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Matija Berden Strelec je dijak, ki ga v vseh pogledih lahko označimo kot izjemnega.
Izjemen je njegov 4- letni učni uspeh s povprečjem 5,0,
izjemni sta njegova vedoželjnost in zavzetost pri pridobivanju znanja, saj se odlikuje na
različnih področjih, najbolj pa blesti v naravoslovju.
S svojim znanjem in intelektualnim potencialom je dosegel res izjemne rezultate ter s tem
prispeval k prepoznavnosti Gimnazije Ptuj.
Seznam njegovih dosežkov s tekmovanj je res obsežen, saj je vedno posegal po zlatih in
srebrnih priznanjih na državnih tekmovanjih iz znanja, tako iz naravoslovja kot družboslovja
in jezikov.
Dosegel je 8 zlatih priznanj, in sicer 3 zlate Preglove plakete na tekmovanju iz kemije, 2 zlati
iz fizike in tri zlata priznanja s področja biologije. Srebrno so se lesketala priznanja za dosežke
s področja geografije, biologije in posebej naravoslovja, te pa dopolnjuje še 18 bronastih
priznanj.
Pri Matiju sta posebej izstopajoči njegova neverjetna zvedavost in zavzetost pri odkrivanju
novega znanja in temu je pripravljen nameniti veliko časa. Njegova pot do uspeha je
tlakovana s temeljitostjo in vztrajnostjo. Veliko izzivov je našel tudi pri šolskih projektih in
krožkih.
Tako je na primer sodeloval tudi pri URKUNDE JUGEND SCHREIBT in skupaj s sošolci objavil
članek v nemškem časopisu FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG po intervjuju s Stojanom
Kerblerjem.
Matija je razgledan, pronicljiv analitik, prijeten in kultiviran sogovornik. Do sošolcev in
profesorjev je prijazen in uglajen. Zmeraj je bil na voljo sošolcem, kadar so ga prosili za
pomoč.
Kjer koli se je kaj dogajalo, ga je zamikalo, da bi sodeloval, pa naj so bili projekti, krožki,
informativni dan. Želja in izzivov je bilo včasih kar malo preveč, saj se Matija ne zna upreti
skušnjavi, kadar gre za znanje. Ukvarja se tudi s športom, ima veliko konjičkov.
Težko se je odločil za študij, saj ga zanima toliko stvari.
''Rad imam kemijo, rad imam fiziko, rad imam biologijo, rad pa imam tudi ljudi, zato sem
izbral medicino.''
Te njegove besede nas lahko prepričajo, da si bo Matija, ko se bodo za njim zaprla vrata
ptujske gimnazije, utiral pot k znanosti v zavedanju, da dela nekaj dobrega za ljudi.

