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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 z 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!
Na Prvi gimnaziji je ogromno nadarjenih dijakov, ki svoje talente 
in sposobnosti razvijajo, ne samo pri pouku, temveč tudi v 
obšolskih dejavnostih. Odkrivanje novih področij in vključevanje v 
le-ta dijakom omogočata dobro vizijo za prihodnost, saj ob 
takšnih priložnostih pridobimo veliko znanja, ki nam bo koristilo 
celo življenje. Za omogočanje še boljšega pridobivanja 
praktičnega izobraževanja in širšega pogleda na svet je tukaj 
Šolski sklad Prve gimnazije Maribor.
Veseli smo vsakega prispevka, ki ga pridobimo od staršev, 
sponzorjev in ostalih. Tudi sami se trudimo pomagati z različnimi 
bazarji in koncerti, na katerih zbiramo dodatna sredstva. Šolski 
sklad torej omogoča nam – dijakom preizkušanje in 
izpopolnjevanje na različnih področjih ter pomaga finančno 
šibkim dijakom. Del prispevkov pa si razdelijo gledališka šola, 
pevski zbor, šolski časopisi, ekipa Šile, del pa namenimo udeležbi 
na raznih tekmovanjih, natečajih drugod. Vzpodbudite nas dijake 
k uresničevanju naših sanj, ki jih lahko dosežemo le z veliko mero 
znanja in izkušenj. Imamo še ogromno skritih talentov, ki jih 
moramo čim prej predstaviti svetu, kar nam bo gotovo še lažje 
uspelo z vašo pomočjo.
V imenu vseh dijakov se vam že zdaj iskreno zahvaljujem.
• Lana Kovačev, predsednica dijaške skupnosti



(Seneka ml.)

Prosunt 
inter se boni

Šolski sklad Prve gimnazije Maribor tradicionalno že tri 
desetletja omogoča zanimivo in razgibano obšolsko 
dejavnost vsem dijakinjam in dijakom ter  namenja 
pozornost za socialno vključenost in podporo dijakom, ki 
ne zmorejo vseh stroškov šolanja. 

Upravni odbor šolskega sklada skrbno načrtuje in 
spremlja deleže porabe za namene spodbujanja 
ustvarjalnosti, izdajanja publikacij, sodelovanja na 
tekmovanjih in srečanjih, nakupa nadstandardne opreme 
in pomoči dijakom. Prispevki družin dijakov so 
prostovoljni, višino zneska in število obrokov si lahko 
izberejo. Sredstva se zbirajo na posebnem kontu in z 
njihovim upravljanjem se med letom seznanja svet staršev 
ter svet šole. Del sredstev se pridobi z donacijami, svojo 
solidarnost izražajo tudi dijaki z dobrodelnostjo in 
organizacijo prireditev. 

Hvala vsem za pomoč in zaupanje. 

Prva gimnazija Maribor je z vašo pomočjo bolj pestra na 
kulturnem, umetniškem, športnem, raziskovalnem, 
tekmovalnem in še kakšnem področju. S tem se ustvarja 
možnost za skupno in individualno ustvarjanje, 
medgeneracijsko sodelovanje in tovarištvo med dijaki. Del 
tega vam predstavljamo v tem poročilu. Želim vam 
prijetno branje in vas s prošnjo za dobro sodelovanje tudi 
v prihodnje lepo pozdravljam.

• Herman Pušnik, ravnatelj

Dobri  ljudje 
koristijo  drug 
drugemu
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GLEDALIŠKA ŠOLA PRVE GIMNAZIJE

Delovanje Gledališke šole Prve gimnazije Maribor vstopa v 
tretje desetletje neprekinjenega kakovostnega ustvarjanja.

Žlahtno gledališko tradicijo Prve 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 in jih postavili na ogled v formi 
avtorskih projektov. Skozi proces učenja klasičnih igralskih 
tehnik, prepletenih s sodobnimi pristopi, so raziskovali in 
spoznavali svet izraznosti. Vsaka skupina je celoletno delo 
zaključila z lastno predstavo. 

Nastopali smo na številnih festivalih in profesionalnih odrih ter 
v kulturnih domovih doma in v tujini. S festivalov tekmo- 
valnega značaja smo se vedno vračali nagrajeni. Z med- 
narodnega festivala »Comunity« gledališča, AactWorldFest 
2018 (junij 2018, Florida, ZDA) smo prinesli tri nagrade: za 
visoko kakovost predstave, nagrado za izstopajoč ansambel 
mladih talentov in nagrado za obetavnega mladega režiserja, 
ki jo je prejel Domen Šuman. Na študentskem festivalu v 
Kanadi aprila 2019 smo prejeli glavno nagrado za predstavo 
Maus. Ista predstava dijakov zaključnega letnika je prejela še 
glavno nagrado v Cankarjevem domu na festivalu sodobnih 
umet- nosti mladih Transgeneracije in za najboljšo predstavo 
v celoti na festivalu Vizije v Novi Gorici. Dijaki in dijakinje 
prvega letnika Gledališke šole so se izvrstno predstavili z 
avtorskim projektom Vladarji, dijaki drugega in tretjega 
letnika pa z Dantejevim Peklom. 

Letošnjo zaključno gledališko generacijo so najuspešneje 
zaznamovale dijakinje in dijaki zaključnih letnikov: Nika Čelan, 
Blažka Javornik, Davorin Juhart, Julija Plemenitaš Potočnik, 
Sanja Kresojević, Veronika Kukovec, Aljoša Nežmah, Jakob 
Podjavoršek in dijakinja tretjega letnika Kaja Bastič. Vodilna 
tehnika Prvega odra v tem letu sta Žiga Miholič in Rene 
Mlinarič, v grafičnem oblikovanju predstav ter publikacij 
Gledališke šole se je letos izvrstno predstavila Tinka Kovačič, 
Maja Pongrac pa se je zelo uspešno lotevala dramaturških  
izzivov v več uprizoritvah.

Omenjeni so predano delovali v različnih gledaliških skupinah, 
ustvarjali žanrsko povsem različne predstave, kreirali 
samostojne projekte v okviru Klasičnih dni na Prvi, sooblikovali 
mladinske kulturne oddaje na RTV Slovenija in Radiu Maribor, 
se udeležili več pomembnih amaterskih festivalov ter 
gledaliških delavnic doma in v tujini in bili za svoje delo  tudi 
večkrat nagrajeni.  
• Tjaša Klanjšček





MLADINSKO RAZSTAVIŠČE AVLA

Na kulturni dan, 8. februarja 1972, je s svojim delom začelo 
šolsko razstavišče. Takratni profesor in akademski slikar 
Marjan Remec je dal pobudo za preureditev glavnega 
šolskega vhoda in mu poleg praktične namembnosti dodeliti 
še bolj žlahten namen. Ideja je bila sprejeta in vhodna avla se 
je spremenila v Mladinsko razstavišče Avla. Že ime govori o 
tem, da je glavnina programa namenjena mladim, dijakom 
Prve gimnazije in njihovim kreativnim stvaritvam, tako na 
likovnem področju kot tudi na literarnem, gledališkem in 
glasbenem. V Avli se je tako zvrstilo veliko kulturnih prireditev 
in dogodkov, ki popestrijo delovni šolski vsakdan. Njena 
osnovna programska usmeritev je pogosto presegla svoje 
meje in v Avli so svoja dela predstavili tudi že uveljavljeni 
likovni umetniki – Andraž Šalamun, Jože Tisnikar, Bogdan 
Borčič, Anton Polak, Zoran Didek, Miro Hajnc, Polona Petek, 
Nataša Prosenc … Seznam je dolg in večina likovnih stvaritev 
tistih, ki so se odločili šoli svoje delo tudi podariti, krasijo stene 
šolskih prostorov. Ob praznovanju 160-letnice Prve gimnazije 
smo z velikim veseljem, navdušenjem in občudovanjem 
razstavili na ogled najnovejša slikarska dela naše profesorice 
likovne umetnosti Natalije Rojc Črnčec.

Šolsko razstavišče je prostor, s katerim so se dijaki v veliki meri 
poistovetili, ga sprejeli kot prostor, ki jim ponuja možnost 
kreativne izpovedi. Vsako leto ob kulturnem prazniku, 
posvečenem Francetu Prešernu, so postavljena na ogled 
nagrajena in pohvaljena likovna dela dijakov. Odprtja razstav 
pa v novejšem času pospremijo skupinski ali individualni 
performansi. 
• Aktiv umetnost

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. 

Zbor poleg priložnostnih nastopov vsako leto pripravi božični 
in letni koncert.



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 z 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



Dijaki oddelkov 4. letnika, ki so med letoma 2015 in 2019 
sodelovali v zboru: 
4. a - Dorotea Pittner, Andraž Kovačec, Maša Peternel, 
Robert Babič, Iva Arnejčič, Sara Pristovnik; 
4. c - Ana Milošič, Sanja Kresojević, Alja Dobnik, Kim Širec, 
Adam Valdhuber, Matic Polc; 
4. d - Lucija Lampe, Maja Kukovičič; 
4. e - Irem Ismail; 
4.f - Nina Komplet, Blažka Javornik, Tit Kovačič, Tomaž 
Granda, Ana Lilek; 
4. g - Adriana Bytyqy, Sara Zavernik, Janina Bauman, 
Domen Šuman
• Polona Meke Ožinger, prof. in Maja Lutar, prof.

ŠILA - GLEDALIŠKA IMPROVIZACIJA 

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 in z odličnimi rezultati. 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. 
• koordinator Bojan Sedmak, prof. 

LIKOVNA DELAVNICA

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 obliki skupinskih ali samostoj- 





nih razstav. V letošnjem letu smo ob skupinskih razstavah 
pripravili več samostojnih razstav v razstaviščih na hodnikih 
Prve gimnazije Maribor: samostojna razstava fotografij 
Roberta Wochla iz 4. e, samostojne slikarske razstave Lee 
Marks iz 3. b, Ajde Detiček iz 3. b, Nuše Simonič iz 3. f in 
razstavo grafik Marka Balažiča iz 2. f. V Mladinskem 
razstavišču Avla smo pripravili več samostojnih razstav 
dijakov 4. letnika: Zale Heric iz 4. a, Maiken Zupančič Danko iz 
4. b, Tjaše Šimunić iz 4. b, Ane Marije Špes iz 4. b, Tinke 
Kovačič iz 4. e in Gregorja Porša iz 4. c.
• mentorica Natalija R. Črnčec

ŠOLSKI ČASOPIS MRHOVINAR

O čem razmišljajo in kaj počnejo vrstniki? Kaj se dogaja okrog 
nas? Zakaj? Ta in še mnoga druga vprašanja zastavljajo 
novinarji šolskega časopisa Mrhovinar sebi in drugim ter z 
budnim očesom in neprikrito radovednostjo spremljajo 
številne dogodke zunaj šole ter seveda predvsem tiste, ki 
potekajo na Prvi gimnaziji Maribor. Prvogimnazijci 
prvogimnazijcem pišejo svoje zgodbe, ki brez dvoma 
pritegnejo zanimanje tudi drugih bralcev. 

Šolski časopis Mrhovinar daje vsem dijakom naše šole 
možnost objave avtorskih prispevkov (npr. poezija, proza, 
fotografija). Sodelavci Mrhovinarja pa se dnevno urijo v 
številnih dejavnostih, kakršne so izmenjava mnenj, iskanje 
novih zanimivih tem, obiskovanje dogodkov, beleženje vtisov, 
urejanje besedil, fotografiranje, pogovori z intervjuvanci, 
sestankovanje, oblikovanje časopisa z ustreznimi računalni- 
škimi orodji, komuniciranje z vrstniki in mentorji. Prav vsaka 
številka je enkratna in neponovljiva zgodba, saj zrcali odnos 
dijakov do vsakdanjih, a tako zelo njihovih tem. 
• mentorica mag. Tatjana Košič, prof.

PREŠERNOV NATEČAJ

Na Prvi gimnaziji vsako leto razpišemo Prešernov natečaj, na 
katerem se dijaki lahko predstavijo s svojimi stvaritvami na 
literarnem, glasbenem in likovnem področju. Na tečaju zadnja 
leta prevladujejo likovna dela, takoj za njimi so literarna, med 





temi je veliko poezije, sledita proza in dramatika. Vsako leto pa 
na razpis prispejo tudi nove avtorske skladbe, tem in literarnim 
delom z veseljem prisluhnemo na literarnem večeru ob 
svetovnem dnevu poezije.  

Letošnji četrtošolci so bili še posebej ustvarjalni in so na 
Prešernov natečaj oddali številna likovna, glasbena in literarna 
dela. Zanje so prejeli večino pohval in nagrad. 

Kar trije dijaki četrtega letnika so prejeli pohvale za svoje 
likovno ustvarjanje, in sicer: Gregor Pörš iz 4. c, Patricia Kohek 
iz 4. f in Urban Tušek iz 4. b.

Prav tako na likovnem področju so prejele nagrade naslednje 
dijakinje: Tjaša Šimunić iz 4. b je prejela 2. nagrado. Komisijo je 
prepričala z dvema slikama na platnu, na eni je upodobila 
žensko figuro v krajini, na drugi pa po gotskem zgledu 
oblikovano krogovičevje, ki ga preraščajo vitice.    Maiken 
Zupančič Danko iz 4. b je prejela 1. nagrado.

Njena dela tvorijo zanimiv kolaž simbolov, živali, obrazov in 
celopostavnih figur, povezanih z ekspresivno risbo in barvo. 
Prav posebno pa se avtorica odlikuje v psihološkem podajanju 
obrazne mimike.  

Tinka Kovačič iz 4. e je prejela 1. nagrado za kolaž dveh 
fotografij. Mili obrazi na temnem ozadju, skrivnostne svetle 
dlani, telesna redukcija, skrajna ploskovitost in izjemna 
plastičnost so po mnenju komisije naredili fotografsko delo 
izredno privlačno. 

Edini četrtošolec, ki je na glasbenem področju prejel nagrado, 
je Robert Babić iz 4. a. Prejel je 3. nagrado. Komisijo je 
prepričal z rock skladbama Prozorna in Revenge. Aktualne 
teme mladega človeka je obarval z izrazitimi kitarskimi zvoki.

Na literarnem področju sta dve nagradi osvojila dijaka iz 4. b. 
Maiken Zupančič Danko je prejela 3. nagrado. V 16 pesmih z 
naslovom Staranje je izrazila svoje pretanjene občutke in misli 
o smislu in pomenu vsakdanjih mladostnih doživetij.

Vid Lobnik pa je prejel 1. nagrado. V ciklu daljših pesmi z 
naslovom Evrazijski romarji je z originalno metaforiko, 
duhovitimi paradoksi in ironijo prikazal prelet aktualnih 
dogajanj v domovini in po svetu. 

Vsem nagrajenim in pohvaljenim dijakom iskreno čestitamo in 
jim želimo veliko ustvarjalnega duha na nadaljnji poti. 
• Nina Koper, prof.





TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA 
CANKARJEVO PRIZNANJE

Šolskega tekmovanja se je letos udeležilo 29 dijakinj in dijakov. 
Na področno tekmovanje 2. stopnje so bile uvrščene: Zala 
Šalamun, Melanie Gobec in Maja Jenčič. Poleg njih sta 
bronasto priznanje prejeli še Alja Krajnc in Jana Zorko. Na 3. 
stopnji sta se na področno tekmovanje uvrstila Karolina Buček 
in Jure Januš, po doizboru pa še Nuša Filipič. Bronasto 
priznanje je poleg omenjenih treh prejela še Ina Radolli. 

Vse naše tekmovalke z 2. stopnje – Melanie Gobec, Zala 
Šalamun in Maja Jenčič – so na področnem tekmovanju 
prejele srebrno priznanje. Na 3. stopnji je srebrno priznanje 
prejel Jure Januš. 

Državno tekmovanje je tokrat potekalo na Ptuju. Dijakinja 
Maja Jenčič je prejela zlato, dijak Jure Januš pa je dosegel 
srebrno Cankarjevo priznanje.

HAIKU 2019

Zala Šalamun iz 2. C in Peter Markoli iz 3. G sta sodelovala na 
letošnjem srednješolskem natečaju za najboljši haiku Haiku 
2019 v slovenskem jeziku. V konkurenci 490 dijakinj in dijakov 
s 37 slovenskih srednjih šol je žirija za objavo v zborniku izbrala 
haikuje obeh naših dijakov in Zali Šalamun podelila nagrado.

DEBATNI KLUB

Tudi letos smo bili aktivni v debatnem klubu. Še pred 
pričetkom šolskega leta, v mesecu juliju, smo bili na Češkem, v 
mestu Olomouc, in prepričljivo zagovarjali svoja stališča. Nič 
manj nismo bili prepričljivi v oktobru na prvem slovenskem 
tekmovanju na Gimnaziji Vič. Novembra smo na Prvi 
organizirali prijatelj- sko debatno tekmovanje z dijaki z 
Gimnazije Celje – Center. Od jutra do zgodnjega popoldneva 
smo razprav- ljali o različnih političnih in etiških vprašanjih. 
Dijaki so debatirali v angleškem jeziku. Le mesec kasneje smo 
se že zavihteli na zmagovalne stopničke. Decembra je bilo na 
II. gimnaziji Maribor debatno tekmovanje, na slovenskem delu 
turnirja je tekmovalo 17 ekip. Dorotea Pittner, Blaž Šabeder in 
Tonka Masič so osvojili prvo mesto. Tonka je osvojila nagrado 
za osmo najboljšo govorko, Dorotea pa za deveto. Uspehi so 





se kar vrstili. Januarja smo znova stopali po poteh 
zmagovalcev. Na Gimnaziji Celje – Center smo prepričljivo 
zmagali. Miha Frangež, Blaž Šabeder in Tonka Masič so bili 
nepremagljivi. Miha Frangež je dosegel drugo mesto za 
najboljši govor, Blaž Šabeder tretje, Vid Lobnik osmo, Tonka 
Masič pa deveto mesto. Svojo debatno pot smo nadaljevali v 
marcu na mednarodnem debatnem tekmovanju v Ljutomeru 
in še na zadnjem državnem tekmovanju na Gimnaziji Ledina. 
Med zadnjimi dogodki v tem šolskem letu je debatna okrogla 
miza na Prvem odru naše gimnazije in znova v poletnih 
mesecih mednarodno tekmovanje.
• Miha Debenak, prof. 

KLASIČNI DNEVI MMXVIII

Klasične dneve, vsakoletni praznik klasikov, smo pričeli z 
večerom klasikov, ki smo ga posvetili spominu na klasičnega 
filologa in prevajalca Primoža Simonitija. Skupina dijakov iz 3. 
b je pripravila recital odlomkov iz njegovih prevodov, sledil pa 
je pogovor o Primožu Simonitiju. Ob tej priložnosti smo pred 
šolsko knjižnico pripravili tudi razstavo.

Recital smo ponovili še naslednji dan, ko so se našim dijakom 
na Prvem odru z recitalom pesmi Carmina Burana pridružili še 
naši gostje s I. gimnazije Split. 

Klasiki 2. in 3. letnika so tudi letos tekmovali v kvizu za naziv 
»primaklasik«; zmagal je 2. a, dijaki 3. a pa so kviz popestrili s 
prizori, ki so jih navdihnili Ovidijevi nasveti iz Umetnosti 
ljubezni. 

3. a nas je v teh dneh navdušil tudi s komično igro Izperi kri z 
moje toge, v kateri smo bili priča dogodkom na marčeve ide 
leta 44 pr. n. š. 

V Avli so dijaki 3. a in b pripravili dva performansa na temo 
mitov, ki so jih obravnavali ter na zelo izviren in sodoben na- 
čin interpretirali pri izbirnem predmetu umetnostna 
zgodovina. 

Zadnji dan so nas navdušila tri strokovna predavanja: dr. Aleš 
Maver je imel predavanje z naslovom Od Kajfe do Jude Ben 
Hura in nam predstavil podobo Judov na filmskem platnu, dr. 
Daniel Eremita je predaval o klasičnih problemih starogrške 
matematike, dr. Matija Črešnar pa nas je prepričal, da je 
arheologija zelo sodobna znanost, prikazal pa nam je tudi, kaj 
vse lahko s pomočjo arheologije ugotovimo o železni dobi v 
okolici Maribora.
• Barbara Damjan, prof





TEKMOVANJE IZ ZNANJA  LATINŠČINE

Na državno tekmovanje v znanju latinščine, ki ga vsako leto 
organizira Društvo za antične in humanistične študije, so se s 
Prve gimnazije letos uvrstili štirje dijaki: Sara Holjević, Jure 
Januš, Rebeka Lea Sajko in Milica Stojkoska. Vsi štirje dijaki so 
na tekmovanju dosegli zelo dober rezultat in prejeli srebrno 
priznanje.
• Robert Čepon, prof.

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA 
NEMŠČINE

5. februarja 2019 je v Mariboru potekalo državno tekmovanje 
iz znanja nemščine. Naši dijaki so bili tudi tokrat zelo uspešni. 
Iz 2. letnika je srebrno priznanje dobilo 5 dijakov, iz 3. letnika 
pa dva. Imamo tudi prejemnico zlatega priznanja – Niko 
Škrinjar iz 3. f-razreda, ki je dosegla odlično 7. mesto.
• Aktiv profesorjev nemščine

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA PFIFFIKUS

Meseca marca poteka vsako leto tekmovanje v nemški bralni 
znački. Namenjeno je vsem dijakom srednjih šol. Organizator 
predpiše dve knjigi, tekmovanje poteka na spletu. Dijaki 
odgovarjajo na vprašanja, ki se navezujejo na poznavanje 
knjige. Najboljši dijaki dobijo priznanja in knjižne nagrade.
• Aktiv profesorjev nemščine

ICH LIEBE DEUTSCH – RAD(A) IMAM 
NEMŠČINO

Dijakov 4. letnika, ki se učijo nemščino kot drugi tuji jezik, je na 
šoli približno 100.  V obdobju štirih let jih je večina poleg 
rednega pouka izpopolnila svoje znanje s sodelovanjem v 
mednarodnih projektih v nemškem jeziku, z branjem knjig za 





tekmovanje Pfi�kus ali s pripravo na nemško jezikovno 
diplomo. Na medpredmetnih ekskurzijah so spoznavali 
nemškogovoreče dežele; tako so se v 1. letniku udeležili 
ekskurzije na Dunaj ali v 2. letniku ekskurzije v München in 
Berlin, morda pa so tudi vsaj enkrat v teh štirih letih raziskovali 
božični Gradec. Možnosti se je skozi leta ponujalo veliko, tudi 
pri sooblikovanju šolskega časopisa Echo, pri pripravi recitala 
pred šolo, pri sodelovanju na informativnih dnevih in še bi 
lahko naštevali. Verjamemo, da bodo pridobljeno znanje z 
vseh področij s pridom uporabili v življenju.

Ne gre pa pozabiti dosežkov na državnem tekmovanju iz 
nemškega jezika. Zlato priznanje na tem tekmovanju je prejel 
četrtošolec Luka Plos. 

Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. 
Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun. 

(Johann Wolfgang von Goethe)
• Aktiv profesorjev nemščine

HEARTBEAT

Razumevanje in svojevrstni pogledi na svet se tudi letos 
zrcalijo v publikaciji Heartbeat – dijakinje in dijaki smo s svojimi 
članki pokrili bogato paleto raznovrstnih tem, raziskali najbolj 
skrite kotičke človeške duše, podali mnenja o globalnih in 
neizmerno relevantnih temah ter prepluli razburkano, a nič kaj 
nevarno morje, polno spominov, ki nas bodo spremljali v 
spreminjajočem se toku življe- njskih poti. 

Letošnjo izdajo bogatijo preproste in elegantne ilustracije 
izpod umetniškega peresa Maiken Zupančič Danko, dijakinje 
4. B, in čudoviti naslovni sliki, ki ju je ustvarila Tinka Kovačič iz 
4. E razreda. V kombinaciji s pregledno razdelitvijo na štiri 
vsebinska poglavja in omenjenimi umetniškimi prispevki 
Heartbeat uspešno nadaljuje dolgoletno tradicijo dijakinj in 
dijakov, čigar naklonjenost sporočanja v angleškem jeziku bije 
kot neviden in neprecenljivo močan utrip še morda 
neizkušenih, vendar radovednih src. 

Z vidika lastnega štiriletnega sodelovanja, ki se je razprostiralo 
od urejanja, oblikovanja in navsezadnje seveda pisanja, je 
tovrstno delo polno zanimivih izkušenj, ki podarijo ogromno 
dodatnega znanja in priložnosti, predvsem pa plemenitijo 
znanje, na podlagi katerega stojijo temelji publikacije, in kot 
nakazuje ime samo – obogatijo srce. 

• Miha Červek, 4. B, urednik publikacije





FRANCOŠČINA

Na Prvi gimnaziji Maribor že tradicionalno potekajo različne 
dejavnosti, s katerimi želimo dijake motivirati ter obogatiti 
njihovo znanje francoščine in poznavanje frankofonske 
kulture. 

TEKMOVANJA

Ponujamo priprave na tekmovanja iz znanja, izvajamo šolsko 
tekmovanje iz znanja francoščine, na katerem se vsako leto 
dijaki uvrstijo na državno raven. V tem šolskem letu so se tri 
dijakinje iz 4. b uvrstile na državno tekmovanje v Ljubljani, na 
katerem je Tjaša Šimunić  dosegla odlično 7. mesto, Nika 
Matanović 10. mesto v državi, suvereno znanje pa je izkazala 
tudi Sara Nežmah. Redno tudi sodelujemo na prevajalskem 
tekmovanju Juvenes translatores ter seveda pri francoski 
bralni znački Epi lecture. 

LITERARNI IN GLASBENI DOGODKI

V pomladnih mesecih se odvija veliko dogodkov, namenjenih 
ljubiteljem francoščine. Tako letos dijaki 3. letnika pripravljajo 
kratek film, s katerim se bomo predstavili na Frankofonskem 
dnevu 26. marca 2019 v Celju; in kot vsako leto bodo naši 
glasbeniki sodelovali na vseslovenskem prazniku glasbe Fête 
de la musique v mesecu maju. 

V juniju se na Prvi odvija tradicionalno srečanje Rendez-vous 
français, na katerem se dijaki vseh letnikov predstavijo s 
kratkimi dramskimi besedili, skeči, (lastno) poezijo, petjem in 
instrumentalno spremljavo. Na dogodek, ki bo potekal 10. 
junija 2019, bomo povabili tudi nastopajoče iz nekaterih 
osnovnih šol, prav tako pa se nam bodo pridružili nekateri 
bivši dijaki Prve. Z obiskom nas bo počastila tudi atašejka za 
francoščino na Francoskem inštitutu v Ljubljani, gospa Marie - 
Laure Canteloube.

FRANCOSKI ČASOPIS  PAR LA FENÊTRE DE LA VIE
V letu 2017 je ugledal luč francoski časopis, v katerem lahko 
preberemo raznolike prispevke dijakov ter se seznanimo z 
dogodki na naši šoli. Tudi letos smo časopis pripravili tik pred 
informativnima dnevoma ter ga po- nudili osnovnošolcem. 
Pre- berete ga lahko tudi na naši spletni strani.

SODELOVANJE S FRANCOSKIM INŠTITUTOM V LJUBLJANI
Tesno sodelujemo s Francoskim inštitutom v Ljubljani, ki nam 
redno posreduje razpise, nam nudi sodelovanje v projektu La 





France Voyage, v okviru katerega naše dijake obišče naravna 
govorka in izvede delavnico. V novembru 2018 nas je obiskala 
animatorka Claire iz organizacije Les petits débrouillards ter 
izvedla delavnico na temo ekologije in kemije v francoščini, 28. 
februarja pa pričakujemo animatorko Marion s svežimi 
idejami.

V sodelovanju z Inštitutom lahko zainteresirani dijaki 
opravljajo mednarodni izpit DELF in pri tem so izredno 
uspešni. V mesecu septem- bru potekajo podelitve diplom.

LE MACARON D'OR

V okviru Francoskega inštituta v Ljubljani izvajamo v mesecu 
marcu tekmovanje iz priprave francoskih sladic. Komisija ima 
zelo prijetno nalogo, da slaščice preizkusi in oceni.

FRANCOSKA IZMENJAVA

Z zadovoljstvom lahko povemo, da že potekajo priprave na 
mednarodno izmenjavo s francosko šolo iz okolice Pariza; s 
tem nadgrajujemo tradicijo mednarodnega povezovanja v 
okviru francoščine.
• Simone Krampl, prof.





TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE

Društvo učiteljev zgodovine v sodelovanju z Gimnazijo 
Murska Sobota v letošnjem šolskem letu organiziralo že XVIII. 
tekmovanje mladih zgodovinarjev
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 59 tekmovalcev. 
Bronasto priznanje so dosegli: Luka Držić, Melanie Gobec, 
Tomaž Granda, Maja Jenčič, Vid Lobnik, Piadora Lončarič. 
Na državnem tekmovanju sta Luka Držić in Vid Lobnik 
dosegla srebrno, Piadora Lončarič pa zlato priznanje.
• Aktiv profesorjev zgodovine

KVIZ O RUDOLFU MAISTRU

23. 11. 2018 so se dijaki 3. d – Manca Visočnik, Marko Fišer in 
Aljaž Jazbinšek – pod mentorstvom profesorja Borisa Ferka 
udeležili tekmovanja – kviza o Rodolfu Maistru. Tekmovanje je 
tokrat organizirala Gimnazija Kranj. Dosegli so 6. mesto.
• Aktiv profesorjev zgodovine

TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE

Tekmovanje je namenjeno učencem v OŠ in dijakom v SŠ. 
Tekmovanje je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela. 
Poteka na treh ravneh. Šolsko tekmovanje poteka v januarju, 
območno v marcu in državno v mesecu aprilu. Najboljši dijaki 
na šolskem prejmejo bronasto priznanje, se udeležijo 
območnega. Najboljši dijaki na območnih tekmovanjih se 
udeležijo državnega tekmovanja, kjer lahko prejmejo zlato 
priznanje. 

ŠOLSKO TEKMOVANJE
Tekmovalo je 21 dijakov. 13 +jih je prejelo bronasto priznanje: 1. 
D Nejc Fras 1. E Nika Ornik 2. F Marko Balažič 3. A Anja Krautič 
Jure Januš Anja Šedivi 3. F Lucijan Pustoslemšek Katja Malek 
3. G Timotej Bedenik Žan Legat Ela Marič 4. D Ana Marie 
Podgoršek Na območno tekmovanje so se uvrstili: Nika Ornik, 
Marko Balažič in Lucijan Pustoslemšek. 

OBMOČNO TEKMOVANJE 

Tekmovalo je 57 dijakov iz slovenskih srednjih šol. Srebrno 





priznanje so dobili: Nika Ornik 1. E, Marko Balažič 2. F in Lucijan 
Pustoslemšek 3. F. 

Dijak Lucijan Pustoslemšek se je uvrstil na državno 
tekmovanje in tam dosegel zlato priznanje.
• Aktiv profesorjev geografije

TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA 
PROTEUSOVO PRIZNANJE

Tekmovanje za Proteusove nagrade je srednješolsko 
tekmovanje iz znanja biologije. Šolsko izbirno tekmovanje je 
potekalo 24. januarja, državno pa 23. marca na FNM v 
Mariboru. Tekmovanje na obeh ravneh poteka v štirih 
tekmovalnih skupinah: 1., 2., 3. in 4. letnik srednje šole. Letošnja 
tema v tekmovalnih skupinah 1. in 2. letnik je Bakterije in virusi, 
tekmovanje za 3. in 4. letnik zajema vsebine obveznega dela 
učnega načrta za biologijo ter vsebin za maturo.

Na šolskem izbirnem tekmovanju so bronasto Proteusovo 
nagrado dobili: Katarina Pernat 1. g, Tilen Miklavc 2. c, Aljoša 
Budimir 2. g, Tim Skudernik 2. g, Katja Štich 2. f, Maruša 
Glinšek 3. a, Aleks Brumec 3. b, Urška Vajngerl 3. f, Urša Zala 
Ačko 4. d, Simon Stare 4. d, Sara Zavernik 4. g.

Na državno tekmovanje so se uvrstili: Katarina Pernat, Tilen 
Miklavc, Aleks Brumec, Urša Zala Ačko in Simon Stare.  Aleks 
Brumec, Urša Zala Ačko in Simon Stare so dobili srebrno 
Proteusovo priznanje.
• Vodja aktiva učiteljev biologije

TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA 
PREGLOVO PLAKETO 2019

Bronasto Preglovo plaketo na šolskem tekmovanju je dobilo 15 
dijakov. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 11 dijakov. Od teh 
jih je deset prejelo bronasto plaketo, dijak Javor Sluga iz 1. F pa 
je prejel srebrno Preglovo plaketo. 
• Andreja Alatič Samec, prof.





TEKMOVALNA FIZIKA

ČMRLJ
Čmrlj je tekmovanje na državnem nivoju iz znanja fizike za 1. 
letnike srednje šole. Šolsko tekmovanje se izvede v septembru 
ali oktobru. Najboljši tekmovalci dobijo bronasta priznanja.

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 43 dijakov. 11 jih je 
prejelo bronasto priznanje: 1. A Marcel KODRIN iz 1. B, Eva 
Ribič in Andrej Banjanin iz 1. C, Ana Matjašič, Grega Mlakar in 
Albionesa Ajazaj iz 1. D, Nejc Marovt, Jonatan Jezernik in Matej 
Rajter iz 1. E, Matevž Sedmak 1. F Sara Bradič.

TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV V ZNANJU FIZIKE ZA 
STEFANOVA PRIZNANJA 

Tekmovanje iz znanja fizike za Stefanova priznanja je 
tekmovanje na nacionalni ravni z možnostjo uvrstitve na 
fizikalno olimpijado. Namenjeno je širjenju in poglabljanju 
znanja fizike, primerjanju znanja fizike med dijaki in šolami, 
popularizaciji fizike, odkrivanju za fiziko nadarjenih dijakov ter 
pripravi dijakov na sodelovanje v mednarodnih tekmovanjih.

Regijsko tekmovanje: 2 dijaka sta prejela bronasto priznanje 
na državnem nivoju: iz 4. C Staš Dolinšek in iz 4. F Luka Požar.

TEKMOVANJE V ZNANJU ASTRONOMIJE ZA DOMINKOVA 
PRIZNANJA

Šolskega tekmovanja so se udeležili 4 dijaki. Dijak Matevž 
Vaupotič iz 3. F se je uvrstil na državno tekmovanje, kjer je 
prejel srebrno Dominkovo priznanje.
• Aktiv profesorjev fizike

MATEMATIČNE DEJAVNOSTI IN 
TEKMOVANJA

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 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 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. V istem obdobju potekajo tudi priprave na šolsko 
in državno tekmovanja iz razvedrilne matematike. 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, članice aktiva  in zunanji sodelavci pa 
vodimo reševanje zahtevnih tekmovalnih nalog. Povratne 
informacije s strani dijakov so bile do sedaj zelo dobre, zato v 
aktivu nameravamo s tovrstnimi srečanji nadaljevati tudi v 
prihodnje. 

Na tekmovanju iz logike so naši dijaki osvojili 33 bronastih 
priznanj na šolskem in 2 srebrni na državnem tekmovanju. Na 
tekmovanju iz razvedrilne matematike so osvojili 13 bronastih 
priznanj na šolskem, na državnem tekmovanju 3 srebrna, dijak 
Robert Babić iz 4. letnika pa je prejel zlato priznanje in prvo 
nagrado za prvo mesto v državi. Na tekmovanju srednješolcev 
iz znanja matematike za Vegova priznanja pa so naši dijaki 
osvojili 22 bronastih priznanj na šolskem tekmovanju, na 
državnem pa 6 srebrnih priznanj.                                                                                                                                    
• Aktiv profesorjev  matematike

MEDNARODNO TEKMOVANJE BOBER 

Bober je mednarodno tekmovanje iz računalniškega 
razmišljanja. Šolsko tekmovanje se izvede v novembru. 
Najboljši tekmovalci dobijo bronasta priznanja. Državno 
tekmovanje se izvede v januarju in se ga udeleži 1% najboljših 
tekmovalcev v državi. Obe tekmovanji trajata 40 minut. 
Tekmovalna vprašanja se navezujejo na algoritmično 
razmišljanje, logično sklepanje in razvoj spretnosti za 
reševanje problemov. 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 213 dijakov. 68 jih je 
prejelo bronasto priznanje.
• Dagmar Savnik, prof.



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 in 
priprave na matematična tekmovanja za Vegova priznanja. 
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in državno tekmovanja iz razvedrilne matematike. 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, članice aktiva  in zunanji sodelavci pa 
vodimo reševanje zahtevnih tekmovalnih nalog. Povratne 
informacije s strani dijakov so bile do sedaj zelo dobre, zato v 
aktivu nameravamo s tovrstnimi srečanji nadaljevati tudi v 
prihodnje. 

Na tekmovanju iz logike so naši dijaki osvojili 33 bronastih 
priznanj na šolskem in 2 srebrni na državnem tekmovanju. Na 
tekmovanju iz razvedrilne matematike so osvojili 13 bronastih 
priznanj na šolskem, na državnem tekmovanju 3 srebrna, dijak 
Robert Babić iz 4. letnika pa je prejel zlato priznanje in prvo 
nagrado za prvo mesto v državi. Na tekmovanju srednješolcev 
iz znanja matematike za Vegova priznanja pa so naši dijaki 
osvojili 22 bronastih priznanj na šolskem tekmovanju, na 
državnem pa 6 srebrnih priznanj.                                                                                                                                    
• Aktiv profesorjev  matematike

MEDNARODNO TEKMOVANJE BOBER 

Bober je mednarodno tekmovanje iz računalniškega 
razmišljanja. Šolsko tekmovanje se izvede v novembru. 
Najboljši tekmovalci dobijo bronasta priznanja. Državno 
tekmovanje se izvede v januarju in se ga udeleži 1% najboljših 
tekmovalcev v državi. Obe tekmovanji trajata 40 minut. 
Tekmovalna vprašanja se navezujejo na algoritmično 
razmišljanje, logično sklepanje in razvoj spretnosti za 
reševanje problemov. 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 213 dijakov. 68 jih je 
prejelo bronasto priznanje.
• Dagmar Savnik, prof.



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. 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.

ŠPORT NA PRVI
Ker se na Prvi zavedamo, da je poleg znanja in humanističnih 
vrednot treba negovati tudi zdravo telo, nismo pozabili na 
športne dejavnosti. Poleg športnih dni so se naši dijaki tudi 
letos udeleževali skoraj vseh srednješolskih športnih 
tekmovanj, ki so organizirana v okviru Športa mladih, in 
izkoristili bogat nabor OIV dejavnosti. Med mnogimi športnimi 
uspehi izpostavljamo: 3. mesto na četrtfinalnem turnirju iz 
rokometa, kjer so blesteli Nejc Planinšek, Justin Rajšp, Jan 
Čokolič in Blaž Ivanovič; 3. mesto v alpskem smučanju je 
dosegla Blažka Javornik; Metka Marčič v rokometu 1. mesto na 
področnem tekmovanju, z ekipo se je uvrstila v polfinale 
državnega tekmovanja; Robert Wohl je dosegel 1. mesto na 
državnem ekipnem tekmovanju v deskanju na snegu. 

Čestitamo!

• Miha Debenak, prof.
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Uredila: 
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