PRVA GIMNAZIJA MARIBOR 2021/2022

Na Prvi gimnaziji Maribor
si prizadevamo dosegati široko znanje,
spodbujati ustvarjalnost in kritičnost
ter razvijati odnose, ki temeljijo na humanosti,
medsebojnem spoštovanju in odgovornosti.

Bodočim prvogimnazijcem
Prihodnje šolsko leto bomo na Prvi gimnaziji Maribor sprejeli novo
generacijo dvestotih dijakinj in dijakov v programih splošne in klasične
gimnazije. 1. septembra bomo sprejeli 171-to generacijo gimnazijk in
gimnazijcev.
Vpišete se lahko v dva oddelka kot petindvajseta generacija klasikov, ki širijo
svoja obzorja antike in humanizma s sodobnimi pedagoškimi pristopi. Drugo
možnost prinaša pet oddelkov splošne gimnazije. V E-oddelku lahko
nadaljujete z vzporednim izobraževanjem na področju umetnosti oziroma se
intenzivno ukvarjate s športom ali kulturo tudi v srednješolskem obdobju.
S to publikacijo vam želimo predstaviti šolsko dogajanje, obšolski utrip in
zgodbe, ki jih soustvarjajo naši profesorji ter dijaki. Želim vam prijetno
prebiranje in iskanje odgovorov na morebitna vprašanja ob prehodu v
gimnazijsko obdobje.
Per aspera ad astra - dobrodošli na Prvi!
Herman Pušnik,
ravnatelj Prve gimnazije Maribor

Drage osnovnošolke,
dragi osnovnošolci ...
Počasi zaključujete s pisanjem pomembnega
poglavja, poglavja osnovne šole. Pred vami
ležijo številni, a prazni in nepopisani listi, ki
jih boste z znanjem in izkušnjami polnili
naslednja štiri leta. Zdaj se samo še odločite,
na kateri list želite pisati.
Odločitev ni lahka in tudi nadaljnja pot ne
bo nič lažja. Čakajo vas dobri in slabi
trenutki, dobre in slabe ocene, čakajo vas
poznanstva, prijateljstva in nepozabne vezi,
čakajo vas zmage in porazi. Ne bojte se
težkih izzivov in ne branite se lepih
trenutkov. Vse to bo namreč pripomoglo k
temu, da list ne bo ostal nepopisan.

Sem dijakinja 3. letnika (e-oddelka) in 3. letnika umetniške
gimnazije, smer klavir. Pouk na dveh gimnazijah zahteva
kar nekaj usklajevanja. Na umetniški gimnaziji je pouk
vsak dan popoldne, kadar se pripravljam na koncerte, pa je
tudi v dopoldanskem času.
Usklajevanje mi omogočajo prilagoditve obveznosti na
Prvi, dobra komunikacija z razrednikom in ostalimi
profesorji e-oddelka, ki razumejo, da je potrebno veliko
časa in truda, ko se pripravljam na koncerte, in me pri tem
podpirajo.

Se vidimo na Prvi!

Kljub temu, da klavir igram že 12 let in je dan skoraj
prekratek za vse obveznosti, so me pritegnile tudi številne
izvenšolske dejavnosti ki jih ponuja Prva. Obiskujem
likovno delavnico, v tem šolskem letu sem postala urednica
francoskega časopisa in če bi imela več časa, bi izbrala še
marsikaj.

Blaž Šabeder, 4. a
predsednik Dijaške skupnosti na PGM

Gaja Gujt Bauman, 3. e

PRVA.PRAVA!
Zakaj je Prva prava? Ker nudi:
— program splošne in klasične gimnazije s sodobnimi načini dela in negovanjem tradicije;
— v sklopu splošne gimnazije tudi t. i. E-oddelek za perspektivne športnike in kulturnike;
— izbiro predmetov, ki so po obsegu ur posebnost klasične gimnazije (latinščina, stara grščina, filozofija, zgodovina);
— pestro izbiro drugega jezika: NEM (začetna in nadaljevalna), ANG, FRA, ITA, ŠPA;
— tuje govorce pri pouku tujih jezikov;
— več ur informatike, umetnostne zgodovine, dodatne ure matematike in angleščine;
— najširšo ponudbo izbirnih predmetov za maturo: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, latinščina,
zgodovina, biologija, geografija, kemija, fizika, sociologija, filozofija, psihologija, umetnostna zgodovina,
informatika;
— možnosti za doseganje najvišjih rezultatov na maturi ter raziskovalnem in tekmovalnem področju;
— pouk športne vzgoje v štirih telovadnicah oz. fitnesih ter športne vikende;
— vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v pouk;
— skrb za nadarjene: naziv Evropska točka za nadarjene;
— zelo bogato in pestro ponudbo izvenšolskih dejavnosti (OIV);
— ekskurzije po domovini in tujini (Avstrija, Italija, Hrvaška, Češka, Nemčija, Nizozemska, Belgija, Grčija, Francija,
Španija, Velika Britanija) in mednarodno sodelovanje (izmenjave);
— razstavišče Avla in gledališko dvorano Prvi oder;
— vključevanje v številne državne in mednarodne projekte (Erasmus+, eTwinning);
— opravljanje mednarodnih izpitov DSD (nemška jezikovna diploma) in DELF (francoščina).

GIMNAZIJSKI PROGRAM

Izvajamo dva gimnazijska programa:
- PROGRAM SPLOŠNE GIMNAZIJE (pet oddelkov), ki vključuje tudi
E-ODDELEK, oddelek s prilagojenimi metodami dela za perspektivne
športnike in kulturnike, ki so zaradi dejavnosti več odsotni od pouka;
- PROGRAM KLASIČNE GIMNAZIJE (dva oddelka).
Vsi programi omogočajo najširšo izbiro predmetov za maturo, vendar z
manjšimi razlikami, kot je razvidno v nadaljevanju.

PRVA.SPLOŠNA.
Program SPLOŠNE GIMNAZIJE
Predmetnik splošne gimnazije je za vso državo enoten. Razlike so le v razporeditvi t. i. nerazporejenih ur in v
ponudbi izbirnih predmetov za maturo, ki je na naši šoli zelo pestra.
Predmeti, ki jih je mogoče izbrati za maturo:
— angleščina,
— nemščina,
— francoščina,
— italijanščina,
— španščina,
— zgodovina,
— geografija
— biologija,
— kemija,
— fizika,
— sociologija,
— filozofija,
— psihologija,
— umetnostna zgodovina,
— informatika.

PREDMET
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
1. TUJI JEZIK
2. TUJI JEZIK
ZGODOVINA
ŠPORTNA VZGOJA
GLASBA
LIKOVNA UMETNOST
GEOGRAFIJA
BIOLOGIJA
KEMIJA
FIZIKA
PSIHOLOGIJA
SOCIOLOGIJA
FILOZOFIJA
INFORMATIKA
UMETNOSTNA ZGODOVINA
NERAZPOR. URE
OIV skupaj
SKUPAJ

1. LETNIK
4
4
3
3
2
3
1,5 (2)*
1,5 (2)*
2
2
2
2
0
0
0
2
0
0
90*
32

2. LETNIK
4
4+1***
3
3
2
3
0
0
2
2
2
2
2
0
0
2***
0
0
90
32

3. LETNIK
4
4
3
3
2
3
0
0
2+1***
2
2
2
0
2
0
0
2***
0
90
32

4. LETNIK
5
5
4
3
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
5-9
30
29-33

Opombe
* od skupno 70 ur se 18 ur izvaja v okviru obveznih izbirnih vsebin v 1. letniku
** izdelava seminarske naloge
*** izbirni del iz nerazporejenih ur

SKUPAJ
595
630
455
420
280
420
70*
70*
245
210
210
210
70
70
70
140
70
175 – 315
300

MAT. SAND.
560
560
420
420
280

280
315
315
315
280**
280**
280**
280
280**

Biologija

Fizika

“Na Prvi sem dobila dovolj znanja, da sem se lahko enakovredno odločala med študijem tehnike, naravoslovja in
družboslovja. Na koncu je postala tehnika del mojega življenja in za temelje, ki so bili nujno potrebni pri študiju
računalništva in informatike, sem hvaležna Prvi gimnaziji.
Vsem profesorjem in sošolcem gre zahvala, da sem postala Slovenka, obenem pa ni bilo potrebe po prikrivanju lastnih
korenin. Učili smo se drug od drugega. Širino smo dobili, ker smo bili pripravljeni spoznati in sprejeti drugačnost.”
dr. Aida Kamišalić Latiﬁć, Inženirka leta 2019, docentka na FERI UM (170 zgodb Prve gimnazije Maribor)

Kemija - strokovna ekskurzija

Geograﬁja

E-ODDELEK
oddelek slošne gimnazije s prilagojenimi metodami dela
za perspektivne športnike in kulturnike
Oddelek je namenjen vsem dijakom, ki bodo predvidoma dalj časa in večkrat odsotni od pouka. S sodobnimi
didaktičnimi pristopi bomo prilagodili pouk tako, da bodo dijaki lahko:
— s projektnim delom nekatere obveznosti opravili že v šoli ali na drugačen način,
— omogočeno bo delo na daljavo s pomočjo spletnih učilnic in ostalih oblik spletnega komuniciranja,
— predvidevamo tudi povsem individualne oblike dela tam, kjer bo to potrebno.
Posebno skrb bomo namenili koordinaciji šolskih obveznosti z mentorji oziroma trenerji v klubih, društvih oziroma
drugih organizacijah udejstvovanja dijakov in dijakinj.
Od Olimpijskega komiteja Slovenije smo prejeli Priznanje za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in
zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja, ki je korak k pridobitvi certifikata Športnikom prijazno
izobraževanje (pričakovano v l. 2021).
Vpis v E-oddelek
Za prijavo v ta oddelek učenci že v Prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole v rubriko izobraževalni program
vpišejo gimnazija: E-oddelek. Prijava dijaka v ta oddelek ne vpliva na sprejem v splošni program. To pomeni, da so
dijaki, ki so sprejeti v splošni program in ne bodo izbrani v ta oddelek, uvrščeni v katerega od ostalih oddelkov splošne
gimnazije.
Če bo preveč prijavljenih za ta oddelek ali za posamezni tuji jezik, bodo imeli prednost dijaki, sprejeti v prvem krogu,
znotraj posameznega kroga pa glede na število točk po merilih MIZŠ za omejitev vpisa.
Razporeditev sprejetih dijakov bo objavljena skupaj z razporeditvami v ostale oddelke programa gimnazija.

Košarkarska ekipa Prve

»V e-oddelku se počutim zelo dobro. Ker so vsi moji sošolci in sošolke športniki, se soočamo z enakimi izzivi. Kadar
potrebujem pomoč, se vedno lahko na nekoga zanesem. Šolske obveznosti poskusimo razporediti tako, da nima
nihče preveč stvari »na kupu«. Skupaj s profesorji se dogovorimo za ustrezne datume pri ocenjevanju ipd.
Vedno presodim, kdaj je potrebno začeti, da stvari lahko pravočasno dokončam. Ko sem v šoli (tudi na daljavo), se
poskušam čim bolj skoncentrirati na pouk in aktivno sodelovati. Ključ do vsega je pravilna razporeditev časa za šolo
in treninge. Še vedno mi ga ostane dovolj tudi za ostale stvari.« - Zoja Vočanec, 2. e

Srednješolski turnir v odbojki

Športni vikend v Avstriji

PRVA.KLASIČNA.
Program KLASIČNE GIMNAZIJE
Klasična gimnazija je odlična podlaga za nadaljnji študij. Ker se je latinščina kot strokovni jezik ohranila do danes, je
odlična osnova za vse študije, še zlasti pa za študij modernih jezikov, zgodovine, arheologije, umetnostne zgodovine,
prava, medicine, stomatologije, veterine, drugih naravoslovnih študijev.
Program slovenskih klasičnih gimnazij je v procesu posodobitve, da bodo dijaki na najsodobnejše načine usvajali
znanja in vedenja, ki jih bodo lahko kasneje čim bolj uspešno uporabili pri študiju.
Predmetnik klasične gimnazije se od splošne razlikuje v naslednjem:
— drugačna razporeditev nekaterih predmetov po letnikih;
— več ur zgodovine (2. in 3. letnik) in filozofije (4. letnik);
— naravoslovni predmeti v 3. letniku so izbirni, dijaki izberejo dva od naslednjih predmetov: biologija, fizika, kemija,
umetnostna zgodovina, stara grščina (šola lahko določi tudi druge predmete);
— latinščina v vseh štirih letnikih.
Vpis v klasično gimnazijo
Poteka neodvisno od splošnih oddelkov. Vsako leto vpišemo dva oddelka. V Prijavi za vpis v začetni letnik srednje šole
učenci v rubriko izobraževalni program vpišejo klasična gimnazija. Ponudba drugega tujega jezika je enaka kot v
splošnih oddelkih.

PREDMET
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
LATINŠČINA
1. TUJI JEZIK
2. TUJI JEZIK
ZGODOVINA
ŠPORTNA VZGOJA
GLASBA
LIKOVNA UMETNOST
GEOGRAFIJA
BIOLOGIJA
KEMIJA
FIZIKA
PSIHOLOGIJA
SOCIOLOGIJA
FILOZOFIJA
INFORMATIKA
STARA GRŠČINA
UMETNOSTNA ZGODOVINA
BIOLOGIJA
KEMIJA
FIZIKA
Nerazporejene ure
OIV skupaj
SKUPAJ

1. LETNIK
4
4
4
3
3
2
3
0
0
2
2
2
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
90
33

2. LETNIK
4
4
3
3
3
3
3
1 (2)*
1 (2)*
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35*+55
33

3. LETNIK
4
4
3
3
3
3
3
0
0
2
0
0
0
2
2
0
0
2 (4)
2
2
2
2
4
90
33

Opombe
* od skupno 70 ur se 35 ur izvaja v okviru obveznih izbirnih vsebin v 1. letniku
** izdelava seminarske naloge

4. LETNIK
5
5
3
4
3
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
4 (6)
4+1
0
0
0
3-5
30
31-33

SKUPAJ
595
595
455
455
420
350
420
70*
70*
210
140
140
140
70
70
105**
70
280
70 - 245
70
70
70
300

MAT. SAND.
560
560
420
420
420
280

280
315
315
315
280**
280**
280**
280
420
280**
315
315
315

obvezni
predmeti
izbirni
predmeti

LATINŠČINA IN STARA GRŠČINA
(kot izbirni predmet v 3. letniku)

Učenje klasičnih jezikov nikakor ni omejeno samo na slovnico, ampak zajema tudi mitologijo, zgodovino, književnost,
umetnost ter spoznavanje življenja in razmišljanja antičnega človeka, ki ga primerjamo z današnjim. Tak pristop
spodbuja drugačen, kritičen in bolj poglobljen pogled na sodobni svet in pojave v njem.

“Morda pa je tudi to eden izmed pomenov Per aspera ad astra. Zaupati in videti onkraj tega, kar se trenutno ponuja kot
“koristno”, in posameznikom omogočiti razvijanje njihovih lastnih talentov, četudi se pot, ki so jo izbrali - v duhu
trenutnega časa - zdi zgolj posuta s trnjem in na obzorju niti (še) ni videti zvezd.”
Aljaž Jelenko, nekdanji dijak (170 zgodb Prve gimnazije Maribor)

Paestum za klasike

Glavne značilnosti programa in
dodatne dejavnosti “klasikov”
— najbolj jezikovni program: poleg latinščine imajo
dijaki vsa štiri leta še dva moderna jezika (mogoče
so vse kombinacije, ki jih ponujamo na šoli)
— humanistični program: poudarek na zgodovini in
filozofiji, tudi kot del pouka drugih predmetov
— poudarek na povezovanju med predmeti
— del pouka poteka na terenu v okviru medpredmetnih ekskurzij:
- 1. letnik: po sledeh Rimljanov na Slovenskem in v
hrvaški Istri
- 2. letnik: 4-dnevno raziskovanje Rima
- 3. letnik: odkrivanje evropskih mest
- maturantska ekskurzija v Grčijo ali na Sicilijo
- poletno popotovanje klasikov (Kampanija, Sicilija,
Provansa, Toskana in Umbrija, severna Grčija in
Makedonija, Apulija in Bazilikata, Turčija, Bolgarija,
Srbija, Romunija …) in druge ekskurzije za klasike
— povezovanje z vrstniki z drugih klasičnih gimnazij
(srečanja slovenskih klasičnih gimnazij, mednarodne izmenjave)
— umetniško ustvarjanje: za tradicionalno šolsko
prireditev Klasični dnevi dijaki samostojno
pripravijo gledališke predstave, kviz, razstavo,
posnamejo film …

Kviz Prima klasik

Predstava Izperi kri iz moje toge

PRVA.TUJEJEZIČNA.
Kako izbrati tuji jezik?
Izbira tujega jezika je pomembna odločitev pri vpisu na gimnazijo. Pouk tujih jezikov boste namreč obiskovali vsa
štiri leta in izpit iz vsaj enega od njiju tudi opravljali na maturi. Kasnejša menjava prvega ali drugega jezika (med
letom ali po 1. letniku) ni možna. Zaradi tega posvetite odločitvi o tujih jezikih posebno pozornost.

Prvi tuji jezik

ANGLEŠČINA

NEMŠČINA

Drugi tuji jezik
NEMŠČINA
FRANCOŠČINA
ITALIJANŠČINA
ŠPANŠČINA
NEMŠČINA
(NADALJEVALNA)
ANGLEŠČINA

Ekskurzija v London

Prvi tuji jezik
Prvi tuji jezik v srednji šoli je praviloma nadaljevanje prvega tujega jezika iz osnovne šole. Vendar pa v primeru, da
imate v osnovni šoli prvi tuji jezik nemščino, lahko le-to zamenjate za angleščino kot prvi tuji jezik na naši šoli, če
imate ustrezno znanje angleščine. Prinesti morate potrdilo osnovne šole, ki ga podpiše ravnatelj/-ica OŠ. Iz potrdila
mora biti razvidno, da obvladate angleščino v obsegu učnega načrta prvega tujega jezika in na ustrezni zahtevnostni
ravni. Brez potrdila menjava prvega tujega jezika ni možna.
Upoštevajte tudi, da je v primeru nemščine kot prvega tujega jezika možen drugi tuji jezik le začetna angleščina.
Nemščina kot prvi tuji jezik je namreč namenjena samo dijakom, ki so se v OŠ učili ta jezik kot prvi tuji jezik in bodo
imeli prednost pri izboru nemškega jezika kot prvega tujega jezika.

Drugi tuji jezik
Opisan izbor jezikov je ponudba šole, ki jo bo mogoče realizirati le, če se bo za posamezni jezik prijavilo ustrezno število
kandidatov. Če bo za izbrani drugi tuji jezik premalo ali preveč prijav, si šola pridržuje pravico do sprememb pri
razporeditvi drugega tujega jezika.
Pri razporeditvi dijakov v skupine je namreč šola dolžna upoštevati normative za oblikovanje oddelkov, ki jih
predpisuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zaradi tega lahko nastopijo težave pri upoštevanju vaših
želja za drugi tuji jezik.
Pouk posameznega drugega tujega jezika bomo izvajali le, če se bo zanj prijavilo dovolj kandidatov. V primeru, da bo
za posamezni drugi tuji jezik preveč želja, bodo imeli prednost dijaki, sprejeti v 1. krogu, znotraj posameznega kroga
pa glede na število točk po merilih Ministrstva za omejitev vpisa.
Drugi tuji jezik - nadaljevalna nemščina: prijavijo se lahko kandidati, ki so imeli zadnja tri leta osnovne šole kot drugi
predmet nemščino ali pa so pridobili znanje na kakšen drug način. Ob vpisu ponujamo tudi možnost pisanja
uvrstitvenega testa.

PRVA.DEJAVNA.
Obvezne izbirne vsebine (OIV)
Teh vsebin je v predmetniku vsake gimnazije okrog šest odstotkov in omogočajo posameznemu dijaku, da
se seznani z vsebinami, ki jih šolski program praviloma ne ponuja (dovolj) in so zaradi svoje narave
primernejše za izpeljavo v drugačni obliki, kakor je klasični pouk. Potekajo v strnjeni ali tečajni obliki
zunaj redne tedenske obremenitve. Delijo se v tri sklope:
— vsebine, ki so obvezne za vse (npr. športni dnevi, kulturno umetniške vsebine, zdravstvena vzgoja,
vzgoja za družino, mir in nenasilje, državljanska kultura itd.),
— vsebine, ki so obvezne za posamezni tip gimnazij (s področja glasbe in likovne umetnosti),
— vsebine po izboru dijakov iz šolskega kataloga OIV.
Dijaki, ki so dejavni tudi po pouku, lahko vsebine iz tretjega sklopa opravijo v eni ali več izvenšolskih
dejavnosti na Prvi, z raziskovalno dejavnostjo in na tekmovalnem področju, v projektih, na glasbeni šoli, s
športnimi treningi, na tečajih tujih jezikov, računalništva ali drugih spretnosti in znanj, v karitativni
dejavnosti, z vodniškim delom v taborniški ali skavtski organizaciji in podobno.
Ker je ponudba zelo pestra, smo prepričani, da boste našli dejavnost, ki bo prijetna in koristna.

Zborovsko tekmovanje v Pragi
Šolski bend na proslavi

Mladinsko kulturno-umetniško društvo
(MKUD) Prva gimnazija je organizirano kot
društvo, ki dijakom omogoča dodatno delo in hkrati
bogati šolsko življenje. V sklopu društva potekajo
Gledališka šola Prve gimnazije, Mladinsko razstavišče
Avla, ŠILA - šolska improliga, likovna delavnica,
Mladinski pevski zbor in vokalne zasedbe.
Avtorica likovnega dela je Tarja Zupančič Danko, 2. a

Izvenšolske dejavnosti
— tutorstvo

— francosko gledališče

— prostovoljno socialno delo

— priprave in mednarodna izpita Deutsches

— mladinski pevski zbor, moška vokalna skupina
in dekliška zasedba
— šolski bendi
— Gledališka šola PGM
— ŠILA – šolska improliga
— likovna delavnica in razstave
— organizacija in izvedba PrimaFesta
— Ekošola
— dijaški časopis Mrhovinar

Sprachdiplom (DSD) in DELF
— raziskovalno delo
— priprave na tekmovanja v znanju
— matematika in angleščina na višji ravni
— krožki in delavnice:
Prva bere, debatni, psihološki, biološki,
okoljevarstveni, kemijski, eksperimenti s tekočim
dušikom, astronomija, opazovanje nočnega neba in
sonca, logika, matematični, računalniški, robotika,

— dijaški časopis v angleščini Heartbeat

filozofski, video, bralni klub, bralna značka v

— dijaški časopis v nemščini Echo

nemščini in angleščini idr.

— dijaški časopis v francoščini
— gledališki in koncertni abonmaji
— fakultativni tečaji tujih jezikov: ruščina

— šport: fitnes, športni tabori, pohodi, tekmovanja,
potapljanje, smučanje, deskanje
— ekskurzije in izmenjave v Sloveniji in tujini

… in drugo iz šolskega kataloga OIV

Matematični tabor

Primafest

Tekmovanje YouStart

Likovna delavnica

Komedija

Antigona na festivalu v ZDA

Leteči konj mojstra R

Gledališka delavnica na festivalu v ZDA

Gledališka šola Prve gimnazije Maribor
Kulturno umetniško izobraževanje deluje kot obšolska dejavnost v okviru Mladinskega kulturno umetniškega društva
Prva gimnazija Maribor že 24 let. Iz naših vrst niso zrastli zgolj številni priznani gledališki igralci, igralke, režiserji,
dramaturgi, gledališki pedagogi, temveč cele generacije ustvarjalnih in prodornih posameznikov.
Gledališko izobraževanje v okviru gledališke šole mladim ustvarjalcem ponudi vpogled v različne odrske izraze, od giba
in govora do igre z lutko in alternativnega gledališča, pa tudi v ostale segmente gledališča, kot so scenografija, odrska
tehnika, oblikovanje svetlobe in zvoka, kostumografija, likovna podoba predstav, oblikovanje gledaliških listov … Dijaki
se tako izobražujejo v kompleksno zasnovanem programu, ki jih ne pripravlja zgolj na morebitno profesionalno kariero,
pač pa ustvarja tudi gledališko ozaveščene in razgledane gledalce. Vsebinski del vodijo različni zunanji sodelavci, praviloma gledališki režiserji ali igralci.
Naše izkušnje in znanja bogatijo tudi številna pestra izobraževanja na gostovanjih v tujini (Monako, Kanada, Češka,
Finska, Bosna in Hercegovina, Srbija, Avstrija, Velika Britanija, Španija, Indija, ZDA itd.) in doma, kjer se pod mentorskim
vodstvom priznanih mednarodnih umetniških ustvarjalcev praviloma udeležujemo tudi gledaliških delavnic. S festivalov se kontinuirano vračamo z nagradami, tudi z najvišjimi, kar izkazuje veliko priznanje našemu predanemu in kakovostnemu ustvarjanju. Med najpomembnejše nagrade štejemo zlato Linhartovo značko in 11 nagrad za najboljšo predstavo v celoti ( v več časovnih obdobjih) na nacionalnih mladinskih in drugih amaterskih festivalih, priznanje visoke
kakovosti na svetovnem festivalu amaterskih gledališč v Monte Carlu, tri nagrade na mednarodnem amaterskem
gledališkem festivalu na Floridi in Grand Prix na mednarodnem študentskem festivalu v Kanadi.
Pridobljeno znanje v Gledališki šoli koristi pri vsakem javnem nastopanju, kar je lahko že intervju za pridobitev
delovnega mesta ali ustno spraševanje pred tablo.

Projekti in sodelovanje
- Erasmus+ STEM3 - naravoslovni projekt s šolama
iz Zagreba in Čeških Budejovic
- Erasmus+ projekt z izmenjavo s šolo iz Francije
(Chartres)
- Erasmus+ projekt SoMBeT s šolami iz Turčije,
Litve, Latvije, Portugalske in Italije na temo
najstniki in družbena omrežja
- eTwinning s šolo iz Italije (Udine)
- spletni projekt s šolo iz Indije (New Delhi)
- sodelovanje in izmenjave z gimnazijami iz
Slovenije, Hrvaške, Bosne, Srbije, Nemčije, Češke
- sodelovanje s fakultetami Univerze v Mariboru
in Zavodom RS za šolstvo
- Ekošola, Zdrava šola
- šola ambasadorka Evropskega parlamenta

Ekošola - Citizen Lab

Pišem za pravice

Zdrava šola: Minuta za zdravje

Zdrava šola: Sadni dan

Erasmus+: Belgija

Vltava - analiza vode

Medpredmetne strokovne ekskurzije
(program šole)
- 1. letnik: Slovenija, Avstrija, Hrvaška
- 2. letnik: Italija, Nemčija, Madžarska
- 3. letnik: Italija, Nizozemska, Belgija, Češka
- 4. letnik: Italija, Španija, Grčija
- London, Pariz, arheološko popotovanje, ...

Atene

Pariz

Malaga

Bruselj

Pula

PRVA.TVOJA.
Vpis na Prvo
IZPOLNJEVANJE PRIJAVNICE
V prijavnici morate navesti:
1. Program, v katerega se želite vključiti: klasična gimnazija ali gimnazija (če se želite prijaviti v perspektivnim
športnikom in kulturnikom prilagojen oddelek, pri programu gimnazija pripišite E-oddelek).
2. Prvi tuji jezik iz OŠ: Prvi tuji jezik v srednji šoli je nadaljevanje obveznega prvega tujega jezika iz programa
osnovne šole (angleščina ali nemščina).
3. Drugi tuji jezik: nemščina, nemščina - nadaljevalna, francoščina, italijanščina, angleščina, španščina (glej:
Izbira tujega jezika). Če želite nadaljevalno nemščino kot drugi tuji jezik, v prijavnici poleg obkrožene nemščine
pripišite “nadaljevalna”. Če v prijavnici ne boste navedli drugega tujega jezika, vas bo razporedila šola.
Latinščine in stare grščine ne obravnavamo kot druga tuja jezika, temveč kot obvezni (LAT) ali izbirni (SGR)
splošni predmet v programu klasične gimnazije, zato teh jezikov ne obkrožite na prijavnici.
Vsako kasnejšo spremembo glede programa, oddelka ali jezika morate vi ali vaši starši osebno vpisati v
prijavnico ter se podpisati. Telefonskih sporočil o spremembah želja ne bomo upoštevali.
Morebitne spremembe želja glede programa in oddelka morate vpisati najkasneje do zaključka prenosa prijav
(23. aprila), glede tujega jezika pa najkasneje ob prinosu dokumentov za vpis (17. junija).

Postopek vpisa

1
2
3

4

Osnovne šole bodo poslale vaše prijave na našo šolo do 2. aprila. Če
si boste premislili, lahko svojo originalno prijavo med 8. in 22.
aprilom prenesete na drugo srednjo šolo.
Šola bo sprejemala dokumente za vpis 16. in 17. junija. Natančnejši
datum in uro ter navodila za nadaljnji vpis vam bomo sporočili v
obvestilu, ki ga boste dobili na dom do 27. maja. Skrajni rok za oddajo
dokumentov je 17. junij. Če ne bo omejitve vpisa, boste s tem vpisani.
V primeru, da bo prijavljenih preveč kandidatov, bo potrebna
omejitev vpisa. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
(MIZŠ) bo 21. maja objavilo sklepe o omejitvah. Merila za izbiro
kandidatov v primeru omejitve vpisa so objavljena na spletnih
straneh MIZŠ.
V primeru omejitve vpisa morate predložiti naslednje originalne
dokumente: spričevala 7., 8. in 9. razreda ter dokazilo o doseženem
številu točk na nacionalnih preizkusih znanja. Originale
fotokopirajte, ker bo šola obdržala le fotokopije originalov.
Kandidati bodo v 1. krogu razvrščeni glede na doseženo število točk.
Seznam izbranih bo objavljen v prostorih šole najkasneje 21. junija.
Kandidatom, ki se ne bodo uvrstili v 1. krogu, bomo svetovali glede
nadaljnjega postopka vpisa v 2. krogu. O razvrstitvi bodo obveščeni
29. junija do 15.00 ter vpisani na razvrščeno šolo najkasneje do 30.
junija do 14.00.

Svetovanje za vpis
Če imate v zvezi z vpisom
kakršnokoli vprašanje, se lahko
oglasite osebno ali po telefonu
vsak delovni dan med 9.00 in
10.00 (tel. 22 85 312) pri šolski
psihologinji.
Zadnje dni prenosa prijav od 19.
do 22. aprila bo čas svetovanja
podaljšan.
Informacije o vpisu na šolo bodo
objavljene na naši spletni strani
(www.prva-gimnazija.si/vpis).
Splošne informacije o vpisu so
tudi na spletnih straneh šolskega
ministrstva (www.mizs.gov.si).

170 zgodb Prve gimnazije Maribor

Iz rastave Literarna peresa Prve

Iz stalne razstave ob 170-letnici šole

PIsmo Dalai Lame naši gimnaziji ob 170-letnici

“Gimnazijska leta pa so zame tudi temelj vsega, kar danes sem. Živ spomin, ki kadar koli
obujen, vedno znova daje moč, sladek priokus neskončnih možnosti, iskanja novega in
drugačnega, novih zvokov, novih pokrajin, novih podob, neskaljene domišljije,
deﬁniranja misli o svetu. Je silovita potreba po skoku na glavo ‘vsemu navkljub’.”
Livija Pandur, dramaturginja in režiserka (iz 170 zgodb Prve gimnazije Maribor)

KONTAKTI
PRVA GIMNAZIJA MARIBOR
Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor
Ravnatelj
- Herman Pušnik: 02 228 53 00
Pomočnici ravnatelja
- mag. Irena Smole: 02 228 53 04
- Tjaša Klanjšček: 02 228 53 90
Tajnica
- Irena Rogič: 02 228 53 00
Šolska svetovalna služba
- Marta Mohorko Bezget: 02 228 53 12
- dr. Ksenija Domiter Protner: 02 228 53 14
- dr. Bor Sojar Voglar: 02 228 53 05
- Jerneja Marušič: 02 228 53 12
Spletna stran:
www.prva-gimnazija.si
Elektronska pošta:
tajnistvo@prva-gimnazija.org
vpis@prva-gimnazija.org

Smetanova ulica 67
2000 Maribor
W: www.dddrava.si
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E: info@dddrava.si
2000
T: 02Maribor
234 81 50

F: 02 234 81 70
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