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Spoštovani!

Že star latinski pregovor pravi, da se ne učimo za šolo, 
ampak za življenje. Dijaki Prve tako že vrsto let 
dokazujemo, da smo poleg uspehov na učnem 
področju sposobni dosegati cilje in priznanja tudi izven 
šolskih učilnic. Šola nam omogoča, da razvijamo svoje 
sposobnosti in talente na različnih področjih, ki nam 
ponujajo pridobivanje širokega znanja, nas osebnostno 
bogatijo in nam povrhu popestrijo dijaško življenje ter 
naše šolanje na Prvi gimnaziji Maribor. Z možnostjo 
pridobivanja izkušenj in vključevanja v različne 
dejavnosti lahko z gotovostjo rečemo, da se učimo za 
življenje. 
Vse to nam omogoča Šolski sklad Prve gimnazije 
Maribor, h kateremu prispevajo starši, sponzorji in tudi 
dijaki sami, ki skupaj za ta namen že vrsto let 
organiziramo dobrodelne  bazarje in koncerte. Sklad 
dijakom ponuja preizkušanje in izpopolnjevanje na 
različnih področjih ter pomaga finančno šibkim dijakom. 
Del prispevkov je med drugim namenjen gledališki šoli, 
pevskemu zboru, šolskim časopisom, ekipi Šile, 
debatnemu klubu ter udeležbi na tekmovanjih in 
natečajih doma in po svetu. 
Veseli smo vsakega Vašega prispevka, saj nam na tak 
način pomagate pri uresničevanju naših sanj in pri 
vzpodbujanju naših talentov, kar nam bo gotovo 
omogočilo pot do zvezd – ad astra.

Blaž Šabeder, predsednik dijaške skupnosti



Spoštovani starši in dijaki! 

Solidarnost in dobrodelnost v današnjih časih spet 
pridobivata na pomenu. Odraz tega je tudi šolski sklad 
naše Prve, ki tudi z vašo pomočjo iz leta v leto širi in 
omogoča vse kakovostnejšo in vse bolj bogato 
obšolsko dejavnost, skozi katero lahko naši mladi 
razvijajo svoje talente, bogatijo svoje znanje in si 
pridobivajo dragocene izkušnje, ki jih učni program ne 
daje. Ne gre pa niti spregledati tudi druge izredno 
pozitivne vloge šolskega sklada – tiste dobrodelne, ki 
dijakom s težkim socialnim ozadjem omogoča 
nemoteno šolanje in hkrati tudi razvoj talentov. Da bi 
mlad človek odkrival svoje talente ter se razvil v 
celovito osebnost, mu je potrebno ob obveznem 
šolskem programu omogočiti dostop tudi do drugih 
področij za udejstvovanje. Šolski sklad Prve gimnazije 
ima to pomembno funkcijo – mladim omogoča, da se 
preizkušajo, odkrivajo svoje talente na področjih, ki jih 
učni program ne pokriva, kot sta na primer glasba in 
gledališče. Več kakor zunanja pohvala pa tem mladim 
za življenje zagotovo prinese osebna samopotrditev – 
spoznanje, da zmorejo, znajo in da so lahko uspešni, 
če v stvar vložijo nekaj svojega časa in truda. 
Verjamem, da je naša skupna želja, da se šolski sklad 
iz leta v leto širi. Prav starši smo tisti, ki lahko z 
aktivnim vključevanjem in s svojimi drobnimi prispevki 
dosegamo velik skupni učinek. Vabim vas, da se 
pridružite podpornikom šolskega sklada. 

Trivo Krempl, 

predsednik upravnega odbora Šolskega sklada  



Spoštovani starši

Minulo šolsko leto ni bilo posebno samo 
po številnih obšolskih dejavnostih, ki so 
dijakom omogočile pridobivanje novega 
znanja, izkušenj, utrjevanje prijateljstva in 
mnogo drugega, dobrega, za kar smo 
lahko hvaležni Šolskemu skladu, marveč 
je to leto zaznamovalo tudi obdobje 
izrednih razmer, zaradi katerih so bila 
odpovedana tekmovanja in druge 
dejavnosti, nekaj aktivnosti pa se je 
preselilo v spletno okolje. To je bila 
preizkušnja tako za učitelje, dijake in vas, 
starše. Prav vi ste ohranili zaupanje v 
Šolski sklad in nadaljevali z doniranjem 
denarja, ob tem pa ste pomagali učencem 
in s tem tudi nam, da smo, upamo, 
prebrodili to zdravstveno krizo. Preostali 
denar bomo skrbno porabili za vse 
dejavnosti, ki jih še načrtujemo. Hvala za 
vaš prispevek!

Uredniški odbor Šolskega sklada 



Delovanje Gledališke šole Prve gimnazije Maribor že 
23 let bogati kulturno umetniško ustvarjanje na Prvi.
Žlahtno gledališko tradicijo so v preteklem šolskem letu 
nadaljevale štiri skupine, od prvega do četrtega letnika. 
Slušatelji so obravnavali različne dramske, literarne ali 
tematske predloge, h katerim so pod mentorskim 
vodstvom pristopali na inovativne načine. Skozi proces 
učenja klasičnih igralskih tehnik, a prepletenih s 
sodobnimi pristopi, so raziskovali in spoznavali svet 
izraznosti. 

Letošnje leto je bilo nekoliko posebno. Zaradi 
razglasitve pandemije in zaprtja šol sta dve skupini 
kljub zaključenemu izobraževalnemu procesu sezono 
zaključili tik pred premiernimi uprizoritvami. Premiero 
in številne ponovitve je izvedla lutkovna skupina s 
predstavo Nit in opravila tudi selekcijski postopek za 
mladinski festival Vizije 2020 ter se uvrstila na državno 
srečanje, ki pa ni bilo izvedeno.

GLEDALIŠKA ŠOLA PRVE GIMNAZIJE





Kljub temu da je bilo festivalsko obdobje to leto 
ustavljeno, smo se v decembru 2019 udeležili 
revijalnega mladinskega festivala v Delhiju (Indija), kjer 
smo očarali občinstvo z lutkovno predstavo za mladino 
in odrasle Nit ter jo v enem tednu uprizorili kar trikrat. 
Na festivalu nas je obiskal tudi veleposlanik Republike 
Slovenije v Indiji, gospod Marjan Cencen. V tednu po 
festivalu smo izvedli šolsko izmenjavo z indijsko šolo v 
Gurgaonu, si ogledali Taj Mahal in Agro ter se domov 
vrnili polni lepih vtisov in novih spoznanj. Letošnjo 
zaključno gledališko generacijo so najuspešneje 
zaznamovale dijakinje in dijaki zaključnih letnikov: Kaja 
Bastič, Maja Pongrac, Urška Jaušovec, Žan Šteharnik, 
Tjaša Gomolj, Jakob Radmilovič ter dijakinji tretjega 
letnika Nataša Sernc in Jana Zorko. Vodilni tehnik 
Prvega odra v tem letu je bil Aljaž Majcenovič. 
Omenjeni so predano delovali v različnih gledaliških 
skupinah, ustvarjali žanrsko povsem različne predstave, 
kreirali samostojne projekte v okviru Klasičnih dni na 
Prvi ter na Frankofonskih dnevih, sooblikovali mladinske 
kulturne oddaje na Radiu Maribor, pisali prispevke za 
tiskane časnike, se udeležili več pomembnih amaterskih 
festivalov ter gledaliških delavnic doma in v tujini in bili 
za svoje delo  tudi večkrat nagrajeni.  

Tjaša Klanjšček, prof.



Bojan Sedmak, prof. 

MUN KLUB

Tudi letos smo aktivni v Mun klubu. Od petka do nedelje, 
1.–3. novembra 2019, smo bili na konferenci MunLaws v 
Ljubljani. Erik Kladošek, Lara Mavrič, Jurij Plej in Pia Rojs 
so na konferenci zavzeto zagovarjali svoja stališča. Vsak 
od dijakov si je ob prijavi na konferenco izbral področje, ki 
ga želi zagovarjati. 

Šolska improvizacijska liga je organizirana združba skupin 
improvizacijskega gledališča, pri katerem se dijaki 
spoznavajo z osnovami gledališke improvizacije in se urijo v 
javnem nastopanju ter kreativnem mišljenju na zabaven 
način. Dijaki ŠILE Prve gimnazije Maribor so kot mnogo let 
edini predstavniki s severovzhodne Slovenije vključeni v 
državno srednješolsko ligo improvizacijskih gledališč 
Slovenije, kjer tekmujejo s prav dobrimi rezultati in odličnimi 
predstavami. Rudolfovi majstri, kot se trenutno imenuje 
ekipa izbranih članov, so aktivni tudi ob številnih drugih 
prireditvah in priložnostih, kjer učinkovito predstavljajo svoje 
duhovite spretnosti. Seveda zmeraj v sožitju s publiko, ki z 
njihovih ustvarjalnih nastopov praviloma odhaja sproščena in 
dobrovoljna. 

ŠILA — GLEDALIŠKA IMPROVIZACIJA



Učenci so se postavili v vlogo delegatov in branili politična 
stališča izbrane države. Dijaki so bili uspešni in so si 
prislužili pohvalo strokovne komisije.

Miha Debenak, prof. 



MEŠANI PEVSKI ZBOR

Pod umetniškim vodstvom profesoric Polone Meke 
Ožinger in Maje Lutar delujejo različne vokalne zasedbe: 
Mešani pevski zbor Prve gimnazije Maribor, Dekliški zbor 
Prve gimnazije Maribor ter Moška vokalna skupina. Dijaki 
lahko v njih izražajo svojo kreativnost in ljubezen do 
glasbe ter razvijajo suveren nastop. Veliko pevcev je 
hkrati tudi odličnih instrumentalistov, ki lahko na nastopih 
pokažejo svoje znanje kot solisti ali del ansambla. Naše 
načelo je družiti se, sodelovati na lokalni in državni ravni 
ter promovirati šolo v širšem javnem prostoru. 

V šolskem letu 2016/17 so se pevci udeležili tekmovanja v
Pragi in se vrnili domov z zlatim priznanjem v kategoriji 
mešani pevski zbori in srebrnim priznanjem v kategoriji jazz, 
pop, gospel, spiritual.
Zbor sodeluje tudi v projektu klasičnih gimnazij, kjer se 
predstavijo zbori in s povezovanjem izmenjajo izkušnje, ter 
se vsako leto predstavi na reviji pevskih zborov.
Poleg priložnostnih nastopov vsako leto pripravi božični in 
letni koncert.

Polona Meke Ožinger, prof., in Maja Lutar, prof.



LIKOVNA DELAVNICA

Natalija R. Črnčec, prof. 

V likovni delavnici se dijaki srečujejo s praktičnim delom z 
različnimi likovnimi materiali, orodji ter različnimi likovnimi 
pristopi, s poudarkom na sodobnih likovnih praksah. 
Skozi proces ustvarjanja kot posamezniki doživljajo, 
razumejo in vrednotijo likovni svet in iščejo načine novih, 
izvirnih pristopov likovnega izražanja. Svoja dela 
predstavljajo v šolskih in drugih razstaviščih. V letošnjem 
letu smo pripravili več samostojnih razstav dijakov v 
razstavišču na hodnikih šole. S svojim risarskimi, 
slikarskimi in grafičnimi deli so se predstavili: Anastasija 
Travica, Gaja Gujt in Polina Stepanyan. Še posebej smo 
veseli samostojnih razstav dijakov četrtega letnika, ki 
svoja dela predstavijo v Mladinskem razstavišču Avla. 
Letos so to: Ajda Detiček, Nuša Simonič, Katja Kočevar 
in Aljaž Jazbinšek.

Likovno delavnico obiskujem že vsa tri leta šolanja na Prvi 
in z gotovostjo lahko trdim, da je to zame eden izmed 
najboljših delov šolanja. Pomembno se mi zdi, da likovna 
delavnica ni samo ustvarjanje, ampak tudi druženje s 
prijatelji in ostalimi, ki jih zanima umetnost. Delavnica je 
vedno polno zasedena: vsak drugi petek se zberemo po 
pouku in ustvarjamo, se pogovarjamo in odkrivamo nova 
področja umetnosti ter izpopolnjujemo že naučena 
znanja. 



Delo nam omogoča široka paleta materialov, ki jih 
uporabljamo pri različnih tehnikah (grafika, slikarstvo, 
risanje, modeliranje ...), opreme, kot so stojala, preše za 
tisk grafike, in seveda pomoč in znanje naše mentorice 
Natalije R. Črnčec ter ostalih mentorjev, ki jih povabimo 
medse, da se naučimo novega razmišljanja in 
ustvarjanja. Dela so prilagojena zmožnostim in 
zahtevam ter programu, ki ga izdela mentorica in je 
prilagodljiv tudi nam, kar se mi zdi zelo pomembno.



Zidovi Prve velikokrat pričajo zgodbe iz delavnice, saj 
dela iz likovne delavnice predstavimo na razstavah po 
šoli, seveda pa oblikujemo tudi samostojne razstave in 
razstave del, ki smo jih izdelali na taboru za likovnike. 
Razstavimo tudi dela z natečajev.
Delo predstavljamo tudi bodočim dijakom, ki si ogledajo 
dejavnosti in predstavitve predmetov na informativnih 
dnevih, ko mi, dijaki, s svojim znanjem in skupaj z 
mentorico pomagamo osnovnošolcem pri ustvarjanju ter 
jim nudimo vpogled na likovno umetnost na Prvi. 

Marko Balažič, 3. f 

ŠOLSKI ČASOPIS MRHOVINAR

„Radovednost je tolkalo na vrata učenosti,“ je nekdo 
nekoč rekel. Novinarji šolskega časopisa Mrhovinar niso 
edini, ki trkajo na ta vrata s tem, ko sebi in drugim 
zastavljajo vprašanja, so pa iz dogodka pripravljeni 
narediti zgodbo in jo skozi svoj pogled predstaviti 
drugim. 



Novinarji šolskega časopisa Mrhovinar niso edini, ki trkajo 
na ta vrata s tem, ko sebi in drugim zastavljajo vprašanja, 
so pa iz dogodka pripravljeni narediti zgodbo in jo skozi 
svoj pogled predstaviti drugim. Prvogimnazijci 
Prvogimnazijcem pišejo zgodbe, ki brez dvoma pritegnejo 
zanimanje tudi drugih bralcev. Šolski časopis Mrhovinar 
daje vsem dijakom naše šole možnost objave avtorskih 
prispevkov z različnih področij, kot so poezija, proza, 
fotografija. Sodelavci Mrhovinarja pa se dnevno urijo v 
številnih dejavnostih, kot so iskanje novih zanimivih tem, 
obiskovanje dogodkov, beleženje vtisov, urejanje besedil, 
fotografiranje, pogovori z intervjuvanci, sestankovanje, 
izmenjava mnenj, oblikovanje časopisa z ustreznimi 
računalniškimi orodji, sporazumevanje z vrstniki in 
mentorji. 

DEBATA

Prvi debatni turnir v tem šolskem letu je bil na »naši« 
Prvi. Debate se je udeležilo kar 47 ekip. Večino šolskih 
učilnic je napolnilo vsega skupaj 141 debaterjev s 14 
srednjih šol. Ker so dijaki želeli pridobiti še več znanja, 
so se oktobra udeležili debatnega tabora v Murski 
Soboti in več dni zavzeto pridobivali veščine debatiranja. 
Poleg rednih tedenskih srečanj so dijaki pridobivali 
znanje tudi na srečanju debaterjev v Ljubljani. V 
novembru so v prostorih Študentskega kampusa, pod 
vodstvom izkušenih mentorjev, spoznavali nove oblike 
argumentacije. Z novimi izkušnjami so dijaki še bolj 
suvereno nastopili na tekmovanjih. Odlično so se 
odrezali na decembrskem turnirju na II. gimnaziji 
Maribor, nič manj zavzeto pa niso debatirali na turnirju v 
Celju konec januarja. Dijaki so razpravljali v angleškem 
jeziku in odlično zagovarjali svoja stališča. Znanje 
angleščine bodo učenci uporabili še na vsaj treh 
tekmovanjih. Udeležili smo se mednarodnega 
debatnega tekmovanja v Ljutomeru in mnogo spletnih 
tekmovanj.

Mag. Tatjana Košič,  prof.

Miha Debenak, prof.



RAZISKOVALCI NA PRVI

Raziskovalna dejavnost na Prvi ima dolgo tradicijo. Dijaki 
že vrsto let uspešno sodelujejo in dosegajo uspehe v 
projektih »Mladi za napredek Maribora« v organizaciji 
Zveze prijateljev mladine Maribor na regijski ravni in 
»Gibanje znanost mladini« v organizaciji ZOTKS na 
državni ravni. 
S svojimi raziskovalnimi nalogami posegajo na različna 
področja – od zgodovine do fizike, matematike, biologije, 
kemije, informatike … ter tako pripomorejo k ugledu in 
uspehu naše gimnazije. Z zlatimi, s srebrnimi in z 
bronastimi priznanji so uspešni tudi na državnem nivoju, 
Prvo gimnazijo pa redno zastopajo tudi na Noči 
raziskovalcev v Mariboru.
Tudi letos so bili naši raziskovalci izredno uspešni. Na 
natečaju Mladi za napredek Maribora so dosegli dve tretji 
mesti, tri druga mesta in kar pet prvih mest. Raziskovalca 
Alja Podvinšek in Aleks Brumec sta tudi kandidata za 
nagrado dr. Brede Žerjal. Kot šola se je Prva gimnazija 
Maribor uvrstila na tretje mesto najuspešnejših šol. Devet 
od desetih nalog se je uvrstilo na državno tekmovanje, 
katerega izvedba pa je zaradi korona virusa pod 
vprašajem.

Ksenija Bračič Bračko, univ. dipl. inž. el.



RUŠIMO ZIDOVE

Novembra 2019 je minilo 30 let od odprtja meja med 
dotedanjim Vzhodnim in Zahodnim Berlinom in to 
obletnico smo obeležili tudi na Prvi gimnaziji. Padec 
zidu, kot običajno simbolično imenujemo ta dogodek, je 
imel velik pomen ne le za Nemce, temveč je bil prvi v 
nizu dogodkov, ki so spremenili Evropo, in je 
komunizem v tem delu sveta doživel dokončen poraz. 
Dobro leto in pol kasneje se je osamosvojila tudi 
Slovenija.

Aktiv profesoric nemščine

V šolskem projektu, ki smo ga poimenovali »Rušimo 
zidove« in je potekal v tednu med 18. in 22. novembrom, 
smo o obletnici padca zidu spregovorili pri urah nemščine. A 
ne le o Berlinskem zidu, tudi o današnjih »zidovih«, mejah 
med nami, smo se pogovarjali. V likovni delavnici so izdelali 
zanimivo instalacijo na zgornjem osrednjem stopnišču šole, 
v šolski knjižnici in na hodniku smo pripravili razstavo o 
zgodovini povojne Nemčije in Berlina. Na to temo smo 
poslušali zanimivo predavanje profesorja Mirnika, kot vesel 
zaključek dejavnosti pa smo v petek uživali na koncertu 
nemške glasbe, na katerem so igrali in peli naši dijaki. 



VEČ JEZIKOV ZNAŠ, VEČ VELJAŠ

Nemščino se večina dijakov uči kot drugi tuji jezik in 
učiteljice jim poskušamo približati tako jezik kot tudi 
kulturo. Zanje pripravljamo eno- ali večdnevne strokovne 
ekskurzije na nemško govoreče območje, kjer učenje 
poteka interdisciplinarno in v naravnem okolju. Dijaki 4. 
letnika so svoj jezik brusili v okviru strokovnih ekskurzij v 
Gradec, na Dunaj in po nemških mestih, kjer je služboval 
Primož Trubar. 
Z namenom, da bi dijaki jezik uporabili tudi v pisni obliki in 
s tem izkazali svojo kreativnost, izdajamo šolski časopis 
Echo. Le-ta povzema razmišljanja dijakov in opise 
različnih dejavnosti, ki so potekale med šolskim letom.  

NEMŠČINA

Urednica Irena Sovič je s svojim požrtvovalnim delom 
pustila velik pečat pri soustvarjanju časopisa.

Geoffrey Willans je dejal: »Nikoli ne razumeš enega 
jezika, dokler ne razumeš vsaj dveh.« 



Znanje jezika pa je potrebno kdaj preizkusiti tudi zunaj 
meja šole in to je možno s sodelovanjem na državnem 
tekmovanju v znanju nemškega jezika za dijake 2. in 3. 
letnika. Dijakinja letošnjega zaključnega letnika, Nika 
Škrinjar, je prejela zlato priznanje tako v 2. kot tudi v 3. 
letniku in se za nagrado udeležila jezikovnega tabora v 
Nemčiji.

Aktiv učiteljic nemščine

FRANCOŠČINA

Poleg rednega pouka francoščine ter individualnih 
konzultacij potekajo na šoli razne dodatne dejavnosti, s 
katerimi želimo dijake motivirati in obogatiti njihovo 
znanje francoščine ter poznavanje frankofonske kulture. 

TEKMOVANJA

Ponujamo priprave na tekmovanja iz znanja, izvajamo 
šolsko tekmovanje iz znanja francoščine ter francosko 
bralno značko Epi lecture. 
V zadnjih letih so se na državni vrh na tekmovanjih iz 
francoskega jezika uvrstile dijakinje Lena Kevorkijan, 
Tjaša Svetelšek, Eva Malovrh, Pia Krampl, Tjaša Simunić 
in Nikica Matanović. Eva Malovrh je bila s prevodom iz 
francoščine tudi absolutna slovenska zmagovalka na 
tekmovanju Juvenes translatores ter je na podelitvi 
nagrad aprila 2016 imela odmeven govor v Evropskem 
parlamentu v Bruslju.

LITERARNI IN GLASBENI DOGODKI

V juniju se na  Prvi odvija tradicionalno srečanje Rendez-
vous français, na katerem se dijaki vseh letnikov 
predstavijo s kratkimi dramskimi besedili, (lastno) 
poezijo, petjem in instrumentalno spremljavo, plesom. 
Vsako leto prav tako sodelujemo na vseslovenskem 
prazniku glasbe Fête de la musique. 



FRANKOFONSKI  DAN V CELJU 

Vsako leto meseca marca se udeležujemo 
Frankofonskega dneva, kjer prikažemo del sadov 
dodatnih aktivnosti dijakov.

FRANCOSKI ČASOPIS  »PAR LA FENÊTRE DE LA VIE« 

S šolskim letom 2016/2017 je luč sveta ugledal 
francoski časopis, v katerem lahko zasledimo zanimive 
prispevke dijakov ter se seznanimo z dogodki na naši 
šoli.

Simone Krampl, prof.

HEARTBEAT

Že dve desetletji skupina zagnanih Prvogimnazijcev, ki 
goji posebno strast do pisnega izražanja v angleščini, 
sodeluje pri nastajanju te edinstvene šolske publikacije. 
Letošnja izdaja ob 170. obletnici Prve gimnazije 
namenja posebno težo temu, za šolo pomembnemu 
dogodku in se na ta način pridružuje praznovanju.
Generacija, ki končuje šolanje na Prvi, je bila pri 
ustvarjanju Heartbeata še posebej aktivna in jo je zato 
potrebno še posebej pohvaliti. Med njimi je aktualna 
urednica in veliko zelo dejavnih avtorjev iz različnih 
oddelkov 4. letnika ter ostalih, ki so in še vedno s 
skupnimi močmi pomagajo pri nastajanju angleškega 
časopisa vsa leta šolanja na Prvi. Občasno sodelujemo 
tudi z našimi nekdanjimi pisci, bivšimi dijaki Prve, ki se z 
veseljem odzovejo povabilu in napišejo kaj kar tako, za 
dušo, ter nam zaupajo kaj o svojem življenju po Prvi. 
Želimo si, da bodo to tradicijo nadaljevali tudi letošnji 
maturantje Katja, Larisa, Irena, Stela, Nuša in Lucijan.

 Zorana Fabrici Robnik, prof. 



ZDRAVA ŠOLA

Slovenski mreži zdravih šol smo se priključili leta 2012, 
ker se zavedamo pomena in vpliva šolskega okolja na 
razvoj mladostnikov. Želimo, da dijaki razumejo zdrav 
življenjski slog širše, da ga razumejo kot prepletanje in 
medsebojno usklajeno delovanje na telesnem, 
duševnem, okoljskem in družbenem nivoju. S temi 
nameni in cilji vsako leto organiziramo in izvedemo 
predavanja ter delavnice za dijake, starše in delavce 
šole. 

Nekatera predavanja in delavnice so že stalnica in jih 
redno vključujemo v letni delovni načrt, in sicer za dijake 
1. letnika na temo Ljubezen in spolnost, za dijake 2. 
letnika  na temo Cepiva in cepljenje, za dijake 3. letnika 
na temo Zgodnje odkrivanje raka na dojki in za 4. letnike 
Pomen krvodajalstva in matičnih celic. Pri izvedbi 
omenjenih predavanj so nam v veliko pomoč različna 
društva študentov Medicinske fakultete Maribor. 



Za starše vsako leto organiziramo predavanja o varni 
uporabi interneta, za delavce šole pa predavanja o 
komunikaciji v razredu, stresu in temeljnih postopkih 
oživljanja. Aktualne vsebine kot rdečo nit projekta 
Zdrava šola tudi vključujemo pri razrednih urah (npr. 
projekt "To sem jaz", "Ko dijaka strese stres" in  
"Gibanje, prehrana in duševno zdravje").

Mag. Zdravka Hajdinjak, prof. 

in vodja šolskega tima "Zdrave šole"

MATEMATIČNE DEJAVNOSTI IN TEKMOVANJA

Dijaki Prve gimnazije Maribor se že vrsto let redno 
udeležujejo matematičnih tekmovanj, dosegajo tam dobre 
rezultate, ob tem pa so na šoli deležni spodbude in 
mentorstva pri izpopolnjevanju in nadgradnji svojega 
znanja.
Vsako šolsko leto na šoli, po navodilih državnih 
tekmovalnih komisij, organiziramo tekmovanje iz logike,
razvedrilne matematike in tekmovanje za Vegova 
priznanja. 
Da bi bili dijaki kar najbolje pripravljeni na tekmovanja, 
izvajamo v ta namen krožek iz logike, priprave na 
tekmovanje iz razvedrilne matematike in priprave na 
matematična tekmovanja za Vegova priznanja. Glede na 
interes dijakov izvajamo tudi priprave na Memoriado, 
nekateri dijaki pa se odločajo še za izdelavo raziskovalne 
naloge.



Še pred začetkom letošnjega šolskega leta, v zadnjih 
dneh avgusta, so zainteresirani dijaki na šoli reševali 
naloge s področja logike, sicer pa poteka krožek iz 
logike v prvih mesecih pouka in je namenjen pripravi na 
tekmovanje iz logike za šolsko in državno tekmovanje. 
Priprave na šolsko in državno tekmovanje iz razvedrilne 
matematike potekajo od novembra do konca januarja. 

Priprave na tekmovanje srednješolcev v znanju 
matematike za Vegova priznanja pa poleg 
individualnega dela z dijaki izvajamo v obliki dveh 
delovnih vikendov. Srečanj, ki potekajo v mesecu 
novembru in marcu, se udeleži veliko število dijakov 
vseh štirih letnikov. 





Zanje profesorji s Fakultete za naravoslovje in 
matematiko v Mariboru pripravijo zanimiva predavanja, 
članice aktiva in zunanji sodelavci pa vodimo reševanje 
zahtevnejših tekmovalnih nalog. V lanskem in letošnjem 
šolskem letu smo prvi matematični vikend izvedli v domu 
Planinka na Pohorju. 

Ta naša aktivnost je ti dve leti sofinancirana s strani 
projekta RaST, dijaki z udeležbo na matematičnih 
vikendih niso imeli nobenih stroškov. Povratne 
informacije dijakov so bile do sedaj zelo dobre, zato v 
aktivu nameravamo s tovrstnimi srečanji nadaljevati tudi 
v prihodnje. 

 Aktiv profesorjev matematike

FIZIKALNI KROŽEK

Na Prvi gimnaziji želimo dijakom, ki kažejo interes za fiziko, 
le to približati na višjem nivoju in z razširjenimi vsebinami 
učnega načrta. To vsekakor ni izvedljivo v času rednega 
pouka, zato profesorji organiziramo dodatne ure v okviru 
fizikalnega krožka in priprav na tekmovanja.
K fizikalnemu krožku so bili vključeni dijaki, ki jih zanima 
praktično eksperimentalno delo. Sestajali smo se dvakrat 
mesečno. V okviru krožka so dijaki načrtovali nove 
zanimive in zahtevnejše eksperimente, kar pomeni tudi 
iskanje primernih materialov, izdelavo pripomočkov in 
sodelovanje z zunanjimi institucijami. 



Eksperimente dijaki nato predstavijo v razredu, na 
informativnem dnevu in na fizikalnih srečanjih v okviru 
tekmovanj in konferenc, ki pa so letos žal odpovedana.

FIZIKALNA TEKMOVANJA

Fizikalna tekmovanja in priprave so namenjene dijakom, 
ki jih zanima teoretična obravnava zahtevnejših fizikalnih 
problemov. Namen tekmovanje je popularizacija fizike in 
spodbujanje nadarjenih dijakov za pridobivanje novih 
znanj. Z dijaki smo se dvakrat mesečno pripravljali na 
tekmovanje z dodatno obravnavo snovi in reševanjem 
nalog. Tekmovanje je načrtovano na treh nivojih: šolsko, 
regijsko in državno. Na šolsko tekmovanje se je v 
letošnjem šolskem letu pripravljalo 17 dijakov različnih 
letnikov. Vsi so se udeležili tudi šolskega tekmovanja. 
Najuspešnejših 7 dijakov se je uvrstilo na regijsko 
tekmovanje, ki pa letos še ni bilo izvedeno.
Uvrstitve in priznanja s tekmovanj in natečajev štejejo 
tudi za vpis na fakultete ter za pridobitev štipendij. Žal je 
letos veliko tekmovanj zaradi krizne situacije odpadlo, 
zato so dijaki kljub pripravam in trudu prikrajšani za 
tekmovanja in s tem seveda tudi za pridobitev priznanj.

Aktiv fizikov

INFORMATIKA

Na področju informatike so se dijaki udeležili 
mednarodnega tekmovanja iz računalniškega mišljenja 
Bober. 47 dijakov je prejelo bronasto priznanje, ena 
dijakinja se je uvrstila na državno tekmovanje. Prav tako 
sta se dve dijakinji uvrstili na državno tekmovanje FIT 
(Festival inovativnih tehnologij).

Ksenija Bračič Bračko, univ. dipl. inž. el.



ASTRONOMIJA — tekmovanje za Dominkovo 

priznanje

Šolskega tekmovanja so se udeležili 4 dijaki: Matevž 
Vaupotič (4F), Mojca Rob (3F), Rok Rojko (3C) in 
Patricija Vošner (4D). Dijak Matevž Vaupotič je za 
dosežek na šolskem tekmovanju prejel bronasto 
Dominkovo priznanje in se uvrstil na državno 
tekmovanje. Tudi tam je bil zelo uspešen: usvojil je 
zlato priznanje in pohvalo. Ker je na tekmovanju 
dosegel odlično uvrstitev, je bil povabljen na izbirni 
postopek za Mednarodno olimpijado iz astronomije in 
astrofizike 2020. V slovensko ekipo za Mednarodno 
olimpijado iz astronomije in astrofizike 2020 se mu po 
izbirnem postopku žal ni uspelo uvrstiti.

PRIMAfest

Na Prvi vsako pomlad organiziramo kulturno-umetniški 
festival Primafest. Festival je namenjen mladinski 
ustvarjalnosti na različnih kulturnih in celo športnih 
področjih. Dijaki pripravljajo program vse šolsko leto, pri 
delu jim pomagamo profesorji s svojimi mentorskimi 
izkušnjami. Primafest poteka tri dni. Med glavnimi 
šolskimi odmori in v popoldanskem času se dijaki 
preizkušajo v različnih športnih delavnicah in spremljajo 
izpovedi umetnikov na gledališkem, glasbenem, 
plesnem in likovnem področju. Festival pa ne navdušuje 
le mladih, saj so običajno v občinstvu med gimnazijci 
tudi njihovi starši in drugi gostje. Seveda pa ne gre 
pozabiti na osrednji dogodek festivala – koncert šolskih 
bendov. Na zadnji dan festivala dijaki priredijo koncert 
vseh šolskih bendov. Ker je mladim glasba zelo 
pomembna, je prireditev odlična priložnost, da 
glasbeniki pokažejo svojo ustvarjalnost. Koncert je 
vselej dobro obiskan, dijaki pa navdušeni. 

Miha Debenak, prof.

Dean Flajsinger, prof.





Športna tradicija Prve gimnazije Maribor sega globoko v 
preteklost. Mnogi naši dijaki so dosegli vrhunske športne 
rezultate in se uveljavili kot športniki v svetu. Med njimi 
zaslužita posebno pozornost košarkar Ivo Daneu in 
teniška igralka Mima Jaušovec. Na Prvi gimnaziji se 
zavedamo, da zdrav duh v zdravem telesu pomembno 
vpliva na razvoj mladostnikov in športu posvečamo 
veliko skrb. 

ŠPORT NA PRVI

Trudimo se, da dijakom športnikom omogočimo, da  
uspešno usklajujejo učne in športne obveznosti. V 
letošnjem šolskem letu smo si pridobili tudi certifikat 
Športnikom prijazno izobraževanje, ki ga podeljuje 
Olimpijski komite Slovenije.



Priznanje podeljuje šolam, ki se trudijo spodbujati 
dvojno kariero in zagotavljajo športnikom prijazno 
izobraževanje. Naši dijaki se udeležujejo skoraj vseh 
tekmovanj, ki so organizirane v okviru Športa mladih, in 
so vključeni v bogat nabor dejavnosti OIV. 

Tudi letošnja generacija maturantov se je vpisala v 
športno zgodovino naše šole po visokih uvrstitvah na 
področnih in državnih tekmovanjih ter nadaljuje tradicijo 
uspešnih športnikov. Med mnogo športnimi uspehi 
izpostavljamo žensko rokometno ekipo. Rokometašice 
Kaja Trifkovič, Sara Petrovič, Sara Žunič, Tinkara 
Senegačnik Jakovac in Lana Cigan so branile barve 
šole, bile področne prvakinje in se uvrstile na državno 
tekmovanje vsa štiri leta. V šolskem letu 2017/18 so 
dosegle četrto mesto med vsemi srednjimi šolami v 
Sloveniji. Prav tako so naši rokometaši Luka Povše, 
Anže Mlakar, Gašper Kapel, Peter in Jaro Vezjak 
dosegali odlične rezultate na področnem tekmovanju. V 
šolskem letu 2017/18 so se uvrstili v polfinale državnega 
tekmovanja. Štiriletna člana šolske ekipe v odbojki sta 
bila Peter in Jaro Vezjak. Šolska ekipa se je v vseh štirih 
letih uvrstila na državno tekmovanje. 



Aktiv športne vzgoje

Jaro in Peter sta tudi državna prvaka v judu in hkrati 
dosegata odličen učni uspeh. Tudi naše dijakinje 
odbojkarice so se vsa štiri leta uvrščale na državno 
tekmovanje, barve šole je štiri leta zastopala Maruša 
Glinšek. Vse naštete uspehe so dopolnili naši deskarji z 
odličnimi rezultati: Jurij Frešer, stalni član šolske ekipe, 
državni prvak v šolskem letu 2018/19 posamezno in 
ekipno; Dominika Kovačič, stalna članica šolske ekipe v 
deskanju in alpskem smučanju, večkratna področna 
prvakinja, državna prvakinja med posameznicami in 
ekipno; Iva Lorenčič, redna članica šolske ekipe v 
deskanju na snegu, ekipna prvakinja 2018/19. 



Šolski sklad 2019/2020

Oblikovala:
Lara Kocbek

Uredniški odbor:
Miha Debenak, prof., in Metka Kostanjevec, prof.

Lektoriranje:
Metka Kostanjevec, prof.

Tisk:
Grafiti studio


