


Lon Watters je nekoč rekel: 

»ŠOLA JE ZGRADBA 
S ŠTIRIMI STENAMI 
IN PRIHODNOSTJO 

VMES.« 
Prva gimnazija in njeni dijaki to dokazujejo že 
vrsto let. Prihodnosti nam ne dajejo samo 
profesorji, največ namreč pridobimo z vsemi 
obšolskimi aktivnostmi in dogodki, ki jih naša 
lepotica na Maistrovem trgu ponuja. 
Omogoča nam, da razvijamo svoje talente, 
zanimanja in sposobnosti na najrazličnejših 
področjih. Ta nam popestrijo naše vsakdanje 
dijaško življenje, prav tako pa služijo 
povezovanju dijakov različnih letnikov med 
seboj in so eden glavnih načinov, kako 
spoznavamo nove prijatelje. Ti nam polepšajo 
dijaška leta. Ob tem pa delamo nekaj, kar 
imamo radi, in ne da bi se tega zavedali, 
pridobivamo izkušnje. Tukaj lahko tudi 
opazimo tisto prihodnost, ki se skriva tam. 

Vse to  nam omogoča Šolski sklad Prve 
gimnazije Maribor, h kateremu prispevajo 
starši, sponzorji in tudi dijaki sami, ki v ta 
namen že več let organiziramo bazarje in 
koncerte. Šolski sklad dijakom ponuja 
razvijanje talentov in sposobnosti na različnih 
področjih, prav tako  pa pomaga finančno 
šibkim dijakom. Del prispevkov je med 
drugim namenjen gledališki šoli, izdaji šolskih 
časopisov, pevskemu zboru, debatnemu 
klubu, ekipi Šile ter udeležbi na tekmovanjih in 
natečajih doma in v tujini. 

Veseli smo vsakega vašega prispevka, saj nam 
na ta način pomagate uresničiti cilje, dijakom 
pa pomagate najti njihovo prihodnost.

Lara Mavrič, predsednica dijaške skupnosti PGM



Spoštovani starši,

v šolskem letu 2021/2022 smo 
uspešno nadaljevali naše poslanstvo 
in poskušali uresničevati cilje, ki smo 
si jih zadali pred začetkom leta. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem 
podpornikom šolskega sklada, ki ste s 
svojimi prispevki in donacijami 
omogočili, da se lahko dijaki poleg 
rednega šolskega programa 
udejstvujejo v različnih obšolskih 
dejavnostih in izpopolnjujejo svoje 
znanje na področjih, ki jih zanimajo in 
kamor bi morda po končani maturi 
želeli usmeriti svojo izobraževalno 
pot in kariero. 

Prav posebno vlogo pa ima šolski 
sklad tudi zaradi pomoči dijakom iz 
socialno šibkejših družin, ki 
potrebujejo naš prispevek, da se 
lahko vsaj približno enakovredno 
izobražujejo. Na tem področju bi si 
želel, da bi lahko v bodoče storili še 
več. V Sloveniji skozi različne 
dobrodelne projekte dokazujemo, da 
nam ni vseeno za sočloveka in si 
želimo pomagati. 

Vabim vas, da z našimi majhnimi 
prispevki še povečamo razpoložljiva 
sredstva sklada in omogočimo vsem 
dijakom kar se da pestro, raznoliko in 
predvsem brezskrbno izobraževanje. 

Mag. Samo Stonič, predsednik ŠS PGM



Spoštovane in spoštovani.

Šolski sklad Prve gimnazije Maribor ima 
dolgo tradicijo in omogoča 
nadstandardne priložnosti za naše dijake. 
V vseh letih od njegove ustanovitve do 
danes se je zvrstilo nešteto dobrih zgodb, 
na katere smo zelo ponosni. 

Za mlade so te in mnoge druge 
dejavnosti priložnost 
za obogatitev znanj in karierno orientacijo 
na poti v odraslost. Poleg tega pa šolski 
sklad omogoča finančno pomoč 
učencem v socialni stiski in 
nadstandardno opremo za še 
kakovostnejše pedagoško in učno okolje. 

Ni namreč samoumevno, da so starši, 
skrbniki, donatorji in sponzorji 
pripravljeni pomagati. Zato smo toliko 
bolj hvaležni, da nam je tudi v tem 
šolskem letu uspelo ohraniti vaše 
zaupanje v sklad. Ob tem ste izkazali tudi 
solidarnost, saj z zbranimi sredstvi 
pomagamo dijakom v socialni stiski. 
Nanizali smo mnogo uspehov na različnih 
področjih, v nadaljevanju so 
izpostavljene zgolj tiste dejavnosti, za 
katere smo potrebovali gmotno pomoč. 
Seveda pa niso pomembni samo dosežki 
učencev, marveč pridobivanje novega 
znanja, izkušenj, utrjevanje prijateljstev in 
mnogo drugega, dobrega, kar omogoča 
naš sklad. Hvala za zaupanje in za vaš 
prispevek, ki ga bomo skrbno porabili za 
vse dejavnosti, ki jih še načrtujemo. 

Uredniški odbor Šolskega sklada PGM



V Heartbeatu dijaki objavljajo svoja prozna 
dela in poezijo, poročajo s potovanj in šolskih 
strokovnih ekskurzij, se lotevajo različnih 
poljudnih tem, ki zanimajo najstnike, in jih pri 
tem tudi kritično vrednotijo. Nastajanje 
časopisa jim predstavlja avtorski, 
organizacijski in oblikovalski izziv. 

ANGLEŠČINA ... 
V letošnjem letu so v aktivu angleščine 
potekale številne dejavnosti. Obeležili smo 
dan jezikov, sodelovali z Amnesty 
International, pisali besedila za šolski časopis 
v angleščini Heartbeat in imeli učne ure, pri 
katerih so se nam pridružili tudi gostujoči 
dijaki iz Nemčije in Danske. Pripravili smo 
gradivo za informativni dan in sodelovali z 
rojeno govorko iz Kanade. Organizirali in 
izvedli smo šolsko tekmovanje iz bralne 
značke za dijake od 1. do 3. letnika. Dijaki 3. 
letnika so lahko obiskovali OIV-vsebine v treh 
sklopih: priprava na tekmovanja, poezija, 
kritično razmišljanje. Za dijake 3. letnika smo 
pripravili in izvedli šolsko tekmovanje, pri 
čemer smo dijakom omogočili še dodatno 
poglobljeno pripravo na regijsko ter državno 
tekmovanje. 

... 
IN HEARTBEAT

V preteklih letih je naš šolski časopis v 
angleščini doživel pravi mali preporod, saj je bil 
izdan celo na 80 straneh.

V vsakem šolskem letu izide en izvod te dijaške 
publikacije, za katero sodelujoči dijaki pišejo 
svoje prispevke čez vse šolsko leto. Občasno 
sodelujemo tudi z nekdanjimi dijaki naše šole, 
ki se še vedno z veseljem odzovejo povabilu in 
napišejo svoje refleksije ali pa tudi nekaj kar 
tako, za dušo, ter nam povedo kaj o svojem 
življenju po zaključku šolanja na Prvi gimnaziji. 



V Heartbeatu dijaki objavljajo svoja prozna 
dela in poezijo, poročajo s potovanj in šolskih 
strokovnih ekskurzij, se lotevajo različnih 
poljudnih tem, ki zanimajo najstnike, in jih pri 
tem tudi kritično vrednotijo. Nastajanje 
časopisa jim predstavlja avtorski, 
organizacijski in oblikovalski izziv. 

Zorana Fabrici Robnik, prof.

ŠOLSKI ČASOPIS 
MRHOVINAR
Mrhovinar je šolski časopis Prvogimnazijk in 
Prvogimnazijcev – mladih novinarjev, literatov, 
ilustratorjev, fotografov in oblikovalcev. 
Dijaki v uredništvu Mrhovinarja sodelujejo v 
številnih dejavnostih, kakršne so iskanje novih 
zanimivih tem in prispevkov, pisanje in urejanje 
besedil, načrtovanje dela, pogovori z 
intervjuvanci, obiskovanje dogodkov, beleženje 
vtisov, fotografiranje, sestankovanje, 
sporazumevanje z vrstniki in mentorji, priprava 
koncepta publikacije, oblikovanje časopisa z 
računalniškimi orodji. 

Mag. Tatjana Košič, prof.
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Tudi letos smo v  mesecu februarju  na Prvi 
gimnaziji Maribor v okviru OIV-programov 
pripravili novo izdajo šolskega časopisa v 
francoščini Par la fenȇtre de la vie. 
Vključeni  so bili dijaki vseh letnikov, ki se učijo 
francoščine, in sicer tako pri idejni zasnovi kot 
pri pripravi prispevkov. Časopis je ponovno 
oblikovala urednica Gaja Gujt, zdaj že 
maturantka. Pri lektoriranju nas je podprla 
naravna govorka, profesorica Caroline Le 
Chatal.
Časopis smo posredovali tudi  Ambasadi 
Republike Francije v Sloveniji ter Francoskemu 
inštitutu v Ljubljani.

FRANCOSKI 
ČASOPIS PAR 
LA FENÊTRE 
DE LA VIE

Simone Krampl, prof.



V šolskem letu 2021/22 so se na šolskem 
tekmovanju iz francoščine odlično odrezale 4 
dijakinje četrtega letnika: Ilja Jahić, Čarna 
Lampret, Eduarda Ferenc Pedral in Luna 
Gajšek, ki so se uvrstile na državno tekmovanje. 
To je potekalo 26. 3. 2022 na Gimnaziji Jožeta 
Plečnika V Ljubljani. Žal se tekmovanja zaradi 
bolezni dve dijakinji nista udeležili, Luna Gajšek  
pa je prejela bronasto priznanje.

Simone Krampl, prof.

ŠOLSKO IN 
DRŽAVNO 
TEKMOVANJE 
IZ ZNANJA 
FRANCOŠČINE



V likovni delavnici se dijaki srečujejo s  prak-
tičnim 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 ter z likovnimi 
prispevki sodelujejo v drugih dejavnostih šole 
(likovna podoba Prešernovega natečaja, ki jo 
je izdelala Ajda Kirbiš; likovna podoba 
knjižnih kazalk Bralne značke PGM ...). 

LIKOVNA 
DELAVNICA 

Letošnje leto smo začeli v avgustu s skupinsko 
razstavo skupaj z likovno delavnico II. 
gimnazije. V sodelovanju z Mladinskim 
kulturnim centrom in Lutkovnim gledališčem 
Maribor smo v kletnem razstavišču Minoritske 
cerkve pripravili razstavo Ljubi – ne ljubi. Na 
razstavi so z naše delavnice razstavljali: Lara 
Mavrič, Tonka Protner, Maja Horvat, Eva 
Sliškovič, Amanda Brglez, Ajda Kirbiš, Tarja 

Zupančič Danko, Aleksandra Mohorko, Julija 
Fajt, Sara Vogrinec, Lara Krajnc, Dunja 
Jaušovec, Matija Halič Bučar, Melanie Jurko, 
Aleksandra Anastasova.

Veseli smo, da v letošnjem letu delo poteka v 
šoli, kjer lahko izmenjujemo kreativnost in se 
medsebojno bogatimo tudi v srečanjih z bivšimi 
dijaki, kot je bilo septembrsko srečanje z 
akademskim slikarjem Dominikom Olmiahom 
Križanom, ki nam je predstavil nastanek in 
restavracijo freske v učilnici 4. a. 

Posebej pomemben del likovnega sveta na 
Prvi gimnaziji so razstave v Mladinskem 
razstavišču Avla v spletni galeriji e-Avla. V 
septembru smo pod mentorstvom dr. Nataše 
Smolič uspeli realizirati razstavo 4 umetnice za 
170 let+1. 

Prav tako smo v februarju lahko občudovali 
nagrajena dela letošnjega Prešernovega 
natečaja. V aprilu se je v razstavišču s 
samostojno razstavo Cum Laude predstavila 
Maja Horvat. 
V razstaviščih na hodnikih šole smo vse leto 
predstavljali likovna dela, ki so nastajala v 
likovni delavnici ali pri pouku likovnega 
snovanja. 

Šolsko leto zaključujemo s prav posebnim 
sodelovanjem. Po srečanju z ilustratorjem in 
oblikovalcem Nenadom Cizlom smo v 
sodelovanju z Mariborsko knjižnico in likovno 
delavnico II. gimnazije Maribor pripravili 
likovna dela za razstavo likovnih del 14 zgodb 
ljudi, ki si drznejo.

Natalija R. Črnčec, prof.
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Aprila je bil na Prvem odru koncert dijakov PGM. 
Dijaki glasbeniki so v akustični izvedbi predstavili 
domače in tuje popularne skladbe. 

Bojan Kranjc, prof.

MUZIKA



Glasbena skupina Prve gimnazije Maribor, v 
kateri so svoje glasbene talente in moči združili  
Anja Zimet (vokal in bas kitara), Alja Klemenčič 
(kitara), Čarna Lampret (bobni in tolkala), Luka 
Golob (spremljevalni vokal, bas in ritem kitara, 
klaviature) in Mai Štiglic (vokal in kitara), je 
nastala leta 2019 z namenom, da nastopijo na 
informativnih dnevih Prve gimnazije Maribor. 
Čeprav so se sprva pripravili le na en nastop, ta 
še zdaleč ni bil zadnji. Začeli so nastopati na 
šolskih prireditvah, nadaljevali s celovečernim 
akustičnim koncertom v mariborski kavarni 
Čajek, med epidemijo pa so se odločili, da bodo 
še ustvarjalnejši, in nastale so prve avtorske 
skladbe. Začeli so snemati videospote, pisati 
besedila in nastopati po vsej Sloveniji. 
Leta 2020 so zmagali na natečaju CityBand2020, 
letos pa so se udeležili tekmovanja Špil liga, kjer 
so za zdaj v finalu.
Tudi letos so nastopili na Primafestu, ustavili pa 
so se tudi v studiu 13 RTV Slovenija, kjer so bili 
gostje v oddaji Gymnasium.

Metka Kostanjevec, prof.

STHENGE



Na Prvi vsako pomlad organiziramo 
kulturno-umetniški festival Primafest. Festival je 
namenjen dijaški ustvarjalnosti na različnih 
kulturnih in športnih področjih. Med glavnimi 
šolskimi odmori smo se tudi letos preizkušali v 
športnih dejavnostih, pekli smo palačinke, plesali 
in se zabavali. Seveda nismo pozabili na osrednji 
dogodek festivala – koncert šolskih bendov. Bilo 
je prima.

Dr. Miha Debenak, prof. 

PRIMAFEST



Tudi v šolskem letu 2021/22 smo v okviru 
dejavnosti za klasike organizirali nekaj 
dogodkov in ekskurzij.

Tekmovanje v znanju 
latinščine
Nekaj klasikov 3. letnika se je udeležilo 
državnega tekmovanja v znanju latinščine, ki ga 
organizira Društvo za antične in humanistične 
študije in je letos potekalo na Škofijski klasični 
gimnaziji v Ljubljani.
Dijaki Prve gimnazije so osvojili tri bronasta 
priznanja (Katarina Golc, Luka Podvršnik in 
Neža Malek), Alja Arko pa se je uvrstila na 
drugo mesto in tako osvojila zlato priznanje. 
Summa cum laude!

Srečanje dijakov 
slovenskih gimnazij s 
programom klasična 
gimnazija v Celju

CLASSICA 
MMXXII

12. maja smo se udeležili antičnih olimpijskih 
iger na I. gimnaziji v Celju, ki se je za en dan 
spremenila v antično Olimpijo. Tam se je zbralo 
pet šol, ki so zastopale različne grške polis. Prva 
gimnazija se je borila pod imenom mesta 
Nemeja. Naši Nemejci so se, kot so tudi 
zaprisegli, borili srdito, a pravično. Dosegli smo 
dve drugi mesti – Lana Rašić v skoku v daljino z 
utežmi in Valentin Žmak v suvanju 
5-kilogramske krogle. Naš Herakles Matija Kos 
Durjava pa je v svoji paradni disciplini, 
rokoborbi, dosegel prvo mesto. 

Ekskurzije
V začetku šolskega leta so bili dijaki 1. in 3. 
letnika na enodnevni ekskurziji v Šempetru in 
Celju ter tam odkrivali sledi antike in kasnejših 
obdobij. 
V mesecu maju so se klasiki 3. letnika končno 
odpravili tja, kamor vodijo vse poti – v večni 
Rim. 
V začetku junija so se klasiki 2. letnika med 
potepanjem po Sloveniji in hrvaški Istri tri dni 
učili in situ.
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učili in situ.

Barbara Damjan, prof.





V okviru MKUD Prva gimnazija Maribor že 25 let 
deluje tudi Gledališka šola, ki je organizirana kot 
obšolska dejavnost. Skozi štiriletno gledališko 
izobraževanje ponudi mladim ustvarjalcem 
vpogled v različne odrske izraze, od giba in 
govora do igre z lutko ter alternativnega 
gledališča. Srednješolci se tako izobražujejo v 
kompleksno zasnovanem programu, ki jih ne 
pripravlja zgolj na morebitno profesionalno 
kariero, temveč vzgaja gledališko osveščene in 
razgledane gledalce.
Skozi kreativen proces dijaki spoznavajo vse 
segmente gledališkega dela: scenografijo, 
oblikovanje luči in zvoka, osnove režije in 
dramaturgije … Vzporedno z izobraževanjem 
posvečamo velik del pozornosti ozaveščanju 
skrbnega ravnanja z »njihovim« matičnim 
prostorom (Prvi oder),  prenovljenim in 
opremljenim v sodelovanju MKUD-a in Šolskega 
sklada Prve gimnazije, ki temelji na prispevkih 
staršev. 
Veliko sredstev za delovanje društva in 
gledališke šole uspemo pridobiti iz občinskih in 
državnih javnih razpisov. Pomemben vir 
financiranja za ohranjanje naše dejavnosti v 
želenem obsegu je tudi Šolski sklad Prve 
gimnazije. Poleg finančnih virov je zelo 
pomembno skrbno in odgovorno delo 
profesorjev, ki ga opravljamo prostovoljno.
Dokazi za kontinuirano kakovost so nagrade, ki 
jih mladi ustvarjalci prinašajo s številnih domačih 
in mednarodnih festivalov. Med njimi so 
Linhartove zlate značke (najvišja nagrada 
slovenskih ljubiteljskih gledališč), nagrade 
Vizionar (najvišja nagrada slovenskih mladinskih 
gledališč) in Priznanje vrhunske kakovosti, ki so 
ga mladi kulturniki prejeli na mednarodnem 

GLEDALIŠKA 
ŠOLA PGM

festivalu ljubiteljskih gledališč Mondial du 
Theatre v Monaku. 

V letošnji sezoni je bila na državnem gledališkem 
srečanju Vizije naša lutkovna predstava za 
mladino in odrasle Naj bo Lučka razglašena za 
najboljšo lutkovno predstavo v celoti. Dve naši 
dijakinji sta prejeli Vizionarja – Čarna Lampret za 
gledališko igro v predstavi Imeli smo srečo in 
Petja Golec Horvat za igro ter glasbo v predstavi 
Naj bo Lučka. S predstavo Maus smo se lani 
avgusta uspeli uvrstiti na mednarodni festival 
ljubiteljskih gledališč Mondial du Theatre v 
Monte Carlu, kjer smo prejeli priznanje visoke 
kakovosti. V poletnih mesecih se bomo z dvema 
predstavama udeležili mladinskega gledališkega 
festivala v Švici. 
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Predsednica MKUD Prva gimnazija Maribor 
Tjaša Klanjšček, prof.



Na Prvi gimnaziji vsako leto 3. decembra 
razpišemo Prešernov natečaj, na katerem 
izbiramo najboljše prispevke na področjih 
literature, likovne umetnosti in glasbe. Na 
letošnji natečaj je prispela bogata bera likovnih 
in literarnih izdelkov. Strokovne komisije so 
prispela dela skrbno pregledale in podelile 
nagrade. Med nagrajenimi dijakinjami so letos 
kar tri četrtošolke.
Na literarnem področju sta navdušili Nika 
Gamser iz 4. e ter Luša Maučec iz 4. a. Nika 
Gamser je prejela tretjo nagrado za nenaslov- 
ljen zbir 14 pesmih. Komisijo je prepričala s 
pesmimi, ki dokazujejo njeno igrivost in 
sposobnost raziskovanja oblik lastnega 
pesniškega izraza. Svoja občutja je ubesedila s 
paleto radoživih in čutnih podob, ki prikazujejo 
harmoničen, s svetlobo in upanjem prežet svet.

PREŠERNOV 
NATEČAJ 
2022

Drugo nagrado je prejela Luša Maučec za pesem 
Pismo človeštvu. V njem bralca vodi po  
eksistenčnem kaosu z ironično distanco, ki se 
zgosti v podobi morebitnega srečanja z Zemljani.  
S precizno izraznostjo pesniškega jezika je s  
Pismom človeštvu vehementno predstavila 
povsem samosvoje videnje sveta.
Na likovnem področju je pohvalo prejela 
četrtošolka Marija Klara Lovrec. Komisijo je 
prepričala z družbenokritičnim odnosom do sveta. 
V svojih majhnih podobah Marija Klara ponuja 
zrcalo, v katerem uzremo lastno vzvišenost v 
odnosu do narave, rastlin in živali. Njena na prvi 
pogled humorna kreacija »maturantske obleke« iz 
uporabljenih in razkuženih zaščitnih mask pa 
vzbuja zaskrbljujočo misel o tem, ali bo družba 
sposobna ponovno vzpostaviti sproščene in 
prijazne odnose. 
Vsem dijakinjam iskreno čestitamo. S svojim 
ustvarjanjem so v štirih letih šolanja na gimnaziji 
pokazale veliko mero talenta in razvijale svoje 
potenciale. Na Prvi gimnaziji so se od nekdaj kalili 
odlični umetniki in veseli smo, da nove generacije 
nadaljujete to bogato tradicijo. Želimo vam, da bi 
z ustvarjanjem nadaljevale tudi v prihodnje.
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Jan Svenšek

Nina Koper, prof.



NEMŠČINA

Aktiv profesoric nemščine

Poleg učenja nemščine pri pouku veliko dijakov 
svoje znanje nadgrajuje v okviru drugih 
dejavnosti. Tako so tudi letos mnogi sodelovali 
na bralnem tekmovanju Pfiffikus, za kar so 
najboljši prejeli priznanja. 

Kiara Katan in Nika Čeh iz tretjega ter Marcel 
Kodrin in Nika Pavletič iz 4. letnika so se uvrstili 
tudi na državno tekmovanje v znanju nemščine, 
ki je letos potekalo v Ljutomeru. Kiara je prejela 
srebrno priznanje. 

Vsako leto izide šolski časopis v nemščini Echo, 
v katerem dijaki skozi pisanje o aktualnih 
dogodkih pokažejo svojo kreativnost in izražajo 
mnenja. 



ŠPANŠČINA
Tudi v letošnjem šolskem letu so se naše 
dijakinje udeležile šolskega in državnega 
tekmovanja iz španščine. Na šolskem 
tekmovanju so bile uspešne dijakinje Lara 
Žigon, 3. b, Brina Paulina Dežman, 3. f, Barbara 
Nikolina Roškar, 4. b in Špela Malek, 4. g., ki so 
se uvrstile na državno tekmovanje. Na državnem 
tekmovanju je srebrno priznanje dosegla 
dijakinja Nikolina Barbara Roškar iz 4. b-razreda. 
Čestitamo. 
Dr. Eva Škobalj, prof.

Državno tekmovanje iz znanja zgodovine je v 
šolskem letu 2021/2022 potekalo v Postojni. 
Zlato priznanje sta prejela Filip Rojs iz 4. a in 
Luka Podvršnik iz 3. b.

ZGODOVINA

Boris Ferk, prof.



Pod mentorstvom dr. Bora Sojarja Voglarja in 
Jerneje Marušič so se v šolskem letu 2021/22 
izvrstno odrezali tekmovalci iz znanja 
psihologije. Na šolskem tekmovanju 13. januarja 
2022 se je pomerilo 26 dijakov in dijakinj iz 3. in 
4. letnika, bronasta priznanja pa jih je prejelo 11: 
Alja Arko, 3. a, Lana Banjanin, 4. c, Katarina Golc, 
3. b, Ilja Jahić, 4. b, Pia Šabeder, 3. b, Tia Nerat 
Tomc, 4. g, Luka Podvršnik, 3. b, Maša Pohar, 
3. a, Tadej Plošinjak, 3. b, Maja Mok, 3. a in Špela 
Kežmah, 3. a.
Prve tri (Alja Arko, Lana Banjanin, Katarina Golc) 
so se uvrstile na državno tekmovanje. 25. marca 
2022 so se v konkurenci 129 dijakov in dijakinj iz 
vse Slovenije na Gimnaziji Novo mesto pomerile 
v znanju iz poglavij učenja in spomina. Vse tri 
dijakinje so prejele srebrno priznanje Zveze za 
tehnično kulturo Slovenije.
Čestitamo!

Najvišje nagrajena 
raziskovalna naloga na 
Prvi gimnaziji Maribor je 
bila iz psihologije

V šolskem letu 2021/22 je na natečaj 
raziskovalnih nalog Zveze prijateljev mladine: 
Mladi za napredek Maribora svojo nalogo 
prijavila tudi dijakinja Katarina Lucija Cvikl iz 4. c. 

TEKMOVANJE IZ 
ZNANJA 
PSIHOLOGIJE 

Raziskavo z naslovom »Vpogled v popularne 
dijake: kdo so, njihove lastnosti in povezanost 
z razredno klimo« je 30. marca 2022 
zagovarjala na regijskem tekmovanju in 
dosegla najvišje število točk, 1. mesto in zlato 
priznanje v svoji kategoriji. Z uvrstitvijo v 2. 
krog državnega natečaja je dijakinja 
predstavila svojo raziskavo z uporabo 
sociometrične tehnike in osebnostnega testa 
tudi v Murski soboti 16. maja 2022 v 
konkurenci najboljših 6 raziskovalnih nalog v 
Sloveniji. Katarina Lucija Cvikl pod 
mentorstvom dr. Bora Sojarja Voglarja je na 
državnem nivoju prejela srebrno priznanje. 
Zveze za tehnično kulturo Slovenije.
Čestitamo!
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dosegla najvišje število točk, 1. mesto in zlato 
priznanje v svoji kategoriji. Z uvrstitvijo v 2. 
krog državnega natečaja je dijakinja 
predstavila svojo raziskavo z uporabo 
sociometrične tehnike in osebnostnega testa 
tudi v Murski soboti 16. maja 2022 v 
konkurenci najboljših 6 raziskovalnih nalog v 
Sloveniji. Katarina Lucija Cvikl pod 
mentorstvom dr. Bora Sojarja Voglarja je na 
državnem nivoju prejela srebrno priznanje. 
Zveze za tehnično kulturo Slovenije.
Čestitamo!

Dr. Bor Sojar Voglar, prof.



Najvišje nagrajena 
raziskovalna naloga na 
regionalnem tekmovanju 
Mladi z napredek 
Maribora je bila s Prve 
gimnazije Maribor 
V šolskem letu 2021/22 sta se na natečaj 
raziskovalnih nalog Zveze prijateljev mladine: 
Mladi za napredek Maribora s svojo nalogo s 
področja sociologije prijavili in nato tudi izvrstno 
odrezali dijakinji Prve gimnazije Maribor – Teja 
Vrečko iz 3. e in Lara Mavrič iz 3. a. Izvedli sta 
raziskavo z naslovom Življenje na ulici v 
Mariboru, v kateri sta obravnavali življenje 
brezdomcev na območju Maribora, njihove 
strategije preživetja, odnos družbe do njih ter 
vlogo občine pri zagotavljanju pomoči ter skrbi 
za ljudi, ki se znajdejo v vlogi brezdomca. Gre za 
pomembno sociološko tematiko z izrazito etično 
dimenzijo ter socialno noto, saj smo žal še vedno 
prepogosto priča mnenju in predsodkom ljudi, 
da so brezdomci sami krivi za svojo situacijo, 
čeprav je to v resnici nemalokrat daleč od 
stvarnih primerov. Naloga obravnava eno od 
marginalnih družbenih skupin, ki je  
stigmatizirana in porinjena na rob družbe.
Teja in Lara sta pri raziskovanju poleg 
sekundarnih virov izvedli tudi fokusne intervjuje 
z brezdomci iz Zavetišča za brezdomce 

TEKMOVANJE IZ 
ZNANJA 
SOCIOLOGIJE

Nadškofijske Karitas Maribor ter polstrukturirane 
intervjuje z vodjo Zavetišča za brezdomce CSD 
Maribor in z njihovo socialno delavko, pa tudi z 
bivšim brezdomcem, s čimer sta zagotovili zelo 
poglobljeno, celovito in objektivno obravnavo 
tematike brezdomstva. 
Dijakinji sta 28. marca 2022 svojo raziskovalno 
nalogo predstavili in zagovarjali na regijskem 
tekmovanju in v konkurenci sedmih 
raziskovalnih nalog, od tega treh z II. gimnazije 
Maribor, dveh s III. gimnazije  Maribor in ene iz 
Dijaškega doma Drava Maribor, dosegli najvišje 
število točk. Dijakinji Teja Vrečko in Lara Mavrič 
sta tako pod mentorstvom Blanke Pokeršnik, 
prof., dosegli 1. mesto ter srebrno priznanje v 
svoji kategoriji. Prav tako sta se uvrstili na 
državno raven, kjer sta dosegli bronasto 
priznanje. Obema dijakinjama iskreno 
čestitamo!

Blanka Pokeršnik, prof.
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TEKMOVANJE 
V ZNANJU 
NARAVO-
SLOVJA 2022
Na šolskem tekmovanju, ki je potekalo 18. 11. 
2021,  je Mia Miholič iz 2. c osvojila bronasto 
priznanje. Uvrstila se je na državno tekmovanje, ki 
je potekalo 22. 1. 2022, in tam osvojila srebrno 
priznanje. 

KEMIJA:
PREGLOVE 
PLAKETE 
2022
Šolsko tekmovanje v znanju kemije je potekalo 
7. 3. 2022. Bronasto priznanje so prejeli: Lucija 
Žitnik iz 1. g, Maruša Helbl iz 1. d,  Mojca Ploj iz 
1. a, Nina Gorkič iz 1. c, Jurij Petek iz 1. e, Jakob 
Kršljin Stojič iz 1. c,  Eva Tomažič iz 1. a,  Mia 
Miholič iz 2. c, Tin Fras Šulin iz 3. c ter Marija 
Klara Lovrec iz 4. c.
Državno tekmovanje je potekalo 7. 5. 2022 na 
Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v 
Ljubljani. Nanj so se uvrstili: Lucija Žitnik iz 1. g, 
Mia Miholič iz 2. c, Tin Fras Šulin iz 3. c in Marija 
Klara Lovrec iz 4. c.
Na državnem tekmovanju je Mia Miholič iz 2. c. 
osvojila zlato priznanje (7. mesto), Tin Fras Šulin iz 
3. c pa je prejel srebrno priznanje.



NA SEJMU 
GREEN VITA – 
ALTERMED
V okviru projekta Ekošola smo se 20. 5. 2022 
predstavili na sejmu Green Vita – Altermed s temo 
Trans maščobe v prehrani. Sejem promovira 
samooskrbo in zdrav način življenja. Sodelovalo je 
pet dijakinj: Mojca Ploj in Eva Tomažič iz 1. a ter 
Lana Vukan, Zala Erjavec in Ana Kovač iz 1. c. V 
sodelovanju z mentoricama, profesoricama 
Andrejo Alatič Samec in Heleno Lonjak, so 
pripravile gradivo za obiskovalce (zloženke) in jim 
predstavile škodljivost trans maščob v prehrani. 
Nazorno so prikazale tudi vsebnost nasičenih in 
nenasičenih maščobnih kislin (s tekočinami v 
merilnih valjih) v določenih izdelkih.

Mag. Helena Lonjak, prof.



NAJBOLJŠI
V FIZIKALNIH
EKSPERI-
MENTIH

Dijak Žiga Kramberger iz 3. d se je udeležil 
mednarodnega tekmovanja iz fizikalnih 
eksperimentov, ki je potekalo od 8. do 10. 
aprila v Aleksincu (Srbija). Svoj eksperiment z 
naslovom Dušikov laser je uspešno predstavil 
ter zagovarjal pred komisijo in osvojil 1. mesto. 

Aljoša Kancler, prof.



Na Prvi gimnaziji Maribor slovimo po dolgoletni 
tradiciji udeležbe dijakov na matematičnih 
tekmovanjih in doseganju dobrih rezultatov. S 
tem dijake s poudarjenim interesom za 
matematiko spodbujamo, da izpopolnijo in 
nadgradijo svoje znanje. 
Po navodilih državnih tekmovalnih komisij na 
šoli vsako leto organiziramo tekmovanje iz 
logike, razvedrilne matematike, statistike in 
tekmovanje za Vegova priznanja. 
V želji, da bi bili dijaki dobro pripravljeni na ta 
tekmovanja, organiziramo tudi priprave nanje. V 
ta namen izvajamo krožek iz logike, priprave na 
tekmovanje iz razvedrilne matematike, priprave 
na tekmovanje iz statistike in priprave na 

MATEMATIČNE
DEJAVNOSTI
IN TEKMOVANJA 

matematična tekmovanja za Vegova priznanja. K 
omenjenim tekmovanjem smo v zadnjih letih 
dodali še mednarodno tekmovanje Integral Kup 
Valjevo.
Krožek iz logike poteka v prvih mesecih pouka in 
je namenjen pripravi na tekmovanje iz logike za 
šolsko in državno tekmovanje. Podobno potekajo 
tudi priprave na šolsko in državno tekmovanja iz 
razvedrilne matematike. Tekmovanje Evropske 
statistične igre poteka na več ravneh, od 
reševanja spletnih vprašalnikov do izdelave 
raziskovalne naloge. Priprave na to tekmovanje se 
izvajajo od meseca novembra do februarja. 
Priprave na tekmovanje srednješolcev v znanju 
matematike za Vegova priznanja pa  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, člani aktiva  in zunanji sodelavci pa 
vodimo reševanje zahtevnih tekmovalnih nalog. 
Zaradi znanih epidemioloških razmer je bilo v 
tem šolskem letu omenjeno dogajanje okrnjeno. 
Sicer pa so bile povratne informacije s strani 
dijakov do sedaj vedno zelo dobre, zato v aktivu 
nameravamo s tovrstnimi srečanji nadaljevati tudi 
v prihodnje. 
Na tekmovanju iz logike so naši dijaki osvojili 29 
bronastih priznanj na šolskem in 4 srebrna na 
državnem tekmovanju. Na tekmovanju iz 
razvedrilne matematike so osvojili 11 bronastih 
priznanj na šolskem in 1 zlato priznanje na 
državnem tekmovanju. Na državnem tekmovanju  
Evropske statistične igre so dijaki osvojili 5 
srebrnih in 2 zlati priznanji. Na tekmovanju 
srednješolcev iz znanja matematike za Vegova 
priznanja pa so naši dijaki osvojili 19 bronastih 
priznanj na šolskem tekmovanju in 4 srebrna na 
državnem tekmovanju.                                                                                                                                    
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Aktiv profesorjev matematike



V šolskem letu 2021/2022 se je Prva gimnazija 
Maribor že tretjič zapored udeležila tekmovanja 
iz statistike, ki ga organizira Statistični urad 
Republike Slovenije. Dijaki 1. in 2. letnika 
tekmujejo v skupini B, dijaki 3. in 4. letnika 
tekmujejo v skupini A.
Šolsko tekmovanje je potekalo od 1. do 14. 12. 
2021. Dijaki so reševali spletni vprašalnik z 
nalogami iz statistike. Z naše šole so je na 
tekmovanje prijavilo 5 ekip. Tri ekipe (Mia 
Miholič, Meta Pohar in Liana Reyes iz 2. c, Anja 
Mencinger in Nina Hartl iz 4. g ter Javor Sluga in 
Matic Roman Kaučič iz 4. g) so se uvrstile na 
državno tekmovanje.
Državno tekmovanje je potekalo od 12. 1. do 9. 
2. 2022. Dijaki so morali sestaviti raziskovalno 
nalogo, v kateri so morali obdelati vnaprej 
podane statistične podatke. 
Anja Mencinger in Nina Hartl sta zasedli 4. 
mesto v svoji skupini in osvojili zlato priznanje. 
Mia Miholič, Meta Pohar in Liana Reyes pa so 
zasedle 8. mesto v svoji skupini in osvojile 
srebrno priznanje.
Javor Sluga in Matic Roman Kaučič sta zasedla 
14. mesto v svoji skupini in prav tako osvojila 
srebrno priznanje.
Na evropsko raven bi se lahko udeležili ekipi, ki 
sta zasedli 1. in 2. mesto v vsaki skupini. 
Evropska raven je potekala od 23. 3. do 11. 5., 
dijaki pa so morali posneti videoposnetek v 
angleščini na temo Okolje.

Mag. Rebeka Renko Zver, prof.

5. EVROPSKE 
STATISTIČNE 
IGRE
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RAZISKOVALCI 
NA PRVI 2022
Raziskovalna dejavnost na Prvi ima dolgo tradicijo. 
Dijaki že vrsto let uspešno sodelujejo v projektih 
»Mladi za napredek Maribora« v organizaciji Zveze 
prijateljev mladine Maribor in »Gibanje znanost 
mladini« v organizaciji ZOTKS. Uspehe dosegajo 
tako na regijski (»Mladi za napredek Maribora«), 
kot tudi na državni (»Gibanje Znanost mladini«).

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 ter 
nas redno zastopajo tudi na Noči raziskovalcev v 
Mariboru.

Tudi letos so bili naši raziskovalci uspešni. Na 
natečaju Mladi za napredek Maribora so osvojili 
dve prvi mesti ter po eno drugo in tretje mesto:

1. Lara Mavrič in Teja Vrečko, mentorica Blanka 
Pokeršnik, 1. mesto in srebrno priznanje za 
nalogo ŽIVLJENJE NA ULICI V MARIBORU 
(sociologija),

2. Katarina Lucija Cvikl, mentor dr. Bor Sojar 
Voglar, 1. mesto in zlato priznanje za nalogo 
VPOGLED V POPULARNE DIJAKE: KDO SO, 
NJIHOVE LASTNOSTI IN POVEZANOST Z 
RAZREDNO KLIMO (psihologija in 
pedagogika),

3. Rene Šarman, mentor Aljoša Kancler, 3. mesto 
in srebrno priznanje za nalogo ANALIZA 
FIZIKALNIH VPLIVOV NA DELOVANJE SONČNE 
ELEKTRARNE NA INDIVIDUALNI HIŠI (fizika in 
astronomija) in

4. Lan Žiga Anderlič, mentor Boris Ferk, 2. mesto 
in zlato priznanje za nalogo »VSI V ZAKLON« - 
MARIBORSKA ZAKLONIŠČA (zgodovina).

Tri od štirih nalog so se uvrstile na državno 
tekmovanje v organizaciji ZOTKS, kjer smo prejeli 
dve bronasti priznanji (Lara Mavrič in Teja Vrečko 
ter Lan Žiga Anderlič) in eno srebrno priznanje 
(Katarina Lucija Cvikl). 

Ksenija Bračič Bračko, univ. dipl. inž. el.
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3. Rene Šarman, mentor Aljoša Kancler, 3. mesto 
in srebrno priznanje za nalogo ANALIZA 
FIZIKALNIH VPLIVOV NA DELOVANJE SONČNE 
ELEKTRARNE NA INDIVIDUALNI HIŠI (fizika in 
astronomija) in

4. Lan Žiga Anderlič, mentor Boris Ferk, 2. mesto 
in zlato priznanje za nalogo »VSI V ZAKLON« - 
MARIBORSKA ZAKLONIŠČA (zgodovina).

Tudi v šolskem letu 
2021–2022 so se dijaki 
pripravljali na 
tekmovanje iz znanja o 
sladkorni bolezni. 
Tekmovanja, ki je na 
šolski ravni  potekalo 15. 
oktobra 2021, se je 
udeležilo več kot 40 
dijakov. Na državnem 
tekmovanju, ki se je na 
daljavo odvijalo 20. 
novembra 2022, sta 
Prvo gimnazijo Maribor 
zastopali Ana Brumec in 
Katja Kačinari Kravanja. 
Ana je dosegla zlato, 
Katja pa srebrno 
priznanje.

TEKMOVANJE 
IZ ZNANJA O 
SLADKORNI 
BOLEZNI

Andreja Senčar, prof.

Tri od štirih nalog so se uvrstile na državno 
tekmovanje v organizaciji ZOTKS, kjer smo prejeli 
dve bronasti priznanji (Lara Mavrič in Teja Vrečko 
ter Lan Žiga Anderlič) in eno srebrno priznanje 
(Katarina Lucija Cvikl). 

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



Tudi letos smo bili odlični debaterji in delegati 
na konferencah MunLawS. Prizadevali smo si 
kar najbolje zagovarjati svoja stališča. V Ljubljani 
smo novembra tri dni branili svoja prepričanja 
na konferenci MunLawS. Patrik Martinec, Lara 
Banjanin, Laura Gornjak, Jakob Sever Klasinc, 
Lara Mavrič in Tilen Krapše so bili skoraj 
nepremagljivi. S klubskimi srečanji smo 
nadaljevali in si prizadevali z naskokom še na 
nekaj konferenc. Tudi v debati nismo popuščali, 
Ina Vivian Likar si je prizadevala, da bi bila 
sprejeta v državno ekipo za svetovno 
tekmovanje. Ker smo želeli veliko vaditi, smo se 
udeleževali spletnih izobraževanj in rednih 
klubskih srečanj, da bi kar najbolje oblikovali 
svoja stališča. Tekmovanja so bila pretežno v 
spletnem okolju, kar nas ni ustavilo v nameri, da 
oblikujemo najboljša stališča. 

MUN KLUB IN 
DEBATA

Dr. Miha Debenak, prof.



ŠPORT 
NA PRVI
Šport na Prvi ima dolgoletno tradicijo. Praviloma 
se udeležujemo vseh srednješolskih tekmovanj, ki 
jih v okviru Ministrstva za šolstvo in šport razpisuje 
Javni zavod Planica. Na šoli že desetletje združuje-
mo dijake, ki so perspektivni na področju športa in 
kulture v e-oddelek, kjer jim s pomočjo osebnih 
izobraževalnih načrtov prilagodimo izvedbo 
pouka in določimo individualne roke za opravljan-
je učnih obveznosti pri posameznih predmetih. 
Tako smo v lanskem šolskem letu pridobili 
certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje«, ki 
ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije. Priznanje 
podeljuje šolam, ki se trudijo spodbujati dvojno 
kariero in zagotavljajo športnikom prijazno 
izobraževanje.
Pretekli dve leti so dijaki zaradi odredbe o 
prepovedi vseh šolskih športnih tekmovanj, ki je 
posledica epidemije Covid-19, ostali skoraj brez 
možnosti dokazovanja svoje športne nadarjenosti. 

V letošnjem šolskem letu pa so se dijaki ponovno 
vrnili na tekmovanja. Košarkarji so se uvrstili v 
četrtfinale državnega prvenstva, prav tako dijakinje 
v odbojki. Zelo uspešni so bili alpski smučarji in 
deskarji. Slednji so postali tudi ekipni državni 
prvaki (dijakinje). Prav tako pa so po najvišjih 
mestih posegli dijaki v badmintonu in športnem 
plezanju. Naši dijaki uspešno zastopajo šolo tudi 
na atletskih tekmovanjih, v rokometu, nogometu in 
šahu.
V letošnjem šolskem letu bomo prvič izvedli 
poletni tabor v Vodicah za e-oddelka 2. in 3. 
letnika.

Državni prvaki med posamezniki:
Iza Jug, badminton
Ivana Popenko, deskanje na snegu (ml. dijakinje),
Maša Štefanac, deskanje na snegu (st. dijakinje),
Vid Viher, deskanje na snegu (ml. dijaki),
Val Šajt, športno plezanje (nekategorizirani)

Ekipno:
Deskanje, dijakinje (državne prvakinje)
Deskanje, dijaki (3. mesto)
Alpsko smučanje, dijakinje (državne podprvakinje)
Košarka, dijaki (četrfinale državnega prvenstva)
Odbojka, dijakinje (četrfinale državnega prvenstva)
Šah, dijaki (3. mesto) 

Aktiv profesorjev športne vzgoje
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