJANJA: skupina ljubiteljskih bralcev
TRAJANJE: september 2022-marec 2023
ČAS IZVEDBE: po dogovoru, enkrat mesečno
KRAJ IZVEDBE: šolska knjižnica
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: /
VELIKOST SKUPINE: Več nas bo, lepše bo!
NOSILEC PROGRAMA: Metka Kostanjevec, prof., in Aleša Marovt, prof.
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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 2023.
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: 29. - 31. oktober 2022
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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ŠPORTNI TABOR V VODICAH ZA
DIJAKE E - ODDELKA

IZVAJALEC: Blue Wind adventure
CILJI: dijaki pridobijo nova športna znanja
KRATKA VSEBINA: jadranje s športno jadrnico, vožnja s sup-i, vožnja s kajaki, surfanje,
športne igre.
POGOJI ZA VPIS: aktivnost je namenjena dijakom 2. in 3. letnikov e-oddelka.
NAČIN IZVAJANJA: dijaki so razdeljeni v vadbene skupine, inštruktorji bodo poskrbeli
za varno vadbo po programu.
TRAJANJE: obvezni del OIV in izbirni del OIV (30 ur).
ČAS IZVEDBE: od 14. 6. – 17. 6. 2023
POTREBNI PRIPOMOČKI: vse je v organizaciji Blue Wivd andventure
KRAJ IZVEDBE: Vodice pri Šibeniku
STROŠKI: predvidoma 320 eur
VELIKOST SKUPINE: 45 – 50 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: Majda Sitar, Grega Mirt
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OLIMPIJSKI FESTIVAL EVROPSKE MLADINE –
OFEM 2023 MARIBOR
IZVAJALEC: aktiv profesorjev športne vzgoje in ŠPORT MARIBOR d.o.o.
CILJI: krepitev vrednot prostovoljstva, sodelovanje na enem izmed največjih športnih
dogodkov v Evropi, pridobivanje neprecenljivih delovnih izkušenj in novih znanj, poglabljanje
znanja tujih jezikov, ustvarjanje novih poznanstev in vezi.
KRATKA VSEBINA:
Olimpijski festival Evropske mladine (OFEM) je z več kot 30-letno tradicijo največji več
panožni športni dogodek za mlade športnike med 14. in 18. letom. Na festivalu bo sodelovalo
50 držav evropskega kontinenta in približno 2.500 športnikov. Festival poteka pod
pokroviteljstvom Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) in v organizaciji Evropskih
olimpijskih komitejev (EOC) in mladim športnikom predstavlja prvo srečanje z olimpizmom
in nabiranje neprecenljivih izkušenj za nadaljnja tekmovanja na poti do olimpijade.
Olimpijski festival evropske mladine bo največji športni dogodek v zgodovini Maribora in se
bo odvijal med 23. in 29. julijem 2023. Na program OFEM 2023 je uvrščenih 11 športnih
disciplin: atletika, cestno kolesarstvo, gorsko kolesarstvo, športna gimnastika, judo,
plavanje, tenis, košarka 3x3, rokomet, odbojka, rolkanje – skateboarding.
Prvič v zgodovini Olimpijskega festivala evropske mladine bodo v Mariboru izvedena
tekmovanja v rolkanju, gorskem kolesarstvu in košarki 3×3.
Za uspešno izvedbo festivala bo organizator potreboval približno 1.000 prostovoljcev, ki
bodo dela opravljali na različnih področjih, kot so: akreditiranje in registracija
udeležencev, namestitve, VIP, protokol in slovesnosti (podelitev odličij), koordinacija z
nacionalnimi

olimpijskimi

komiteji

držav

udeleženk,

vzpostavitev

infrastrukture,

organizacija športnih tekmovanj, informiranje, logistika, catering, marketing in odnosi z
javnostmi, zdravstvena oskrba in anti-doping.
POGOJI ZA VPIS: vsak dijak, ki bo do 1. maja 2023 dopolnil 16 let
NAČIN IZVAJANJA: strnjeno, 7 dni zapored
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TRAJANJE: 60 ur; vsak dijak, ki se bo odločil za sodelovanje, bo podpisal Dogovor o
sodelovanju; dijaki ki še niso dopolnili 18 let, potrebujejo tudi dovoljenje staršev
ČAS IZVEDBE: 20. – 29. julij 2023
KRAJ IZVEDBE: različne lokacije/športna prizorišča po Mariboru (Stadion Ljudski vrt,
dvorana Tabor, atletski stadion Poljane, Športni park Tabor, Ledna dvorana, dvorana Lukna,
Teniški klub Branik, Bike park Pohorje, UŠC Leona Štuklja, Trg Leona Štuklja, Skatepark
Maribor, Kopališče Pristan, Draš center, Športna dvorana Vrbanska)
POTREBNI PRIPOMOČKI: dijaki potrebujejo zgolj obutev, oblačila (majico, hlače/kratke
hlače, vetrovko, pokrivalo, nahrbtnik) zagotovi organizator
STROŠKI: dijaki nimajo s vključitvijo v program prostovoljstva nikakršnih stroškov.
Kot prostovoljci, bodo vsi vključeni dijaki deležni naslednjih ugodnosti:
 prostovoljske uniforme
 brezplačnega javnega prevoza po Mariboru (s predložitvijo prostovoljske
akreditacije),
 toplega obroka in osvežilnih napitkov,
 zavarovanja za čas sodelovanja na dogodku,
 usposabljanja za delo na določenem področju.

Prav tako bodo dijaki s strani Evropskega olimpijskega komiteja prejeli potrdilo/certifikat
o opravljenem prostovoljskem delu.

VELIKOST SKUPINE: 10 – 70 oseb

NOSILEC PROGRAMA: ŠPORT MARIBOR d.o.o. in MLADINSKI KULTURNI CENTER
MARIBOR

61



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 IN KONCERTNI ABONMAJI SNG
Maribor
VSEBINA:
 Abonma DIJAŠKI DRAMA:





C. Durang: VANJA, SONJA, MAŠA IN ŠPIK (komedija, pri kateri ne vemo, ali brišemo
solze smeha ali žalosti)
P. Calderón de la Barca: ŽIVLJENJE JE SEN (baročna pesniško-filozofska drama
španskega zlatega veka)
E. Gladstone O'Neill: ELEKTRI PRISTOJI ČRNINA (psihološko-realistična drama o
prekletstvu zgodovine in družine)
F. Dürrenmatt: FRANK V. (prva slovenska uprizoritev glasbene tragikomične satire)

 Abonma DIJAŠKI OPERA in BALET:*






Slavko Avsenik ml., Nejc Gazvoda: TESLA (sodobni operni spektakel)
V. Turcu, F. Chopin, P. Glass: MADAMA BOVARY (neorealistični dramski balet po motivih
istoimenskega romana G. Flauberta)
G. Žmavc, E. Clug, J. Inger: BALETNI TRIPTIH: MYTH – RAIN DOGS – APERTURE
(triptih sodobnih baletov)
G. Puccini: MANON LESCAUT (italijanska opera v štirih dejanjih)

 SIMFONČNI CIKEL:* 3 simfonični koncerti iz zakladnice klasične glasbe (brez 1. koncerta)
Darilo: Koncert Simfoničnega orkestra SNG Maribor s solisti Akademije za glasbo Univerze v
Ljubljani. Koncert bo v Unionski dvorani.
 CIKEL CARPE ARTEM:* 6 koncertov komorne glasbe

 NOVO! DIJAŠKA IZBIRNA KARTICA: 4 predstave po lastnem izboru iz repertoarja
Drame, Opere in baleta (podrobnosti na oglasni deski pred zbornico)

TRAJANJE: 15 ur za posamezni abonma
PRIJAVE: pri Barbari Damjan, prof., in mag. Ireni Smole, prof.
DIJAŠKI DRAMA: 38 EUR** (odrasli spremljevalci 60 EUR)
DIJAŠKI OPERA-BALET: 44 EUR** (odrasli spremljevalci 80 EUR)
SIMFONIČNI CIKEL: 21 EUR
SIMFONIČNI CIKEL: 24 EUR
DIJAŠKA IZBIRNA KARTICA:** 44 EUR (kasneje na kartico nalagate poljubni znesek)
*Abonmaji štejeo za obvezni del OIV pri predmetu glasba (1. letnik gimnazije in 2. letnik
klasične gimnazije) ALI za izbirni del OIV.
** Ponudba velja za dijake, vstop v dvorano je samo z dijaško kartico.
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KONCERTNI ABONMAJI - Narodni dom Maribor
IZVAJALEC: Narodni dom Maribor (koncertna poslovalnica),
PROGRAM: http://www.nd-mb.si/glasba/
VRSTE ABONAMJEV IN CENE:
 CIKEL ZA MLADE - 16€ (5 koncertov)
 ORKESTRSKI CIKEL, 30€ (5 koncertov)
 KOMORNI CIKEL, 20€ (5 koncertov)
 JAZZ V NARODNEM DOMU - posamezne vstopnice
 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 (http://www.nd-mb.si/)
KRAJ IZVEDBE: Unionska dvorana Maribor, Narodni dom Maribor
PRIJAVE: preko spletnega obrazca do 16. 9. 2022
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EKSKURZIJE
1. letnik

KRAS IN SLOVENSKO PRIMORJE (1.CDFG)
GORENJSKA IN SOŠKA DOLINA (1.E)
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: spoznavanje naravno

in družbenogeografskih značilnosti

Postojne, Pivke,

Notranjskega regijskega parka, Vipavske doline, Krasa, Slovenskega Primorja, Soške doline
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. Posamezni razredi imajo podobno smer vožnje, med razredi so razlike pri smeri poti
in ogledih.
KRATKA VSEBINA: odhod v zgodnjih jutranjih urah iz Maribora. Vožnja mimo Ljubljane do
Postojne, Pivke ali Cerknice. Nadaljevanje poti po Vipavski dolini, Krasu in Slovenskemu
Primorju. Naslednji dan po opravljenih ogledih popoldanski povratek proti Mariboru.
POGOJI ZA VPIS: dijaki 1.C, 1.D, 1.E, 1.F in 1.G
NAČIN IZVAJANJA: ekskurzija, delo na terenu, ogled Krajinskih regijskih parkov,
muzejev, kraške jame, srednjeveških primorskih mest, trdnjave Kluže, gradu, samostana v
Vipavskem Križu, in Ferrarijevega vrta v Štanjelu, Pirana, ogled cerkvice Hrastovlje, Parka
vojaške zgodovine v Pivki, vojaške trdnjave Kluže, izvira Save Dolinke v Zelencih, Kranjske
Gore,….
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TRAJANJE: dvodnevna ekskurzija (10 ur obveznega dela OIV in 14 ur proste izbire)

ČAS IZVEDBE: 26.–27. september 2022–1.F razred
29.-30. september 2022–1.CDEG razred
KRAJ IZVEDBE: Kras, Notranjska, Vipavska dolina, Slovensko Primorje, Soška dolina,…..
POTREBNI PRIPOMOČKI: delovno gradivo, ustrezna obleka in obutev.
STROŠKI: med 150 in 170 EUR
VELIKOST SKUPINE: do 32 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: razredniki in profesorji Prve gimnazije
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2. letnik
BERLIN
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor in Pohorje turizem
CILJI: Spoznavanje zgodovine in geografije Nemčije, spoznavanje zgodovinskih
in kulturnih značilnosti mesta Berlin, sporazumevanje v tujem jeziku v
vsakodnevnih situacijah, pripravljanje pisne, fotografske in filmske reportaže o
ekskurziji.
KRATKA VSEBINA: Ogled znamenitosti mesta Berlin (Aleksanderplatz, ostanki
berlinskega zidu, spominska cerkev cesarja Viljema, steber zmage, Reichstag,
Potsdamer Platz, berlinska katedrala, spomenik vsem umorjenim Judom v drugi
svetovni vojni, judovski muzej, Pergamonski muzej), mestece Potsdam in palača
Neues Palais.
POGOJI ZA VPIS: dijaki 2. C, 2. D, 2. E
NAČIN IZVAJANJA: vodstvo učiteljev
TRAJANJE: 4 dni (28 ur izbirnega dela, 20 obveznega dela OIV)
ČAS IZVEDBE: 19. 4. – 22. 4. 2023
POTREBNI PRIPOMOČKI: Veljavni potni list ali os. izkaznica, beležka in pisalo,
primerna obutev in obleka.
STROŠKI: cena naknadno

VELIKOST SKUPINE: 90 dijakov

NOSILEC PROGRAMA: Brigita Praprotnik, prof. in Sanja Šabeder Jaušovec, prof.
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PRAGA IN ČESKÝ KRUMLOV
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor v sodelovanju z izbrano turistično agencijo
CILJI:
o Spoznavanje splošnih zgodovinskih in geografskih značilnosti Češke republike.
o Ogledi znamenitostmi starega mestnega središča Prage.
o Seznanitev s kulturnimi značilnostmi Češke.
KRATKA VSEBINA:
Maribor – Praha (ogledi po programu in spanje v hotelu) – Český Krumlov (ogled in krajši
odmor) - Maribor
POGOJI ZA VPIS: predvidoma samo za dijake 2.f in 2.g
NAČIN IZVAJANJA:
vodstvo učiteljev
TRAJANJE: 3 dni; 21 ur za
obvezni del in 15 ur za izbirni
del OIV.
ČAS IZVEDBE: marec 2022
POTREBNI PRIPOMOČKI:
 Veljavni potni list ali
osebna izkaznica,
 zemljevid Češke in
Prage (obvezno),
 beležka, pisalo in
fotoaparat,
 primerna obutev in obleka.
STROŠKI: okrog 200€ - plačilo v 3 obrokih
VELIKOST SKUPINE: 2.f in 2.g
NOSILCI PROGRAMA: Aljoša Ciglar, prof. zgodovine, Boris Ferk, prof. zgo in geo
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3. letnik

PO POTEH PRIMOŽA TRUBARJA
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor in Pohorje turizem
CILJI: Spoznavanje zgodovine in geografije Nemčije, spoznavanje zgodovinskih
in kulturnih značilnosti, spoznavanje začetkov oblikovanja slovenskega knjižnega jezika,
sporazumevanje v tujem jeziku v vsakodnevnih situacijah, pripravljanje pisne, fotografske
in filmske reportaže o ekskurziji.
KRATKA

VSEBINA:

Ogled

mesta

Nürnberg

in

njegovih

znamenitosti

(muzej

Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, hiša Albrechta Dürerja), ogled mesta
Rothenburg ob der Tauber (muzej Kriminalmuseum, Špitalska cerkev), ogled mest Bad
Urach, Tübingen, Derendingen (cerkev sv. Gala).
POGOJI ZA VPIS: dijaki 3. C, 3. D, 3. G
NAČIN IZVAJANJA: vodstvo učiteljev
TRAJANJE: 3 dni (21 ur izbirnega dela in 15 ur obveznega dela OIV)
ČAS IZVEDBE: 16. 3. 2023‒18. 3. 2023
POTREBNI PRIPOMOČKI: Veljavni potni list ali os. izkaznica, beležka in pisalo,
primerna obutev in obleka.
STROŠKI: cena naknadno

VELIKOST SKUPINE: 90 dijakov

NOSILEC PROGRAMA: Maja Lutar Kramberger, prof.
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MÜNCHEN
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: spoznavanje naravno in družbenogeografskih značilnosti Avstrije in južne Nemčije.
Ogled znamenitega mesteca Garmisch Partenkirchna, ki je leta 1936 gostilo zimske
olimpijske igre. Ogled gradu Neuschwannstein, enega izmed gradov Ludvika Bavarskega, ki
jih je dal zgraditi v 19. stoletju. Spoznati mestni utrip največjega bavarskega mesta, ogled
Tehničnega muzeja, Olimpijskega kompleksa, zgrajenega za potrebe poletnih Olimpijskih
iger leta 1972, ogled koncentracijskega taborišča Dachau,…
KRATKA VSEBINA: odhod v zgodnjih jutranjih urah iz Maribora. Vožnja v smeri Salzburga
in Chiemskega jezera do Garmisch Partenkirchna. Nadaljevanje poti do gradu
Neuschwannstein. Ogled gradu in vožnja proti Munchnu, bavarski prestolnici. Nastanitev v
hostlu. Naslednji dan sledi ogled glavnih znamenitosti Munchna, (Tehničnega muzeja,
Marienplatza, Rotovža, Olimpijskega parka, stadiona in olimpijskega stolpa). Tretji dan
ekskurzije sledi vožnja v Dachau in ogled koncentracijskega taborišča, ki so ga nacisti
ustanovili leta 1933. Po ogledu vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v večernih urah.
POGOJI ZA VPIS: dijaki 3.E in 3.F
NAČIN IZVAJANJA: ekskurzija, delo na terenu, ogled muzejev, gradu,
TRAJANJE: trodnevna ekskurzija (21 ur izbirni del in 15 ur obvezni del OIV)
ČAS IZVEDBE: 13.–15. april 2023
POTREBNI PRIPOMOČKI: delovno gradivo, ustrezna obleka in obutev.
STROŠKI: med 200 in 250 EUR

VELIKOST SKUPINE: 3E in 3.F razred

NOSILEC PROGRAMA: Mitja Kobale, prof.
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NIZOZEMSKA – BELGIJA – FRANCIJA 2023

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor v sodelovanju z izbrano turistično agencijo
CILJI evropske strokovne ekskurzije:SS
 spoznavanje zgodovine povojnih integracij s poudarkom na Evropski uniji ter razvoju ideje o
evropskem združevanju;
 razumevanje zgodovinskih vzrokov povezovanja Evrope;
 seznanjanje z različnimi kulturami ter razumevanje koncepta multikulturnosti v sodobni
Evropi;
 avtentično učenje o institucijah Evropske unije: o njihovi zgradbi, načelih, pristojnostih in
načinu delovanja;
 razumevanje pomena sodobne politične organiziranosti Evropske unije in kritično
ozaveščanje o aktualnih problemih Evrope;
 razvijanje kompetenc: državljanske kompetence, medkulturne zavesti, socialnih
in
jezikovnih kompetenc.
KRATKA VSEBINA: Program je namenjen spoznavanju zgodovine nastajanja današnje Evropske
unije in neposredni seznanitvi z njenim delovanjem z obiskom evropskih institucij v Bruslju ter
katere od mednarodnih organizacij. Na poti do Bruslja in nazaj se bomo poglobili v različne ideje in
zgodovinske mejnike, ki zaznamujejo kulturno, socialno, politično in gospodarsko ureditev današnje
Evrope, prepoznavali bomo njene skupne civilizacijske osnove in iskali razlike. Na potovanju skozi
različne države Evrope bomo spoznavali njene naravne, kulturne in družbeno-geografske značilnosti
ter se preizkusili v sposobnosti povezovanja šolskega teoretičnega znanja z neposrednim
izkustvenim učenjem na terenu. Ekskurzijo bomo video dokumentirali in predstavili dijakom šole.
Ključne terenske lokacije izvajanja programa ekskurzije: Amsterdam – Bruselj – Strasbourg
POGOJI ZA VPIS (ciljna skupina): dijaki tretjega letnika splošne gimnazije
NAČIN IZVAJANJA: medpredmetno zastavljena strokovna ekskurzija, ki bo temeljila na kolektivni
ter individualni pripravi, skupinskem delu in strokovnem vodenju
TRAJANJE: 6 dni; skupne priprave pred ekskurzijo ter predstavitev po ekskurziji
ČAS IZVEDBE: od 26. do 31. marca 2023
KRAJ IZVEDBE: v izvedbenem programu določene države na poti do Bruslja in nazaj
POTREBNI PRIPOMOČKI: /
STROŠKI: predvidoma 400 EUR
VELIKOST SKUPINE: do 40 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: Blanka Pokeršnik, prof.
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EKSKURZIJE ZA KLASIKE

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: Ponavljanje in poglabljanje znanj iz latinskega jezika, kulture in civilizacije ter
mitologije, arheologije, zgodovine in umetnostne zgodovine s poudarkom na antiki in njenih
sledovih v kasnejših obdobjih, spoznavanje geografskih značilnosti izbranih destinacij,
pripravljanje pisne, fotografske in filmske reportaže o ekskurziji, skupinsko in individualno
delo, rekreacija in druženje
1. letnik: PER VIAS ANTIQUAS I
Obiskali bomo rimsko nekropolo v Šempetru in si ogledali razstavo Mesto pod mestom v
Celju, nato bomo šli po sledeh starih Rimljanov vse do Simonovega zaliva v Izoli, kjer bomo
videli ostanke rimske obmorske vile ter videli in doživeli še marsikaj zanimivega.
2. letnik: PER VIAS ANTIQUAS II
Obiskali bomo ostanke vojaške trdnjave v Lanišču in ostanke obrambnega sistema
Claustra Alpium Iuliarum v Hrušici, v Ajdovščini si bomo predstavljali, kje je potekala
znamenita bitka pri Frigidu. V Poreču bomo obiskali Evfrazijevo baziliko in čudovite
mozaike v njej, po ohranjenih spomenikih v Pulju – svetišču, slavoloku, Areni … – bomo
videli, da je bilo to v antiki cvetoče mesto. Na Brionih nas bodo očarale kulturne in
predvsem naravne lepote teh otokov.
3. letnik: ROMA AETERNA
V večnem mestu bomo obiskali največje znamenitosti, ki že od nekdaj privabljajo številne
obiskovalce: v Vatikanu bomo obiskali baziliko sv. Petra in Vatikanske muzeje, povzpeli se
bomo na Angelski grad, en dan bomo preživeli v antičnem Rimu in videli ostanke Trajanovih
tržnic, Kolosej, Palatin, rimski Forum, Kapitolski muzej. Obiskali bomo tudi cerkev Marija
Snežna, Navonski trg, Panteon, Fontano di Trevi, Španske stopnice, Aro pacis. Zadnji dan
pa si bomo od mestnega vrveža oddahnili v arheološkem parku rimskega pristaniškega
mesta Ostija in obiskali še etruščansko nekropolo pri kraju Cerveteri.
POGOJI ZA VPIS: dijaki programa klasična gimnazija
NAČIN IZVAJANJA: vodenje učiteljev in lokalnih vodnikov, aktivna udeležba dijakov, pouk
na terenu
NOSILCI PROGRAMA: učitelji latinščine, zgodovine, umetnostne zgodovine in geografije v
posameznih oddelkih
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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; 35 ur obvezni del in 25 ur 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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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 (14 ur obvezni del in 10 ur izbirni del OIV)
ČAS IZVEDBE: od 26. do 27. 12. 2022
POTREBNI PRIPOMOČKI: osebni dokument, zemljevid Italije, beležka in pisalo
STROŠKI: / cca 100 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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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 (14 ur obvezni del in 10 ur izbirni del OIV)
ČAS IZVEDBE: predvidoma 29. do 30. oktober 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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LEPOTE PORABJA
IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: Spoznavanje jezikovnih, zgodovinskih in geografskih značilnosti slovenskega
zamejstva.
KRATKA VSEBINA:
Od Maribora do Porabja nas bo pot vodila preko slikovitega goričkega vse do madžarske
vasice Števanovci, kjer si bomo ogledali zelo zanimiv muzej nekdanje mejne straže in
vstopili v čas železne zavese. Od tukaj pa je le še streljaj do Monoštra – upravnega
središča Porabja. Sledi obisk gimnazije in spoznavanje posebnosti slovenskega porabskega
narečja. Popoldan se bomo kopali v termalnem parku, kosili v čudoviti slovenski gostilni in
se pozno zvečer vrnili domov.
POGOJI ZA VPIS: prednost imajo dijaki višjih letnikov
NAČIN IZVAJANJA: učitelji Prve gimnazije
TRAJANJE: 1 dan (7 ur obvezni del in 5 ur izbirni del OIV)
ČAS IZVEDBE: april
KRAJ IZVEDBE: Porabje
POTREBNI PRIPOMOČKI: veljaven potni list ali osebna izkaznica
STROŠKI: do 25 € vključujejo prevoz, kopanje in kosilo (odvisno od velikosti skupine)
VELIKOST SKUPINE: do 45 učencev
NOSILEC PROGRAMA: Miha Debenak, prof.
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ŠPANIJA

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: spoznavanje zgodovine Španije, spoznavanje geografskih značilnosti obiskanega
področja, spoznavanje kulture in umetnosti, utrjevanje znanja španščine, pripravljanje
pisne, fotografske in filmske reportaže o ekskurziji.
KRATKA VSEBINA: Ogled znamenitosti Madrida, Toleda, Alcalá de Henares … (Podrobnejši
program bo objavljen kasneje).
POGOJI ZA VPIS: prednost imajo dijaki višjih letnikov in dijaki španskih razredov.
NAČIN IZVAJANJA: vodstvo profesionalnega vodnika ali profesorja
TRAJANJE: 7 dni: 49 ur obvezni del in 35 izbirni del OIV
ČAS IZVEDBE: predvidoma konec avgusta 2023
POTREBNI PRIPOMOČKI: veljavni potni list ali os. izkaznica, zemljevid Španije,
beležka in pisalo → delovni listi, primerna obutev in obleka.
STROŠKI: dokončna cena bo znana ob predstavitvi programov
VELIKOST SKUPINE: 30 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: dr. Eva Škobalj, prof
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ANDALUZIJA

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor
CILJI: spoznavanje zgodovine Španije in predvsem Andaluzije (Sevilja, Kordova, Malaga);
spoznavanje geografskih značilnosti obiskanega področja, spoznavanje kulture in
umetnosti, utrjevanje znanja španščine, pripravljanje pisne, fotografske in filmske
reportaže o ekskurziji.
KRATKA VSEBINA: Ogled znamenitosti Sevilje, Kordove in Malage.
POGOJI ZA VPIS: prednost imajo dijaki višjih letnikov in dijaki španskih razredov.
NAČIN IZVAJANJA: vodstvo profesionalnega vodnika ali profesorja
TRAJANJE: 4-5 dni; 28 ur obvezni del in 20 ur za izbirni del OIV.
ČAS IZVEDBE: predvidoma april ali maj 2023
POTREBNI PRIPOMOČKI: veljavni potni list ali os. izkaznica, zemljevid Španije,
beležka in pisalo → delovni listi, primerna obutev in obleka.
STROŠKI: dokončna cena bo znana ob predstavitvi programov
VELIKOST SKUPINE: 30 dijakov
NOSILEC PROGRAMA: dr. Eva Škobalj, prof
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uredila Polona Meke Ožinger, prof.
Prva gimnazija Maribor, 1. september 2022
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