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III. gimnazija Maribor
Gosposvetska cesta 4

2000 Maribor

Ravnatelj:
Janez Pastar, prof.,
telefon: 250 40 41.

Pomočnici ravnatelja:
mag. Milena Pintarič,
telefon: 250 40 42;
Zdenka Fišer, prof.,
telefon: 250 40 42.
 
Tajnica:
Nikolaja Jakab,
telefon: 250 40 40.

Šolska svetovalna služba:
Nina Vollmaier, prof., 
telefon: 250 40 44,
Bojana Posavec Vaupotič, prof.,
telefon: 250 40 74.

Knjižnica:
Aleksandra Fekonja, prof.,
telefon: 250 40 49.

Fax: 250 40 60.

Spletno mesto: 
http://www.tretja.si

Elektronska pošta:
tretja-mb@guest.arnes.si

Uradne ure:
vsak dan od 10.00 do 12.00 in
ob ponedeljkih od 14.00 do 15.00.

     Janez Pastar, prof.,
     ravnatelj III. gimnazije Maribor

V igri in zaporedju številk, datumov in 
življenjskih prelomnic ste vi generacija, ki  
bo v srednješolski prostor stopila v začetku 
drugega desetletja prvega stoletja novega 
tisočletja; in če boste naši dijaki, tega se 
veselimo in si to želimo, bomo v času vašega 
in našega srednješolskega sobivanja praznovali 
častitljivo 150-letnico III. gimnazije Maribor. 
Vi, vaši starši in vsi, ki jim kaj pomenite, ste 
pred eno izmed temeljnih odločitev v življenju: 
odločiti se morate že v rosni mladosti, kaj boste 
po osnovni šoli. Toplo vam priporočamo, da 
stopite na pot takega srednješolskega, v tem 
primeru gimnazijskega izobraževanja, ki vam 
po uspešno končani splošni maturi omogoča 
nadaljnji univerzitetni študij.

Ni lahko izluščiti bistvo te  gimnazijske 
srednješolske poti, v različnih dokumentih 
v praksi in v zapisu temeljne usmeritve 
izobraževanja v naši državi – v Beli knjigi, 
je moči povzeti, da teži h globalnemu, 
celostnemu pristopu v izobraževanju, ki temelji 
na celovitosti sveta in soodvisnosti znanj 
z različnih področij, razvija disciplinarnost 
kot pogoj za interdisciplinarno razumevanje 
sveta, spodbuja interese za teoretična 
znanja, razvija možnost samostojnega, 
kritičnega mišljenja in presojanja, razvija 
zavest o pripadnosti skupnemu kulturnemu 
prostoru v evropskem kulturnem pomenu 
in v globalnem medkulturnem svetu razvija 
dejavno odgovornost do sebe, drugih ljudi in 
naravnega ter družbenega okolja.

Kaj vam lahko na tej poti nudimo?
Imamo zelo, zelo dolgo tradicijo izobraževanja, 
kolektiv je že od začetka aktivno vpet v 
tako imenovane prenove, posodobitve 
gimnazijskega izobraževanja; cilj tega je 
usposobiti mlade ljudi, da bodo v novem 
tisočletju strokovno odgovorili na izzive, ki so 
pred našo civilizacijo in da bodo vseživljenjsko 
učenje imeli kot popolnoma razumljivo in 
dejavno kategorijo.

Kaj morate vi storiti na tej poti? Pravzaprav le 
ponoviti uspešne korake vaših babic, dedkov in 
staršev, kar  v praksi  pomeni, da samo pet dni 

v tednu, samo štiri tedne v mesecu in samo v 
zaporedju štirih let vsakodnevno hodite v šolo, 
aktivno sodelujete pri pouku, izpolnjujete 
domače naloge in zaključite z maturo.
Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da v opisanem 
zaporedju v intervalih po dva meseca nastopajo 
tudi različne počitnice, ki se jih veselimo oboji.

Seveda imamo sedaj že tretje leto samo 
dopoldanski pouk, ki omogoča tudi izvenšolsko 
udejstvovanje.

III. gimnazija Maribor izvaja tudi program  
srednjega strokovnega izobraževanja – 
Predšolska vzgoja. V tem programu naša 
dekleta, iz leta v leto pa se povečuje tudi delež 
fantov, dosegajo izredno lepe uspehe, program 
pa v nadaljevanju podrobneje predstavljata 
mag. Milena Pintarič in Zdenka Fišer, prof., ki 
sta  pomočnici ravnatelja.

Biti vzgojitelj je odgovorno poslanstvo staršev; 
kadar pa to poslanstvo izberete kot poklic, je 
odgovornost še večja. Biti vzgojitelj pomeni 
ljubiti otroke. Naziv     strokovne   izobrazbe    
vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 
si pridobite, ko štiriletno šolanje uspešno 
zaključite s poklicno maturo. Deset slovenskih 
srednjih šol izvaja program Predšolska vzgoja 
po novem učnem načrtu, ki, po našem 
mnenju, dijakom omogoča več individualne 
ustvarjalnosti in hkrati prinaša možnost izbire 
v 4. letniku. Praktično usposabljanje v vrtcih 
je samostojno, dijak ga lahko opravlja tudi 
v domačem kraju. Novost prenovljenega 
programa pa je tudi v tem, da ga lahko vsaka 
šola do neke mere oblikuje po svoje in se tako 
prilagaja razmeram v okolju in v družbi na 
splošno.

Vsem tistim, ki ste se odločili, da boste naši, 
sporočam, da se snidemo čez 201 dan, v 
četrtek, 1. septembra 2011,  in začnemo 
uspešno, zanimivo in neponovljivo skupno 
srednješolsko pot.

V Mariboru, februarja 2011

    Spoštovane osnovnošolke, spoštovani osnovnošolci!
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Pesem življenja nam vsak dan odigra našo dnevno 
melodijo. Včasih se sprehaja po razigranih, veselih 
notah, spet drugič po bolj otožnih, odvisno od našega 
razpoloženja. Harmonija vaših dni na osnovnih šolah 
je prešla h koncu in sedaj ste na razpotju poti. Vaše 
osnovno vprašanje je: Kam?

V imenu dijaške skupnosti III. gimnazije Maribor 
izrekam dobrodošlico vsem prihodnjim dijakom in 
dijakinjam, ki se želite vpisati na našo šolo. Biti dijak 
ni težko, to je »funkcija,« ki jo dijaki  III. gimnazije 
sprejemamo z velikim veseljem in tudi z veliko mero 
odgovornosti. Pomembno je, da si cilje zastavimo 
visoko, saj bomo še toliko bolj veseli, če jih bomo 
dosegli. In te najvišje zastavljene cilje se da doseči 
s trudom in voljo. Včasih le kamenček v mozaiku 
ločuje zmago od poraza. In prav ta kamenček sta 
trud in učenje. Ob sebi pa vedno potrebujemo 
druge ljudi, da nam svetujejo, nas vzpodbujajo, 
nam pomagajo in z nami delijo mnenja. Tako bodo 
ob vas vsa štiri leta na naši šoli skrbno stali prijetni 

dijaki, izvrstni profesorji in dijaška skupnost naše 
šole. Dijaška skupnost III. gimnazije Maribor se 
trudi, da bi bilo življenje dijakov na šoli prijetno, 
zato zastopa njihove interese in najrazličnejše 
aktivnosti dijakov na raznih področjih. Uspešno 
sodelujemo tudi z Dijaško organizacijo Slovenije ter 
se s skupnimi močmi zavzemamo za zagotavljanje 
šolske demokracije, za varovanje dijakovih pravic, 
zagotavljanje enakopravnosti v srednjih šolah in 
tako za zagovarjanje enakih možnosti za vse dijake. 

III. gimnazija Maribor svojim dijakom omogoča 
izvrstne možnosti pridobivanja znanja in razvijanja 
individualne ustvarjalnosti. S širjenjem splošnega, 
življenjskega znanja povečuje paleto možnosti za 
nadaljevanje šolanja. 

Upam, da boste skupaj z nami podoživeli čar 
naše šole, si v spomin vtisnili mnogo prijetnih in 
nepozabnih trenutkov ter bo vsak izmed vas pustil 
neizbrisljivo sled na poti III. gimnazije Maribor.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Program GIMNAZIJA

Srednješolski izobraževalni program Gimnazija 
traja štiri leta in se zaključi s splošno maturo.
V primeru omejitve vpisa v ta program se 
upoštevajo merila, objavljena v RAZPISU ZA VPIS 
V PROGRAM GIMNAZIJA za šolsko leto 2011/2012.

Program PREDŠOLSKA VZGOJA

Srednješolski izobraževalni program Predšolska 
vzgoja traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo.
V primeru omejitve vpisa v ta program se 
upoštevajo merila, objavljena v RAZPISU ZA VPIS 
V PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA za šolsko leto 
2011/2012.

     Predsednica dijaške skupnosti III. gimnazije Maribor
     Nina Dajčman, 2. d

    Spoštovani prihodnji dijaki, 
    spoštovane  prihodnje dijakinje!

     mag. Milena Pintarič,   
    pomočnica ravnatelja

     Zdenka Fišer, prof., 
     pomočnica ravnatelja
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PREDMETNIK PROGRAMA GIMNAZIJA

IZBIRNI PREDMETI ZA PRIPRAVO NA SPLOŠNO MATURO

Priprave na splošno maturo izvajamo, kadar število prijavljenih kandidatov dosega minimalni standard.

Predmet 4. letnik 
št. ur/teden

Število skupin v 
šolskem letu 2010/11

Matematika  –  višja raven 5 1
Angleščina  –  osnovna raven dodatno 1 ura 1
Angleščina –  višja raven dodatno 2 uri 1
Nemščina – osnovna raven dodatno 2 uri 1
Nemščina – višja raven dodatno 2 uri 1
Francoščina dodatno 1 ura /
Filozofija dodatno 4 ure /
Geografija 3 4
Sociologija 5 3
Zgodovina dodatno 4 ure 2
Biologija 4 1
Kemija 4 1
Fizika 4 1
Informatika 4 1
Psihologija 5 1

Predmet 1. letnik

št. ur/teden

2. letnik

št. ur/teden

3. letnik

št. ur/teden

4. letnik

št. ur/teden

Slovenščina 4 4 4 5

Matematika 4 4 5 5

Prvi tuji jezik

(ANG/NEM) 3 3 3 4

Drugi tuji jezik

(NEM/ANG/FRA) 3 3 3 3

Zgodovina 2 2 2 2

Športna vzgoja 3 3 3 3

Glasba 2 / / /

Likovna 
umetnost

2 / / /

Geografija 2 2 3 /

Biologija 2 2 2 /

Kemija 2 2 2 /

Fizika 2 2 2 /

Psihologija / / 3 /

Sociologija / 3 / /

Filozofija / / / 2

Informatika 2 2 / /

Obvezne 

izbirne vsebine 90 ur na 
leto

90 ur na 
leto

90 ur na 
leto

30 ur na 
leto
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    OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

Obvezne izbirne vsebine (OIV) 
opredeljuje 33. člen Zakona o 
gimnazijah (Uradni list RS št. 
1/2007). Delijo se na vsebine, ki so 
obvezne za vse dijake, in na vsebine, 
ki jih dijaki prosto izbirajo. Naša šola 
jih izvaja v dveh strnjenih sklopih, 
septembra in junija, tretji del pa vse 
šolsko leto.

   Vsebine, obvezne za vse dijake    

   Vsebine, povezane s prosto izbiro dijakinj in dijakov in jih organizira  III. gimnazija Maribor

Vsebine, povezane s prosto izbiro in jih dijakinje in dijaki lahko opravljajo zunaj III. gimnazije Maribor:

• glasbena šola,
• športni in plesni treningi,
• pevski zbor ali druga kulturno-umetniška dejavnost,
• tečaji jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj,
• aktivna udeležba v šolskem krožku,
• gledališki, filmski, glasbeni abonmaji,

• raziskovalna naloga,
• tečaj cestnoprometnih predpisov,
• tekmovanja v znanju,
• sodelovanje v raznih društvih ( npr. v gasilskem, 
naravovarstvenem …),
• druge vsebine po presoji šole.

VSEBINA Letnik Predvideni 
čas  izvedbe

Organizator

Logika vsi september Aktiv  učiteljev matematike
Debatni klub

(raziskovalno delo)

2. vse leto Aktiv učiteljev sociologije

Ekskurzije vsi september, junij Ravnatelj, razredniki, vsi aktivi
Pevski zbor vsi vse leto Aktiv učiteljev glasbe
Glasbene delavnice vsi vse leto Aktiv učiteljev glasbe
Dramska skupina vsi vse leto Aktiv učiteljev slovenščine,  

zunanji sodelavec
Prostovoljno socialno delo vsi vse leto Aktiv učiteljev pedagogike
Verstva in etika 2., 3. vse leto Aktiv učiteljev sociologije
Prva pomoč 3. september Zunanji izvajalec
Učenje za učenje 1. september Aktiv učiteljev psihologije 
Naravoslovni krožki

(raziskovalno delo)

vsi vse leto Učitelji FIZ, KEM, GEO, BIO

Športni tabori vsi junij Aktiv učiteljev športne vzgoje
Videokonference vsi vse leto Aktiv učiteljev informatike
Izdelava računalniških

predstavitev

vsi september Aktiv učiteljev informatike

Obvladovanje tipkovnice 1. september Aktiv učiteljev informatike
Filmski krožek vsi vse leto Učitelji šole in zunanji sodelavci
Šolski časopis vsi vse leto Mentorstvo J. Ul Može, prof.,  in 

D. Golob Malenšek, prof.

Vsebina Letnik Predvideni 
čas  izvedbe

Število ur

Državljanska kultura 3. junij 15
Knjižnično-informacijska znanja 1. september, junij 15

Kulturno-umetniške vsebine vsi vse leto 15
Športni dnevi vsi vse leto 35
Zdravstvena vzgoja 1. september 15
Vzgoja za družino, mir in nenasilje 2. september 15
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   Program PREDŠOLSKA VZGOJA

PREDMETNIK PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA

Legenda:

Srednješolski izobraževalni program Predšolska vzgoja traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo.  
Dijakinje oziroma  dijaki pridobijo strokovni naziv vzgojiteljica oziroma vzgojitelj predšolskih otrok.

Oznaka Predmet 1. letnik 
št. ur/teden

2. letnik 
št. ur/teden

3. letnik 
št. ur/teden

4. letnik 
št. ur/teden

A Slovenščina 4 3 3 4

A Matematika 3 3 3 2

A Tuji  jezik (angleščina ali nemščina)  
3

 
3

 
3

 
3

A Umetnost 1 likovna u. 
 2 glasbena u.

 
/

 
/

 
/

A Zgodovina 2 2 / /

A Geografija 2 2 / /

A Sociologija / 2 / /

A Psihologija / 2 / /

A Fizika 2 / / /

A Kemija 2 / / /

A Biologija 2 2 / /

A Športna vzgoja 3 3 2 2

Strokovni moduli

B Veščine sporazumevanja 1 1 1 /

 
B

Pedagogika  in pedagoški pristopi v 
predšolskem obdobju

 
/

 
/

 
1

 
2

 
B

Razvoj in učenje predšolskega 
otroka

 
/

 
/

 
2

 
2

B Varno in zdravo okolje / / 2 1

B Kurikulum oddelka v vrtcu / 2 / 1

B Igre za otroke / 2 / /

 
B

Ustvarjalno  izražanje  
–  instrument 
–  glasbena vzgoja 
–  likovna vzgoja 
–  ustvarjanje z gibom

 
15 min. 

 1 
1 
1

 
15 min. 

 1 
1 
1

 
15 min. 

 2 
2 
2

 
15 min. 

/ 
/ 
/

B Matematika  za  otroke / / 2 /

B Jezikovno  izražanje otrok / / 2 /

B Naravoslovje za otroke / / 2 /

B Družboslovje  za otroke / 2 / /

B Informacijsko-komunikacijska  
tehnologija

 
2

 
/

 
/

 
/

Izbirni moduli

C Likovno izražanje / / / 3

C Glasbeno izražanje / / / 3

C Plesno izražanje / / / 3

C Šport za otroke / / / 3

C Multimedije / / / 3

Č Interesne dejavnosti 96 ur/leto 96 ur/leto 96 ur/leto 64 ur/leto

D Praktično usposabljanje v vrtcih 1 teden/leto 1 teden/leto 3 tedne/leto 5 tednov/leto

E Odprti  kurikul / / / 320 ur/leto

Oznaka Pomen Možnost izbire v 
programu

A Splošno-
izobraževalni 
predmeti

Obvezno

B Strokovni 
moduli 

Obvezno

C Izbirni moduli  Dijak/-inja 
obvezno izbere en 
modul

Č Interesne 
dejavnosti

Obvezno

D Praktično 
usposabljanje 
v vrtcih

Obvezno 

E Odprti  kurikul Obvezno
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Interesne dejavnosti pomenijo razširjanje in poglabljanje splošnega znanja in posebnih znanj, povezanih 
    s cilji programa Predšolska vzgoja. Naša šola jih izvaja v dveh strnjenih sklopih, septembra in junija, kulturne 
   in športne prireditve pa izvajamo med šolskim letom.

Vsebine, 
obvezne za vse dijake    

   Vsebine, povezane s prosto izbiro in jih dijakinje in dijaki lahko opravljajo zunaj III. gimnazije Maribor:

Vsebine, povezane s 
prosto izbiro dijakinj in 
dijakov in jih organizira  
III. gimnazija Maribor

• glasbena šola,
• športni in plesni treningi,
• pevski zbor ali druga kulturno-umetniška dejavnost,
• tečaji jezikov, računalništva, drugih spretnosti in 
znanj,
• aktivna udeležba v šolskem krožku,
• gledališki, filmski, glasbeni abonmaji,

• raziskovalna naloga,
• tečaj cestnoprometnih predpisov,
• tekmovanja v znanju,
• sodelovanje v raznih društvih ( npr. v gasilskem, 
naravovarstvenem …),
• druge vsebine po presoji šole.

Vsebina Letnik Predvideni 
čas  izvedbe

Število ur

Zdravstvena vzgoja 1. september 18

Športni dnevi vsi vse leto 96

Ogled gledaliških, filmskih, in glasbenih predstav, 
likovnih razstav

vsi vse leto 72

Ogled študijske knjižnice, sejmov ali izobraževalnih 
ustanov

1. september 6

Naravoslovni dan 2., 3. junij 22

Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in 
učnih navad

1. september 6

Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi 
znamenitostmi v šolskem okolju

1. september 6

VSEBINA Letnik Predvideni 
čas  izvedbe

Organizator

Logika 2., 3. september Aktiv  učiteljev matematike

Debatni klub

(raziskovalno delo)

2. vse leto Aktiv učiteljev sociologije

Ekskurzije vsi september, junij Ravnatelj, razredniki, vsi aktivi

Pevski zbor vsi vse leto Aktiv učiteljev glasbe

Glasbene delavnice vsi vse leto Aktiv učiteljev glasbe

Dramska skupina vsi vse leto Aktiv učiteljev slovenščine, 
zunanji sodelavec

Prostovoljno socialno delo vsi vse leto Aktiv učiteljev pedagogike

Verstva in etika 2., 3. vse leto Aktiv učiteljev sociologije

Prva pomoč 3. september Zunanji izvajalec

Učenje za učenje 1. september Aktiv učiteljev psihologije 

Naravoslovni krožki

(raziskovalno delo)

vsi vse leto Učitelji FIZ, KEM, GEO, BIO

Videokonference vsi vse leto Aktiv učiteljev informatike

Izdelava računalniških

predstavitev

vsi september Aktiv učiteljev informatike

Filmski krožek vsi vse leto Učitelji šole in zunanji sodelavci

Šolski časopis vsi vse leto Mentorstvo J. Ul Može, prof.,  in 
D. Golob Malenšek, prof.
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ŠOLSKA KNJIŽNICA

Knjižnica je odprta od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00, v petek pa od 8.00 do 15.00.

Nekaj informacij iz knjižničnega reda:
– vpis v knjižnico je brezplačen,
– rok izposoje gradiva je 14 dni,
– naenkrat si dijak lahko izposodi največ 6 knjig,
– v knjižnico ni dovoljeno prinašati hrane in pijače,
– garderobo in torbe je treba odložiti ob vhodu v knjižnico,
– izgubljene knjige je treba nadomestiti z novimi,
– za poškodovane knjige je treba povrniti stroške popravila.

Učencem je s pomočjo COBISS/OPAC-a omogočeno samostojno iskanje gradiva v lokalni bazi knjižnice 
z računalnikom, ki je v čitalnici, ali pa z domačim računalnikom (www.izum.si). Sigla (registrska številka) 
naše knjižnice je 51242. Kartica, pod katero nas najdete v vzajemnem katalogu, je TGMB.

V knjižnici dobijo dijaki prvih letnikov dijaške izkaznice, ki služijo hkrati tudi kot knjižnične izkaznice. (Za 
izdelavo izkaznice  je potrebno oddati  fotografijo.)

Novo sprejeti dijaki dobite ob vpisu na našo šolo naročilnico za učbeniški sklad. Vsa potrebna navodila 
so na naročilnici, zato prosimo, da jih pozorno preberete. Izpolnjeno in podpisano naročilnico je do 
zapisanega datuma potrebno vrniti v šolsko knjižnico.

Trenutno imamo na voljo 120 kompletov učbenikov za program gimnazija in 60 kompletov za program 
predšolska vzgoja. Ker je število omejeno, je z naročilom potrebno pohiteti. Ko kompleti poidejo, dijakom, 
ki so naročilnico oddali, vendar kompleta niso dobili, to sporočimo po pošti, tako da lahko učbenike še 
pravočasno nabavijo v knjigarni.

   UČBENIŠKI SKLAD   

    Aleksandra Fekonja, prof.
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  TLORIS ŠOLSKIH PROSTOROV

     Gosposvetska cesta 4:
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     Smetanova ulica 18:
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DEJAVNOSTI NA ŠOLI

Na  III. gimnaziji Maribor deluje dekliški pevski zbor, ki ga vodi  Jana Kovačec, 
prof. V njem prepevajo dijakinje  prvih letnikov predšolske vzgoje.  Sprejmejo 
tudi nove zainteresirane pevce ali pevke. Vaje potekajo enkrat tedensko po 
eno šolsko uro. 

Vsako leto se zbor predstavi na medobčinski reviji pevskih zborov, s petjem 
pa popestri tudi marsikatero drugo prireditev.

     Marina Gril, 2. bv

    Pevski zbor
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Dramski krožek

     Tea Ernecl, 4. a

     Barbara Škerget, 4. a

Vsako leto ob slovenskem kulturnem prazniku dijaki 
III. gimnazije Maribor pripravimo amatersko gledališko 
predstavo. Že tretje leto nas vodi diplomirana 
igralka, gospa Minca Lorenci, njen predhodnik pa je 
bil diplomirani igralec, gospod Bojan Maroševič. Pri 
dramskem krožku vsi odmislimo svoje težave in se 
prepustimo svetu igre in domišljije.

Doslej smo še vsako leto pripravili ogleda vredno 
predstavo. Predstavo smo zmeraj zaigrali dvakrat v 
Unionski dvorani za dijake in dijakinje  III.  gimnazije 
Maribor. Zaradi naše uspešnosti so nas povabili tudi 
na občinsko proslavo, ki je potekala v kazinski dvorani 
v SNG Maribor. Pred dvema letoma smo zaigrali igro z 
naslovom Šestka, lansko leto pa smo dijake navdušili s 
predstavo, v kateri smo igralci eno zgodbo povedali in 
uprizorili na več različnih načinov. Igra je predstavljala  
vsakdanje dogajanje med  ljudmi.  Večinoma je bila 
dobro sprejeta, naletela pa je tudi na negativne kritike, 
a tudi to je del igre in s tem se je treba sprijazniti.
Lansko leto sta v krožku vztrajala le dva fanta, ki sta bila 
zato »blažena med ženami«. Letošnje šolsko leto pa 
nista več taka »frajerja«, saj so se opogumili in v krožek 
prišli tudi drugi fantje.

Če niste prepričani, ali bi se nam pridružili v naš super-
kul krožek ali ne, vam svetujemo: 
»Poskusiti ni greh!« 

Se vidimo naslednje šolsko leto, do takrat pa pomnite: 
»Domišljija je pomembnejša od znanja!« :)
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AKCIJA Očistimo Slovenijo v enem dnevu 
na III. gimnaziji Maribor

     Ana Hartman, prof. biologije

17. 4. 2010 se je vseslovenske akcije OČISTIMO 
SLOVENIJO V ENEM DNEVU udeležilo 100 dijakov 
in dijakinj III. gimnazije Maribor in  15  njihovih 
učiteljev. Očistili so okolico šole na Gosposvetski 
cesti 4  in okolico šole na Smetanovi ulici. V akcijo se 
nameravajo dijaki, dijakinje in učitelji vključiti tudi v 
naslednjem šolskem letu.

AKCIJA zbiranja zamaškov in starega papirja

     Katja Stošić, prof.

 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo se odzvali klicu 
dobrote in zbirali plastične zamaške za 5-letno slepo 
deklico iz Zagorja. V dveh mesecih in pol  smo s 
pomočjo  dijakov in dijakinj, učiteljev, vodstva šole in 
v največji meri  čistilk zbrali 30 kg zamaškov. Z akcijo 
nadaljujemo tudi v prihodnje.

V mesecu novembru smo zbirali tudi star papir za šolo 
Piali Ashar Alo v Indiji. Tudi tukaj smo vsi prispevali 
kanček osebne dobrovoljnosti in zbrali   1654   kg 
papirja z željo, da bi ti otroci dobili vse potrebno za 
učenje in življenje.
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PROJEKTNO DELO

   Čez drn in strn po Pohorju

     Nina Dajčman, 2. d

Projekt Čez drn in strn po Pohorju izvajamo 
vsako leto v okviru OIV v prvih letnikih 
gimnazijskega programa.  To poučno in hkrati 
zabavno medsebojno povezovanje učno-
vzgojnih procesov se je odvijalo od 1. 6. 2010 
do 4. 6. 2010. Projekt smo zaključili z zaključno 
prireditvijo v Planetu Tuš. 

Radovedni in polni pričakovanj smo se dijaki 
prvih letnikov zbrali v ponedeljek zjutraj ob 
Radvanjskem potoku. Na že tradicionalno 
raziskovanje pod Pohorje smo se nekateri 
odpravili z željo po novem znanju, po doživetjih, 
nekateri pa predvsem zaradi druženja in zabave. 
To doživetje pa je v vseh nas pustilo lepe 
spomine in kopico znanja. 

Naša raziskovalna pot se je začela na 
opazovalnici z naslovom Temperaturna nihanja 
pod Pohorjem.  Merili smo temperaturo na 
različnih višinah in globinah, te podatke povezali 
s svojim znanjem matematike in tako rešili dane 
naloge. 

Svoje spretnosti smo nato preizkusili na 
opazovalnici,  imenovani Temperatura 
življenjskega prostora. Temperatura in svetloba 
sta bili osrednji točki našega opazovanja. 
Poprijeli smo za najrazličnejše termometre  in 
izmerili temperaturo na različnih mestih in 
površinah okoli nas.
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Naslednja postaja je bila Od oblakov … do potokov, kjer 
nam je narava zastavila nova vprašanja, na katera smo 
se s skupnimi močmi trudili odgovoriti. Poglobili smo se 
v problem človekovega poseganja v okolje in posledic 
tega spreminjanja naravnega okolja. Preučili smo 
strugo potoka, ki je žuborel v naši bližini,  in si ogledali 
značilnosti strmih pohorskih pobočjih. 

Od oblakov in potokov nas je zaneslo do ugibanja, ali 
smo zadnji, ki pijemo čisto vodo. Na tej opazovalnici 
smo ostali kar nekaj časa in izmerili temperaturo vode 
ter ocenili njen vonj, njeno barvo in bistrost.  Naučili 
smo se uporabljati pripomočke za ugotavljanje pH-
vrednosti in vsebnosti nitratov in nitritov. 

Narava nas je s svojo raznolikostjo in pestrostjo 
presenetila na opazovalnici z imenom Zeleno, ki te 
ljubim zeleno. Razdelili smo se v dve skupini in opazovali 
živali, rastline ter se pogovarjali o onesnaževanju okolja. 
Med opazovanjem smo veliko vodnih živali in rastlin 
videli prvič. Zaključili smo z ugotovitvijo, da je narava 
pomemben del našega življenja, da s svojimi lepotami 
hrani našo dušo in da jo moramo zato ohraniti čim bolj 
nedotaknjeno. 

Projekt je vsak razred dopolnil s postankom na postaji, kjer smo se še 
enkrat  srečali s terminologijo izrazov, s katerimi smo se sicer srečevali 
ves dan. 

Projekt Čez drn in strn nam je pokazal, da lahko znanje črpamo iz 
opazovanja vseh ekosistemov in da pridobivanje novih znanj ni omejeno 
le na stene učilnic. V sklopu teh vsebin OIV pa so se predstavniki razredov 
na zaključni prireditvi preizkusili tudi v zanimivem kvizu. Prav tako so svoje 
sposobnosti pokazali tudi ustvarjalci na področju slovenščine in nam 
predstavili svoje razmišljanje in  poglede, vezane na  biodiverziteto. Tako 
smo vse trenutke tega ustvarjalnega tedna pletli skupaj, kot mavrično 
zaveso sanj, ki bo vedno zapisana v našem spominu. 

Upam, da boste tudi vi doživeli pot čez drn in strn po Pohorju, podoživeli 
paleto lepot Pohorja, ob tem pa pridobili veliko koristnega  znanja. 
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  PROJEKT Zdrava prehrana

   Ana Hartman, prof.

     Katarina Goričan Pokrivač, prof.

Na III. gimnaziji v Mariboru se že vrsto let ukvarjamo s 
projektnim delom. Izvedli smo že več odmevnih šolskih in 
mednarodnih projektov. (Vsebina projektov je objavljena 
na spletnih straneh naše šole.) O nekaterih projektih in 
njihovih predstavitvah smo posneli tudi filme, ki so prav 
tako objavljeni na spletnih straneh šole. 
Projekt  Ekološki problem sodobnega sveta  – Zdrava 
prehrana smo na III. gimnaziji Maribor pripravili v šolskem 
letu 2008/2009,  izvedli pa v šolskih letih 2009/2010  in 
2010/11.

V projektu smo z dijaki drugih in kasneje tretjih 
letnikov raziskovali enega od velikih ekoloških 
problemov sodobnega sveta. Za okoljsko 
problematiko kot vsebino projekta smo se odločili 
zaradi številnih razlogov. V raziskovanje ekoloških 
problemov se lahko vključujejo različni predmeti s 
svojimi vsebinami (zgodovina, geografija, kemija, 
biologija, tuji jeziki, likovna vzgoja...),  raziskovanje 
v projektu se lahko povezuje s cilji predmetov 
v učnih načrtih. V raziskovanju se lahko znanje 
s posameznih področij tudi medpredmetno   
povezuje (npr.: znanje o zdravi prehrani ljudi 
se lahko povezuje z znanjem s področja kemije 
in psihologije). Poleg tega želimo dijake naše 
šole tudi s pomočjo tega projekta usposobiti za 
kritično vrednotenje posledic, ki jih prinašajo 
veliki ekološki problemi sodobne družbe, in 
jih usmeriti v iskanje pozitivnih rešitev teh 

problemov. V projektih dijaki zelo aktivno in 
samostojno delajo (iskanje strokovnih virov 
o izbrani problematiki, njihova obdelava, 
pobude dijakov za iskanje rešitev problemov, 
predstavitve dijakov o raziskavah, opravljenih v 
projektu). Pri takem načinu učenja se ustvarja 
velika povezanost spoznavnega, čustveno-
vrednostnega in akcijskega področja, s katerim 
dijaki lahko razvijejo zavest o kompleksnosti 
današnjih ekoloških problemov in njihovemu 
vplivu  na razvoj planeta in človeške družbe.

Za okoljsko problematiko v okviru našega 
pilotnega projekta se odločamo tudi na osnovi 
dejstva, da želimo v sklopu prenove gimnazije 
vključiti v projekte tudi cilje okoljske vzgoje, ki 
je izrazito kroskulikularno področje, tako da jih 
bomo uresničevali v okviru projektov.
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Projekt Ekološki problem sodobnega sveta Zdrava prehrana je sestavljen iz več 
podtem : svetovna  problematika pridelave hrane in ekološka pridelava hrane; 
uporaba kemikalij v procesu pridelave hrane; uporaba gensko spremenjenih 
organizmov v prehrani; primerjava prehrane in prehranjevalnih navad ljudi iz 
Velike Britanije, Nemčije in Slovenije in predlogi za zamenjavo živil v receptih 
tradicionalnih jedi teh držav z bolj zdravimi živili;  ugotavljanje energetske porabe 
pri različnih aktivnostih in zagotavljanje ustrezne prehrane za zagotavljanje teh; 
upodabljanje hrane v likovni umetnosti;  hrana in oglaševanje v medijih; motivi 
hrane v literarnih delih, glasbi;  prehranjevanje  in prehrana ljudi v Mariboru  v 
preteklosti ; izbirčnost v prehrani ljudi;  alternativni načini prehrane.

V šolskem letu 2010/2011 smo projekt, ki smo ga izvajali že v preteklem šolskem letu, nadgradili tako, 
da smo ga predstavili v  javnosti. Zaključna prireditev  – predstavitev vsebine projekta –  je potekala na 
Glavnem trgu v Mariboru.  Udeležili so se je številni meščani in dijaki naše šole.

  INOVACIJSKI PROJEKT S filmom do razumevanja vsakdanjega življenja   
  (filmska kultura)

  Vodja projektnega  tima za filmsko kulturo
  Katja Stošić, prof.

V šolskem letu 2010/2011 smo na III. gimnaziji Maribor začeli z izvajanjem inovacijskega projekta 
S filmom do razumevanja vsakdanjega življenja. 
V akcijo se nameravajo dijaki, dijakinje in učitelji vključiti tudi v naslednjem šolskem letu. 

Izbranim dijakom  želimo:

1. pokazati razlike v recepciji različnih medijev, npr. knjižnega (bralnega), gledališkega  in filmskega;
2. predstaviti različnost sporočevalcev, ki vplivajo na recepcijo posameznega medija (pisatelj – režiser – 
scenograf – dramaturg);
3. približati različnost ustvarjanja medija;
4. predstaviti percepcijo posameznega medija oz. tudi vpliv naslovnika (npr. knjigo beremo sami, film 
gledamo skupaj – kaj se zgodi?)
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Nove smernice v izobraževanju gimnazijcev 
težijo k širokemu vseživljenjskemu znanju. V 
timu učiteljev, ki vodi delo dijakov po začrtanih 
smernicah,  smo prepričani, da bomo tudi s tem 
projektom prispevali k dvigu ravni filmske kulture 
in s tem k razvoju mladostnika v odgovorno in 
zrelo osebnost.

K sodelovanju smo povabili tudi naše bivše dijake, 
ki se zdaj v okviru študija ukvarjajo s filmsko 
ustvarjalnostjo. V delavnicah so nam posredovali 
osnovna znanja, potrebna za ustvarjanje filma. 

Tako dijaki kot profesorji inovacijskega projekta 
smo se podali na pot ustvarjanja filma in se 
spopadli z vsemi nevšečnostmi, ki nastanek 
kratkega filma spremljajo. Posneli smo dva kratka 
filma. 

V decembru smo imeli filmsko popoldne, ki 
smo ga izvedli kot  okroglo mizo z gostom,  s 
slovenskim skladateljem Mitjo Reichenbergom o 
filmu MI GREMO PO SVOJE. Okrogla miza  je bila 
dobro obiskana in dijaki so izrazili željo, da tudi 
v naslednjem šolskem letu nadaljujemo s takim 
načinom dela.

Ognjeno vzdušje     Doroteja Pukšič, 4. bv    Maja Aleksić, 4. bv

V ponedeljek, 27. 9. 2010, smo se dijaki in dijakinje 
4. AV- in 4. BV-razreda v sklopu interesnih dejavnosti 
odpravili na mariborsko Pohorje, in sicer na Tri kralje. 
Tam smo preživeli tri dni, ki so minili kot blisk.

Naš dnevni red je bil vsak dan zelo razgiban. 
Dejavnosti, ki smo jih opravljali, so bile zanimive, saj 
so se povezovale s področjem predšolske vzgoje. Prvi 
dan smo dobili nalogo, da sestavimo krajši plemenski 
ples, s katerim naj bi ‘priklicali Sonce.’
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Ples smo sestavljali v skupinah, tako kot smo bili 
razporejeni po sobah. Naloge smo se zavzeto lotili.  
Ob tem smo imeli še druge dejavnosti. Odpravili 
smo se na pohod do partizanske bolnišnice Jesen 
in občudovali lepote narave v tem delu Pohorja. 
Ogledali smo si tudi Črno jezero. Rekreacije ni 
manjkalo, manjkalo pa ni niti ustvarjalnega dela. 
Izdelovali smo dekoracijske izdelke iz naravnih 
materialov, ki smo jih nabrali v gozdu (listje, 
kamenčki, lišaji, vejice ipd.) Preizkusili smo se tudi 
v lokostrelstvu. Čeprav je puščica večkrat letela 
mimo tarče, se je našla tudi taka, ki ji je uspelo 
zadeti sredino. Začetniška  (ne)sreča nas je vse 
zelo nasmejala.  Zvečer smo medse sprejeli že 
starejšega in izkušenega planinca in predavatelja, 
ki nam je o Pohorju pripravil krasno predstavitev 
z diapozitivi.

Zadnji dan smo preizkusili še svoje orientacijske 
sposobnosti. Po skupinah smo dobili zemljevide 
in morali smo poiskati na njem označene točke. 
Na vsaki kontrolni točki je bila napisana črka oz. 
beseda. Ko smo prispeli do cilja, smo iz črk in 
besed sestavili geslo: ˝Na sončni strani Pohorja – 
Jakec˝. Bilo je prav zabavno. Zadnji večer smo se 
odpravili v gozd, kjer smo  nabrali veje za kres. Ob 
svetlem ognju smo zaplesali vsak svoj plemenski 
ples, na katerega smo se pripravljali že od prvega 
dne našega bivanja v penzionu Jakec.

Kljub vsem ogledom in dejavnostim nam ni 
primanjkovalo prostega časa. Uspelo nam je 
združiti zabavno s koristnim. Prevladovalo pa je 
prijateljsko, toplo vzdušje.

TEKMOVANJA

Na naši šoli je mogoče 
tekmovati in se dokazovati 
na večih področjih. 

V spodnji preglednici so 
zapisana tekmovanja, ki 
se jih lahko udeležite.

Predmet Tekmovanje
Slovenščina Šolsko, regijsko in državno Cankarjevo tekmovanje
Matematika Kenguru
Matematika Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol 

iz matematike
Matematika Tekmovanje iz logike
Angleščina Državno tekmovanje iz angleščine
Nemščina Državno tekmovanje iz znanja nemškega jezika
Zgodovina Državno tekmovanje iz zgodovine
Geografija Državno tekmovanje iz geografije

Biologija Državno tekmovanje iz biologije
Biologija Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
Kemija Državno tekmovanje za Preglovo priznanje
Športna vzgoja Tekmovanja v odbojki na pesku 

Tekmovanja v odbojki 

Atletska tekmovanja

Nogometna tekmovanja 

Rokometna tekmovanja

Košarkarska tekmovanja

Ples

Badminton

Tekmovanja v judu

Tekmovanja v karateju

Veleslalom in deskanje na snegu

Literarna, glasbena, likovna  in 
fotografska ustvarjalnost

Natečaj za Prešernovo nagrado na III. gimnaziji Maribor
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Novo šolsko leto je spet potrkalo na vrata in znova 
prineslo Vzgojiteljado, ki jo je letos priredila 
Srednja šola Muta. Vodilni motiv za prireditev 
so našli v izbranih delih koroškega mladinskega 
pisatelja Primoža Suhodolčana PETER NOS JE 
VSEMU KOS. 

Po prihodu so gostitelji pozdravili vse sodelujoče 
in napovedali, kako bo potekal dan. Ogledali 
smo si posnetek pisatelja Suhodolčana, katerega 
sporočilo za Vzgojiteljado je bilo: »Na življenje 
glejte pozitivno, smejte se in se veselite 
življenja!«

Na Vzgojiteljadi smo sodelovale šole: Gimnazija 
Celje-Center, Gimnazija Franca Miklošiča 
Ljutomer, Srednja šola Jesenice, Srednja šola 
Veno Pilon Ajdovščina, Šolski center Rudolfa 
Maistra, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija 
Ljubljana ter seveda mi, III. gimnazija Maribor. 
Dijaki in dijakinje smo v različnih delavnicah 
ustvarjali na temo letošnje Vzgojiteljade. 

   Anja Jurgec, 3. bv O VZGOJITELJADI 2010

Tekmovanje Kaj veš o sladkorni bolezni

     Mentorica
    mag. Brigita Horvat, prof. biologije

Na šoli je 15. oktobra 2010 potekalo šolsko 
tekmovanje Kaj veš o sladkorni bolezni. 
Tekmovanja se je udeležilo 38 dijakov iz prvih, 
drugih in tretjih letnikov.

Bronasto priznanje so osvojili:
Neža Šiker,  1. f (37 T/40 T),
Katja Klobasa,  2. a (36 T/40 T),
Barbara Kocbek,  2. a (33 T/40 T),
David Možič,  3. e (32 T/40 T),
Ksenija Vrbnjak,  1. a (32 T/40 T).

Dijaki, ki so na šolskem tekmovanju dosegli vsaj 
34 T,  so se udeležili državnega tekmovanja, ki je 
bilo 20. 11. 2010 v Šoštanju. Iz naše šole sta se 
12. državnega tekmovanja iz znanja o sladkorni 
bolezni udeležili Neža Šiker in Katja Klobasa. Obe 
dijakinji sta osvojili zlato priznanje.

Bila sem v novinarski delavnici. Razdelili smo se 
v manjše skupine in odšli raziskovat dogajanje 
na šoli. Pobliže smo si ogledali likovno, glasbeno, 
plesno, športno, gledališko ter novinarsko 
delavnico. Zbrali smo informacije in fotografije 
o delu v posameznih delavnicah, nato pa svoje 
zapiske prepisali, uredili in jih izdali kot glasilo 
Vzgojiteljade 2010. 
V glasbeni delavnici je trideset dijakov izvajalo 
prijetne melodije z orfovimi glasbili (vodilni 
sta bili kitara in flavta). Igrali so pesmi o Petru 
Nosu. Na isto pesem so dekleta z nasmehom in 
žarečimi lici plesala v plesni delavnici. 
Igralskih talentov pa niso mogli skriti v gledališki 
delavnici, kjer so iz dveh zgodb Primoža 
Suhodolčana pripravili priredbo z naslovom 
Živalsko sodišče. Manjkalo ni niti likovno 
ustvarjanje, saj so v likovni delavnici naredili 
različna dela v povezavi  s pravljico o Petru Nosu. 
Energije polni športniki pa so se pomerili  v 
nogometu, kjer je sodelovalo 8 skupin, in v 
odbojki, kjer je bilo 9 skupin. Vzdušje je bilo zelo 
napeto.  Naša šola se žal ni uvrstila na katero od 
prvih treh mest.
Sledila je še zaključna prireditev, kjer so 
udeleženci različnih delavnic pokazali, kaj so 
ustvarili,  ravnatelji vseh šol pa so dobili še 
darilca in povabilo na Vzgojiteljado 2011. 
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Dijakinji sta zapisali …

     Neža Šiker 1. f     Katja Klobasa, 2. a

V soboto, 20. novembra 2010,  sva se skupaj z 
dijakinjo drugega letnika Katjo Klobasa udeležili 
državnega tekmovanja o sladkorni bolezni, ki 
je potekalo na OŠ Šoštanj. Za sodelovanje na 
tekmovanju sem se odločila, ker sem želela 
zvedeti nekaj več o sladkorni bolezni, ki je 
prav zaradi današnjega načina življenja vedno 
pogostejša. Tekmovanja o sladkorni bolezni sem 
se udeležila drugič.

Na tekmovanje sem se začela pripravljati 
dva tedna pred tekmovanjem. S Katjo sva se 
dodatno srečevali pri mag. Brigiti Horvat, da 
nama je razložila nekatere vsebine, ki jih še 
nisva poznali.

Na OŠ Šoštanj, kjer je potekalo tekmovanje, so 
nas zelo lepo sprejeli. V telovadnici so nam učenci 
pripravili kratek kulturni program. Pozdravili 
so nas ravnateljica OŠ Šoštanj in predstavniki 
lokalne skupnosti Zveze društev diabetikov 
Slovenije. Ob 11. uri je sledilo tekmovanje. Imeli 
smo 90 minut časa za reševanje testov. V testih 
je bil poudarek na prehrani in telesni aktivnosti. 
Naloge so se mi zdele precej težke, bila sem 
tudi nervozna in zato sem pričakovala slabše 
rezultate. Po tekmovanju smo imeli kosilo v 
šolski jedilnici in ob 14. uri je sledila vrnitev 
domov.

Pri pripravah na tekmovanje sem se naučila 
veliko novega o sladkorni bolezni. Menim, da 
bi bilo dobro, da bi bili mladi bolj seznanjeni o 
pomenu zdrave prehrane in telesne aktivnosti 
pri preprečevanju sladkorne bolezni.

Letos je v Šoštanju potekalo že 12. tekmovanje 
iz znanja o sladkorni bolezni na temo: “Prevzemi 
oblast nad sladkorno boleznijo. Ukrepaj zdaj!” 
S sotekmovalko Nežo sva bili uspešni že na 
šolskem tekmovanju in sva se tako uvrstili na 
državno tekmovanje. 

Ves čas priprav na tekmovanje  nama je bila v 
veliko pomoč mentorica, gospa Brigita Horvat, 
ki je hkrati tudi moja profesorica biologije. Prvič 
sem se na tekmovanje prijavila že v osnovni šoli, 
saj me je ta tema že od nekdaj zanimala. 

Tudi v prihodnje upam, da bom še dosegala 
dosežke na tem področju, ker želim v tej smeri 
nadaljevati svoje nadaljnje izobraževanje. 

Tekmovanje mi bo ostalo v spominu predvsem 
zaradi toplega sprejema, stojnic in  javne 
prireditve.
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    Lesen macht Spass

     Žanina Zupan, 2. f

Rada berem knjige tudi v tujih jezikih. Nemščino 
se učim že od malih nog, zato sem se lansko 
šolsko leto udeležila nemškega bralnega 
tekmovanja »Pfiffikus«. Morali smo prebrati 
dve knjigi. Obe sta  pritegnili našo pozornost, 
saj predstavljata  teme, ki so zelo zanimive za 
najstnike v naši starosti. 

Tekmovanje se je odvijalo v mesecu marcu na 
III. gimnaziji Maribor. Udeležilo se ga je veliko 
število dijakov, ki so želeli pokazati svoje znanje 
nemščine. Z reševanjem raznih rebusov, križank 
in drugih zanimivo zastavljenih nalog so to tudi 
dokazali, saj so rezultati pozitivno presenetili.

Tisti, ki vas zanima branje v nemškem jeziku 
in knjige z najstniškimi vsebinami, ste vljudno 
vabljeni k sodelovanju.

PREDSTAVITEV 
ŠOLSKIH PREDMETOV
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Matematika

     Romina Cerar, 4. b

Učenje tujih jezikov na šolah je sestavni del 
učnega načrta. Da pa bi pouk naredili bolj 
zanimiv, je III. gimnazija poskrbela za novost 
na šoli – pouk s profesorico iz Nemčije. S tem 
smo dijaki ne le dobili priložnost slišati govorico 
pristne Nemke, temveč tudi širiti svoje besedišče 
in aktivno uporabljati znanje, pridobljeno v štirih 
letih učenja. Tako si nabiramo tudi izkušnje in 
širimo, bogatimo ter nadgrajujemo svoje znanje, 
kar je zelo pomembno za naš nadaljnji študij, 
pa tudi za našo splošno razgledanost. Tak pouk 
je mnogo bolj zanimiv in nas bolj pritegne, 

obenem pa pripomore tudi k spoznavanju 
nemško govorečih dežel, njihovih posebnosti in 
značilnosti. Tudi povezovanje med nemškimi in 
slovenskimi šolami je zelo koristno in pomembno 
za naš nadaljnji razvoj. 

Ker pouk poteka izključno v nemščini, je 
sporazumevanje malce okrnjeno, vendar se 
dijaki s pomočjo prijazne gospe profesorice 
dobro znajdemo in se s svojim znanjem tudi 
izkažemo. 

   Obogaten pouk tujega jezika s profesorico nemščine

Ali ne bi mogli glasbe opisati kot 
matematiko smisla in matematike kot 
glasbo razuma? Po duši sta si  enaki! 
Glasbenik matematiko čuti, matematik 
glasbo misli.

James J. Sylvester

Zgornja misel me je navdihnila, da svoj 
najljubši predmet opišem v verzih.

Maturitetna skupina matematike smo,
višji nivo obiskujemo.

V razredu nas je malo,
a je zmeraj veselo.

Na maturo se pripravljamo, 
težke naloge rešujemo.

Tu pa tam se kdaj nasmejimo
in primer skupaj razrešimo.

Logaritmi, odvodi in integrali težave nam 
delajo,
a s pridnim delom jih vse odpravimo.

Profesorica nam vedno pomaga,
da ob novi snovi kdo ne omaga.

Ob koncu pouka vse znamo
in lepe ocene dobimo.

Zato pridruži se skupini tudi ti,
če dober matematik si. 

     Tjaša Krivec, 4. b
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EKSKURZIJE

     Blaž Zajc, 4. b

  Poročilo o strokovni ekskurziji geografov

V sredo, 29. septembra 2010, smo se 
v zgodnjih jutranjih urah z avtobusom 
odpravili proti Ljubljani. 

Pred Ljubljano smo se usmerili proti 
Škofji Loki in se po približno polurni vožnji 
ustavili v enem izmed treh najstarejših 
slovenskih mest. 

Najprej smo si ogledali sotočje obeh 
Sor, nato pa smo se z vodičem odpravili 
proti mestnemu središču, ki nam razkriva 
marsikatero legendo. 

Škofja Loka nam ponuja bogato kulturno 
dediščino, ki se razkriva v številnih mestnih 
znamenitostih. Nekatere od njih (npr. 
škofjeloški grad in Cerkev sv. Jakoba) smo 
si z vodičem ogledali in pri tem marljivo 
izpolnjevali delovne liste. 
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Po ogledu muzeja smo se odpravili v nekaj deset kilometrov 
južneje ležeči kraj Tolmin, ki predstavlja središče te regije. 
V njegovi bližini najdemo najnižje ležečo točko edinega 
slovenskega narodnega parka. Tolminska korita ležijo 
namreč na zgolj 180 metrih nadmorske višine. 

Našo geografsko ekskurzijo smo oplemenitili še z ogledom 
krasne naravne dediščine, ki jo ponuja naša domovina. 
Ledenik  je tam vrezal svojevrstno dolino, na dnu katere teče 
danes reka Tolminka. Ob turkizni reki smo lahko občudovali 
še nekatere druge lepote narave, kot so preprosti balvani 
sredi reke, pa znamenito Dantejevo jamo in Most  na 
Tolminki. 

Čeprav že rahlo utrujeni od celodnevnih ogledov smo na 
avtobusu opravili še sklepni del naše strokovne ekskurzije. 
Vso pridobljeno znanje smo prenesli na delovne liste, ki 
smo jih oddali našim profesoricam. Celodnevno druženje se 
je z vrnitvijo v domači Maribor zaključilo v poznih večernih 
urah. 

Po krajšem,  še samostojnem ogledu mesta smo sedli na 
avtobus in se preko Cerkljanskega hribovja napotili proti 
Tolminu in Kobaridu. 

V majhnem mestecu, zasidranem v Kobariški kotlini, 
so se v preteklosti odvijale številne pomembne bitke. 
Najpomembnejša med njimi je bila med 1. svetovno vojno 
bojevana  bitka na Soški fronti, kjer so avstrijske sile v 
bliskovitem napadu prebile italijansko obrambno linijo. V 
Kobaridu nam o tem priča muzej prve svetovne vojne. V 
njem smo nazorno videli, kako so potekali boji v visokogorju. 
Veliki plakati nazorno prikazujejo  tudi potek bojev. 
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Ko smo prispeli v Gradec, nam je vodička  pokazala glavne znamenitosti 
mesta. Popeljala nas je skozi mestno jedro, mimo kavarne na Muri do 
najmodernejše arhitekturne zgradbe ... Po končanem vodenem ogledu 
je sledilo samostojno raziskovanje mesta. 

Dekleta smo zašla v trgovine, fantje pa so se raje  potepali po kavarnah. 
Rahlo utrujeni in premraženi smo se vrnili na avtobus, ki nas je odpeljal 
do težko pričakovane tovarne čokolade. Naše oči so bile bolj lačne kot 
mi in že vonj po čokoladi je prebudil naše speče trebuščke. V tovarni 
čokolade Zotter smo si najprej ogledali film o proizvodnji čokolade, nato 
pa smo poizkušali raznovrstno čokolado. Poskusili smo več kot preveč! 
Na koncu smo si privoščili še čokoladni napitek ali kupili kak spominek. 
Že na poti domov pa smo dobili željo po čokoladi in marsikdo je pojedel 
spominčke, še preden jih je prinesel do doma.

Izlet nam je bil zelo všeč in verjamem, da bo marsikomu ostal v trajnem 
spominu, ne le po Gradcu, pač pa tudi po izvrstni čokoladi.

V ponedeljek, 27. septembra 2010,  smo se v jutranjih urah odpravili na pot proti Gradcu. Po začetni gneči 
smo se prebijali skozi mesto in pot nadaljevali po avtocesti.  Kljub utrujenosti smo se na poti zelo zabavali, 
pa tudi od vodičke smo izvedeli veliko poučnih in zanimivih zgodb.

     Estera Paradiž, 4. a

  Ekskurzija v Gradec
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  Zabava na južni strani Evrope

     Sandra Sukič, 4. b      Mateja Fekonja, 4. b

Ob zaključku 3. letnika smo se začele pogovarjati 
o izletu. Zdelo se nam je, da tega enostavno ne 
smemo zamuditi, kajti videle bi veliko novih stvari, 
se zabavale, družile ... Zbrale  smo veliko ponudb 
različnih turističnih agencij, odločile pa smo se 
za agencijo, ki se je zdela večini najbolj ustrezna. 
Po  številnih  prepirih  in  nasprotovanjih  se  nas 
je za maturantski izlet odločilo le devet dijakinj. 
Izbrali smo termin od 14. 7. 2010 do 23. 7. 2010 
in odhod v Grčijo na otok Krf.

Poletne počitnice so se komaj začele, me pa smo 
že potovale! Na pot smo se odpravile skupaj 
z dijaki drugih šol. Zbrali  smo se v Mariboru in 
se do Benetk peljali z avtobusom. V pristanišču 
v Benetkah smo se z avtobusom vred vkrcali na 
ladjo in se do otoka Krfa vozili kar cel dan. Na 
ladijski palubi smo imeli tudi bazen. Pogled z 
ladje na kopno je bil čudovit! 

V Grčiji smo se z avtobusom vozili na različne, zelo 
privlačne plaže, z ladjico pa smo obiskali še plaže, 
ki so sicer drugače nedostopne. Bilo je čudovito!  
Ogledali smo si tudi različne muzeje, staro mesto, 
palačo Elizabete Sissi  ipd. Popoldneve smo si 
krajšali z različnimi igrami ob bazenu, ki smo ga 
imeli ob apartmajih, z druženjem ... Večere pa smo 
si popestrili z različnimi zabavami v diskotekah, ki 
so trajale pozno v noč.

In kot bi mignil,  je naš teden,  preživet v Grčiji,  
minil.  Z lepimi spomini in vtisi smo se srečno 
vrnili domov.
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ŠPORT NA ŠOLI

Ko šport postane užitek ali 
mi »mamo se fajn«

Športna vzgoja je že po svoji naravi predmet, ki 
naj bi dijakom nudil sprostitev in razbremenitev 
od vsakodnevnih šolskih obveznosti. Z izbiro 
»atraktivnih« športnih dejavnosti želimo šport 
približati željam in interesom dijakom. 

Smučanje, sankanje, drsanje, plavanje in 
pohodništvo so samo nekatere izmed aktivnosti, 
ki jih nudimo v okviru izbirnega športa, športnih 
dnevov in športnih taborov.

Želimo, da bi naši dijaki šport doživljali kot 
dejavnost, ki v prostem času bogati posameznika.

  Barbara Korošec, prof.
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Športni uspehi naših dijakov na srednješolskih prvenstvih 
2009/2010

PANOGA DEKLETA FANTJE
ATLETIKA Simona KAPL – 100m – 

4. mesto na posamičnem atletskem 
tekmovanju za SŠ 

Timotej SENEKOVIČ – 100m –  
5. mesto na posamičnem atletskem 
tekmovanju za SŠ  

Tine LENART –  400m –  
2. mesto na posamičnem atletskem 
tekmovanju za SŠ  

Miha REISMAN – suvanje krogle –  
1. mesto na posamičnem atletskem 
tekmovanju za SŠ  

SMUČANJE Alen PEČEČNIK –1. mesto na SŠ  

DESKANJE Miha RITONJA –1. mesto na SŠ   
3. mesto na DRŽAVNEM  PRVENSTVU

ODBOJKA NA MIVKI 1. mesto – OBMOČNO PRVENSTVO 
– uvrstitev na področno prvenstvo

ODBOJKA 3. mesto – PODROČNO PRVENSTVO

KOŠARKA 2. mesto – PODROČNO PRVENSTVO 
– uvrstitev v ¼  finale DP

3. mesto – PODROČNO PRVENSTVO

ROKOMET

2. mesto – PODROČNO PRVENSTVO 
– uvrstitev v ¼ DP

NOGOMET 2. mesto – PODROČNO PRVENSTVO 
– uvrstitev v ¼ DP

2. mesto – PODROČNO PRVENSTVO 
 – uvrstitev v ¼ DP
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INTERVJU    Intervjuvala in zapisala     
   Adrijana Pečečnik, 4. b

Gregor Mesarič, dijak 4. B-razreda, svoje vsestransko znanje preizkuša tudi na 
številnih tekmovanjih. Njegovi odlični dosežki  na raznih področjih to znanje 
tudi potrjujejo.

Kako ti uspe, da imaš čas še za učenje za 
tekmovanja, ko pa je že šolske snovi zelo veliko?

Čas si moraš vzeti, včasih tudi tistega, ki bi ga lahko 
porabil za kaj bolj sproščujočega. Stvar te mora 
veseliti, da se ti ta čas ne zdi zapravljen in da v 
tem tudi uživaš. V prostem času tudi rad prebiram 
knjige ali na primer kakšne zgodovinske članke, 
tako da mi tudi priprave za tekmovanje pomenijo 
neke vrste sprostitev, nekaj, kar rad počnem. 
Poleg tega moraš imeti notranjo motivacijo in 
voljo, da se včasih pripraviš do tega, da sedeš 
za mizo in se učiš, namesto da poležavaš pred 
televizorjem. Nekatera tekmovanja dodatnega 
časa ne zahtevajo, saj se navezujejo na šolsko 
snov, pri drugih pa moraš več delati izven okvira 
šolskega programa.

Na kolikih tekmovanjih si v letošnjem šolskem 
letu sodeloval?

Letos nisem sodeloval še na nobenem tekmovanju 
in se – z izjemo izbranega maturitetnega predmeta 
–  tudi nobenega ne nameravam udeležiti. Za 
tekmovanja v četrtem letniku pa mi zaradi  mature 
res zmanjkuje časa!  Za razliko od letošnjega leta 
pa sem v prvih treh letnikih sodeloval na številnih 
tekmovanjih na različnih področjih, saj sem takrat 
ob šoli imel dovolj časa tudi za to.

Ali pri učenju uporabljaš samo gradivo, ki ti ga da 
profesor ali gradivo tudi sam poiščeš?

Zagovarjam mnenje, da se moraš za kakovostno 
znanje zelo potruditi tudi sam in ni dovolj, da ti 
profesorji vse »prinesejo na pladnju«. Tako pri 
učenju za šolske predmete kot tudi za tekmovanja 

skušam veliko uporabljati zunanje vire, ki me 
privedejo do boljšega razumevanja snovi in 
odkrivanja novih zanimivosti. Tudi pri šolskem 
učenju poleg klasičnega zvezka in učbenika za 
dodatno razlago velikokrat pobrskam po internetu 
ali poiščem kaki drugi vir. Šele s pripravljanjem na 
tekmovanje pa se zares naučiš delati samostojno!  
Profesorji ti posredujejo zgolj osnovne informacije 
in ti skušajo svetovati, na kaj moraš biti pozoren, 
v roke pa dobiš seznam gradiva, ki je včasih zelo 
obsežen. Potem je vse odvisno od tebe, dobro si 
moraš razporediti čas in se sam lotiti snovi.  Nihče 
ti ne podčrtuje pomembnih pojmov in ti jih ne 
razlaga, nihče ne stoji ob tebi in te ne opozarja 
na vsako malenkost, ki je pomembna, ampak se 
moraš s samostojnim delom in z  iznajdljivostjo 
prebiti skozi to in najti ustrezne rešitve in razlage.

Kateri je bil tvoj največji uspeh?

Za svoje največje uspehe na srednješolskih 
tekmovanjih štejem zlato priznanje iz zgodovine 
ter srebrni iz matematike in slovenščine. Je 
pa uspeh zelo relativni pojem in je odvisen od 
posameznika. Na področju, ki ti ne leži posebej, 
je lahko uspeh že rezultat, ki te zadovolji in zato 
ne potrebuješ nobenega priznanja, prav tako si 
lahko zadovoljen že z usvojenim znanjem in novo 
izkušnjo.

Gotovo si na katero priznanje še posebej ponosen.

Ja, to je zlato priznanje iz zgodovine. Tega 
priznanja sem se  najbolj razveselil, saj sem temu 
tekmovanju posvetil kar nekaj časa. Lepo je videti, 
da je trud poplačan.



32

u 3 p

Te vzpodbujajo k sodelovanju na tekmovanjih 
tudi starši in profesorji ali je vsa motivacija v tebi?

Veliko motivacije najdem v sebi, saj mi uspehi na 
tekmovanjih predstavljajo notranje zadovoljstvo 
in imam zato velik motiv, da to počnem. Moje 
mnenje je, da sta prav motivacija in volja ključni 
in da je v njiju vsa skrivnost uspeha. 

Vir motivacije pa gotovo predstavljajo tudi 
ljudje, ki te obdajajo, družina, profesorji in 
prijatelji. Lepo je videti, da poleg sebe z uspehom 
razveseliš še koga drugega, da so bližnji ponosni 
nate in da profesorji z veseljem pogledajo tvoj 
rezultat. Na te ljudi nikakor ne smeš pozabiti, saj 
vsa tekmovanja in vse zmage, tudi v vsakdanjem 
življenju, nimajo nobenega pomena, če nimaš ob 
sebi nikogar, s katerim se tega lahko veseliš. Torej 
predstavljajo smisel in motivacijo tudi oni.

Greš vedno na tekmovanja z vero v uspeh ali greš 
kdaj tudi kar tako, za zabavo?

Z vero v uspeh in vedno tudi za zabavo. Za zabavo 
v smislu neresnosti nikoli, mi pa vsako tekmovanje 
predstavlja določene vrste zabavo. Kot sem rekel, 
če te stvari zanimajo in če ob njih uživaš, ti tudi 
tekmovanje ni muka in se ga udeležiš z veseljem. 
Če bi pred vsakim tekmovanjem negodoval z 
željo, naj se čim prej konča, se tekmovanj sploh 
ne bi udeleževal. Enako je z vero v uspeh. Če ne 
verjameš, da boš uspel, nima smisla, da tekmuješ. 
Pred vsakim tekmovanjem sem prepričan, da 
lahko dosežem najboljši rezultat. To se seveda 
zmeraj  ne zgodi, vendar je pomembno, da 
ohranjaš prepričanje vase. Na koncu vsakega 
tekmovanja se mi zdi najpomembneje, da  ga 
sprejmeš kot neko novo izkušnjo, ki ti bo v 
življenju še koristila.

Se boš na podlagi znanja, pridobljenega tudi na 
tekmovanjih, odločil za nadaljnji študij?

Glede svoje študijske smeri sem še zelo neodločen, 
tako da o tem težko govorim. Sem pa s pomočjo  
tekmovanj prav gotovo spoznal, katere stvari me 
bolj veselijo in katera pdročja mi bolj ležijo, tako 
da bo tudi to gotovo vplivalo na mojo odločitev o 
študiju.

PROFESORJI

    Strokovni aktiv učiteljev psihologije in pedagogike

     Od leve proti desni stojijo: 
 Branka Zorič Grošelj, prof., Nina Vollmaier, prof., 

  Bojana Posavec Vaupotič, prof., Zvonka Krajnc, prof.
     Manjka: Milena Topolnik Rajšek, prof.

    Strokovni aktiv učiteljev matematike in informatike

     Od leve proti desni stojijo: 
      Karmela Milutinović, prof.,  Darinka Vajdič, prof.,  

Romana Bohak Farič, prof.,  Žilbert Tivadar, univ. dipl. ekon. 
     Sedijo od leve proti desni: 

    Tina Zupanc, prof.,  Irena Kocjan, prof., 
Maja Čelan, univ. dipl. inž. rač., Katja Novak, prof.

Manjka: Zlatko Rojs, prof.
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    Strokovni aktiv učiteljic biologije in kemije

Od leve proti desni stojijo: 
 Dunja Dietrich, prof., mag. Brigita Horvat,

 Andreja Vergles Glažar,  prof.,  Zora Tichy, inž.
Sedijo od leve proti desni: 

Anica Hartman, prof., mag. Simona Pečnik Posel,
Iva Pigac, prof., mag. Milena Pintarič.

 Strokovni aktiv učiteljev zgodovine, geografije, sociologije     
in filozofije

    Od leve proti desni stojijo: 
mag. Vladko Horvat, Vladimir Šantl, prof.,

Tine Strmšek, prof., mag. Dušan Rojko,
Aleksander Kidrič, prof.,  Janez Pastar, prof.

Sedijo od leve proti desni: 
Jelena Sobotkiewicz, prof., Mojca Fajt, prof.,
Ada Trančar, prof., Tanja Ivanek Knehtl, prof.

Manjkata: Nives Kotnik, prof., in mag. Boris Radosavljevič.

    Strokovni aktiv učiteljev tujih jezikov

     Od leve proti desni stojijo: 
      Patricija Kosar, prof.,  Mateja Šebart, prof., 
      Simona Munda, prof., Marija Frangež, prof.,  

Lidija Alič, prof.,  Astrid Petan, prof.
Sedijo od leve proti desni: 

Aleš Bućan, prof.,  Mihaela Korošak, prof.,  
Barbara Kovše, prof.,  Nasta Ovin, prof.
Manjkata: Tina Purg Skrbinšek, prof. in  

Mojca Muhič, prof.
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    Strokovni aktiv učiteljev športne vzgoje

    Od leve proti desni stojijo: 
Dejan Korotaj, prof., Radovan Marušič, prof.,

Andrej Fras, prof., Tonček Piletič, prof.
Sedijo od leve proti desni: 

Zdenka Fišer, prof., Polona Rajher, prof.,
Barbara Korošec, prof.,  Nada Pocrnjić , prof.

    Strokovni aktiv učiteljic slovenščine

     Stojijo od leve proti desni: 
Marija Lešer, prof., Lidija Puklavec-Petek prof.,

Bogdana Pribevski, prof.
Sedijo od leve proti desni:

Tina Janžekovič , prof., Lidija Leskovar, prof.,
Darija Golob Malenšek, prof.,  Jasna Mihurko, prof.

Manjkata: Irena Šket Fakin, prof., Barbara Zajšek, prof.

    Strokovni aktiv učiteljev fizike

     Od leve proti desni stojijo: 
Leon Gobec, univ. dipl. inž. strojništva,  Jasna Ul Može, prof., 

Dean Flajsinger, prof.

    Strokovni aktiv učiteljev glasbe in likovne umetnosti

     Od leve proti desni stojijo: 
Slavica Steiner, Katarina Goričan Pokrivač, prof.,

Katja Stošić, prof., Irena Zapletal Ribarič, prof.
Sedijo od leve proti desni: 

Nevenka Gril Hameršak, prof., Samo Pajek, ak. slikar, 
Alja Šulić, prof.

Manjka: Marjana Kovačec, prof.
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PROGRAM INFORMATIVNEGA DNE

PETEK, 11. februar 2011

Splošna predstavitev programa
GIMNAZIJA                                                                   PREDŠOLSKA VZGOJA

9.00 / 15.00                                                                      9.00 / 15.00

Pritličje, učilnica št. 4:  B. Grošelj, prof.                    2. nadstropje, učilnica št. 30:  A. Šulić, prof.
Pritličje,  učilnica št. 5:  P. Kosar, prof.                      2. nadstropje, učilnica št. 31:  N. Vollmaier, prof.
1. nadstropje, učilnica št. 9:  mag. M. Pintarič        3. nadstropje, učilnica št. 44:  Z. Krajnc, prof.
1. nadstropje, učilnica št. 11:  A. Petan, prof.
2. nadstropje, učilnica št. 22:  M. Topolnik Rajšek, prof.
3. nadstropje, učilnica št. 35:  D. Golob  Malenšek, prof.

Predstavitev predmetov (po predstavitvi programov)

Informatika:                                     pritličje,  učilnica št. 2
Slovenščina:                                     pritličje,  učilnica št. 3
Tuji jeziki:                                              1. nadstropje, učilnica št. 20
Geografija in zgodovina:                    2. nadstropje, učilnica št. 23
Predstavitev šolskih projektov:          2. nadstropje, učilnica št.  25
Kemija:                                                   2. nadstropje, učilnica št.  26
Matematika:                                          3. nadstropje, učilnica št.  36
Biologija:                                             3. nadstropje, učilnica št.  37

SOBOTA, 12. februar 2011

Splošna predstavitev programa
GIMNAZIJA                                                                   PREDŠOLSKA VZGOJA

9.00                                                             9.00 

Pritličje,  učilnica št. 4:  B. Grošelj, prof.             2. nadstropje, učilnica št. 30:  A. Šulić, prof.
Pritličje,  učilnica št. 5:  M. Lešer, prof.             2. nadstropje, učilnica št. 31:  N. Vollmaier, prof. 
1. nadstropje, učilnica št. 9:  mag. M. Pintarič            
1. nadstropje, učilnica št. 11:  D. Golob Malenšek, prof.
2. nadstropje, učilnica št. 22:  M. Topolnik Rajšek, prof.
   
Predstavitev predmetov (po predstavitvi programov)

Informatika:                                  pritličje,  učilnica št. 2
Slovenščina:                                 pritličje,  učilnica št. 3
Tuji jeziki:                                              1. nadstropje, učilnica št. 20
Geografija in zgodovina:                     2. nadstropje, učilnica št. 23
Predstavitev šolskih projektov:          2. nadstropje, učilnica št.  25
Kemija:                                                   2. nadstropje, učilnica št.  26
Matematika:                                         3. nadstropje, učilnica št.  36
Biologija:                                              3. nadstropje, učilnica št.  37
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Posebna izdaja šolskega glasila u3p, 
izšla ob informativnem dnevu.

Izdala:  III.  gimnazija Maribor.

Za izdajatelja: Janez Pastar, prof.
Uredili: Darija Golob Malenšek, prof.,  
mag. Milena Pintarič, prof.,  
Žilbert Tivadar, univ. dipl. ekon.

Mentorstvo novinarjem: 
Darija Golob Malenšek, prof.

Lektorirala: 
Irena Šket Fakin, prof.

Oblikovanje in priprava za tisk:  
Žilbert Tivadar, univ. dipl. ekon.

Tisk:   Dravska tiskarna Maribor.
Naklada:  1000 izvodov.

V Mariboru, februarja 2011
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PROGRAM INFORMATIVNEGA DNE

PETEK, 11. februar 2011

Splošna predstavitev programa
GIMNAZIJA                                                                   PREDŠOLSKA VZGOJA

9.00 / 15.00                                                                  9.00 / 15.00

Pritličje, učilnica št. 4:  B. Grošelj, prof.                    2. nadstropje, učilnica št. 30:  A. Šulić, prof.
Pritličje,  učilnica št. 5:  P. Kosar, prof.                      2. nadstropje, učilnica št. 31:  N. Vollmaier, prof.
1. nadstropje, učilnica št. 9:  mag. M. Pintarič        3. nadstropje, učilnica št. 44:  Z. Krajnc, prof.
1. nadstropje, učilnica št. 11:  A. Petan, prof.
2. nadstropje, učilnica št. 22:  M. Topolnik Rajšek, prof.
3. nadstropje, učilnica št. 35:  D. Golob  Malenšek, prof.

Predstavitev predmetov (po predstavitvi programov)

Informatika:                                      pritličje,  učilnica št. 2
Slovenščina:                                      pritličje,  učilnica št. 3
Tuji jeziki:                                              1. nadstropje, učilnica št. 20
Geografija in zgodovina:                    2. nadstropje, učilnica št. 23
Predstavitev šolskih projektov:          2. nadstropje, učilnica št.  25
Kemija:                                                   2. nadstropje, učilnica št.  26
Matematika:                                          3. nadstropje, učilnica št.  36
Biologija:                                              3. nadstropje, učilnica št.  37

SOBOTA, 12. februar 2011

Splošna predstavitev programa
GIMNAZIJA                                                                   PREDŠOLSKA VZGOJA

9.00                                                             9.00 

Pritličje,  učilnica št. 4:  B. Grošelj, prof.             2. nadstropje, učilnica št. 30:  A. Šulić, prof.
Pritličje,  učilnica št. 5:  M. Lešer, prof.            2. nadstropje, učilnica št. 31:  N. Vollmaier, prof. 
1. nadstropje, učilnica št. 9:  mag. M. Pintarič 
1. nadstropje, učilnica št. 11:  D. Golob Malenšek, prof.
2. nadstropje, učilnica št. 22:  M. Topolnik Rajšek, prof.
   
Predstavitev predmetov (po predstavitvi programov)

Informatika:                                   pritličje,  učilnica št. 2
Slovenščina:                                  pritličje,  učilnica št. 3
Tuji jeziki:                                              1. nadstropje, učilnica št. 20
Geografija in zgodovina:                     2. nadstropje, učilnica št. 23
Predstavitev šolskih projektov:          2. nadstropje, učilnica št.  25
Kemija:                                                   2. nadstropje, učilnica št.  26
Matematika:                                         3. nadstropje, učilnica št.  36
Biologija:                                              3. nadstropje, učilnica št.  37


