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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 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,

kljub temu da smo pri koncu še enega 
nenavadnega šolskega leta, ki so ga naši 
otroci skoraj v celoti preživeli doma, smo v 
Šolskem skladu Prve gimnazije nadaljevali z 
našim poslanstvom in poskušali uresničevali 
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 ima šolski sklad tudi 
zaradi pomoči dijakom iz socialno šibkejših 
družin, ki potrebujejo naš prispevek, da se 
lahko vsaj približno enakovredno 
izobražujejo. Želim si, da bi na tem področju 
v prihodnosti storili še več. 

Slovenci smo že večkrat dokazali, 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. 

Samo Stonič, predsednik ŠS PGM



Šolski sklad Prve gimnazije 
Maribor ima dolgo tradicijo in v 
vseh letih od njegove 
ustanovitve do danes se je 
zvrstilo nešteto dobrih zgodb, 
na katere smo zelo ponosni. Ni 
namreč samoumevno, da ste 
starši in donatorji ter sponzorji 
pripravljeni pomagati, toliko 
manj pa je bilo to pričakovano v 
času epidemiološke krize. 

Zato smo toliko bolj hvaležni, da 
nam je tudi v tem šolskem letu 
uspelo ohraniti vaše zaupanje v 
sklad in negovati voljo, da bi 
naredili kar največ za dijake, ki 
izkazujejo interes za delovanje 
na različnih obšolskih 
dejavnostih. Ob tem ste izkazali 
tudi solidarnost, saj z zbranimi 
sredstvi pomagamo dijakom v 
socialni stiski. 

Tudi letos smo nanizali mnogo uspehov na 
različnih področjih. V nadaljevanju so 
izpostavljene zgolj tiste dejavnosti, za katere 
smo potrebovali gmotno pomoč. Trudili smo 
se, da bi dijaki lahko pristopili h kar največ 
dejavnostim, čeprav je bila večina tekmovanj 
odpovedana. Nekatera tekmovanja so se 
sicer preselila v spletno okolje, kar je vsaj 
deloma pripomoglo k temu, da so lahko 
dijaki lažje razvijali svoje potenciale. 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





V šolskem letu 2020/21 je bila v 
februarju izdana publikacija Heartbeat, ki 
je v izšla na 84 straneh ter bila objavljena 
na spletni strani šole ob informativnem 
dnevu, v zmanjšani nakladi 120 izvodov 
pa smo časopis natisnili konec aprila. 
Razdeljen je bil med avtorje prispevkov, 
10 izvodov je prejela Šolska knjižnica 
Prve gimnazije. Preostali izvodi ostajajo 
za namen promocije šole za prihodnje 
izmenjave ter ob ostalih priložnostih in 
predstavitvah šole v prihodnjem šolskem 
letu. 

Pri dejavnosti je sodelovalo 24 dijakov 
šole vseh letnikov, ki so pisali 
samostojne prispevke na različne teme, 
pri lektoriranju je delno pomagala tudi 
naravna govorka, gospa Sendi Tramšek 
Ferk. 

S Heartbeatom se bomo kot prejšnja leta 
ponovno prijavili na natečaj Bellist, ki ga 
za srednješolske časopise iz regije 
razpisuje Matematična gimnazija iz 
Beograda. V preteklem šolskem letu je 
naš šolski časopis prejel nagrado za 
najboljšo grafično rešitev med vsemi 
prispelimi publikacijami. S prispevkom 
Per aspera ad astra avtorice Zale Tepeh 
smo v letošnjem šolskem letu sodelovali 
tudi na mednarodnem natečaju 
Ogledalo, ki ga prav tako razpisuje 
Matematična gimnazija Beograd iz 
Srbije.

Zorana Fabrici Robnik, prof.

HEARTBEAT
delovanje angleškega časopisa 
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V mesecu februarju smo na Prvi gimnaziji 
Maribor v okviru OIV-programov pripravili 5. 
izdajo šolskega časopisa v francoščini »Par la 
fenȇtre de la vie«.

V pripravo te številke so bili vključeni  dijaki 
vseh letnikov, ki se učijo francoščino. Na  
občasnih sestankih na daljavo so zbirali ideje, 
nato so se lotili pisanja člankov, 
fotografiranja, oblikovanja časopisa. Pri 
lektoriranju nas je ponovno  podprla naravna 
govorka, profesorica Caroline Le Chatal.

Letošnja izdaja je posebna, saj se je na 
pobudo urednice, dijakinje Gaje Gujt iz 3. e, 
povabilu na intervju odzvala ambasadorka 
Republike Francije v Sloveniji, gospa 
Florence Ferrari, na kar smo zelo ponosni. Za 
časopis smo prejeli pohvale tako  Ambasade 
Republike Francije v Sloveniji kot 
Francoskega inštituta v Ljubljani.

Simone Krampl, prof.

PAR LA 
FENÊTRE DE 
LA VIE





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. 

LIKOVNA 
DELAVNICA 

V letošnjem letu je naše delo preseljeno v 
virtualni svet. Ob skupnih likovnih nalogah, ki 
jih izvajamo v zavetju naših domov, skušamo 
razvijati vsak svoj likovni svet. Likovne naloge 
predstavljamo v virtualnem razstavišču e-Avla z 
razstavami likovne delavnice in s samostojnimi 
razstavami dijakov (Lara Mavrič, 2. a). 

Želimo si, da bi preostale samostojne razstave 
dijakov četrtega letnika lahko izpeljali v 
prenovljenem Mladinskem razstavišču Avla. Do 
konca leta načrtujemo samostojne razstave 
Marka Balažiča iz 4. f, Julije Fajt iz 4. g, Lee 
Marks iz 4. b in Jana Svenška iz 4. c.

Julija Fajt



Natalija R. Črnčec, prof.
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Lea Marks



Marko Balažič

Lara Mavrič



V šolskem letu 2020/21 bomo izdali eno 
številko nemškega šolskega časopisa 
Echo pod mentorstvom profesoric Sanje 
Šabeder Jaušovec in Brigite Praprotnik. 
Skozi celotno šolsko leto smo zbirali 
članke, intervjuje in literarna dela 
dijakov, ki jih bomo izdali meseca junija 
v 100 izvodih. Pri interesni dejavnosti je 
sodelovalo 11 dijakov iz vseh letnikov, ki 
se učijo nemščino.  

Cilji našega dela so predvsem 
spodbujanje jezikovnih spretnosti in 
pisnega sporočanja, razvijanje 
samostojnega kritičnega mišljenja, 
posredovanja informacij in tudi 
spodbujanje razvijanja medkulturne 
zmožnosti.

Sanja Šabeder Jaušovec, prof.

ECHO
nemški šolski časopis



Dela, ki so prispela na letošnji Prešernov 
natečaj, so še posebej pomembna, saj so 
nastala v času, polnem omejitev in odrekanj. 
Dijaki so s svojimi izdelki dokazali, da je 
umetnost tista, ki omogoča posamezniku 
doseči vse tisto, kar mu stvarnost odreka. 

PREŠERNOV 
NATEČAJ 
2021

Na likovnem področju je pohvalo prejelo šest 
dijakov, trije pa so bili nagrajeni.

Julija Fajt, 4. g, je s svojimi deli dokazala, da 
odlično obvlada upodabljanje človeškega 
telesa, in si prislužila 3. nagrado. Tarja 
Zupančič Danko, prejemnica 2. nagrade, je 
komisijo prepričala s hiperrealistično risbo in 
obvladovanjem portretiranja. Prejemnik 1. 
nagrade, Jan Svenšek iz 4. c, je s svojimi deli 
na izviren način spomnil na psihedelično 
umetnost v šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja. Vanje pa je vnesel tudi nove oblike iz 
sodobnega domišljijskega sveta, ki ga 
prinašajo računalniške podobe in igre, ter 
domišljeno uskladil barvne kontraste in 
abstraktne forme.

Na področju književnosti sta nagrado prejela dva 
dijaka zaključnega letnika in dijakinja drugega 
letnika. Jana Zorko iz 4. c je prejela nagrado za 
poezijo. V ciklu sedmih pesmi so komisijo posebno 
navdušile tiste, ki zadevajo teme in motive 
destruktivnosti človeka in sveta. 2. nagrado za 
književnost je prejel Blaž Šabeder iz 4. a. V svoji 
poeziji, oblikovani v klasičnih štirivrstičnih kiticah, se 
je ironično navezal na verze iz tradicionalnega 
slovenskega pesništva, ob tem pa dovolj učinkovito 
posredoval tudi motive, povezane z aktualno 
svetovno karantensko stvarnostjo. 1. nagrado je 
prejela Petja Golec Horvat iz 2. a. V kratki noveli 
Dokument šotora št. 51 je predstavila najstniški 
pobeg od vsakdanje realnosti. 

Subtilno izpovedna skladba Still 
waters run deep  Neže Ožinger, 3. 
a, napisana za vokal in električno 
jazz kitaro,  je skladateljici prinesla 
1. nagrado.

Tarja Zupančič Danko

Letos je na natečaj prispel tudi plesni 
posnetek, v katerem nastopata Ajda 
Mulec, 3. b, in David Horvat, 4. g. Kratek 
plesni video Snowed Under, ki je 
dopolnjen z daljšo obrazložitvijo 
njegovega nastanka, je navdušil s 
koreografsko pestrostjo in 
sporočilnostjo. Plesalca sta pokazala, da 
je z ustvarjalnostjo in gibanjem ter 
sodelovanjem in druženjem strah in 
nemoč mogoče nadomestiti z empatijo 
in skrbnostjo.

Vsem nagrajenim in 
pohvaljenim dijakom iskreno 
čestitamo in jim želimo še 
veliko ustvarjalnega navdiha. 
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Dokument šotora št. 51 je predstavila najstniški 
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Letos je na natečaj prispel tudi plesni 
posnetek, v katerem nastopata Ajda 
Mulec, 3. b, in David Horvat, 4. g. Kratek 
plesni video Snowed Under, ki je 
dopolnjen z daljšo obrazložitvijo 
njegovega nastanka, je navdušil s 
koreografsko pestrostjo in 
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Nina Koper, prof.



V šolskem letu 2020/2021 so se dijaki in 
dijakinje Prve gimnazije Maribor udeležili tudi 
tekmovanja iz znanja psihologije. Tekmovanje 
je povsem novo, saj je Zveza za tehnično 
kulturo Slovenije organizirala šele drugo 
tovrstno tekmovanje. Lansko leto je bilo 
premierno in zaradi izbruha bolezni Covid-19 
ni bilo izpeljano do konca. Izvedeno je bilo le 
šolsko tekmovanje in lanska šolska 
zmagovalka, Mateja Elbl iz 3. a, ni mogla 
nastopiti na državnem tekmovanju, saj je bilo 
odpovedano.

Letos je bilo tekmovanje izpeljano v celoti, 
čeprav ne brez tehnoloških prilagoditev. 
Šolsko tekmovanje je bilo 14. januarja 2021 
izvedeno na daljavo preko Arnesovih spletnih 
učilnic in nadzorom preko Zoom video 
konference. V teh razmerah se je šolskega 
tekmovanja udeležilo 28 dijakov in dijakinj. Na 
tekmovanju so morali izkazati znanje iz 
poglavja motivacija, v katerega so zajeta 
znanja iz razumevanja duševnega procesa, ki 
temelji na zadovoljevanju potreb in predvsem 
posledic njihove nezadovoljitve. To so npr. 
konflikti, frustracije, stres, obrambni 
mehanizmi, negativna čustva, spoprijemanje z 
duševnimi obremenitvami in podobno. 8 
dijakinj je na šolskem tekmovanju zbralo 
dovolj točk, da so od ZOTKS prejeli bronasta 

TEKMOVANJE 
IZ ZNANJA 
PSIHOLOGIJE 
2020/2021

priznanja, 2 dijakinji (Kiara Kraljevič iz 4. b in 
Veronika Očkerl iz 2. c) pa sta se uvrstili na 
državno tekmovanje.

Izvedba državnega tekmovanja je bilo sprva 
predvideno za 26. marec 2021 na Gimnaziji 
Novo mesto, a je bila izvedba zaradi epidemije 
izpeljana na matičnih šolah z neposrednim 
nadzorom profesorjev in posredovanjem 
vprašanj preko Arnesovih spletnih učilnic. Na 
prvem popolnoma izvedenem tekmovanju iz 
znanja psihologije sta obe dijakinji Prve 
gimnazije Maribor osvojili srebrni priznanji, za 
kar jima iz srca čestitamo!
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SREBRNO PRIZNANJE
Kiara Kraljevič, 4. B
Veronika Očkerl, 2. C

BRONASTO PRIZNANJE
Ilja Jahić, 3. B
Nika Ritonja, 4. A
Anja Spasovski, 4. A
Zala Šalamun, 4. C
Luša Maučec, 3. A
Jana Velički, 4. A



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 
matematična tekmovanja za Vegova priznanja. 
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 

MATEMATIČNE
DEJAVNOSTI
IN TEKMO-
VANJA 

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 34 
bronastih priznanj na šolskem in 1 srebrno na 
državnem tekmovanju. Na tekmovanju iz 
razvedrilne matematike so osvojili 5 bronastih 
priznanj na šolskem, 1 srebrno in 1 zlato 
priznanje pa na državnem tekmovanju. Na šolski 
ravni tekmovanja 4. Evropske statistične igre so 
dijaki osvojili 3 bronasta priznanja, na državni 
ravni pa 3 srebrna priznanja. Na tekmovanju 
srednješolcev iz znanja matematike za Vegova 
priznanja pa so naši dijaki osvojili 18 bronastih 
priznanj na šolskem tekmovanju.                                                                                                                                    
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PREGLOVO 
TEKMOVANJE 
V ZNANJU 
KEMIJE 2021
Šolsko tekmovanje je potekalo v četrtek, 11. 3. 
2021, v šoli oziroma na daljavo za tiste, ki so 
imeli takrat pouk na daljavo.

Dobitniki bronastega priznanja na šolskem 
tekmovanju so: Mia Miholič (1. C), Hannah 
Krautberger Balažić (1. B) Maja Cigan (1. B), Ana 
Košič (2. B), Tin Fras Šulin (2. C), in Ajda Wein-
gerl (4. D).

DRŽAVNO TEKMOVANJE 
je potekalo v soboto, 8. 5. 2021, na FKKT v 
Ljubljani.

Udeležili so se ga: 
Mia Miholič (mentorica mag. Helena Lonjak, 
prof.), Hannah Krautberger Balažić (mentorica: 
Tatjana Kreitner, prof.), Ana Košič (mentorica: 
Tatjana Kreitner, prof.) in Ajda Weingerl 
(mentorica mag. Helena Lonjak, prof.).



Dijaki Prve gimnazije Maribor se že vrsto let 
udeležujejo tekmovanja iz znanja o sladkorni 
bolezni, ki ga organizira Zveza društev 
diabetikov Slovenije. Cilj tekmovanja je širjenje 
in poglabljanje znanja o sladkorni bolezni in o 
življenjskem slogu, ki preprečuje pojave 
sladkorne bolezni.

Prijavljenim dijakom omogočamo priprave na 
tekmovanje pod vodstvom mentorjev in 
zunanjih strokovnjakov. Znanje pridobivamo in 
nadgrajujemo s pomočjo predpisane literature 
in s tematskimi predavanji povabljenih gostov.

Šolskega tekmovanja, ki se izpelje v mesecu 
oktobru, se vsako leto udeleži več kot 50 
dijakov, najboljši trije pa se uvrstijo na državno 
tekmovanje. Letošnje tekmovanje je prvič 
potekalo na daljavo. Našo šolo je zastopala 
Veronika Miksić in osvojila srebrno priznanje.

TEKMOVANJE 
IZ ZNANJA O 
SLADKORNI 
BOLEZNI

Andreja Senčar, prof.
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