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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 9.00 do 12.00 in
ob ponedeljkih od 13.00 do 14.30

     Janez Pastar, prof.,
     ravnatelj III. gimnazije Maribor

V času in okolju, ki posveča ogromno pozornosti 
naši evropski, evrski in svetovni krizi, se vi, 
skupaj s starši, odločate o eni izmed temeljnih 
odločitev. 

To je odločitev, kam po osnovni šoli, to pa je 
že osnovna usmeritev tudi za dolgoročnejši 
cilj – univerzitetno izobraževanje. Če se ozirate 
k nam, je potrebno vedeti, da se bližamo 
150-letnemu obstoju, tradicija pa pri nas in v 
svetu nekaj velja.

21. stoletje je že, bo pa še bolj, stoletje, ki ga 
bodo zaznamovale uspešnost, prodornost, 
inovativnost, vse to pa je mogoče doseči 
s solidnim srednješolskim in kasneje 
univerzitetnim izobraževanjem. Izbira je 
logična in je v tem, da izberete gimnazijski 
program, ki po uspešno opravljeni splošni 
maturi odpira vrata vseh univerz.

Gimnazijski program je v najrazličnejših 
dokumentih obširno in temeljito opisan, opis 
pa lahko strnemo v naslednje misli: teži h 
globalnemu, celostnem pristopu izobraževanja, 
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 in kulturnem pomenu in v 
globalnem medkulturnem svetu razvija dejavno 
odgovornost do sebe, drugih in drugačnih 
ljudi in naravnega ter družbenega okolja. 

Šola ima izrazito dolgo tradicijo izobraževanja, 
vendar se od same tradicije ne da živeti, zato je 
kolektiv aktivno vpet v vse sodobne pedagoške 
postopke.  

Na polju gimnazijskega programa trenutno 
poteka »živahna« posodobitev gimnazijskega 
izobraževanja, temelje temu procesu pa je 
kolektiv začel polagati že leta 2003, ko smo bili 
ena izmed štirih, posebej izbranih šol, ki so šle 
skozi proces didaktične prenove gimnazijskega 
izobraževanja. Šele kasneje so temu sledile 
druge gimnazije.

Tako smo v celoti pripravljeni na vaš prihod, 
od vas pa pričakujemo, da boste redno hodili v 
šolo, izpolnjevali šolske in domače obveznosti, 
sodelovali pri najrazličnejših projektih in 
svojo srednješolsko pot dopolnjevali še z 
obiskovanjem izvenšolskih dejavnosti; naj 
omenim dramsko, glasbeno, športno dejavnost 
in še bi lahko navajali.

III. gimnazija Maribor uspešno in z zavidljivo 
tradicijo izvaja tudi program predšolska 
vzgoja, ki sodi v nabor srednjega strokovnega 
izobraževanja. (Zanimivo in razveseljivo je 
dejstvo, da je iz leta v leto v tem programu 
čedalje več fantov.) Zanimanje je v zadnjih letih 
tako poraslo, da smo začeli vpisovati po tri prve 
razrede, letos, ko smo dosegli zgornjo mejo 
vpisnih možnosti, pa bomo žal prisiljeni vpisati 
dva razreda. Že od nekdaj velja, to zelo dobro 
vedo vaši starši, da je biti vzgojitelj odgovorno, 
tudi naporno poslanstvo staršev. Kadar pa to 
poslanstvo izberete kot poklic,  je odgovornost 
še večja. 

Biti vzgojitelj pomeni ljubiti in spoštovati 
otroke. Naziv strokovne izobrazbe je vzgojitelj/
vzgojiteljica predšolskih otrok. Naziv je 
pridobljen z uspešno opravljeno poklicno 
maturo po štirih letih šolanja. Program je v 
zadnjih letih doživel korenite spremembe,  iz 
katerih je izšel popolnoma prenovljen. To se 
kaže tudi v dejstvu, da v odprtem kurikulu šola 
samostojno oblikuje del izobraževanja. Zelo 
zanimivo in pri dijakih zelo dobro sprejeto  je 
praktično usposabljanje v vrtcih, ki poteka od 
prvega do vključno četrtega letnika.

Vsem devetošolcem želimo uspešen zaključek 
osnovnošolskega izobraževanja, tistim, ki 
boste postali naši dijaki, pa še obilo sreče ob 
omejitvah vpisa, seveda, če bo do njega prišlo, 
dosedanja praksa to potrjuje, in vidimo se čez 
205 dni, v ponedeljek, 3. septembra 2012, ko 
se bo začelo zares in končalo v začetku poletja 
leta 2016.

V Mariboru, februarja 2012

  Spoštovane osnovnošolke, spoštovani osnovnošolci,  
  naši prihodnji dijaki!
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Obstaja most, ki vodi od otroštva do mladosti. Vsak 
ga prečka po svojih najboljših močeh. Ni lahko priti na 
drugo stran, vendar se ob prehajanju odkrije svet, ki je 
drugačen od tistega, ki smo ga videli z otroškimi očmi. 
Svet, ki čaka tiste, ki so dovolj pogumni, da sanjajo in 
se za sanje tudi borijo. Veliko ljudi prepozna ta prehod, 
ta most ravno v obdobju prehoda iz osnovne šole v 
srednješolsko izobraževanje. Zgodba na vaši osnovni šoli 
je prišla h koncu in tako ste se morali vprašati: Kam naprej?

V imenu dijaške skupnosti III. gimnazije Maribor in v svo-
jem imenu izrekam dobrodošlico vsem prihodnjim dija-
kom in dijakinjam, ki se želite vpisati na našo šolo. Biti dijak 
ni nič zastrašujočega, na III. gimnaziji Maribor razumemo 
to »funkcijo« z veliko mero odgovornosti in tudi veselja.  

III. gimnazija Maribor  je nekaj posebnega. Posebnega 
v smislu kakovosti  podanega znanja, možnosti, ki jih 
ponuja dijaku, da se razvije na najrazličnejših področjih, 
predvsem pa posebna zaradi prijetnega vzdušja na šoli. 
Pozitivno naravnano vzdušje in dober odnos s profe-
sorji omogočata nemoteno doseganje ciljev, ki si jih 

dijak zastavi. Poleg lastnega truda in želje po uspehu 
pa potrebujemo za dosego sanj ob sebi tudi podporo 
drugih. Tako bodo ob vas vsa štiri leta na naši šoli skrbno 
stali izvrstni profesorji, prijetni in nasmejani dijaki in 
dijaška skupnost naše šole. Dijaška skupnost III. gimna-
zije Maribor se trudi, da bi bilo srednješolsko obdobje 
naših dijakov nadvse prijetno in zanimivo. Skozi vse leto 
aktivno sodelujemo z Dijaško organizacijo Slovenije in 
Dijaško skupnostjo Maribor in se skupaj zavzemamo za 
zagotavljanje šolske demokracije, zagotavljanje enako-
pravnosti v srednjih šolah ter varovanje dijakovih pravic.

III. gimnazija Maribor omogoča tudi razvijanje in-
dividualne ustvarjalnosti in možnosti pridobivan-
ja najrazličnejših znanj in je tako krasna popotnica 
za nadaljnje neskončne poti življenja. Upam, da 
se boste odločili biti del naše šole in boste skupaj 
z nami prispevali k veličastnemu »utripu Tretje«. 

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 2012/2013.

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 
2012/2013.

     mag. Milena Pintarič,   
    pomočnica ravnatelja

     Zdenka Fišer, prof., 
     pomočnica ravnatelja

    Predsednica dijaške skupnosti  
    III. gimnazije Maribor
    Nina Dajčman, 3. d

  Spoštovane prihodnje dijakinje,  
  spoštovani prihodnji dijaki!
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PREDMETNIK PROGRAMA GIMNAZIJA

IZBIRNI PREDMETI ZA PRIPRAVO NA SPLOŠNO MATURO

Priprave na splošno maturo za izbirne predmete izvajamo, kadar se k predmetu prijavi minimalno število kandidatov.

Predmet 4. letnik 
št. ur/teden

Število skupin v 
šolskem letu 2011/12

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 2
Sociologija 5 3
Zgodovina dodatno 4 ure 2
Biologija 4 1
Kemija 4 2
Fizika 4 /
Informatika 4 /
Psihologija 5 2

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

Število ur

Državljanska kultura 3. september 15
Knjižnično-informacijska znanja 1. september 15
Kulturno-umetniške vsebine vsi vse leto 15
Športni dnevi vsi vse leto 35
Zdravstvena vzgoja 3. junij 15
Vzgoja za družino, mir in nenasilje 2. junij 15

Vsebina Namenjeno dijakom:

Šolske kulturne pripreditve vsem

Dramska skupina vsem

Šolski pevski zbor in 
vokalna skupina

vsem

Šolski časopis vsem

Odrske deske, zastor, šminka in še 
marsikaj (gledališka vzgoja)

vsem

Likovno ustvarjanje vsem

Gledališki abonma vsem

Filmski abonma vsem

Filmski krožek vsem

Športne rekreativne prireditve vsem

Razvijanje socialnih kompetenc 1., 2. in 3. letnikov

Avtogeni trening vsem

Prostovoljno delo vsem

Fizikalni krožek vsem

Računalniški krožek vsem

Raziskovalna dejavnost 2. in 3. letnikov

Strokovne ekskurzije vsem

Naravoslovni tabor vsem

Sodelovanja na informativnem dnevu 2. in 3. letnikov

Vsebina Namenjeno dijakom:

Priprava na Cankarjevo tekmovanje vsem

Logika in priprave na matematična 
tekmovanja

vsem

Geogebra 2. in 3. letnikov

Priprava na tekmovanje iz znanja 
angleščine

3. letnikov

Priprava na angleško bralno značko
(ESP – Reading Badge)

vsem

Učni krogi – Learning Circles English 1. letnikov

Bralno tekmovanje »Pfiffikus« vsem

Priprava na tekmovanja iz znanja 
nemščine

2. in 3. letnikov

Priprava na tekmovanje iz francoščine 3. letnikov

Priprava na francosko bralno značko 2. in 3. letnikov

Priprave na tekmovanje 
Iz zgodovine

vsem

Priprva na tekmovanja iz geografije vsem

Priprava na tekmovanje iz kemije vsem

Priprava na tekmovanje 
Na temo Kaj veš o sladkorni bolezni?

vsem

Priprava na tekmovanje 
Iz znanja biologije

vsem

Priprave na športna tekmovanja 
- Odbojka  
- Nogomet 
- Rokomet 
- Košarka

vsem
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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

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 / / /

C Izbirni modul / / / 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 2. in 3. junij 18

Športni dnevi in  
posebna znanja s športnega področja

vsi 
2., 3. in 4.

vse leto; 
september, junij

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 1., 2. in 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 Namenjeno dijakom:

Šolske kulturne pripreditve vsem

Dramska skupina vsem

Šolski pevski zbor in 
vokalna skupina vsem

Šolski časopis vsem

Odrske deske, zastor, šminka in še marsikaj
(gledališka vzgoja) vsem

Likovno ustvarjanje vsem

Gledališki abonma vsem

Filmski abonma vsem

Filmski krožek vsem

Razvijanje socialnih kompetenc 1., 2. in 3. letnikov

Avtogeni trening vsem

Prostovoljsko delo vsem

Fizikalni krožek vsem

Računalniški krožek vsem

Raziskovalna dejavnost 2. in 3.  letnikov

Strokovne ekskurzije vsem

Naravoslovni tabor vsem

Sodelovanja na informativnem dnevu 2. in 3. letnikov

Vsebina Namenjeno dijakom:

Priprava na Cankarjevo tekmovanje vsem

Logika in priprave na matematična 
tekmovanja

vsem

Priprava na tekmovanje iz znanja 
angleščine

3. letnikov

Priprava na tekmovanja iz znanja 
nemščine

2. in 3. letnikov

Priprave na športna tekmovanja
- Odbojka 
- Nogomet
- Rokomet
- Košarka

vsem

Izbirni strokovni moduli Izbirni strokovni moduli 4. letnik
št. ur/teden

Št. skupin v
šolskem letu 2011/2012

C Likovno izražanje 3 1

C Glasbeno izražanje 3 /

C Plesno izražanje 3 1

C Šport za otroke 3 1

C Multimedije 3 /
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ŠOLSKA KNJIŽNICA

Knjižnica je odprta od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.30, 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,
– 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  svojo 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 125 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 predstavijo na medobčinski reviji pevskih 
zborov, s petjem pa popestrijo tudi marsikatero drugo 
prireditev.

    Pevski zbor
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Dramski krožek

     Monika Vogrinec, 4. c

Dramska skupina – naše veselje

Vsak človek je igralec, kajti vsak igra svojo vlogo v 
življenju. Vendar se nekateri radi pokažejo v taki luči 
tudi pred občinstvom in takih ne primanjkuje niti na 
naši šoli. 

Na naši šoli že veliko let deluje dramska skupina, 
ki jo obiskujemo sedanji in bivši dijaki. Vsako leto 
pripravimo predstavo za slovenski kulturni praznik, 
vendar ne ostanemo le pri predstavi, organizirani 
za šolo, ampak nastopamo  izven šole ob različnih 
priložnostih.  Tako smo lani predstavili različna Ježkova 
besedila (pesmi in zgodbe) v predstavi »Tako zelo sem 
danes živ«  pod vodstvom diplomirane igralke, gospe  
Mince Lorenci. 

V naši skupini so se v večletnem sodelovanju stkale 
prave prijateljske vezi, zato tako na vajah kot na 
predstavi zelo uživamo. Nikoli nam ne zmanjka 
smeha in idej za predstave, ki  si jih gledalci z 
veseljem ogledajo. Ob takem odnosu pozabimo na 
vse trenutke, ko so priprave na predstavo naporne in 
ob vsakokratnem bučnem aplavzu gledalcev vedno 
znova ugotovimo, da je bilo vredno. Z lanskoletno, že 
zgoraj omenjeno predstavo,  smo se predstavili tudi 
na LENT-u;  dobili smo veliko pohval, kar nam je dalo 
še večji zagon za nadaljevanje dela. 

Tako bomo tudi letos pripravili predstavo, v kateri 
bodo tokrat združeni odlomki iz Branj, vse od 1. pa 
do 4. letnika. Tako bomo prikazali, da književnost pri 
slovenščini ni dolgočasna in nezanimiva, kot se zdi 
marsikomu, pač pa da je vredna vse naše pozornosti.

Z veseljem sprejemamo nove člane, zato se nam 
lahko vsak, ki ima veselje do igre,  pridruži. Kaj 
hitro bo spoznal, da je naša dramska skupina prava 
priložnost, da pozabi na vsakodnevne skrbi in se 
prepusti  ustvarjanju.
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Državljanska vzgoja

     Barbara Jerman, 3. f

 
Na naši šoli je izvajanje OIV zelo poučno in zanimivo, saj si ogledujemo 
zanimivosti, se ob tem izobražujemo, hkrati pa preživljamo čas s 
prijatelji in se zabavamo. 

Letos smo imeli tretji letniki v okviru OIV Državljansko vzgojo. 
Govorili smo o politiki in na splošno o naši državi. Veliko nas o 
politiki do takrat ni veliko vedelo in se nismo niti zanimali zanjo. Za 
marsikaterega učenca pa se je to z Državljansko vzgojo spremenilo. 

Prvi dan smo preživeli s profesorjem Radosavljevičem, s katerim smo 
se pogovarjali in izmenjavali mnenja. Pogovor je potekal sproščeno 
in vsi smo bili zaradi tega bolj zavzeti kot smo pri pouku. Bilo je 
zanimivo, saj takih razprav v razredu nimamo skoraj nikoli. Spoznali 
smo tudi, da imamo zelooo različna mnenja!

Drugi dan smo se namenili v Ljubljano, da bi si ogledali parlament. 
Pred vstopom v parlament smo morali stopiti skozi detektor kovin 
in bilo je kar malo zastrašujoče. Vsi smo si odstranili pasove, uhane, 
telefone, torbice in podobne reči, saj bi nam bilo zelo neprijetno, 
če bi začela naprava piskati. Sprehodili smo se skozi parlamentarno 
stavbo in si ogledali njene prostore. Udeležili smo se tudi seje in vsi 
smo bili presenečeni, ko smo videli, kako poteka. Nezavzetost naših 
politikov za govorca je bila velika. Nekateri so reševali križanke, 
drugi so brali časopis, tretji so se pogovarjali po telefonu, nekateri 
so strmeli v svoje prenosne računalnike. Prisotnih politikov pa ni 
bilo niti za četrtino dvorane! Veliko nas je zanimalo, kakšni so sploh 
pogoji za sprejem v državni zbor. 

 
 
Ko smo si dokončno ogledali večino prostorov v parlamentu, smo 
se odpravili po mestu. Imeli smo strokovno vodenje in ogledali 
smo si večino Plečnikovih zgradb. Naša vodička je bila mlada 
in zelo živahna. Povedala nam je zelo veliko zgodb o nastanku 
določenih zgradb in zato je pridobila veliko naše pozornosti. 
Najbolj smo bili navdušenim nad Mesarskim mostom, kjer so po 
vsej ograji obešene ključavnice ljubezni. 

Ko smo zaključili z vodenim ogledom, so nam naši učitelji 
spremljevalci kot vedno določili prosti čas in sami smo si lahko 
pogledali še druge posebnosti Ljubljane. 

OIV pri nas so vedno zanimive, če pa niso, pa si jih sami naredimo 
zanimive.
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Ko smo si dokončno ogledali večino prostorov v parlamentu, smo 
se odpravili po mestu. Imeli smo strokovno vodenje in ogledali 
smo si večino Plečnikovih zgradb. Naša vodička je bila mlada 
in zelo živahna. Povedala nam je zelo veliko zgodb o nastanku 
določenih zgradb in zato je pridobila veliko naše pozornosti. 
Najbolj smo bili navdušenim nad Mesarskim mostom, kjer so po 
vsej ograji obešene ključavnice ljubezni. 

Ko smo zaključili z vodenim ogledom, so nam naši učitelji 
spremljevalci kot vedno določili prosti čas in sami smo si lahko 
pogledali še druge posebnosti Ljubljane. 

OIV pri nas so vedno zanimive, če pa niso, pa si jih sami naredimo 
zanimive.

PROJEKTNO DELO

   Čez drn in strn po Pohorju

    Naja Kolarič, 2. b

 
Obvestilo
Obveščamo vas, da boste tudi dijaki prihodnjega  
1. letnika opravljali projekt »Čez drn in strn po 
Pohorju«. Projekt je namreč stalnica dela na šoli 
in prav nič ne kaže, da bi delo preskočilo vašo 
generacijo! 
»V boj za zmago!«  
Lanski zelenci

Zdaj pa malo bolj resno! Projekt Čez drn in strn 
po Pohorju je potekal v začetku junija; toplota 
pomladnih  mesecev je  ravno primerna za potep 
po Pohorju. Dijaki 1. letnikov smo se zbrali pod 
Pohorjem, pripravljeni  na skupno preživljanje 
dopoldneva. Vreme nam je bilo naklonjeno, 
vzdušje veselo in pozitivno, pripravljenost na 
začetek projekta velika. Ker smo že od starta 
tekmovali za najboljši razred in lepo nagrado, 
smo bili za delo še bolj vneti. Naša naloga je bila, 
s pomočjo zemljevida poiskati vse postajanke 
in rešiti naloge, ki so jih pripravili profesorji. 
Prednosti skupinskega dela so se pokazale že pri 
branju zemljevida, saj imamo nekateri težave z 
orientacijo. S skupnimi močmi smo prišli do vsake 
postojanke in rešili vse naloge – o dogodivščinah 
na poti pa se bomo raje pogovorili na štiri oči. 

Pri  podvigih pod Pohorjem sta nas zvesto 
spremljala tudi naša fotografa, ki sta v objektiv 
ujela prav vse … Vsaka skupina se je seveda 
trudila, da bi delo prva zaključila, zato je med 
nami vladala tudi zdrava mera tekmovalnosti.
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Naslednji dan se je naše delo nadaljevalo v šoli. Delali smo 
razdeljeni v skupine, sodelovali smo z dijaki iz drugih razredov 
– pestro! Ta dan je bil zelo naporen. Poleg ustvarjanja plakatov, 
pisanja prispevkov za šolsko spletno stran in  literarni natečaj, 
poleg likovne delavnice in še česa smo morali  spoznati še 
dijake drugih oddelkov! Tukaj pa …, saj veste – nihče ni popoln, 
hormončki delajo. Sledile so prve uvrstitve razredov po 
doseženih  točkah in s tem se je zagnanost skupin, razredov na 
vrhu seznama še povečala. Nekaj dijakov v posamezni skupini 
je pripravilo še vprašanja za kviz znanja, ki nas je čakal naslednji 
dan. Z upanjem, da bodo tudi naša vprašanja izbrana  za kviz, se 
je končal še en uspešni projektni dan.

Projekt smo zaključili v kinodvorani v Planetu Tuš. Ta 
dan je bil namenjen predvsem predstavitvi projekta 
in podelitvi nagrad, ki so jih dijaki dosegli v sklopu 
literarnega in likovnega natečaja. Prav tako je poteklo 
tudi tekmovanje v obliki kviza za točke, ki so se 
prištele k skupnemu rezultatu vseh opravljenih nalog 
v projektu in določile zmagovalni razred. Iz vsakega 
razreda sta bila izbrana po dva dijaka, ki sta se v znanju 
spopadla z drugimi. Zmagali so dijaki  1.F-razreda in 
si priborili dve uri boulinga v Planetu Tuš. S tem se je 
projekt tudi končal. 
 
Mislim, da vsi soglašamo, da bi takih projektov 
moralo biti več. Tudi vam, dijakom prihodnjega 
prvega  letnika,  želim uspešen in kar se da zabaven 
projekt, upajoč, da bo tudi vam ostal v tako lepem 
spominu  kot meni.

                            Tekmovanje iz nemščine
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TEKMOVANJA

                            Tekmovanje iz nemščine

III. gimnazija Maribor vsako leto omogoči 
sodelovanje na raznih tekmovanjih. Tekmovanje 
iz nemškega jezika  poteka najprej na šoli, kjer se 
preizkušajo dijaki 2. in 3. letnikov. Dijaki z najboljšimi 
rezultati z vseh srednjih šol se uvrstijo na državno 
tekmovanje. Tako kot sodelovanje na tekmovanju 
iz nemščine omogoči naša šola tudi sodelovanje pri 
bralni znački Pfiffikus. Test pišemo na podlagi dveh 
prebranih knjig, ki jih določi Mladinska knjiga.

Andreja:

V 2. in 3. letniku sem se udeležila šolskega 
tekmovanja. Ker sem obakrat dosegla dovolj točk, 
sem se uvrstila na državno tekmovanje, kjer sem obe 
leti prejela srebrno priznanje. Potek in organizacija 
tekmovanja sta mi bili zelo všeč in ker sem ob 
sebi imela še prijatelje, je bilo tekmovanje še bolj 
zanimivo. 
V 2. letniku je tekmovanje potekalo v Ljubljani, 
kamor smo se odpravili iz Maribora z avtobusom. 
Nekateri so bili živčni, nekateri so se pripravljali na 
tekmovanje, drugi pa smo enostavno uživali v vožnji 
in družbi.

Andrej:

Udeleženec šolskega tekmovanja sem bil v 2. in 3. 
letniku, prav tako pa sem bil  tudi udeleženec na 
državnem tekmovanju, kjer sem prejel srebrno 
priznanje. Tekmovalo je več sosošolcev, med njimi 
Andreja Homer, Nino Račel, Mirijam Lešnik in drugi. 
Tekmovanje je bilo zelo zanimivo, tudi dobljene 
izkušnje so zelo prijetne in koristne. Udeležbo na 
tekmovanju predlagam vsem, tudi tistim, ki jim jeziki 
predstavljajo manjše težave.

    Andreja Homer, 4. bv

    Andrej Sterniša, 4. a
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Na šoli je v petek, 14. 10. 2011, ob 13.00 uri  potekalo šolsko tekmovanje »KAJ VEŠ O SLADKORNI BOLEZNI«. 
Tekmovanja se je udeležilo 40 dijakov iz prvih, drugih in tretjih letnikov.
Bronasto priznanje so osvojili dijaki, ki so na šolskem tekmovanju dosegli najmanj 31 točk :
 Tjaša Rokavec   1. f (36T/40T),
 Neža Šiker         2. f       (35T/40T),
 Barbara Kocbek  3. a  (34T/40T),
 Katja Hercog   1. a (33T/40T),
 Andreja Divjak   1. c  (32T/40T),
 Katja Klobasa   3. a  (32T/40T),
 Andrej Zorko  1. f (31T/40T),
 Tara Wagner   2. a      (31T/40T).

Dijaki, ki so na šolskem tekmovanju dosegli vsaj 34T, so se udeležili državnega tekmovanja, ki je bilo v soboto, 19. 
11. 2011,  v Celju.

Iz naše šole so se 13. državnega tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni udeležile:
Tjaša Rokavec  1. f,
Neža Šiker   2. f,
Barbara Kocbek 3. a.
Vse  dijakinje so osvojile srebrno  priznanje.

Čestitamo jim.

Tekmovanje “Kaj veš o sladkorni bolezni”

     Mentorica
    mag. Brigita Horvat, prof. biologije

     Barbara Kocbek, 3. a

S Tjašo in z Nežo  smo se po uspešnem šolskem tekmovanju 
uvrstile  na državno tekmovanje v znanju o sladkorni 
bolezni. Zaradi natrpanega  urnika in izjemno malo oz. 
skoraj nič prostega časa sem imela malo časa za priprave 
na državno tekmovanje. Vendar mi je nekako uspelo in 
tako sem se v soboto, 19.11.2011 , odpravila v Celje, kjer je 
potekalo državno tekmovanje. Med potjo sem se spoznala 
s sotekmovalko,  s katero sva si pot krajšali s sproščenim 
pogovorom in občasno izmenjavo znanja. Ob prihodu v Celje 
pa je napetost kar naenkrat neizmerno narasla, tako da smo 
bile pred začetkom tekmovanja vse zelo nervozne. Vendar 
pa je napetost kasneje, med tekmovanjem, popolnoma 
izpuhtela. 

Vse tri smo dosegle srebrno priznanje, s čimer smo zelo 
zadovoljne, čeprav tudi zlato priznanje ne bi škodilo. Vem, 
da se bom tekmovanja zagotovo udeležila tudi prihodnje 
leto, ko bom znova lahko preverila svoje znanje o sladkorni 
bolezni in ponovno poskušala osvojiti kakšno priznanje.

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
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O VZGOJITELJADI 2011

Glasbena delavnica je potekala v dveh skupinah. 

V prvi skupini so se dijaki učili pesem Mama mia, ki jo v originalu 
izvaja Abba. Pevski zbor je vodila gospa Skok, profesorica iz ŠCRM 
Kamnik. V zboru sta sodelovali dve solistki iz III. gimnazije Maribor, 
pevski zbor pa so sestavljale  tako dijakinje kot tudi dijaki. Petje 
so spremljali dijaki na ksilofonu, metalofonu in klavirju. V zelo 
kratkem času so se  naučili igranja na nove instrumente in ob tem 
uživali. Za popestritev je profesorica poskrbela s sladkimi bomboni. 
Naša dijakinja, ki se je udeležila te delavnice, je bila zadovoljna z 
vodenjem, všeč pa ji je bilo tudi sodelovanje med dijaki različnih 
šol.

V drugi skupini glasbene delavnice so se dijaki in dijakinje učili isto 
pesem kot v prvi skupini, le da so se pesem učili spremljati tudi 
z instrumenti; med njimi so bili saksofon, kitara, klarinet, bobni, 
trobenta in klaviature.

V obeh delavnicah je bilo veliko smeha in dobre volje, saj so se 
dijaki med seboj povezali in skupaj ustvarili izdelek, s katerim so se 
izkazali na predstavitvi delavnic ob koncu Vzgojiteljade 2011.

   Mateja Polanec, 3. av in Vanja Jug, 3. bv

Glasbena delavnica

Vsakoletne vzgojiteljade se dijaki vedno veselimo. 
Letošnja je bila v četrtek, 20. 10. 2011, v Kamniku. 
Udeležile so se je vse slovenske srednje šole, ki imajo 
program Predšolska vzgoja. 

Vsaka sodelujoča šola je morala prijaviti po osem 
dijakov oz. dijakinj, udeleženih  v štafetnih igrah. V 
vsaki igri smo sodelovali vsi člani ekipe. Štafetne igre so 
zahtevale veliko spretnosti in motoričnih sposobnosti, 
vendar niso nikomur povzročale večjih težav. Ker je 
bilo šol veliko, smo se razdelili v dve skupini, v vsakem 
polfinalu je bilo šest iger. Prva je bila zavezovanje 
kolebnic, druga se je imenovala Naredi sliko, naslednja 
je bila nošenje ping pong  žogice na loparju, nato smo 
si pod nogami podajali žogo, temu je sledilo skakanje 
s tremi žogami in še zadnja igra – odbijanje balona. Po 
vsaki končani igri so posamezni šoli oz. ekipi podelili 
točke. Prvih pet ekip z najvišjim številom točk se je 
uvrstilo v finalno tekmovanje. Tudi v finalu so bile igre 
kot v polfinalu, le eno igro so še dodali. Imenovala se je 
Mumija. Pri tej igri ni bil pomemben čas, ampak smo 
morali paziti, da se nam toaletni papir, s katerim smo 
ovijali dijaka, ni strgal.

Končni zmagovalec je bila tista ekipa, ki je zbrala 
največ točk. In to smo bili mi, III. gimnazija Maribor. 
Zelo smo bili navdušeni nad zmago, še posebej pa  
smo se razveselili nagrade – kupona za slastno tortico. 

Sara Klančnik, 2. av
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PREDSTAVITEV 
ŠOLSKIH PREDMETOV

     Maja Čelan, univ. dipl. ing.

                          Računalniški krožek

Poznavanje informacijskih tehnologij in njihova upo-
raba je znanje, ki je za izobraženega človeka danes ved-
no bolj pomembno. Tega se na naši šoli še posebej 
zavedamo, zato poskušamo stopati v korak s hitrim raz-
vojem računalniške in druge informacijske tehnologije. 
Zato je v letošnjem šolskem letu na šoli v okviru ob-
veznih izbirnih vsebin po prosti izbiri ponovno začel delo-
vati računalniški krožek. Namenjen je vsem dijakom, ki 
so nadarjeni za to področje in vsem, ki jih to področje za-
nima. Učili se bomo osnov programiranja ter izdelovanja 
in obdelovanja videoposnetkov z izobraževalno vsebino.  
Večino dela bomo opravili na daljavo (preko spletne učilnice). 
 
V okviru krožka pa smo letos že sodelovali na medn-
arodnem tekmovanju v informacijski in računalniški pis-
menosti Bober, ki je potekalo od 8. do 11. novembra 2011. 
Tekmovanje je potekalo preko spleta. Glavni cilj tega tek-
movanja je vzpodbujanje zanimanja učencev za infor-
macijsko-komunikacijske tehnologije in informatike kot 
temeljnega znanja s tega področja. Letos je naša šola prvič 
sodelovala na tem tekmovanju. Udeležilo se ga je 11 dijakov.  
 
Kljub temu da nismo imeli veliko časa za priprave, so trije di-
jaki: Mihael Irgolič, Tadej Plos in Luka Skudnik dobili bronasta 
priznanja. Zaradi pozitivnih izkušenj, ki smo jih letos pridobili, 
upamo, da bosta udeležba in uspeh prihodnje leto še večja.
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                          Računalniški krožek

EKSKURZIJE

    Jasmina Mikov in Jure Karo, 2. f

  Ekskurzija na Dolenjsko

V četrtek, 22. 9. 2011, smo se dijaki III. gimnazije 
Maribor odpravili na ekskurzijo na Dolenjsko. 
Spoznali smo veliko novega o tej pokrajini in 
njenih naravnih in družbenih znamenitostih. 

Navsezgodaj smo se, polni pričakovanj, odpeljali 
proti nam še neraziskani Dolenjski. Po dveh urah 
vožnje, polne smeha, smo prispeli v Žužemberk 
– naselje ob reki Krki. Ogledali smo si lehnjakove 
pragove in grad. Vodička nas je popeljala tudi 
skozi zgodovino gradu. 
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Nekaj časa  smo posvetili še ogledu sejma pred gradom. Po ogledu 
nas je pot vodila na izvir naše najdaljše reke – Krke. Sprehodili 
smo se skozi jamo, kjer so nas navdušili kapniki, prav tako pa smo 
izvedeli, da je vhod v jamo narejen umetno. Po ogledu jame smo 
imeli še malo časa, da smo posedeli ob jezeru, kjer reka prvič 
priteče na površje. 

Pol poti je bilo že za nami, tako da smo se že malce utrujeni 
odpeljali naprej na ogled Jurčičeve domačije na Muljavo, kjer 
smo si ogledali rojstno hišo našega pisatelja Josipa Jurčiča, ki 
je tudi muzej na prostem. Po ogledu kratkega filma o Jurčičevi 
domačiji in o pisatelju Josipu Jurčiču smo se sami sprehodili skozi 
domačijo ter si skušali predstavljati, kako so živeli včasih.

Zadnja postaja naše ekskurzije je bil samostan Stična. V 
samostanu smo se razdelili na dve skupini. Prva skupina si je 
ogledala samostan, druga skupina se je ukvarjala s staro pisavo in 
z rokopisi. Napisali smo svoje ime v mešanici gotice in karolinške 
minuskule. Prav tako smo pisali z gosjim peresom in se poskušali 
vživeti v življenje menihov. Prva skupina si je med tem ogledala 
del nekdanjega samostana, ki je danes preurejen v muzej. V 
muzeju so razstavljeni predmeti, ki so jih menihi uporabljali v 
vsakdanjem življenju. Posebnost samostana je križni hodnik, ki je 
prava umetnina tistega časa.

Polni vtisov in novega znanja smo se po ogledu samostana 
odpeljali proti domu.
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Ukvarjaš se z zelo posebnim športom, s 
sabljanjem. Kaj oz. kdo te je navdušil zanj? Ali si 
navdih zanj iskal tudi v filmih?
 
S športnim sabljanjem me je seznanil moj oče. 
Sam sem se srečal s tem športom pred dobrimi 
osmimi leti, ko sem pod vplivom Walt Disneya in 
»velikih« borb Mickeya  ter filma Zorro približno 
spoznal sabljanje. Kakšen je pravi sabljač, pa sem 
izvedel šele, ko sem prestopil vrata Sabljaškega 
kluba Branik.
 
Sabljaška oprema je zelo posebna, sabljači ste 
kar precej »zaščiteni« pred nasprotnikovim 
mečem. Kakšna je oprema? Ali se oprema 
razlikuje glede na spol? Je za ženske drugačna?
 
Vsekakor je sabljaška oprema posebna in 
obvezna! Je predpisana in varuje tekmovalca. 
Oprema je enaka tako za ženske kot moške, le 
da imajo dekleta še dodaten trd ščitnik za prsi. 
Sabljaška oprema je sestavljena  iz hlač, jakne, 
brezrokavnika (podplastrona), dokolenk, športnih 
copat, rokavic, orožja, telesnega kabla in maske. 
Obleka je zelo pomembna zaradi varnosti. Obleka, 
maska in meč so predpisani glede na starost.  
Morda bi kot novost v našem športu omenil 
brezžično »Wireless« registracijo – zaznavanje 
zadetkov. Je popolna novost, saj je še v fazi 
testiranja na različnih tekmovanjih. Predstavlja pa 
mogoče malce večjo sproščenost in gibljivost, ker 
nimaš povezovalnega kabla, s katerim zaznavajo 
zadetke (to je tisti del opreme, za katerega 
marsikdo misli, da smo sabljači privezani, da ne 
odidemo predaleč v nasprotnikovo polje).

ŠPORT NA ŠOLI

Športna izkaznica
Žiga Žmauc – Kvar 
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Je sabljanje hiter šport? Kaj je pri njem pomembno? 
Moč? Zbranost?

Sabljanje zahteva izredno veliko vztrajnosti, 
potrpežljivosti, moči, zbranosti, hitrosti in veliko 
samoobvladovanja ter samokontrole. 

Vemo, da si dosegel že nekaj izjemnih rezultatov. Si 
državni prvak. Je bilo težko doseči ta naslov?

Kljub temu da sabljanje ni množičen šport,  je dobrih 
tekmecev dovolj, včasih tudi preveč. Težko se je boriti 
proti nasprotniku, ki ga izredno dobro poznaš, z njim 
potuješ na tekmovanja in je do neke mere tudi tvoj 
prijatelj. Velikokrat je na državnem prvenstvu težko 
narediti ločnico in zanemariti, da je to samo tvoj 
nasprotnik in prav nič več. 

Kaj pa udeležbe na mednarodnih turnirjih? Kaj ti 
povzroča največ težav? Razdalje?

Udeležba na mednarodnih turnirjih in dobri rezultati 
so pogoj za obstanek v reprezentanci.  Sabljaška zveza 
Slovenije predpiše obvezne  in izbirne turnirje, ki pa 
so prav vsi zelo, zelo daleč. Razdalja, način potovanja  
in čas prilagajanja  po prevoženih kilometrih so 
največja težava, vendar je potrebno tudi to odmisliti, 
ker drugače ni osnove za nabiranje točk, ki so pogoj za 
obstoj v reprezentanci. 

Tekmovati na mednarodnih tekmovanjih je nuja, ker 
le tako lahko ugotoviš, »kdo si in kako dober si«.

Udeležil si se tudi svetovnega prvenstva. Kakšni so 
bili občutki?

Letos marca, torej v pretekli tekmovalni sezoni, sem 
bil prvič na svetovnem prvenstvu. Bil sem v Jordaniji. 
Pred mojim odhodom in v času mojega bivanja 
tam  politične razmere niso bile najboljše, zato nas 
je na Mrtvo morje organizirano prevažala vojska  in 
tekmovališče  tudi varovala pred terorističnimi napadi. 
Vsekakor pa je bil nastop na tako velikem tekmovanju 
zame  stresen, naporen, a hkrati tudi izredno časten, 
saj sem zastopal svojo državo Slovenijo. Vsakdo 
te možnosti nima, zato sem na dosežek, da sem 
reprezentant, zelo ponosen. 

Ob vseh treningih, turnirjih obiskuješ tudi 2. letnik 
III. gimnazije Maribor. Kako ti uspeva združiti oboje?

Kot  dijaku in športniku mi ni lahko, saj usklajevati 
in biti uspešen res ni lahko. Brez posebnega 
statusa športnika na šoli, brez posluha in pomoči 
razredničarke, profesorjev, sošolk in sošolcev mi 
zagotovo ne bi uspelo. Največ pa mi pomeni podpora 
domačih, ki me  velikokrat »potisnejo«, ko sam ne 
vem,  če bom »jutri še zmogel«.

Kakšen nasvet bi dal našim prihodnjim dijakom?

Veliko bi lahko našteval … Pravijo, da sem »popolni 
najstnik«, a tudi jaz imam včasih doma kak 
nenačrtovani  sestanek «hišnega sveta« …, vendar 
je kljub temu šport trenutno moja življenjska 
preokupacija, za katero se splača garati. 
Šport me krepi, me ohranja zdravega in me navdaja 
s pozitivizmom, zato bi vam svetoval: če le  imate 
možnost in željo »športati«, ne odlašajte!

Hvala za tvoje sodelovanje in še veliko uspehov.
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Športna izkaznica 
Anja Šerbinek

Ukvarjaš se z zelo posebnim športom, s plezanjem. Kaj oz. kdo 
te je navdušil zanj? Ali si navdih našla v kakšnem filmu, knjigi ali 
pa se to prenaša v družini?
Za plezanje sem se navdušila v šoli v naravi v 4. razredu osnovne 
šole. Od takrat ni dneva, da ne bi mislila na ta šport, ki mi vliva 
ogromno adrenalina in je postal del in način mojega življenja.

Kako dolgo že treniraš?
Plezam že, odkar vem zase. S športnim plezanjem pa se ukvarjam 
že osem let. Količina treningov je odvisna od letnega časa in 
urnika tekmovanj. Po navadi treniram  petkrat na teden po tri 
ure, če pa med vikendom nimam nobenega tekmovanja, se rada 
odpravim plezat tudi v skalo, kar počnem najraje.

Slišala sem, da pri tem športu veliko potujete. Nam lahko 
zaupaš, kje vse si že bila?
Res je, potovanja so del plezanja in posledično tudi mojega 
vsakdanjika. Potujem precej, saj se redno udeležujem 
mednarodnih tekmovanj, obiskujem  pa tudi naravna plezališča 
po vsej Evropi. Tudi na priprave se velikokrat odpravim v tujino, 
kjer je plezanje bolj razvito in bolj poznan ter cenjen šport kot 
pri nas. Imajo tudi boljše pogoje za trening, čeprav tudi pri nas 
pogoji niso slabi. 

Vemo, da si dosegla že nekaj izjemnih rezultatov. Si srednješolska državna prvakinja. Je bilo težko doseči ta 
naslov? Kakšna je bila konkurenca?
Za vsak dober rezultat se je potrebno potruditi. Če športu posvetiš veliko časa in treniraš z veseljem, so dobri 
rezultati posledica tvojega truda in trdnega dela. Pri nas je  konkurenca zelo močna, saj spadamo Slovenci v 
sam svetovni vrh  športnega plezanja. Veseli me, da se  tekmovalci med seboj podpiramo, spodbujamo in dobro 
razumemo.
Kaj pa udeležbe na mednarodnih tekmovanjih? Kaj ti povzroča največ težav? Razdalje?
Ponavadi potujemo s kombijem, kadar potujemo zelo daleč, pa tudi z letalom. Vožnja s kombijem je včasih zelo 
naporna, še posebej, če potujemo v Francijo ali Španijo. Kljub dolgi vožnji pa mi nikoli ni dolgčas, ker me prijatelji 
neprestano spravljajo v smeh. V zraku je vedno pozitivna energija! Na cilj prispemo dan pred tekmovanjem, tako 
da sem vedno spočita in pripravljena na nove izzive. Ko med plezanjem slišim  vzklike navijačev, pa popusti tudi 
trema. Pomembno je le še pokazati, kaj znam.
Te je kdaj strah, da bi se ti kaj zgodilo? Kdaj te je bilo najbolj strah? Kako si to premagala?
Plezanje je varen šport. Če razmišljaš, če si pozoren na to, kar počneš in  če obvladaš vrvno tehniko, se ti ni treba 
ničesar bati. Pomembno je tudi, da zaupaš soplezalcu, zato smo tudi zelo dobri prijatelji. Višina in padci pa so 
del plezanja! Seveda me je na začetku ukvarjanja s tem športom bilo strah, a sem se višine navadila. Zdaj med 
plezanjem tako uživam, da na steni o strahu sploh ne razmišljam. 
Kljub odličnim rezultatom in napornim treningom si še dijakinja 3. letnika III. gimnazije Maribor. Kako ti uspeva 
združevati oboje? Kdaj se učiš? Je to med potjo ali le najdeš kaj časa za knjige?
Čas za knjige se vedno najde. V šoli sodelujem pri pouku, saj od tega zelo veliko odnesem in lahko kasneje snov le 
ponovim. Ko sem v tujini, mi pri učenju pomagajo starejši prijatelji, ki jim je snov že znana. Treningov zaradi šole ne 
izpuščam, ker vem, da lahko kljub veliki količini treningov opravim vse šolske obveznosti. Če pa mi kdaj le ne uspe 
postoriti čisto vsega, kasneje nadoknadim.
Kakšen nasvet bi dala našim prihodnjim dijakom?
Predlagala bi jim, da si razumno uskladijo šolske obveznosti, ker bodo tako prihranili veliko časa, ki ga bodo potem 
lahko izkoristili zase.
Hvala za tvoje sodelovanje in še veliko uspehov.
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PROFESORJI

    Strokovni aktiv učiteljev psihologije in pedagogike

   Strokovni aktiv učiteljev matematike, fizike in informatike

     Od leve proti desni stojijo:
Maja Čelan, univ. dipl. inž. rač., Karmela Milutinović, prof., 

Leon Gobec, univ. dipl. inž. strojništva,           
Tjaša Kuster Pušič, prof. , Katja Novak, prof.,  

Žilbert Tivadar, univ. dipl. ekon.
Od leve proti desni sedijo: 

Lidija Podpečan, prof., Irena Kocjan, prof.,  
Jasna Ul Može, prof., Romana Bohak Farič, prof., 

Manjkajo: Zlatko Rojs, prof., Dean Flajsinger, prof.,  
Tina Zupanc, prof., Zdenka Tojnko, dipl. org.

    Od leve proti desni sedijo: 
Bojana Posavec Vaupotič, prof., Branka Zorič Grošelj, prof.,  

Zvonka Krajnc, prof.,  Nina Vollmaier, prof.
Manjkajo: Milena Topolnik Rajšek, prof.,  

Suzana Strmšek Turk, univ. dipl. soc. ped.,  
Suzana Vadnu, prof.

   Ravnatelj III. gimnazije Maribor
   Janez Pastar, prof.

    Pomočnica ravnatelja 
    Zdenka Fišer, prof.

  Pomočnica ravnatelja 
  mag. Milena Pintarič
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    Strokovni aktiv učiteljic biologije in kemije

Od leve proti desni stojijo:
Zora Tichy, inž., Ivica Pigac, univ. dipl. inž. kem. tehn.,  

mag. Brigita Horvat, Dunja Dietrich, prof.
Sedijo od leve proti desni:

Andreja Vergles Glažar, univ. dipl. inž. kem. tehn.,  
mag. Milena Pintarič,  Anica Hartman, prof.

Manjkajo:  mag. Simona Pečnik Posel, Nataša Korošec, prof.,  
Vladka Volk, laborantka, Zlatka Korpar, laborantka

 Strokovni aktiv učiteljev zgodovine, geografije, sociologije     
in filozofije

  Od leve proti desni stojijo:
Ada Trančar, prof., Nives Kotnik, prof.,  Renata Slana, prof.,  

Mojca Fajt, prof., mag. Boris Radosavljevič
Sedijo od leve proti desni:

mag. Vladko Horvat, Janez Pastar, prof.,  Vladimir Šantl, prof., 
mag. Dušan Rojko

Manjka: Tine Strmšek, prof.,  Tanja Ivanek Knehtl, prof.

    Strokovni aktiv učiteljev tujih jezikov

     Od leve proti desni stojijo:
Astrid Petan, prof., Patricija Kosar, prof., Mateja Šebart, prof., 

Lidija Alič, prof.,
Marija Frangež, prof.,  Maja Hergan, prof., Mihaela Korošak, prof.

Sedijo od leve proti desni:
Aleš Bućan, prof., Tina Purg Skrbinšek, prof., Nasta Ovin, prof., 

Simona Munda, prof.
Manjka:  Mojca Muhič, prof.
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    Strokovni aktiv učiteljev športne vzgoje

  Od leve proti desni stojijo:
Polona Rajher, prof., Zdenka Fišer, prof.,  Marjetka Hvalec, prof., 

Nada Pocrnjić , prof.
Sedijo od leve proti desni:

Radovan Marušič, prof., Andrej Fras, prof.,  Marko Janžič, prof., 
Dejan Korotaj, prof.

Manjka: Barbara Korošec, prof.

    Strokovni aktiv učiteljic slovenščine

    Stojijo od leve proti desni:
Lidija Puklavec – Petek prof., Bogdana Pribevski, prof.,  

Jasna Mihurko, prof.
Sedijo od leve proti desni:

Marija Lešer, prof., Lidija Leskovar, prof.,  
Darija Golob Malenšek, prof.,

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

    Strokovni aktiv učiteljev glasbe in likovne umetnosti

   Od leve proti desni stojijo:
Irena Zapletal Ribarič, prof., Marjana Kovačec, prof.,  

Katarina Goričan Pokrivač, prof.
Sedijo od leve proti desni:

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

Manjka: Katja Stošić, prof.
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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 2012
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