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Ustvarjalnost posameznika predstavlja v današnjem hitro spreminjajočem se času ključno 
pogoj za uspeh in uveljavljanje v življenju. Vsak izmed nas ima prirojen kakšen ustvarjalni 
potencial, le odkriti in razviti ga je treba. Številne ustvarjalne potenciale lahko odkrijemo pri 
pouku, druge le izven pouka - žal velikokrat ostanejo neodkriti. Vloga šole je pri tem lahko 
odločujoča.
II. gimnazija Maribor je zaradi pomembnosti ustvarjalnosti posebno pozornost posvetila 
odkrivanju in razvijanju ustvarjalnosti izven pouka z vzpostavitvijo sistema izven šolskih 
dejavnosti pod nazivom DrugaDruga. Lahko govorimo skoraj o šoli v šoli, saj PrvaDruga 
predstavlja reden program šole, ki poteka v obliki klasičnega pouka.
 V Drugi Drugi poteka preko 80 različnih dejavnosti z vseh področij ustvarjalnosti, v 
aktivnosti je vključena že več kot polovica dijakov. Številni med njimi so v DrugiDrugi našli 
svojo poklicno usmeritev, ki je brez DrugeDruge ne bi nikoli odkrili. 
Izvajanje tako obširnega programa zahteva precejšnja finančna sredstva. Pri tem imajo 
odločilno vlogo sredstva, ki jih v obliki prostovoljnega prispevka zagotavljajo starši, sponzorji 
in sredstva, pridobljena na razpisih. Brez teh sredstev DrugaDruga ne bi mogla potekati v 
takem obsegu. Vsem iskrena hvala!
Velika zasluga za uspešno in razpoznavno DrugoDrugo gre učiteljem in zunanjim 
mentorjem, ki veliko časa in energije posvečajo delu v dejavnostih. 
Upamo, da bomo kljub težkim časom uspeli DrugoDrugo razvijati tudi v prihodnje in s tem 
omogočati razvoj ustvarjalnosti, ki je eden osnovnih pogojev uspešne in zadovoljne družbe.
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Poročilo koordinatorja projekta

SAŠA MIKIĆ, prof.

koordinator projekta DrugaDruga

Izvenšolske dejavnosti so ena izmed najpoznavnejših značilnosti II. gimnazije Maribor. 
Nekatere razvijamo in spodbujamo že več kot dve desetletji (English student theatre, 
Borec, literarna delavnica, prostovoljstvo itn.). Aktivnosti in dejavnosti so vključene 
v projekt, imenovan DrugaDruga. V okviru tega projekta delujejo krožki, dejavnosti, 
prireditve ter tekmovanja, na katerih lahko dijaki pridobivajo znanja na področjih, ki jih 
zanimajo, in tako razvijajo svojo ustvarjalnost in kreativnost. 
V preteklem šolskem letu 2015/2016 se je v okviru projekta izvajalo 85 dejavnosti, in 
teh se je aktivno udeležilo in v njih sodelovalo 3.888 dijakov. 228 notranjih in zunanjih 
mentorjev je v vseh aktivnostih opravilo več kot  8.885 ur dodatnega dela z mladimi na  
2.530 srečanjih in aktivnostih.
Programi, projekti in dejavnosti ter njihova uspešnost so obširno predstavljeni v brošuri 
Izvenšolske dejavnosti v šolskem letu 2015/2016, ki jo bomo izdali v septembru, lahko pa 
jo boste našli tudi na šolski spletni strani (www.druga.si). 
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ff Mentor: GORAZD ŽIBERNA

ff Št. srečanj, Št. ur: 25, 88

ff Št. udeležencev: 12

ASTRONOMSKI KROŽEK

Astronomski krožek na šoli letos praznuje majhen jubilej, saj je pod vodstvom danes že 
rahlo fosiliziranega mentorja Gorazda Žiberne pričel delovati pred 40 leti (v prejšnjem 
tisočletju). Temu zgodovinskemu dejstvu je nekaj minut posvetil tudi Radio Maribor, ko 
se je novinarka pogovarjala z mentorjem in s člani krožka.
V letošnjem šolskem letu smo pozornost posvetili pripravam na tekmovanje iz znanja 
astronomije. Prebrati je bilo treba kar precej domače in tuje literature, rešiti veliko število 
nalog ter se pripraviti na možne pasti pri reševanju nalog, ki jih zviti organizatorji vedno 
znova vključujejo v tekmovalne naloge. 
Decembra smo izvedli šolsko tekmovanje. 6 dijakov je preseglo prag točk, ki je bil pogoj 
za uvrstitev na državno tekmovanje. To je potekalo na Gimnaziji Murska Sobota. 
Organizatorji so nas kot po navadi sprejeli izjemno gostoljubno in na sploh je bilo 
tekmovanje dobro organizirano. Ko so organizatorji tekmovanja naposled objavili 
rezultate, je bilo veselje neizmerno. Luka Govedič iz 2. b-razreda je osvojil zlato priznanje, 
srebrna priznanja pa so osvojili Urban Duh, Hana Viktorija Balan in Jure Zgubič. Luka 
Govedič se je uvrstil tudi na mednarodno astronomsko olimpijado.
Del aktivnosti je bil namenjen tudi praktičnemu opazovanju nočnega neba, in sicer smo 
oktobra opazovali Luno.
V začetku meseca maja se je zgodil zanimiv pojav. Planet Merkur se je na svoji poti 
okoli Sonca znašel natančno med Zemljo in Soncem. Teleskop, opremljen z zaščitnim 
filtrom, je omogočil pogled na Merkurjev prehod preko Sončeve ploskvice. Ta dan je bilo 
spremenljivo oblačno in treba je bilo nekaj potrpežljivosti pri čakanju na to, da se je skozi 
oblake občasno prikazalo Sonce z Merkurjem pred seboj.
Maja 2016 je na šoli potekal dan astronomije, ki ga je organiziralo Astronomsko društvo 
Orion, s katerim sodelujemo že več kot deset let. Priznane astronome so s predavanji 
predstavili nekaj zanimivih tem s področja astronomije in astrofotografije. 
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taff MentorIca: HELENA RIHTAR

ff Št. srečanj, Št. ur: 12, 20

ff Št. udeležencev: 7–10

BIOLOŠKA DELAVNICA

Pri biološki delavnici z laboratorijskim in eksperimentalnim delom obravnavamo 
zanimive in aktualne biološke vsebine, tudi po predlogih dijakov, ki se jih pri pouku ne 
izvaja ali pa jih izvajamo manj poglobljeno. Eksperimentalno delo je večinoma skupinsko. 
Uporabljamo klasično ter tudi nadstandardno laboratorijsko opremo. Metodologija, ki 
jo uporabljamo, je naslednja: mikroskopiranje, spektrofotometrija, merjenje z uporabo 
merilnih naprav Vernier, opazovanje in anatomske sekcije. 
Dijaki biološke delavnice so se udeležili tudi terenskega dela v okviru naravoslovnega 
dneva na jezeru Komarnik pri Lenartu, na katerem so se lahko vključili v pester izbor 
bioloških delavnic. Vsebine v šolskem letu 2015/16 so bile naslednje:

ff celična biologija,
ff mikrobiologija,
ff zgradba in delovanje rastlin,
ff primerjalna histologija vretenčarjev,
ff anatomija nevretenčarjev,
ff fiziologija človeka.

ff ocena uspeŠnostI 
Za dijake, ki jih biologija zanima bolj, pri rednem pouku ni dovolj časa za obdelavo 
posamezne snovi, predvsem je premalo praktičnega dela, pa biološka delavnica nudi 
idealne pogoje za poglabljanje znanja tako za dijake kot za učitelje ter spodbuja 
ustvarjalnost na tem področju, zato so se prijavljeni dijaki delavnice v glavnem udeleževali 
redno. 
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ff MentorjI:  
SAŠA MIKIĆ, TONI KLIS,  
ALENKA MIKLAVC

ff Št. srečanj, Št. ur: 8, 240

ff Št. udeležencev: 30

ŠOLSKI ČASOPIS BOREC

V času, ko tiskani mediji izgubljajo veljavo, je toliko bolj občudovanja vredno, da na 
II. gimnaziji Maribor že več kot 20 let deluje šolski časopis, ki na leto praviloma izda 
4 številke v obsegu čez 40 strani. 
Borec piše o dogajanju na šoli; trudimo se, da bi poročali o prav vseh pomembnejših 
dogodkih na šoli, čeprav to zaradi izjemne količine dogajanja, prireditev in projektov na 
šoli ni vedno mogoče. Čeprav novinarji Borca ne želijo biti kritikantski, pa pri svojem 
pisanju ohranjajo zdravo mero ostrine, s katero želijo prispevati k višanju kakovosti 
dogajanja, o katerem pišejo. Z Borcem tako spoznavamo šolsko dogajanje, kritične poglede 
na šolo in odzive na dogodke izven nje. S tem ima Borec neprecenljivo vlogo pri ohranjanju 
spominov na najživahnejši del našega življenja, to je obdobje srednje šole. 
Poleg pisanja o aktualnih dogodkih šolski časopis dijakom omogoča razvijanje 
ustvarjalnosti; daje jim možnost izražanja in pisanja o temah, ki jih zanimajo, prav tako pa 
jim omogoči na usmerjen način izraziti svojo kritičnost.
V letu 2015‒16 je Borec pod uredniško taktirko dijakinj MM1 Alje Grlice in Kristine Sajovic 
izdal 4 številke z naklado po 300 izvodov. Za vsako številko je pisalo okoli 30 novinarjev 
dijakov iz prav vseh letnikov naše šole.

ff ocena uspeŠnostI 
Uspešno, možne so izboljšave.
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taff MentorIca: NINA GAŠPARIČ

ff Št. srečanj, Št. ur: 30, 180

ff Št. udeležencev: 20

DEBATNI KLUB

ff srednjeŠolskI debatnI turnIr, 
GIMnazIja ledIna, 17. oktober 2015

Ekipno:
ff 2. mesto (Marina Veljkovic, Matic 
Šmigoc, Ana Vilhelmina Verdnik) 

ff 3. mesto (Luka Govedič, Urban 
Vernik, Lucija Ivanuša) 

ff 11. mesto (Erleta Berisha, Sara 
Brdnik, Domen Leš) 

ff 12. mesto (Asej Fras Peclin, Matija 
Šiško, Lucijan Krajnc Krstov) 

ff 16. mesto (Tim Bauer, Muhamed Ami 
Kaluzuvić)

Posamično:
ff 2. Ana Vilhelmina Verdnik 
ff 4. Matic Šmigoc 
ff 10. Lucija Ivanuša 

ff srednjeŠolskI debatnI turnIr, 
GIMnazIja orMož, 14. noveMber 2015

Ekipno:
ff 2. mesto (Erleta Berisha, Sara 
Brdnik, Ana Vilhelmina Verdnik)

ff 7. mesto (Urban Vernik, Lucija 
Ivanuša, Marina Veljković) 

ff 8. mesto (Asej Fras Pečlin, Tim 
Bauer, Luka Govedič) 

Posamično:
ff 1. Ana Vilhelmina Verdnik 
ff 10. Erleta Berisha 

ff srednjeŠolskI debatnI turnIr, 
GIMnazIja orMož, 14. noveMber 2015

Ekipno:
ff 1. mesto (Erleta Berisha / Sara 
Brdnik / Ana Vilhelmina Verdnik)

ff 8. mesto (Luka Govedič / Muhamed 
Ami Kulauzović / Asej Fras Pečlin

ff 9. mesto (Urban Vernik / Marina 
Veljković / Lucija Ivanuša)

Posamično:
ff 1. Ana Vilhelmina Verdnik 
ff 5. Lucija Ivanuša 
ff 9. Sara Brdnik 
ff 10. Erleta Berisha 

ff InternatIonal debate tournaMent 
wInter holIdays open zaGreb 2015, 
Xv. GIMazIja zaGreb, 18.–20. deceMber 
2015

Ekipno:
ff 24. mesto (Ana Vilhelmina Verdnik, 
Sara Brdnik, Erleta Berisha)

ff 29. mesto (Lucija Ivanuša, Urban 
Vernik, Marina Veljković, Luka 
Govedič)

ff 47. mesto (Asej Fras Pečlin, 
Muhamed Ami Kulauzović, Domen 
Leš)

ff 49. mesto (Gregor Brumec, Tim 
Bauer, Matija Šiško)

Posamično:
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ff 21. Ana Vilhelmina Verdnik 
ff 49. Lucija Ivanuša 
ff 87. Marina Veljković 

Več informacij na: www.who.hdd.hr 

https://www.facebook.com/WhoDebateZagreb?fref=ts 

ff srednjeŠolskI debatnI turnIr, 
GIMnazIja kranj, 30. januar 2016

Ekipno:
ff 1. mesto (Lucija Ivanuša, Marko Čuš, 
Ana Vilhelmina Verdnik)

ff 3. mesto (Erleta Berisha, Marina 
Veljković, Sara Brdnik)

ff 7. mesto (Ami Kulazović, Luka 
Govedič, Asej Fras Pečlin)

Posamično:
ff 1. Ana Vilhelmina Verdnik 
ff 2. Marko Čuš babič 
ff 5. Erleta Berisha 
ff 8. Sara Brdnik 
ff 10. Lucija Ivanusa 

ff InternatIonal debate tournaMent, 
GIMazIja Franca MIkloŠIča 
ljutoMer, 3.–5. Marec 2016

Ekipno:
ff 17. mesto (Lucija Ivanuša, Marko Čuš 
Babič, Ana Vilhelmina Verdnik)

ff 31. mesto (Erleta Berisha, Sara 
Brdnik, Marina Veljković)

Posamično:

ff 30. Ana Vilhelmina Verdnik 
ff 53. Marko Čuš Babič

ff državnI anGleŠkI srednjeŠolskI 
debatnI turnIr, GIMnazIja Franca 
MIkloŠIča ljutoMer, 3.–5. Marec 2016

Ekipno:
ff 2. mesto (Lucija Ivanuša, Marko Čuš 
Babič, Ana Vilhelmina Verdnik)

ff 8. mesto (Erleta Berisha, Sara 
Brdnik, Marina Veljković)

Posamično:
ff 4. Ana Vilhelmina Verdnik
ff 6. Marko Čuš Babič

ff državnI slovenskI srednjeŠolskI 
debatnI turnIr, II. GIMnazIja 
MarIbor, 1.–2. aprIl 2016

Ekipno:
ff 6. mesto (Lucija Ivanuša, Sara 
Brdnik, Ana Vilhelmina Verdnik)

ff 13. mesto (Muhamed Ami 
Kulauzović, Erleta Berisha, Marina 
Veljković) 

ff 15. mesto (Matija Šiško, Asej Fras 
Pečlin, Maša Predin)

Posamično:
ff 1. Ana Vilhelmina Verdnik 
ff 13. Lucija Ivanusa 
ff 15. Erleta Berisha 
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Več informacij na: http://www.gfm-media.si/?lang=&option=galle

ry&gid=15&album_id=365&page=

ff druGI turnIrjI, delavnIce, 
Izobraževanja (dIjakI se 
udeležujejo Še turnIrjev, kI 
preseGajo Šolsko orGanIzacIjo): 

akademije
ff Mednarodna študentska debatna 
akademija – IDAS 2015, International 
Debate Academy Slovenia, 21.‒29. 
november 2015, Gozd Martuljek/
Ljubljana

http://debateacademy.net/Debate_Academy/IDA_Slovenia.html

ff Mednarodna srednješolska debatna 
akademija – WSDA 2015, Worlds 
Schools Debate Academy, 25. junij–2. 
julij 2016 

http://debateacademy.net/Debate_Academy/WSDA_Slovenia.

html

ff Ana Vilhelmina Verdnik med 19. in 
29. julijem 2016 odhaja v Stuttgart na 
Svetovni debatni turnir. 

Več informacij na: http://schoolsdebate.com/tournament/stutt-

gart-2016/

ff ocena uspeŠnostI 
Debaterji II. gimnazije Maribor so osvojili 
2. mesto na državnem turnirju v angleškem 
jeziku. Letošnji rezultati niso tako izjemni 

kot prejšnja leta, saj se je Debatni klub 
povsem prenovil – pridružilo se nam je 
ogromno novih debaterjev, ki se šele učijo. 
Od izkušenih debaterjev nam je v klubu 
ostala le še Ana Vilhelmina Verdnik, ki se 
bo letos že drugič udeležila svetovnega 
debatnega turnirja. 
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ff MentorIce:  
ALENKA NOVAK 
BARBARA KOVŠE 
NATAŠA LEŠNIK ŠTRAFELA

ff Št. srečanj, Št. ur: 18 ur na 
posameznega učitelja

ff Št. udeležencev: 80 (od tega: 35 
kandidatov iz 4. letnikov, 45 kandidatov iz 3. 
letnikov)

DSD – NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA

Trajanje: od 1. 9. 2015 do 24. 6. 2016

ff aktIvnostI v tečaju
Dijaki in dijakinje II. gimnazije Maribor imajo možnost, da opravljajo izpit iz nemške 
jezikovne diplome (DSD). Na izpit smo od meseca septembra 2015 do decembra 2015 
pripravljale 35 dijakov in dijakinj 4. letnikov. Dejavnost je zajemala priprave, pouk, 
pregledovanje projektnih nalog, pripravo in izvedbo pisnega izpita, pripravo in izvedbo 
ustnega dela izpita, administrativno delo (prijava na izpit, izpolnjevanje formularjev, 
diplom …). 2. 12. 2015 so dijaki 4. letnikov opravljali pisni del DSD, ki je sestavljen iz treh 
delov: bralnega razumevanja, slušnega razumevanja in pisnega sestavka (eseja). V mesecu 
januarju (od 5. 1. 2016 do 7. 1. 2016) pa so potekali še ustni izpiti iz nemške jezikovne 
diplome. 
Od meseca januarja 2016 do junija 2016 so se priprave nadaljevale s 3. letniki (45 dijakov 
in dijakinj), ki bodo izpit iz nemške jezikovne diplome opravljali v mesecu decembru v 
šolskem letu 2016/2017. Dejavnost je zajemala priprave na izpit, izvedbo pouka, pripravo 
in izvedbo poskusnega izpita, popravo in analizo poskusnega izpita, prijavo kandidatov na 
izpit, administrativno delo, popravljanje in ovrednotenje pisnih izdelkov.

ff ocena tečaja
Zanimanje za nemško jezikovno diplomo (DSD) se iz leta v leto povečuje. Dijaki se 
zavedajo pomembnosti tega certifikata, saj jim omogoča študij na fakultetah v nemško 
govorečih državah. Tudi v letošnjem šolskem letu so bili rezultati več kot odlični. DSD je 
opravljalo 35 dijakov, od tega jih je kar 13 izpit opravilo na stopnji C1, preostali so izpit prav 
tako opravili na stopnji B2. 



9

Šo
la

, k
i o

dp
re

 v
sa

 v
ra

taff MentorjI:  
NIKOLAJ SAJKO – vodja programa, avtor 
aranžmajev, dirigent 
ALEKSANDER ČONČ – avtor aranžmajev, 
dirigent 
VESNA HOJNIK – koordinatorka 
GAŠPER ŽERJAL – asistent dirigenta

ff Št. srečanj, Št. ur:  
23 vaj (po 3 polne ure), intenzivne vaje (2 dni 
oz. 12 polnih ur), 2 generalki po 2,5 ure, 6 
koncertov; 130 UR

ff Št. udeležencev:  
39 članov orkestra, 4 solistke na božičnem 
koncertu, 4 solisti na letnem koncertu, 2 
povezovalca letnega koncerta

DRUG'ORKESTER

Drug'orkester je bil ustanovljen v šolskem letu 2002/03. Združuje sedanje in bivše dijake 
II. gimnazije Maribor ter dijake nekaterih drugih šol, ki se bodisi aktivno glasbeno šolajo 
bodisi so v svojem šolanju dosegli primeren nivo igranja za sodelovanje v orkestru. 
Orkester je tudi letos pripravil dva programska sklopa, in sicer je nastopil na božičnih 
koncertih, kjer je skupaj z zborom in s solisti izvedel božično obarvan program, ter na 
letnem koncertu, za katerega je pripravil celovečerni program.
Na letnem koncertu, ki je potekal pod naslovom Rockerski mozaik od šestdesetih do 
danes, je orkester predstavil uspešnice, ki so zaznamovale razvoj rock glasbe. Skladbe 
so bile predstavljene v časovnem sosledju, s povezovanjem in z multimedijskimi 
projekcijami, ki so prikazale, kako se je rock spreminjal od svojih začetkov (The Beatles, 
The Beach Boys, Franke Valli) preko progresivnega in glam rocka (Pink Floyd, Queen), 
popa in disca (Michael Jackson, Bee Gees), stadionskega rocka (Europe, TLC) do retro 
rocka (The Cardigans, Coldplay). Ob koncu koncerta – izven časovnega sosledja – je bilo 
predstavljeno delo Davida Bowieja, ikone pop-rocka, ki je preminil decembra lani.
Orkester je obsegal 39 članov, kar je največ do sedaj, in sicer 10 violin, violo, 3 violončele, 
9 flavt, 2 klarineta, 5 saksofonov, 2 trobenti, francoski rog, klavir, klaviature, električno 
kitaro, bas kitaro in bobne. Člani orkestra so morali opravljati avdicijo, na kateri so zaigrali 
skladbo po lastni izbiri, preverjena pa je bilo tudi njihovo branje not a-vista.
Kot vokalni solisti so nastopili dijaki oz. študenti, ki so za solistični nastop opravili 
avdicijo: Neli Vuherer, Rahela Horvat Toš, Vita Vuk in Alen Kirbiš. Koncert je 
konceptualno zasnoval Aleksander Čonč, aranžmaje sta pripravila Nikolaj Sajko in 
Aleksander Čonč, ki sta koncert tudi dirigirala.

ff ocena uspeŠnostI 
Delovanje orkestra v šolskem letu 2015/16 lahko ocenimo kot zelo uspešno. Število rednih 
članov že nekaj let narašča, hkrati pa v orkestru ostaja vedno več članov, ki so šolanje na 
II. gimnaziji Maribor že končali. Orkester postaja vedno bolj uigran in je sposoben igrati 
vedno zahtevnejši repertoar. 
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ff MentorIca: PETRA ČEH

ff Št. srečanj, Št. ur: 15, 60

ff Št. udeležencev: 80

DRUGA GALERIJA

V jesenskih počitnicah je bila organizirana štiridnevna ekskurzija v Rim. Ciljno je bila 
usmerjena v povezovanje umetnosti in zgodovine ter prepletanje slednjega s sedanjostjo. 
Ekskurzija je bila drugačna od sicer tovrstnih izletov, saj smo si ob zunaj stoječih 
spomenikih ogledali veliko muzejev, cerkva od znotraj ter se osredotočili predvsem na 
renesančno in baročno obdobje. Ekskurzije se je udeležilo 32 dijakov. 
12. aprila smo na šoli pripravili razstavo treh priznanih umetnic: Nike Autor s 
fotografijami, Vesne Bukovec z ilustracijami ter Widad Tamimi z zgodbami. Razstava 
je imela naslov V iskanju človečnosti in je govorila o begunski problematiki, ki je 
zaznamovala letošnje leto. Ob odprtju razstave smo imeli okroglo mizo, na kateri je 
ob umetnicah v pogovoru sodeloval tudi Miha Blažič N'toko. Dijaki pa so, kakor je že v 
navadi, posebej za omenjeni dogodek pripravili kratko gledališko predstavo, ki je tudi 
tokrat požela dobre kritike in povabilo, da se z njo udeležimo festivala Pixxl v Novi Gorici 
ter z njo odpremo Festival migrantskega filma v Ljubljani. Dogodek je pripravljalo 12 
dijakov iz 1., 2. in 3. letnika. Odprtja se je udeležilo 40 ljudi. 

ff ocena uspeŠnostI 
Dejavnost je bila zelo uspešna, povezovali smo se s širšim krogom ljudi (tudi izven 
šolskega območja), izvedli smo zanimivo medgeneracijsko sodelovanje in bili celo 
povabljeni k sodelovanju na festivalu Pixxl v Novi Gorici.
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taff Mentorja:  
DRAGO MEGLIČ, JANI KANCLER

ff Št. srečanj, Št. ur: 40, 120

ff Št. udeležencev: 15

ŠOLSKA GLEDALIŠKA SKUPINA 
DRUGA SCENA

Šolska gledališka skupina Druga scena je v šolskem letu 2015/16 uprizorila dramo Dušana 
Jovanovića Antigona.
Delo se je pričelo že oktobra 2015, ko je bila opravljena avdicija za izbor igralcev, končalo 
pa ob koncu 2016, ko je bila na sporedu še zadnja predstava. V njej so sodelovali 3 igralci in 
7 igralk, tem pa so bili v veliko pomoč tudi tehniki EST, ki so skrbeli ta tehnično izvedbo 
predstav, ter različni drugi dijaki šole, ki so oblikovali grafično, likovno in glasbeno podobo 
predstave.
Igralci so v med nastajanjem predstave prešli vse faze gledališkega dogodka; po samostojni 
interpretaciji gledališke predloge so se začele bralne vaje, tem pa so sledile še vaje za 
dihanje in izgovor, nebesedno govorico in gibanje na odru ter vaje aranžirke. Igralci so 
dejavno sodelovali tudi pri ostalih prvinah, tj. sooblikovali scenografijo, kostumografijo, 
plakate, gledališke liste in vstopnice, poskrbeli pa so tudi za rekvizite in za zvok. 
Gledališka predstava je bila premierno uprizorjena v drugi polovici aprila in bila nato še 
trikrat uspešno ponovljena. 

ff ocena uspeŠnostI 
Letošnja predstava je bila zagotovo najuspešnejša doslej, zato bomo prihodnje šolsko leto 
pripravili vsaj tri ponovitve. 
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ff Mentor: MATEVŽ RUDL

ff Št. srečanj, Št. ur: 35, 70

ff Št. udeležencev: 5

DRUGI FILOZOFI

Dejavnost Drugih filozofov sta sestavljala dva sklopa: seznanjanje z nekaterimi osnovnimi 
filozofskimi problemi in priprave na tekmovanje iz pisanja filozofskega eseja. Srečevali 
smo se v rednih časovnih razmikih, v času pred tekmovanjem tudi dvakrat ali trikrat 
tedensko. Dve dijakinji, ki sta vztrajali vse do konca priprav, sta resnično želeli razumeti 
nekatere filozofske vidike človekovega obstoja in sta veliko snovi temeljito predelali 
povsem samostojno.
Pogovarjali smo se zlasti o dveh filozofskih temah: o problemu odnosa med človekovo 
duševnostjo in njegovo telesno naravo ter o značilnostih moralnosti in moralnega 
odločanja. V zvezi s tako imenovanim problemom duha in telesa nas je npr. zanimalo 
vprašanje, ali je človeški duh možno pojasniti z zakoni fizike, ali problem svobodne volje in 
determinizma. V okviru filozofije morale smo razmišljali o prepričljivosti različnih teorij 
o temeljnih moralnih načelih, o načinih spoznavanja teh načel in o vprašanju, do kolikšne 
mere je človek sploh zmožen biti moralen. Konkretno smo se ukvarjali z vprašanjem, 
kakšna je pravična družba, ali obstajajo moralna čustva, koliko je za razumevanje bistva 
moralnosti potreben razum, ali je za moralnost naših dejanj neizbežna pristranskost ali pa 
nasprotno skrb za lastne interese, ali imamo dolžnost do živali in ali imajo živali podobne 
pravice kot ljudje, kdaj je vojna pravična itn. Med razmišljanjem se je seveda kar samo 
odprlo še marsikatero drugo vprašanje. 
Ena dijakinja se je udeležila izbirnega tekmovanja za udeležbo na mednarodni filozofski 
olimpijadi. Napisala je zelo dober esej na temo smiselnosti in uporabljivosti univerzalnih 
moralnih načel. Žal se ni uvrstila v slovensko moštvo za olimpijado, ki je bilo sestavljeno 
iz le dveh udeležencev. Kljub temu njen esej dokazuje, da se je poglobljeno seznanila z 
nekaterimi filozofskimi problemi, ki bi jih moral poznati vsakdo, ki želi razumeti dileme 
človekovega življenja, na katere ni moč odgovoriti z metodami znanosti, temveč le s 
filozofsko analizo.

ff ocena uspeŠnostI 
Drugi filozofi smo se z veliko motivacijo in navdušenjem ukvarjali z nekaterimi temeljnimi 
filozofskimi problemi človekovega obstoja. Esej, ki ga je dijakinja napisala na izbirnem 
tekmovanju za mednarodno filozofsko olimpijado, dokazuje našo uspešnost.
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DRUGI FOTOKLUB
ff Mentor: MATEVŽ RUDL

ff Št. srečanj, Št. ur: 40, 200

ff Št. udeležencev: 5

Dejavnost Drugega fotokluba predstavlja zlasti beleženje dogajanja na šoli. Tako se s 
teorijskimi vidiki fotografije, npr. s funkcijo zaslonke, zaklopnega časa ali goriščne razdalje 
objektiva, srečujemo neposredno v praksi fotografiranja. Tako je tudi prav, ker se edino z 
resnično in ne le z namišljeno uporabo fotoaparata pridobi pravo oko fotografa.
Drugi fotoklub se lahko pohvali, da na šoli ni prireditve, srečanja in na sploh obšolskega 
dogodka, ki ga fotografi ne bi dokumentirali. To potrdi že bežen pogled na šolsko spletno 
stran, kjer so v Utrinkih zbrani in v podobah ohranjeni vsi dogodki, ki so se zvrstili med 
šolskim letom. Tukaj se lahko omenijo samo nekatere najbolj izstopajoče prireditve. 
Fotografi smo bili prisotni na predstavah gledališča English Student Theater, na katerih 
smo prikazali vso čarobnost vzdušja, ki ga pričarajo nastopajoči v predstavi Alica v 
čudežni deželi. Upodobili smo napetost politično-socialnih odnosov, ki jo je v gledališki 
predstavi Živalska farma uprizorila dijaška skupina Gnosis. Bili smo na vseh koncertih 
Drug'orkestra in prikazali pestrost glasbenega ustvarjanja dijakov. S fotoaparati smo 
bili prisotni še na množici najraznovrstnejših dogodkov, od glasbenega pogovora s 
člani pop-rock skupine Mi2, prikaza filmske produkcije dijakov, Prešernove proslave, 
predavanj in kramljanj s posebej uspešnimi nekdanjimi drugogimnazijci do sprejema 
prvošolcev na začetku šolskega leta in na podelitvi priznanj najboljšim drugogimnazijcem 
na koncu leta. Če je bilo treba, je Drugi fotoklub poskrbel za spominski posnetek na 
podelitvi diplom dijakom mednarodne mature ali matematikov, ki so sodelovali na 
državnih in mednarodnih tekmovanjih. Skratka, v preteklem šolskem letu se je na šoli 
zvrstila nepregledna vrsta dogodkov, s tem pa tudi ogromno priložnosti za preizkušanje 
fotografskega znanja in za potešitev fotografske strasti.

ff ocena uspeŠnostI 
Dejavnost Drugega fotokluba ocenjujem kot zelo uspešno. To potrjujejo objave na šolski 
spletni strani.
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ff MentorIce:  
SANJA CVAR, ANITA MUSTAČ, 
DARJA KRAVANJA,  
LEONIDA SERDINŠEK GRIČNIK

ff Št. srečanj, Št. ur: 20, 300

ff Št. udeležencev: 30

EKOLOŠKA SKUPINA  
II. GIMNAZIJE MARIBOR

Aktivni smo v mednarodnem projektu Mladinski parlament Alpske konvencije (YPAC), 
katerega cilj je ozaveščanje dijakov in širše javnosti o vplivih človeka na okolje v alpskem 
prostoru in o prizadevanjih za trajnostni razvoj. Letošnji YPAC je potekal od 9. do 13. 5. 
2016 v Bassanu del Grappi v Italiji. Ekipa 7 dijakov se je na delo v parlamentu pripravljala 
na srečanjih od novembra do aprila, kar se je obrestovalo, saj so drugogimnazijci tudi 
tokrat vidno prispevali k uspešnemu poteku YPAC. 
Tradicionalne so delavnice Zdravo z Drugo, na katerih dijaki s peko peciva v šoli sodelujejo 
v dobrodelni akciji in obenem uživajo v preizkušanju novih receptov zanimivih jedi. 
Delavnice smo letos povezali še s projektom Science Lab in the Kitchen.
Izvedli smo šolsko tekmovanje v ekokvizu. Tri najbolje uvrščene dijakinje so se udeležile 
državnega prvenstva in dosegle bronasto priznanje.
Dijakinje 1. e-razreda so izpeljale 5 delavnic, na katerih so izdelovale recikliran papir. 
Surovina je bil razrezan odpadni papir iz šolskega tajništva, nastali unikatni izdelki pa so 
namenjeni vabilom na prireditve.
Namesto akcije Posvojili smo Pekrski potok, za katero ni bilo zanimanja, smo z dijaki MM1 
izpeljali projekt izdelave vodnih filtrov iz odpadnih materialov. Opravili smo kemijsko 
analizo vode pred filtracijo in po njej in tako dokazali učinkovitost filtrov.
Mentorice smo spodbudile dijake k raziskovalnemu delu in nastalo je kar 6 kakovostnih 
nalog s področja varovanja okolja.

ff ocena uspeŠnostI 
Ponosni smo na našo ekipo YPAC ter na naše raziskovalce. Veseli smo dobrega sodelovanja 
dijakov na delavnicah Zdravo z Drugo in njihove pripravljenosti pomagati na dobrodelnem 
sejmu z lastnimi izdelki. Pogrešamo pa več samoiniciativnosti dijakov.
Projekt Šolska Vrtilnica ne pritegne dijakov, tako da naša greda uspeva predvsem po 
zaslugi ekohišnika. 
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FACEBOOK IN TWITTER
ff MentorIca: PETRA ČEH

ff Št. srečanj, Št. ur:  
Povprečno 3 objave na dan (odvisno od 
števila dejavnosti na šoli) 
35 tednov x 3 ure na teden = 105 ur

ff Št. udeležencev: XX

ff Seznanjanje dijakov, staršev in učiteljev s tedenskimi aktivnostmi, z dogodki na šoli 
ali izven nje; 

ff dnevno objavljanje zanimivih citatov, posnetkov, aktualnih dogodkov;
ff promoviranje šole.

ff ocena uspeŠnostI 
Facebook je zelo uspešen medij za šolo, kar dokazujejo statistični podatki – par tisoč 
doseženih uporabnikov na teden. 

ff MentorIca:  
JASNA SUKIČ KRAJNC

ff Št. srečanj, Št. ur: 5, 15

ff Št. udeležencev: 10–30

ENGLISH CLUB

V okviru English cluba so potekale naslednje aktivnosti:

ff branje literature,
ff konverzacija v angleškem jeziku,
ff ogledi filmov,
ff diskusije na aktualne teme,
ff predavanja:
ff East coast USA (prof. Krempl),
ff Cultural differences Slovenia vs North America (Eva Fartek).

ff ocena uspeŠnostI 
Menim, da so bile aktivnosti izvedene dobro in zanimivo. Žal je odpadlo načrtovano 
predavanje Škotinje Kirsten Hempkin o pesniku Robertu Burnsu, ker je slednja 
odpovedala termin. Menim, da lahko English Club in aktivnosti naslednje leto še 
izboljšamo. 
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ff MentorjI:  
IVAN LORENČIČ (producent), 
MATJAŽ LATIN (režiser), MAJA PIHLER 
STERMECKI (koreografinja, asistentka 
režije, dramaturginja), MIHAEL MIKLUŠ 
(zborovodja), MIRA STRNAD 
(kostumografija), JANI KANCLER (vodja 
tehnike, scenograf), SEBASTIJAN DUH 
(glasbene priredbe), TAMARA MITHANS, 
koordinatorica

ff Št. srečanj, Št. ur:  
PREKO 200 UR REŽIJSKIH, SCENSKIH, KOREOGRAFSKIH IN PEVSKIH VAJ,  
22 PREDSTAV (ZA OŠ IN SŠ, ZA IZVEN, PREDSTAVA ZA SPRING FESTIVAL 2016), 
GOSTOVANJE NA FESTIVALU LENT 2016.

ff Št. udeležencev: 55 igralcev, 37 članov tehnične ekipe

ENGLISH STUDENT THEATRE –  
ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI

Septembra 2015 in oktobra 2015 so potekale intenzivne priprave za novi muzikal Alica 
v čudežni deželi. Muzikal temelji na kultni knjigi Lewisa Carolla in je primeren za vse 
starosti. Predstava je tehnično zelo zahtevna in prinaša nekatere izvirne odrske rešitve.
Konec oktobra 2015 je bila ob izjemnem odzivu publike odigrana prva predstava. V sezoni 
je bilo odigranih 22 predstav, ki si jih je ogledalo več kot 5000 gledalcev. Muzikal je prava 
uspešnica in navdušuje številno občinstvo. 
Vse predstave so bile razprodane. 

ff ocena uspeŠnostI 
Sezona 2015/16 je bila izjemno uspešna, saj so bile vse predstave razprodane. Prav tako 
smo zelo zadovoljni z nastopom na Festivalu Lent 2016.

ff MentorIca:  
MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ

ff Št. srečanj, Št. ur: 20, 30

ff Št. udeležencev: 10

FRANCOSKI KLUB

Na naših srečanjih odkrivamo Francijo in frankofonske kulture drugače:
pestrost jezika in besedne igre v poeziji (letos smo posvetili čas delu Jacquesa Préverta); 
izmenjava vtisov o prebranih francoskih in slovenskih knjigah (dijaki so predlagali, da 
beremo in govorimo o Malem princu);
ogled francoskih filmov, predvajanih na slovenski televiziji, in pogovor o njihovi izbiri; 
primerjava različnih prazničnih jedi (vsi udeleženci so se potrudili »kuhati« in prinesti 
različne slovenske jedi, jaz pa t. i. »francoske specialitete«, da smo jih poskusili in delili). 
Slovenci radi pojejo in pesem je poseben jezik, ki ne pozna meja. Ob francoskih pesmih 
smo tudi delili znanje in izkušnje. Naši dijaki so bili na srečanjih zelo aktivni in so sami 
predlagali tudi vsebine, ki so jih sami prikazali na t. i. Prazniku glasbe v Amfiteatru 4. maja 
2016 in na Frankofonskem večeru v Amfiteatru II. gimnazije 10. maja 2016. 
Ob spoznavanju frankofonskih kultur udeleženci ozaveščajo in spoznavajo tudi svojo 
lastno. Ta glavni cilj smo dosegli na naših srečanjih. Na končni predstavitvi v okviru 
Frankofonskega večera je tudi publika z navdušenjem čestitala vsem sodelujočim.  

ff ocena uspeŠnostI
Zelo uspešno.
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taff MentorIcI:  
KARMEN KAUČIČ, DEJA ŽUNKO

ff Št. srečanj, Št. ur: 20, 40

ff Št. udeležencev: 35

FRANCOSKA BRALNA ZNAČKA

Od oktobra 2015 smo z dijaki (posebej 1., 2. letniki in 3., 4. letniki) v okviru bralne značke 
obravnavali knjižice, predpisane za bralno značko (Le rat de bibliothèque). Bralno značko 
smo imeli enkrat tedensko po 2 uri. Z dijaki 1. in 2. letnikov smo letos brali deli Le Petit 
Prince in La Guerre des boutons, z dijaki 3. in 4. letnikov pa Les Trois mousquetaires in Le 
Roman de Renart. 
Nekateri dijaki so si kupili svoje knjižice, drugi so si jih sposodili v šolski knjižnici. S 
pomočjo sodelovanja v Le rat de bibliothèque prispevamo tudi k širjenju nabora knjig v 
francoščini na šolskih policah v naši knjižnici.
Na naših srečanjih spodbujamo bralno kulturo, in sicer: 

ff razvijamo jezikovne kompetence (predvsem bralno razumevanje francoščine);
ff zainteresiranim dijakov nudimo dodatno aktivnost za doseganje višje ravni znanja;
ff pripravljamo se na tekmovanje, ki je bilo letos aprila.

Tudi letošnjega tekmovanja so se naši dijaki udeležili v velikem številu in bili zelo uspešni.

ff ocena uspeŠnostI 
Bralno značko iz francoščine so dijaki zelo dobro sprejeli in se je vestno udeleževali. 
Ocenjujem jo kot zelo uspešno, saj dijake dodatno motivira k branju francoske 
književnosti in odkrivanju francoske ter frankofonske kulture. 
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ff MentorIjI:  
KARMEN KAUČIČ, MARY ELLEN 
RAMASIMANANA VIRTIČ (mentorica), 
MATEVŽ BIBER (režiser)

ff Št. srečanj, Št. ur: 50, 150

ff Št. udeležencev:  
8 drugogimnazijcev + režiser + 2 učiteljici 
francoščine

FRANCOSKO GLEDALIŠČE

Dijaki so se od oktobra 2015 pripravljali na nastop na mednarodnem festivalu 
srednješolskih gledališč, imenovanem FETLYF 2016 (Lycéens sur les planches), ki je 
potekal aprila 2016 v Saint Maloju. Delo, ki smo ga letos obravnavali in uprizorili, je 
Migranti (Migrants) avtorice Sonie Ristič.
Igra postavlja v ospredje vprašanja, ki se nam porajajo ob spremljanju aktualnih dogodkov, 
tj. vprašanja o usodi migrantov, ki iščejo boljši jutri, o migrantih, ki čakajo in nihajo med 
upanjem, obupom ter smehom in žalostjo.
Letos je bilo to delo izbrano v okviru projekta, ki ga je organiziral in financiral Zavod RS za 
šolstvo v partnerstvu s Francoskim inštitutom v Ljubljani.
Novembra 2015 in marca 2016 sta namreč v Slovenijo prišla dva francoska režiserja in 
sodelovala s trinajstimi slovenskimi šolami, vključenimi v ta projekt. Delo je večinoma 
potekalo na daljavo, novembra in marca pa intenzivno v živo (ob prisotnosti obeh 
Francozov). Končna uprizoritev je bila 20. marca, ko so vse vključene šole uprizorile 
celotno gledališko delo na Frankofonskem dnevu v Celju.
Režiser, zunanji sodelavec, je bil tudi letos Matevž Biber, ki je skupaj s tujo učiteljico Mary 
Ellen Ramasimanana Virtič pripravljal drugogimnazijce na uprizoritev omenjenega dela. 
V oktobru je imela tuja učiteljica intenzivne bralne vaje z dijaki; od novembra dalje 1-krat 
do 2-krat tedensko, od februarja naprej pa še intenzivneje. Februarja je bila določena 
tudi scena. V aprilu smo sodelovali na omenjenem francoskem festivalu gledališč v Saint 
Maloju in prejeli pohvalo za izvirno predstavitev zahtevne problematike današnjega časa z 
zelo nazorno simbolično sceno.
S to predstavo se je gledališka skupina II. gimnazije predstavila še dvakrat, in sicer na 
II. gimnaziji Maribor v okviru Frankofonskega dne, ki je bil v torek, 10. maja, v šolskem 
Amfiteatru. Ponovitev 2. junija 2016 je bila namenjena vsem drugogimnazijcem, ki si 
predstave še niso ogledali. Dogodka sta bila zelo dobro obiskana.

ff ocena uspeŠnostI: ODLIČNO. 

http://nas.druga.si/utrinki/fotografije/2015/GledaliskaPredstavaMigranti_Sesko/velike/GledaliskaPredstavaMigranti_Sesko-003.jpg

http://nas.druga.si/utrinki/fotografije/2015/GledaliskaPredstavaMigranti_Sesko/velike/GledaliskaPredstavaMigranti_Sesko-012.jpg

+ Foto: Fetlyf_lycéems sur les planches_LOGO



19

Šo
la

, k
i o

dp
re

 v
sa

 v
ra

taff Mentor: SVIT VURBERŠKI

ff Št. srečanj, Št. ur: 48, 110

ff Št. udeležencev: 14

GLEDALIŠKA ŠOLA II. GIMNAZIJE MARIBOR

Gledališka šola je delala po istem principu kot prejšnja leta, t. j. kot »valilnica« za Gnosis. 
Delali smo na govoru, gibu, natančnosti in senzibilnosti. Vse vaje so bile praktično 
preverjene v improvizacijah. Improvizacije so bile osnovane na mejnih situacijah, ki so 
zahtevale maksimalno zbranost in moč duha. Nadaljevalo se je sodelovanje z Zavodom 
Dornava, s katerim smo se pripravljali na snemanje filma, ki se bo začelo v drugem 
šolskem letu. Opravili smo casting in se podrobneje spoznali ter ugotovili, kakšne so sploh 
možnosti sodelovanja glede na posebne potrebe koristnikov.

ff ocena uspeŠnostI 
Leto je bilo uspešno, saj smo pridobili najmanj dva nova igralca za Gnosis. Poleg tega so se 
drugogimnazijci srečali z ljudmi s posebnimi potrebami in preizkušali svojo toleranco in 
pripravljenost za komunikacijo na povsem drugem nivoju. 

ff Mentor: SVIT VURBERŠKI

ff Št. srečanj, Št. ur: 288, 576

ff Št. udeležencev: 18

GLEDALIŠČE GNOSIS

Priprava predstave Sarah Marn po Georgeu Orwellu: Živalska farma. 9 uprizoritev na 
domačem odru, 2 gostovanji (Cankarjev dom Ljubljana: Festival Transgeneracije; 
Državni festival Vizije Nova Gorica). Prejeli smo »vizionarja« za izredne dosežke za 
ansambelsko igro. Uvrstili smo se na evropski mednarodni festival Juventafest v Sarajevu 
(10.‒15. 9.2016)

ff ocena uspeŠnostI 
Eno najuspešnejših let Gnosisa ‒ prvo sodelovanje na mednarodnem festivalu.
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ff MentorIca: LEA SERDINŠEK GRIČNIK

ff Št. srečanj, Št. ur: 18, 40

ff Št. udeležencev: 48

KEMIJSKI KROŽEK

Pri kemijskem krožku smo opazovali in ustvarjali različne poskuse. Vaje so bile izbrane 
glede na znanje dijakov v tekočem šolskem letu, ki ga vse leto nadgrajujemo.
Za načrtovane eksperimente najprej poskrbimo za varno delo in na koncu sledi razlaga 
doseženih rezultatov.
Ker želimo dijakom vzbuditi vedoželjnost, ustvarjalnost in veselje do eksperimentiranja, 
jim omogočimo individualen pristop izvajanja poskusov. Ta pripomore k boljši ročni 
spretnosti dijakov in natančnosti, ki je v naravoslovju zelo pomembna.

ff ocena uspeŠnostI 
Z eksperimentalnim delom dijake motiviramo za širše razmišljanje o kemiji kot 
eksperimentalni vedi in o njeni uporabnosti v vsakdanjem življenju. S tem pridobivajo 
tako teoretična kot praktična dodatna znanja, ki so jim v pomoč pri pouku kemije.
Glede na število udeleženih dijakov, njihovo zagnanost in motivacijo pri 
eksperimentiranju lahko potrdim, da je bil kemijski krožek zelo uspešen. 

ff MentorIca: POLONA VEHOVAR

ff Št. srečanj, Št. ur: 35, 70

ff Št. udeležencev: 10

KICK OFF ENGLISH

S programom ‘Kick off English’ želimo pritegniti dijake, ki imajo začetne težave pri 
usvajanju angleškega jezika. Profesorica angleščine nudi tedensko individualne dodatne 
ure angleščine. Dijaki večino dela opravijo sami doma, mentor pa jih pri tem spodbuja in 
vodi z dodatnimi nalogami. Zaradi zelo intenzivnega dela dijaki zelo hitro napredujejo.

ff ocena uspeŠnostI: 5 
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taff MentorIca: POLONA VEHOVAR

ff Št. srečanj, Št. ur: 20, 40

ff Št. udeležencev: 10

KLUB ZA RAZMIŠLJANJE

Klub za kreativno razmišljanje na šoli poteka že četrto leto, zato smo se odločili, da 
bomo predelali zelo uporabne (in najbolj znane) metode razmišljanja 6 klobukov. Klub 
navdušuje dijake, ki si upajo razmišljati izven okvirov. Letos smo bili še posebej ponosni 
na povabilo dr. Edwarda de Bona na Malto, kjer smo se s štirimi dijaki udeležili delavnic 
tamkajšnje univerze in vsi prejeli po en izvod knjige s podpisom dr. Edwarda de Bona.

ff ocena uspeŠnostI: 5

ff MentorIca: POLONA VEHOVAR

ff Št. srečanj, Št. ur: 10, 20

ff Št. udeležencev: 10

MEDNARODNI SPLETNI RADIO/ČASOPIS

Mednarodni spletni radio je aktivnost dijakov programa Mednarodna matura. Glavni 
namen je v več različnih jezikih obveščati širšo skupnost o aktivnostih, ki se dogajajo na 
šoli. Zato izdamo tri številke, ki pokrivajo celo šolsko leto. Dijaki sami oblikujejo program, 
izberejo novice, snemajo in objavljajo. Aktivnosti in priprave potekajo vse leto, dijaki se 
učijo pisati radijske novice in članke, prav tako pa tudi lepega govora. 
Poslušajte nas na: http://www.mm-druga.si/international-radio/
Berite nas na: http://ibdruganews.weebly.com/

ff ocena uspeŠnostI: 5 
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ff MentorIca: NINA ŠULIN

ff Št. srečanj, Št. ur: 30, 90

ff Št. udeležencev: 8

KONCEPTUALNA DELAVNICA 
PERFORMANSA IN BODY-ARTA

Cilj projekta je bil predstavitev konceptualizma kot dela sodobne angažirane in predvsem 
aktivne umetnosti ter performansa kot izraza v gledališko scenskem smislu. Praktično 
delo je zajemalo različne manjše performanse in instalacije, ki so jih dijaki vizualno, 
vsebinsko in praktično razvijali in samostojno izvajali. 
Tema letošnjega praktičnega dela je bilo ročno delo. Dijaki so razmišljali in obdelovali 
bogato temo ročnih del skozi zgodovino, umetnostno zgodovino in kulturno dediščino. 
Raziskovanje je segalo na področja tkanja in šivanja v odnosu do telesa, do kulture in 
do modernega načina bivanja. S teoretskim obravnavanjem niti kot linije pa so se dijaki 
spoznali tudi z besedno likovno umetnostjo (word-art). 
Zaključna produkcija (razstava in performans) je bila predstavljena 28. 4. 2015 v avli II. 
gimnazije Maribor.

ff ocena uspeŠnostI 
Dijaki, ki sodelujejo v programu, aktivno spremljajo sodobna dogajanja v likovni 
umetnosti doma in širše. Ob spoznavanju različnih aktualnih in tradicionalnih 
ustvarjalnih pristopov različnih umetnikov gradijo kritičen odnos do aktualnih 
umetniških gibanj in življenja na sploh, ohranjajo kritično držo do ustvarjalnosti in 
družbe in si prizadevajo vključiti umetnost v način izražanja in delovanja v družbi. 
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taff MentorIca: NATALIJA R. ČRNČEC

ff Št. srečanj, Št. ur: 18, 70

ff Št. udeležencev: 27

LIKOVNA DELAVNICA

V likovni delavnici smo uresničili zastavljen program; v nekaterih delih smo ga malo 
razširili.
V letošnjem letu smo raziskovali različne likovne prakse in pristope s poudarkom 
na likovni kreativnosti. Dijaki so nadgrajevali znanja s področij likovnega snovanja. 
Teoretično znanje so povezovali z likovnimi primeri iz umetnostne zgodovine in aktualne 
likovne umetnosti ter se na njih aktivno odzivali v samostojnih likovnih rešitvah. Izvedli 
so likovne projekte, ki so temeljili na likovni kreativnosti, in spodbujali k razmisleku o 
sodobni umetnosti. Spremljali so aktualne likovne razstave in jih vrednotili. V okviru 
programa smo izvedli naloge, ki so se vsebinsko dotikale sledečih likovnih problemov: 
abstrahiranje s sencami, glina ‒ uporabna umetnost, geometrična abstrakcija, mobili iz 
plastike, linija v prostoru, performans, instalacija, alternativni načini slikanja. 
Svoja likovna dela so predstavili v obliki razstav na šolskih razstaviščih in ostalih 
razstavnih prostorih, sodelovali so tudi pri njihovih postavitvah. Sodelovali smo z 
različnimi ustanovami (Umetnostna galerija Maribor, Pekarna Magdalenske mreže, 
Pedagoška fakulteta, ZPM ...) 
Celotno šolsko leto se je delavnica aktivno vključevala v dejavnosti šole in poskrbela 
za njihovo likovno podobo: likovna delavnica na kostanjevem pikniku; aranžmaji 
prednovoletnega časa, tisk voščilnic, soorganizacija novoletnega ekonatečaja, tisk grafik za 
darila, likovna podoba Specialne olimpijade za otroke s posebnimi potrebami, pomladna 
dekoracija v avli šole, likovna podoba Prešernovega natečaja ...

ff ocena uspeŠnostI
Program je uspešno izveden.



24 II. GIMNAZIJA MARIBOR

ff MentorIca:  
DANICA KRIŽANIČ MÜLLER

ff Št. srečanj, Št. ur: 35, 70

ff Št. udeležencev: 20

LITERARNA DELAVNICA

Delavnica je potekala vse šolsko leto, to je od konca septembra 2015 do začetka junija 
2016, in sicer vsak petek od 17.30 do 19.00 v učilnici 2L1 na šoli. Začenjali smo z branjem 
del avtorjev, ki niso v šolskem programu, v glavnem sodobnejših. Ustvarjalnemu branju je 
sledilo pisanje. Zaključili smo z branjem svojih zapisov in s pogovorom o njih.
Prvi rezultati našega dela so se pokazali že na dijaškem Prešernovem natečaju v februarju 
2016, na katerem so sodelovali tudi člani literarne delavnice, dijak Dominik Milotić pa je za 
svojo kratko prozo dobil drugo nagrado za literaturo.
Aprila 2016 smo izdali literarni zbornik II. gimnazije Maribor z naslovom In svet se 
ponastavi, v katerem je s svojimi pesmimi in prozo sodelovalo enajst mladih avtorjev, 
poleg vseh dijaških Prešernovih nagrajencev še sedem članov naše literarne delavnice. 
Zbornik je grafično oblikovala dijakinja Mia Sinovec, naslovnico in ilustracije v zborniku 
pa je narisal Jernej Imperl. 
Literarni zbornik smo 20. aprila 2016 tudi predstavili na literarnem večeru, ki ga je vodila 
dijakinja Vita Krump. Predstavitev je bila ob sedmih zvečer v učilnici 2L1. Branje mladih 
pesnikov in pisateljev smo pospremili tudi z glasbo. Zala Arzenšek nam je zapela nekaj 
pesmi, na kitari jo je spremljala Lucija Šmid. Večer smo zaključili s pogovori ob domačem 
pecivu in soku.
22. aprila 2016 smo dopoldne tudi sodelovali na Srednješolskem literarno-glasbenem 
maratonu na Grajskem trgu v Mariboru, in sicer v okviru prireditev ob Slovenskih dnevih 
knjige. Na tem nastopu smo bili edina srednja šola, katere dijaki so brali lastno avtorsko 
poezijo.
Sodelovali smo tudi na srednješolskem natečaju za najboljši haiku v slovenskem jeziku, 
ki ga vsako leto razpiše Gimnazija Vič Ljubljana. Nagrajeni so bili haikuji naših dijakov: 
Dominika Milotića, Matije Žižka in Ajde Gostinčar.

ff ocena uspeŠnostI 
Sama težko ocenjujem svoje delo, pri taki vrsti dejavnosti ga tudi ni mogoče neposredno 
meriti. Naši bivši dijaki in člani literarne delavnice se sicer že vrsto let uveljavljajo kot 
uspešni avtorji v slovenskem literarnem prostoru, letos je delavnica omenjena tudi v češki 
literarni reviji ‘Psi vino’, bistveno pa to najbrž ni, bistveno leži za besedami.
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taff Mentorja:  
ANA PUŠNIK, DAVID GAJSER

ff Št. srečanj, Št. ur: 28, 56

ff Št. udeležencev: 21

MATEMATIČNI KROŽEK ZA 1. LETNIK

Učna snov pri matematiki v prvem letniku je v veliki meri nadgradnja osnovnošolskega 
znanja. Ni veliko nove snovi, stara snov se dodobra in v globino obdela. Na krožek so zato 
prišli dijaki, ki bi radi več. Naučili so se nekaj o Dirichletovem principu, računanju z izrazi, 
vadili so geometrijo, diofantske enačbe ter deljivost in kongruence naučili so se rešiti 
kvadratno enačbo. Ob vsem tem so se urili v matematičnem izražanju ter dokazovanju. 
Posebej smo poudarili pripravo na matematično tekmovanje Kenguru ter matematično 
tekmovanje za Vegovo priznanje. Reševali smo naloge s starih tekmovanj in se pogovarjali 
o rešitvah ter idejah v ozadju.
Po zaključku državnega tekmovanja za Vegovo priznanje se je krožek nadaljeval s 
pripravami na mednarodno tekmovanje MGSC v Beogradu v Srbiji. V okviru teh priprav 
smo poleg matematičnih nalog reševali še fizikalne in računalniške, oboje pa so bile močno 
matematično obarvane, saj tekmovanje organizira Matematična gimnazija v Beogradu. 
Naj omenimo eno od zanimivejših nalog. Trije polži so se postavili tako, da so bili drug od 
drugega oddaljeni za 60 cm. Nato se je prvi polž začel gibati proti drugemu, drugi proti 
tretjemu in tretji proti prvemu, vsak s hitrostjo 5 cm/min. Kje in kdaj se bodo srečali?

ff ocena uspeŠnostI 
Krožek je bil delno uspešen. Redni obiskovalci so opazno napredovali v poznavanju 
matematičnih vsebin in sposobnosti reševanja matematičnih problemov. Krožek bi lahko 
bil uspešnejši, če bi bilo rednih obiskovalcev več.
Uspešnost se vidi tudi iz rezultatov tekmovanja za Vegova priznanja: 6 bronastih, 3 
srebrne in eno zlato priznanje (šteti so le obiskovalci krožka; uspešnih dijakov II. 
gimnazije je bilo še nekaj več). 
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ff MentorIcI:  
JELKA VOGRINEC, TATJANA SIMONIČ

ff Št. srečanj, Št. ur: 20, 40 (20 + 20)

ff Št. udeležencev: 15

MATEMATIČNI KROŽEK ZA 2. LETNIK

Matematični krožek za 2. letnik je potekal od meseca novembra do meseca aprila. Prvo 
polovico je vodila prof. Tatjana Simonič, drugo pa prof. Jelka Vogrinec. Obiskovalo ga je 
okrog 15 dijakov.
Krožek je namenjen predvsem pripravam na šolsko in državno tekmovanje. Na kratko 
smo predstavili potrebne teoretične osnove, nato pa reševali primere tekmovalnih nalog 
iz prejšnjih let. Včasih naloge rešujemo skupaj, največkrat pa dijaki naloge rešujejo 
samostojno, na koncu pa predstavimo najpogostejši način reševanja in izvirne rešitve 
dijakov.
Teme, ki smo jih predelali v 2. letniku, so bile: zahtevnejše naloge s potencami in koreni, 
linearne in nelinearne diofantske enačbe, geometrija v ravnini (obodni in središčni kot, 
podobnost in skladnost trikotnikov), kvadratna enačba, Dirichletov princip in barvanja.

ff ocena uspeŠnostI 
Matematični krožek nudi dijakom možnost razširiti in poglobiti znanje, ki ga pridobijo 
pri rednem pouku. Vedno se najde nekaj dijakov, ki si krožka izredno želijo, in letošnja 
generacija dijakov 2. letnikov je bila taka. Precej dijakov je obiskovalo tudi celoletne 
priprave iz matematike na FMF v Ljubljani, kjer so pridobili veliko dodatnega znanja, ki je 
pripomoglo k temu, da so bili na državnem tekmovanju izredno uspešni. Čeprav je termin, 
ki bi ustrezal večini zainteresiranih dijakov, vsako leto zelo težko najti, je s krožkom 
smiselno nadaljevati, da izkoristimo in razvijemo nadarjenost mnogih naših dijakov. 
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taff MentorIca: MATEJA FOŠNARIČ

ff Št. srečanj, Št. ur:  
12 srečanj po dve šolski uri,  
24 ur + 12 ur za pripravo

ff Št. udeležencev:  4–8 dijakov

MATEMATIČNI KROŽEK ZA 3. LETNIK

Pri krožku smo reševali tekmovalne naloge. Še posebej smo se ukvarjali z nelineranimi 
diofantskimi enačbami, s polinomi in z Vietovimi pravili, eksponenti in logaritmi 
zaporedij in vrstami, s popolno indukcijo ter z geometrijo. Najprej smo obdelali teorijo, 
potem so dijaki ob vodstvu mentorja reševali naloge.

ff ocena uspeŠnostI 
Dijaki, ki so obiskovali krožek, so se udeležili tudi tekmovanja. Najuspešnejša sta bila 
Miha Rajter (14. mesto, zlato priznanje) in Andraž Šuta (11. mesto, zlato priznanje). 

ff MentorIca: BARBARA PEĆANAC

ff Št. srečanj, Št. ur: 20, 40

ff Št. udeležencev: 12

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE – 4. LETNIK

Pregledali smo teorijo in naloge iz tematskih sklopov:
Diofantske enačbe:

ff linearne in nelinearne (metoda zmnožka, količnika, vsote kvadratov, zadnje 
števke);

ff funkcijske enačbe;
ff funkcija »celi del«: definicija, graf, lastnosti;
ff polinomine;
ff geometrija: reševanje nalog s pomočjo rotacij in vzporednih premikov;
ff zaporedja in vrste: seštevanje zaporedij (parcialni ulomki, konvergenca).

ff ocena uspeŠnostI 
Dosežki na tekmovanjih:

ff Razvedrilna matematika: 4 bronasta in 1 srebrno priznanje
ff Tekmovanje iz znanja matematike: 5 bronastih in 2 zlati priznanji

Uspešnost bi ocenila z oceno dobro. Predvsem bi lahko bili rezultati še boljši, če bi dijaki 
redno prihajali na priprave. Tako pa sem včasih imela v skupini le dva dijaka, včasih 15, 
včasih pa sem jih čakala zaman. 
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ff Mentorja:  
VILJEM BABIČ, zborovodja 
TARA HORVAT, korepetitor

ff Št. srečanj, Št. ur: 56, 167

ff Št. udeležencev: 57

MLADINSKI PEVSKI ZBOR  
II. GIMNAZIJE MARIBOR

Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor je v šolskem letu 2015/16 presegel zastavljene 
cilje in sezono odlično zaključil. Pričela se je z nastopom na podelitvi diplom Mednarodne 
mature in z vsakoletnimi septembrskimi avdicijami, na katerih smo pridobili veliko novih 
pevcev. Nadaljevali smo s študijem koncertnega in hkrati božično-novoletnega programa 
v dekliški in mešani zasedbi. V prazničnem času smo nastopili skupaj z Manco Izmajlovo 
v dvorani Union, zapeli na Svetovnem dnevu zborovskega petja v dvorani Union, 
izpeljali štiri novoletne koncerte ter do zadnjega sedeža napolnili Amfiteater Druge. V 
mesecu februarju smo zapeli na Prešernovi proslavi, izpeljali podaljšane vikend priprave 
s »tekmovalno« ekipo in v celoti utrdili koncertni program. Z nastopom v avli naše 
gimnazije smo pričeli tradicionalno Pomlad na Drugi in zapeli na odprtju razstave.
V začetku meseca aprila nas je čakala občinska revija mladinskih pevskih zborov v dvorani 
Union, na kateri smo kot redki mariborski srednješolski zbor dobili odlične ocene in 
priporočila za naprej. Ob koncu meseca smo se udeležili mednarodnega zborovskega 
tekmovanja »Slovaki Cantat 2016« in tekmovali v dveh kategorijah. Prejeli smo dve zlati 
plaketi in obakrat naziv zmagovalca kategorije.
Takoj za tem smo nastopili na večeru Phantom of Musicals in skupaj z Brass bandom 
Slovenije navdušili nabito polno dvorano Union. 
V začetku junija smo gostovali na Gimnaziji Leibnitz in izpeljali celovečerni letni koncert 
v Kazinski dvorani SNG Maribor. Nepozaben je občutek stoječih aplavzov, ki povedo, da 
delamo dobro. Sezono smo zaključili z nastopom na svečani podelitvi ključev II. gimnazije 
Maribor v dvorani Union in s proslavo ob dnevu državnosti. 

ff ocena uspeŠnostI 
Pevsko sezono 2015/16 smo odlično izpeljali in presegli zastavljene cilje. Z mnogimi 
koncerti in nastopi smo navdušili zbrane poslušalce tako doma kot v tujini. Letošnji letni 
koncert nam bo ostal za vedno v spominu. Zbor se je neverjetno povezal in želimo si, da 
nas naslednja sezona popelje še višje. Pridružite se nam! 
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taff MentorIcI:  
JASNA SUKIČ KRAJNC, 
POLONA VEHOVAR

ff Št. srečanj, Št. ur: 12, 48

ff Št. udeležencev: 18

MOJ LONDON (MY LONDON)

Z dijaki smo se tudi letos odpravili raziskovat prestolnico Velike Britanije, London. 
Pod vodstvom Jasne Sukič Krajnc in Polone Vehovar so dijaki med 13. 3. in 4. 4. sami 
organizirali izlet po lastnih željah. Program je bil natrpan, videli smo veliko, nedelja pa je 
bila po izbiri dijakov prost dan. Nekateri so si ogledali 'muzej' Harryja Potterja, drugi smo 
odšli v Greenwich, zadnja skupina pa se je z vlakom odpravila v Brighton.
Štirje dnevi so zelo hitro minili: 'Time flies so fast when you are having fun!'

ff ocena uspeŠnostI: 5 

ff MentorIca: POLONA VEHOVAR

ff Št. srečanj, Št. ur: 35, 70

ff Št. udeležencev: 20

MUN

Že drugo leto zapored so se naši dijaki v organizaciji II. gimnazije Maribor udeležili 
mednarodnega srečanja MUN v Bratislavi in Beogradu. Največkrat se MUN priključijo 
dijaki, ki so debaterji po duši in so že vključeni v debatni klub na II. gimnaziji Maribor, 
MUN pa pritegne tudi take dijake, ki si želijo izboljšati javno nastopanje in retorične 
spretnosti. Priprave na MUN potekajo celo leto. Dijaki si morajo izbrati državo in temo, na 
katero se bodo pripravili in jo tudi predstavili. Vsako leto se na mednarodnih zasedanjih 
zbere okoli 150 dijakov iz vsega sveta. Dijakinji Ana Vilhelmina Verdnik in Anja Dekanski 
pa ste prejeli nagrado za najboljši delegatki MUN v Bratislavi.

ff ocena uspeŠnostI: 5 
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ff MentorjI:  
GORAZD BERANIČ S.  
in zunanji sodelavci 

ff Št. srečanj, Št. ur: 24

ff Št. udeležencev: 23 (dijaki 
II. gimnazije, 6 zunanjih udeležencev), 
Občinstvo: 2 predstavitvi; udeležba na 2 
festivalih – okrog 600

PAZI, SNEMAMO! 
(FILMSKA PRODUKCIJA)

ff 6. Izdaja FIlMske Šole
Letošnja izvedba je ponudila 4 kratke igrane filme: Drugsuz, gromedija, Kje se konča?, 
drama, Mene bi blo sram, drama, Popolna, drama. Na videodelavnici v Celju so dijaki 
posneli dramo Ne stavi svoje prihodnosti.

ff Projekcije: premiera 12. 5. 2016, 180 ljudi, udeležba na 2 filmskih festivalih
ff Sodelovanja-tekmovanja: Dififest 2015, ZOOM (marec 2016), Videomanija (maj 
2016)

Nagrade: 
ff Prešernov natečaj (1. nagrada Mehanik al pa dva)
ff Finale Videomanije 2015 (Baksuz)

ff ocena uspeŠnostI
Zelo dobro obrtniško znanje, pomanjkanje drznejših, inovativnejših pristopov. Izstopa 
film Drugsuz. 

ff MentorIca: BARBARA KOVŠE

ff Št. srečanj, Št. ur:  
16 ur (8 ur priprav za 1. letnik,  
8 ur priprav za 2. In 3. letnik)

ff Št. udeležencev: 118

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA – EPI LESEPREIS

Cilji in namen sodelovanja pri nemški bralni znački so predvsem širjenje in poglabljanje 
znanja nemškega jezika, spoznavanje književnosti nemško govorečih narodov v izvirniku, 
zvišati priljubljenost branja v nemškem jeziku, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja 
s področja tujega jezika, privzgojiti mladim pozitiven odnos do knjige ter pri njih vzbuditi 
voljo do branja na sploh.
V letošnjem šolskem letu se je tekmovanja iz nemške bralne značke udeležilo kar 118 
dijakov. Tekmovali so lahko dijaki 1., 2., in 3. letnikov, vsak letnik pa je imel predpisani 
svoji dve knjigi. Priprave so potekale enkrat tedensko (ob ponedeljkih v učilnici 2-D-1) od 
14.30 do 15.30 (od oktobra 2015 do marca 2016). Na pripravah smo temeljito analizirali 
predpisane knjige za bralno značko.

ff ocena uspeŠnostI
Od prijavljenih kandidatov jih je 35 osvojilo zlato priznanje in 74 srebrno priznanje. 
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taff MentorjI:  
PD Drava Maribor: BOŠTJAN VIHAR, 
KLEMEN BOJANOVIČ, NUŠA MAVER, 
NINO AUER; zunanji: TJAŠA BANOVIČ, 
IZIDOR FURJAN

ff Št. srečanj, Št. ur: 7 + 3 (dodatne 
aktivnosti, glej opis), 7 + 4

ff Št. udeležencev: Skupaj 10, 
povprečnega srečanja se je udeležila 
približno polovica dijakov.

PLANINSTVO IN BIVANJE V NARAVI
V okvirju mesečnih srečanj so se dijaki seznanili s planinstvom, nekoliko manj z dejanskim 
preživljanjem časa v naravi ter z aktivnostmi in dogajanjem v gorskem svetu. Po uvodnem 
srečanju je bil vsak termin namenjen enemu od naslednjih tematskih sklopov: planinska 
oprema in njena uporaba, poznavanje gorstev in orientacija, gorska narava in naravovarstvo, 
prva pomoč in reševanje v gorah (Medicinska fakulteta Maribor), planinstvo v zimskih 
razmerah, naravoslovna fotografija, športno plezanje v telovadnici. 
Poleg omenjenih srečanj smo v okviru krožka organizirali še potopisni predavanji Po gorah 
Kavkaza ‒ Kazbek (povabilo PD Ptuj) in Zgodbe iz slovenskih gora ter si ogledali filma Zemlja 
‒ naš dom. V okviru letnega programa PD Drava so bili s krožkom načrtovani še naslednji izleti 
za mladino: Hom-Bukovica (23. 1.), izlet v neznano (20. 2.), Dobrča (23. 4.), Trdinov vrh (14. 
5.) ter drugi izleti, ki se bodo izvedli v poletnem času. Na žalost se udeleženci krožka še niso 
udeležili nobenega izmed do zdaj izpeljanih izletov. To želimo nadoknaditi v poletnem času ter 
v sodelovanju s pohodniškim krožkom, ki ga vodi prof. Vehovar.

ff ocena uspeŠnostI 
Pri krožku je sodelovalo skupaj 10 dijakov, od tega polovica z II. ter polovica s Prve 
gimnazije. V povprečju se je srečanj udeležilo 4‒6 dijakov (najmanj 1), izletov pa se ni 
udeležil še nobeden, kar želimo izboljšati v poletnem času. Najmnožičneje obiskani so bili 
potopisi ter ogled filma (zunanji gledalci). 

ff MentorIca: MATEJA KRUMPAK

ff Št. srečanj, Št. ur: 4, 8

ff Št. udeležencev: PREKO 500

POTOPISNA PREDAVANJA

V okviru potopisnih predavanj na Drugi smo v letošnjem šolskem letu v času Pomladi na 
Drugi izvedli 4 potopisna predavanja. 
Prvo predavanje nas je odpeljalo na vzhodno obalo ZDA. Profesorica angleščine, Klavdija 
Krempl, nam je predstavila svoj Roadtrip po Ameriki.
Naslednje predavanje je pripravil profesor Viljem Podgoršek. S pomočjo diapozitivov 
nam je predstavil nam najoddaljenejšo celino – Avstralijo ‒ ter nam pojasnil, da je kljub 
majhnosti to celina velikih posebnosti.
Nuša Maver, Klemen Bojanovič in Boštjan Vihar so nam predstavili zgodbe iz slovenskih 
gora. Pripovedovali so o svojih doživetjih in nas na koncu povabili tudi na poletni tabor.
Zadnje predavanje je imela profesorica kemije Zdenka Keuc. Predstavila nam je svoje 
doživetje iz potovanja po Ugandi, ki pa ni imelo turističnega namena. Ker že nekaj časa 
razmišljamo o sodelovanju z eno afriško šolo, je 
obiskala kar tri in navezovala stike s črno celino. Predavanje je pri dijakih pustilo močne 
vtise in vsi se že veselimo sodelovanja z njimi. 
Letošnja predavanja so bila izjemno dobro obiskana. Želimo si, da bi tako tudi nadaljevali.

ff ocena uspeŠnostI: ODLIČNO
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ff MentorjI:  
SAŠA MIKIĆ, VESNA HOJNIK, HELENA 
RIHTAR, MARY ELLEN RAMASIMANANA, 
DEJAN KOROTAJ, ANITA MUSTAČ, 
LEONIDA SERDINŠEK GRIČNIK, TONI 
KLIS, ANJA SOVIČ, MIRKO PEŠEC, MARKO 
JAGODIČ, KLEMEN BREŽE, MARKO 
JANŽIČ, MAJA STREMECKI PIHLER, 
MATJAŽ LATIN

ff Št. srečanj, Št. ur: 5 dni, dnevno po 
6 ur in 30 minut; 31, 5 ur za udeležence

ff Št. udeležencev: 88

POČITNICE NA DRUGI 2016

Počitnice na Drugi predstavljajo kakovostno preživljanje prostega časa za učence osnovnih 
šol, ki so v tekočem šolskem letu končali 6., 7., 8. ali 9. razred. Letos so lahko otroci izbirali 
med sedmimi programi, ki smo jih povezali s športno vzgojo (muzikal, biologija, kemija, 
fizika, računalništvo, francoščina, zgodovina-geografija). V letošnjem letu smo jih 
izpeljali med 27. junijem in 1. julijem.
Počitnice na Drugi tako ponujajo:

ff pridobivanje znanja z različnih področij v sproščenem vzdušju,
ff šport,
ff druženje in zabavo.

II. gimnazija Maribor nudi odlične pogoje za pridobivanje znanja ter številne športne 
aktivnosti:

ff sodobno opremljene učilnice in laboratoriji (računalniki, najnovejši mikroskopi in 
ostala laboratorijska oprema),

ff sodobna, prostorna in vsestransko uporabna športna dvorana,
ff strokovno usposobljen kader, ki poskrbi, da otroci s počitnic na Drugi odnesejo kar 
največ znanja.

Počitnice na Drugi smo v tem letu popestrili s celodnevnim kopanjem v Termah 3000, 
otroci pa so imeli na šoli tudi zajtrk in kosilo.

ff ocena uspeŠnostI 
Sodeč po odzivih otrok in njihovih staršev je bil program zelo uspešno izpeljan, saj bi se vsi 
otroci Počitnic na Drugi udeležili tudi naslednje leto. 
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taff MentorjI:  
IVAN LORENČIČ, MATEJA KRUMPAK, 
KATJA HOLNTHANER ZOREC, MELITA 
PERKOVIČ, GORAZD BERANIČ 
SENEGAČNIK, SVIT VURBERŠKI, PETRA 
ČEH, TONI KLIS, BORIS SVETEL, DRAGO 
MEGLIČ, DANICA KRIŽANIČ MÜLLERMARY 
ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ

ff Št. srečanj, Št. ur: 36, 80

ff Št. udeležencev: okrog 1000

POMLAD NA II. GIMNAZIJI MARIBOR

Pomlad na II. gimnaziji Maribor je sklop glasbenih, filmskih, gledaliških, plesnih, 
literarnih dogodkov in predavanj, ki so namenjena v prvi vrsti dijakom, učiteljem ter 
staršem kakor tudi širši mariborski in okoliški javnosti. V času od 14. marca do 16. maja se 
je zvrstilo 22 različnih dogodkov.
Pomlad se je začela z otvoritvijo razstave Fosili – neme priče preteklosti na ozemlju 
Slovenije.
Ponedeljki so že tradicionalno namenjeni potopisnim predavanjem. Razvrstila so se v 
naslednjem vrstnem redu: Klavdija Krempl: Road trip – potovanje po vzhodni obali ZDA, 
Viljem Podgoršek: Avstralija – majhna celina velikih posebnosti, Nuša Maver, Klemen 
Bojanovič in Boštjan Vihar: Zgodbe iz slovenskih gora ter se zaključila s predstavitvijo 
Zdenke Keuc, ki nas je popeljala v Ugando, za katero je zapisala, da je srce Afrike.
Sredina predavanja so bila strokovno naravnana in med dijaki zelo dobro sprejeta. 
V okviru srečanja z znanimi drugogimnazijci smo gostili dr. Marka Lovca, dr. Natašo 
Toplak, Majo Pihler, Roka Florjančiča in mag. Ivana Lorenčiča. 
Na gledališkem področju so bile predstave Alica v čudežni deželi English Student Theatra, 
Živalska farma gledališča Gnosis ter Antigona v izvedbi Druge scene.
Glasbeno dogajanje je zaznamoval koncert Drug'orkestra. Zanimiva je bila gledališka 
predstavitev dijakov iz bivših jugoslovanskih republik, ki obiskujejo program mednarodne 
mature ter predstava Revizor. Odprli smo tudi razstavo bivše drugogimnazijke Nike Autor 
ter izvedli konceptualno delavnico – instalacija s performansom.
V okviru Pomladi na šoli potekajo tudi tradicionalne prireditve, kot so predstavitev 
literarnega zbornika, Praznik glasbe ter Dan frankofonije. Pomlad je v začetku marca 
zaznamoval tudi Droogstock.
Vrhunec dogajanja je zagotovo Kulturni maraton, ki mu sledi še Spring festival, kjer se 
mladi iz 12 držav družijo in ustvarjajo v različnih delavnicah.
Prireditev se je udeležilo veliko obiskovalcev, poleg sedanjih dijakov tudi precej nekdanjih, 
veliko staršev in nasploh občanov Maribora in okolice. Vse to nakazuje, da je program 
dobro zasnovan in zanimiv tudi za širši prostor. 

ff ocena uspeŠnostI: ODLIČNO
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ff Mentorja:  
GORAZD BERANIČ SENEGAČNIK;  
tehnična podpora: JANI KANCLER 

ff Št. srečanj, Št. ur: 20 (november 
2015-april 2016), 80 ur

POP&ROCK ZGODBE

Pop&rock zgodbe so »srednja šola rock'n'rolla« ‒ organizacije, ustvarjanja in druženja na 
šoli z rock in s pop glasbo; so 3 tradicionalne večje glasbene prireditve. 

ff Presežki letošnjega Droogstocka: sami tuji bendi, velika udeležba domačih dijakov, 
dober program; minusi – nobenega »šolskega« benda

 Videoreportaža: http://www.druga.si/utrinki/video/2015/droogstock/104/
ff Glasbeni večer z/s … MI2: akustična izvedba, improvizacija, divje misli, razpoložena 
gosta, dobro pripravljena voditelja.

 Več: http://www.druga.si/utrinki/video/2015/glasbeni-vecer-z-mi2/107/
ff Kulturni maraton: 430 prodanih vstopnic, izstopajoč in drzen program (predstava, 
performans, odlični Tabu in Emkej)

 Preverite: http://www.druga.si/utrinki/video/2015/kulturni-maraton/111/

ff ocena uspeŠnostI
Zopet odlično, zato smo 'zmatrani', a nadaljujemo k novim zmagam v letu 2017. 

ff Št. udeležencev: 7. Droogstock: 12 dijakov - organizatorjev, 16 
dijakov tehnične ekipe; 300 obiskovalcev, voditelja Ema Beranič&Aljaž 
Emeršič; 6. Glasbeni večer z/s … MI2: 250 obiskovalcev, voditelja Astrid 
Marovič&Nik Osmančević; tehnična podpora: 4 dijaki; 16. Kulturni maraton: 
12 dijakov organizatorjev, 20 dijakov tehnične ekipe, 500 obiskovalcev na 
prireditvi; Skupaj: 30 aktivnih dijakov, okrog 1050 obiskovalcev
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taff MentorjI:  
ALENKA MIKLAVC; notranji in zunanji 
sodelavci: VILI BABIČ, GORAZD BERANIČ 
S., NATALIJA ROJC ČRNČEC, DRAGO 
MEGLIČ, VILI PODGORŠEK, BORIS 
SVETEL, DANICA KRIŽANIČ MÜLLER, 
MARJAN ŠENICA, NINA ŠULIN

ff Št. srečanj, Št. ur: okrog 150 ur

ff Št. udeležencev: od 50 do 100 
(udeleženih dijakov)

PREŠERNOV NATEČAJ

Natečaj je trajal od 3. 12. 2015 do 22. 1. 2016. Dijaki so sodelovali z več kot 50 prispevki na 
različnih področjih (literarno, likovno, fotografsko, glasbeno, filmsko in poustvarjalno). 
Komisije so ovrednotile prispevke, nagrajenci so dobili pohvalo na proslavi ob slovenskem 
kulturnem prazniku, predstavili smo jih na razstavi v šoli, v časopisu Borec in izdali smo 
literarni zbornik, ki smo ga predstavili v aprilu na literarnem večeru. Nagrajenci so prejeli 
knjižne nagrade in priznanja. 

ff ocena uspeŠnostI 
Izjemni prispevki, odlični scenarij in izvedba proslave pričajo o odlični in kreativni 
dejavnosti v okviru Prešernovega natečaja. 
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ff Mentor: MIRKO PEŠEC

ff Št. srečanj, Št. ur: 28, 84

ff Št. udeležencev: 18

PROGRAMERSKI KROŽEK

Tudi letos je skupina za programiranje (BANDA) uspešno delovala celotno šolsko leto. 
Veliko zaslug za tako resno delo ima Mitja Žalik, ki pomagal tudi pri prijavi in pripravi 
dijakov na državno tekmovanje. Pred državnim tekmovanjem je bilo na šoli tudi šolsko 
tekmovanje. Letos so bili naši dijaki še posebej uspešni. V najtežji, tretji skupini si 
je Mihail Denkovski prislužil prvo nagrado s prvim mestom, v drugi skupini pa sta uspeh 
dopolnila še Mitja Žalik s prvo nagrado in z drugim mestom ter Urban Duh s tretjo 
nagrado in šestim mestom. 
V četrtek, 21. 4. 2016, je ZOTKS organizirala izborno tekmovanje za mednarodno 
računalniško olimpijado (28th International Olympiad in Informatics), ki bo letos v 
Kazanu v Rusiji. V štiričlansko ekipo, ki bo zastopala Slovenijo, sta se uvrstila naša dijaka 
Mihail Denkovski in Urban Duh. 
Mihail Denkovski in Mitja žalik se že udeležujeta priprav za tekmovanje 
na srednjeevropski olimpijadi (Central-European Olympiad in Informatics) v Romuniji. 
Čestitamo.
Tudi v prvih letnikih smo na zabaven način, ob igri, nekaj ur namenili programiranju. 
Tako so lahko tudi tisti, ki še nikoli niso programirali, ugotovili, da je lahko to področje 
zanimivo in zabavno. Nekaj dijakov, ki jih programiranje zanima, se je pridružilo pridružili 
skupini, ki že dalj časa programira – BANDI.
Za prihodnje šolsko leto načrtujemo več ur pri rednem pouku informatike in tako za 
programerski krožek pridobiti še več članov.

ff ocena uspeŠnostI 
Že sami rezultati tekmovanj povedo, da smo bili letos zelo uspešni. Potrebno je dodati, 
da imajo dijaki na drugih šolah prednost, saj se učijo programiranja pri rednih urah (INF 
nimajo samo v prvem letniku kot pri nas in je na razpolago več ur).
Za dobre pogoje dela in za pomoč sta bila na voljo tudi Mitja Osojnik in Patrik Rek.
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taff MentorIcI:  
BARBARA BEDENIK, BARBARA KOVŠE

ff Št. srečanj, Št. ur: INDIVIDUALNO, 
ODVISNO OD OBISKANE OZ. SODELUJOČE 
ORGANIZACIJE

ff Št. udeležencev: PROSTOVOLJSKO 
DELO JE OPRAVLJALO 123 DIJAKOV.

PROSTOVOLJSTVO NA II. GIMNAZIJI – 
DRUGA DRUGIM

II. gimnazija Maribor sodeluje s približno 20 organizacijami, v katerih so drugogimnazijci 
prostovoljci. Vse naštete organizacije imajo tudi mentorice in mentorje za mladinske 
prostovoljce. Sodelujemo pa z naslednjimi:

ff domovi starostnikov (Dom Danice Vogrinec, Dom starejših občanov Tezno, Dom pod Gorco);
ff mladinski domovi in centri (Mladinski dom Maribor, Vzgojni dom Slivnica, Mladinski 
center Infopeka, Zveza prijateljev mladine);

ff Center za sluh in govor, Varstveno delovni center POLŽ;
ff predšolski oddelki s prilagojenim programom;
ff osnovne šole: OŠ Gustava Šiliha, OŠ Tabor I, OŠ Franceta Prešerna, OŠ Angela Besednjaka, 
OŠ bratov Polančič, OŠ Bojana Iliha;

ff Zavetišče za živali;
ff Slovenska filantropija.

Sodelujemo tudi po dogovoru s posamezniki: pomoč starostnici v lokalnem okolju; individualna 
učna pomoč otrokom, ki jih dijaki nudijo v svojem lokalnem okolju.
Načini dela
V začetku šolskega leta na šoli pripravimo predstavitveno srečanje, na katerega so povabljene 
mentorji iz naštetih organizacij. Dijaki se odločijo za določeno organizacijo in vso šolsko leto 
opravljajo delo prostovoljcev. V izbrani organizaciji njihovo delo spremlja mentorji.
Šola organizira samostojne akcije oz. projektne dejavnosti, ki jih povezujemo tudi s poukom:

ff Sodelovanje pri akciji Deljenje najboljših novic sveta v sodelovanju s Slovensko 
filantropijo. Dvodnevne akcije se je septembra udeležilo 10 dijakov.

ff Organizacija računalniškega tečaja za starejše Simbioz@ (1. 2.–4. 2. 2016): 20 dijakov je 
vodilo delavnice računalniškega opismenjevanja starejših, projekt je potekal ves teden, 
vsak dan se delavnic udeležilo 25 do 30 tečajnikov. 

ff Sodelovanje pri humanitarni akciji Halo, si za to? Dijaki so zbirali stare mobilne telefone in 
polnilce. Sodelovali smo z Zvezo prijateljev mladine Maribor.

ff Sodelovanje prostovoljcev pri organizaciji SOLY, specialne olimpijade za učence OŠ Gustva 
Šiliha.

ff ocena uspeŠnostI 
Delovanje prostovoljstva na šoli lahko ocenimo kot uspešno. Pomanjkljivosti vidiva v 
spremljanju prostovoljskega dela dijakov v vseh organizacijah. To pripisujeva velikemu številu 
vključenih dijakov in organizacij. 
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ff Mentor: MIRKO PEŠEC

ff Št. srečanj, Št. ur: 12 (TUDI PREKO 
SPLETA, KER NI PROSTEGA TERMINA, KI 
BI VSEM USTREZAL), 24

ff Št. udeležencev: 15

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

Ker gre za široko področje, smo uporabo IKT na DGM razdelili na posamezna področja 
(video, fotografija, programiranje …). To je bilo treba storiti tudi zaradi sodelovanja, saj je 
z manjšo skupino veliko lažje najti termin za komunikacijo.
Dijaki te skupine so nadgradili obstoječa znanja in pridobivali nova znanja s področja 
informatike in računalništva. Nekaj je tudi področij, ki jih pri rednem pouku ni. Ukvarjali 
smo se tudi z uporabo novih tehnologij in programov.
Za marsikoga je bilo delo na daljavo nov pristop k reševanju problemov. Prednost je 
neodvisnost od prostora (in časa). Po potrebi se lahko dobimo v virtualnem okolju tudi 
v živo, saj nam to omogočata naše okolje in uporaba mobilnih naprav. Uporabljali smo 
Hangouts in TeamViewer.
Posebnost našega področja je veliko število novosti, ki jih je potrebno preveriti, preizkusiti 
in za naše okolje uporabne novosti vpeljati v prakso. Veliko je tudi takšnih novosti, ki so 
bolj interne narave, saj je poudarek na vzdrževanju in zagotavljanju uporabnih storitev na 
področju informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Okolje, ki ga ponujamo dijakom in profesorjem, omogoča enostavno komuniciranje, 
izmenjavo podatkov in uporabo učnega gradiva povsod, kjer je mogoče dostopati do 
spleta. Na področju šole je omogočen dostop do spleta vsem profesorjem in dijakom preko 
omrežja Eduroam. Tako lahko dijaki na področju šole brez težav dostopajo do obvestil na 
spletni strani šole in do gradiva v oblaku kar preko svojih prenosnih naprav. Ustvarili smo 
tudi skupno interno virtualno okolje.
Več podatkov najdete na spletni strani krožka.

ff ocena uspeŠnostI 
Opažam, da so bili praviloma aktivnejši dijaki, ki so aktivni tudi na drugih področjih. To pa 
pomeni, da so večkrat preobremenjeni ali pa enostavno ne zmorejo narediti vsega. Morda 
bi se našla kakšna rešitev (rezerviran termin za obšolske dejavnosti, vključevanje teh 
dejavnosti k pouku …) in tako nekaj dela opraviti v okviru rednih ur.
Kljub težavam smo uspeli realizirati skoraj vse zastavljene cilje.
Pregled področij in izdelkov je viden na sliki. Izdelki pa so dosegljivi na spletni strani. 
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taff MentorjI: KATJA HOLNTHANER 
ZOREC, koordinatorica raziskovalne 
dejavnosti, HELENA RIHTAR, pomoč pri 
koordinaciji regijskega srečanja; Mentorji 
raziskovalnih nalog: ALEKSANDRA LAH 
TOPOLŠEK, ALENKA PRAPOTNIK ZALAR, 
ANDREJ DUH, ANDREJA URBANEK 
KRAJNC, ANITA MUSTAČ, BARBARA 
BEDENIK, BARBARA PEĆANAC, 
BERNARDA DEVETAK, BORIS SVETEL, 
DARJA KRAVANJA, DAVID GAJSER, 
DRAGO MEGLIČ, DUŠANKA REISMAN, 

RAZISKOVANO DELO DIJAKOV

Preko spletnih strani in na informativnem srečanju v septembru smo dijakom predstavili osnovne 
informacije o poteku in pogojih regijskega srečanja raziskovalcev »Mladi za napredek Maribora 
2016«. 
Večina raziskovalnega dela (načrtovanje, izvedba, pisanje raziskovalne naloge) je potekala od 
oktobra do februarja kot individualno raziskovalno delo dijakov pod vodstvom mentorjev. Do 
začetka februarja so dijaki izdelali in oddali 58 raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov; 
marca so sledili zagovori pred strokovnimi komisijami. Na »Državno srečanje mladih raziskovalcev 
Slovenije« se je uvrstilo 39 raziskovalnih nalog, od katerih se jih je kar 24 uvrstilo v drugi krog 
srečanja. Avtorji teh nalog so se 16. 5. 2016 v Murski Soboti z zagovorom potegovali za zlata 
priznanja. 
Naši dijaki so s svojimi raziskovalnimi nalogami sodelovali tudi na 46. Razpisu za Krkine nagrade 
ter na treh mednarodnih srečanjih mladih raziskovalcev, na 25. Mednarodnem tekmovanju mladih 
raziskovalcev v organizaciji MEF School v Istanbulu (maj 2016), na olimpijadi raziskovalnih 
projektov Genius (ZDA) in na največjem preduniverzitetnem tekmovanju iz raziskovalnega dela 
na svetu Intel ISEF, ki je potekalo maja 2016 v Hustonu (ZDA). 

ff ocena uspeŠnostI 
Letošnje raziskovalno delo lahko z 58 oddanimi raziskovalnimi nalogami ocenimo kot zelo 
uspešno. Rezultati kažejo tudi na visoko kakovost nalog, z več kot 8000 doseženimi točkami je 
bila II. gimnazija Maribor na regijskem srečanju Mladi za napredek Maribora najuspešnejša med 
mariborskimi srednjimi šolami. Dijaki so dosegli 22 zlatih in 30 srebrnih priznanj. Dijakinja Vesna 
Zemljič (raziskovalno področje zgodovina, mentor Saša Mikić) je za svojo raziskovalno nalogo 
prejela nagrado dr. Brede Žerjal za najboljšo nalogo srečanja. Zdenka Keuc je bila proglašena za 
najboljšo mentorico srečanja.
Na državnem srečanju je zlato priznanje doseglo 9 raziskovalnih nalog, 15 raziskovalnih nalog pa 
srebrno priznanje, kar nas uvršča med najuspešnejše slovenske srednje šole. 
Dva naša dijaka (Nikola Rakić in Sebastijan Pluščec) sta za svoje raziskovalno delo prejela Krkino 
nagrado. Uspešni pa smo bili tudi na mednarodnih tekmovanjih: Jernej Imperl (biologija), Nuša 
Navršnik in Maja Lorbek (kemija) so se uvrstili v finale 25. mednarodnega tekmovanja MEF v 
Carigradu. Anja Rankovec in Larisa Trost sta se z raziskovalno nalogo s področja biologije uvrstili 
na mednarodno olimpijado raziskovalcev Genius (ZDA), Gabriela Štumberger (biologija) pa je 
zastopala Slovenijo na največjem mednarodnem tekmovanju raziskovalcev Intel ISEF, ki je potekalo 
maja v Hustonu (ZDA). 
Letošnje raziskovalno šolsko leto lahko tako ocenimo kot uspešno tako po številu kot po kakovosti 
raziskovalnih nalog. 

DUŠICA ŠTIBLAR BOŽOVIČ, GORAZD SENEGAČNIK BERANIČ, GREGOR KRAVANJA, 
HELENA RIHTAR, JANINA CURK, JURIJ ILIJAŽ, KARMEN MARSEL, KATJA 
HOLNTHANER ZOREC, LIDIJA ČUČEK, LIDIJA KODRIN, MARIJA JAVORNIK KREČIČ, 
MARKO JAGODIČ, MAŠA KNEZ HRNČIČ, MATJAŽ FINŠGAR, PETRA ČEH, PETRA 
ŽIGERT PLETERŠEK, ROK TKAVC, SANJA CVAR, SAŠA MIKIĆ, SENKA HUSAR, 
TAMARA MITHANS, URBAN BREN, VIGOR ARVA, VILJEM BABIČ, ZDENKA KEUC.

ff Št. srečanj, Št. ur: Eno skupno informativno srečanje, individualno delo z 
dijaki raziskovalci, interna predstavitev raziskovalnih nalog in šolska podelitev priznanj. 
Odvisno od posamezne raziskovalne naloge.

ff Št. udeležencev: 75 dijakov, 38 mentorjev
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ff MentorIcI:  
KARMEN KAUČIČ (mentorica), 
MAJA SAVORGNANI (lektorica)

ff Št. srečanj, Št. ur: 200 ur

ff Št. udeležencev: 3

SPLETNI ČASOPIS

ff MentorIca: PETRA ČEH

ff Št. srečanj, Št. ur: vsakodnevno, 
35 tednov x ca. 7 ur na teden = ca. 245 ur

ff Št. udeležencev: /

ŠOLSKA SPLETNA STRAN

Do julija 2016 smo izdali 5 dvojnih številk Spletnega časopisa II. gimnazije, v katerih o 
dogajanju na II. gimnaziji obveščamo starše drugogimnazijcev, osnovne in srednje šole iz 
Maribora in okolice ter širšo javnost. Prejemnikov, ki jim pošiljamo časopis, je vsako leto 
več, trenutno okoli 3000.
Avtorji prispevkov so večinoma drugogimnazijci, ki poročajo, komentirajo, povzemajo 
s svojega gledališča dogodke, ki so kakor koli povezani z našo šolo. Prav tako so pod 
prispevki podpisani profesorji, ki kot mentorji poročajo o dosežkih s svojega področja.

ff ocena uspeŠnostI 
Projekt Spletni časopis ocenjujem kot odličen, saj imamo vedno več naslovnikov, ki jim 
mesečno pošiljamo časopis, in veliko pozitivnih odmevov naših bralcev. 

Letošnja novost je prenova šolske spletne strani, ki je trajala od avgusta 2015 do marca 
2016, ko smo uredili tudi novo šolsko spletno stran v angleškem jeziku. Slednja je 
namenjena predvsem tujcem, ki bi jih zanimal vpis na našo šolo (predvsem na program 
Mednarodna matura). 
Spletna šolska stran se ureja vsakodnevno glede na potrebe po ažuriranju novic, 
dogodkov … 

ff ocena uspeŠnostI 
Zelo uspešno. 
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ff MentorjI:  
TONI KLIS, BARBARA KOVŠE, 
TARA HORVAT

ff Št. srečanj, Št. ur: 13.–17. 4. 2016

ff Št. udeležencev: 150

SPRING FESTIVAL – FESTIVAL POMLADI

Festival je eden od vsakoletnih vrhuncev mednarodnega dogajanja na Drugi. Letos se 
ga je udeležilo 62 tujih dijakov iz 9 držav, temu številu pa moramo seveda prišteti vse 
naše sodelujoče dijake. Skupno je bilo udeleženih okoli 150 dijakov. Festival pomeni pet 
pomladnih dni ustvarjanja v delavnicah, obiskovanja kulturnih prireditev, izletov, seveda 
pa tudi brez šolske (in še katere zasebne) zabave ne gre. Na letošnjem festivalu, ki je trajal 
od 13. do 17. aprila, so se srečali dijaki iz Srbije, Makedonije, BiH, s Slovaške, Hrvaške, 
iz Nemčije, Italije, s Poljske, iz Izraela in seveda iz Slovenije, ki so jo predstavljali naši 
dijaki. Vsakoletni cilji festivala so: spoznavanje in sprejemanje drugačnosti, preseganje 
stereotipov in predsodkov, spodbujanje dijaške ustvarjalnosti in razvijanje jezikovnih 
kompetenc. Festival se je začel z odprtjem, na katerem so se predstavile gostujoče šole. 
Nadaljeval se je v dvodnevnih delavnicah, na katerih so dijaki skupaj ustvarjali ter hkrati 
presegali osebne in kulturne razlike. Na zaključni prireditvi v petek so se prikazali 
rezultati dela v delavnicah oz. končni izdelki. Festival se je zaključil s šolsko zabavo v 
petek zvečer in s celodnevnim izletom na Bled in v Piran dan kasneje. Festival pomladi – 
Spring festival je izjemna priložnost preseganja kulturnih in nacionalnih razlik ter prikaza 
ustvarjalnega potenciala mladih, ki vedno znova iskreno navduši nove in nove generacije 
dijakov, tako naših kot tujih.

ff ocena uspeŠnostI 
Uspešno z možnimi izboljšavami. 

ff Mentorja:  
POLONA VEHOVAR, MATJAŽ VEHOVAR

ff Št. srečanj, Št. ur: 10, 20

ff Št. udeležencev: 70

SOLY – SPECIAL OLYMPICS 
(SPECIALNA OLIMPIADA)
Specialna olimpijada na II. gimnaziji Maribor je dogodek rekreativno-družabne narave. 
Osnovnim namen je bil polepšati dan 30 otrokom z OŠ Gustava Šiliha. Otroci, stari od šest 
do deset let, so bili gostje II. gimnazije; pripravili smo jim gibalni dopoldan in ga popestrili 
s spremljajočimi aktivnostmi. 
Specialna olimpijada je potekala v petek, 17. junija, na II. gimnaziji Maribor od 8.30 do 
15. ure. Sodelovalo je okoli 70 naših dijakov, na kar smo zelo ponosni. Pet dijakov pa se je 
udeležilo SO v Amsterdamu, kamor so nas povabili organizatorji.

ff ocena uspeŠnostI: 5 
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ff Mentor: ANEJ GOLČAR

ff Št. srečanj, Št. ur: 30, 52

ff Št. udeležencev: 12-24

ŠOLA RAČUNALNIŠKEGA 3D MODELIRANJA 
(ŠOLA R3DM)

V okviru krožka so dijaki usvojili:
ff poznavanje različnih načinov 3D-modeliranja;
ff naprednejše modeliranje v programu Trimble Sketchup;
ff uporabo fototekstur na modelih;
ff pripravo 3D-modelov za tisk;
ff poznavanje vrst razstavljivih in nerazstavljivih spojev;
ff osnove fotomodeliranja.

Za dijake sta bili organizirani tudi dve ekskurziji: prva v podjetje CreatorLab (Tkalka) in 
Štajerski tehnološki park in druga v podjetje Deutz. Anej je skupaj z dijaki predstavljal 
krožek tudi na informativnem dnevu in ob obisku ministrice za šolstvo ter s tem pomagal 
pri prepoznavnosti te nove dejavnosti na šoli. 

ff ocena uspeŠnostI 
Ocenjujem, da je krožek potekal uspešno in v veliko zadovoljstvo dijakov, ki so vztrajali do 
konca. 

ff Mentor: DRAGO MEGLIČ

ff Št. srečanj, Št. ur: 70, 8

ff Št. udeležencev: 6

ŠOLSKI RADIO
Šolski radio se je s 5-minutnimi okrožnicami, tj. z novicami in obvestili, oglašal celo leto, in 
sicer dvakrat tedensko: ob torkih in četrtkih ob 12.00. 

ff ocena uspeŠnostI 
Zdi se mi, da šolski radio zaradi že siceršnje dobre obveščenosti (plakati, šolska spletna stran, 
šolski FB-profil …) ni potreben, kajti takoj ob začetku ure zmoti učni proces. Poleg tega pa ga v 
mnogih učilnicah ni mogoče izklopiti in je moteč, še posebej ko dijaki ob ocenjevanju znanja. 
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taff Mentor: VILJEM PODGORŠEK

ff Št. srečanj, Št. ur: 8 razstav na 
razstavišču, 42 ur

ff Št. udeležencev: skupno okrog 25 
udeležencev v vseh projektih

ŠOLSKO RAZSTAVIŠČE V AVLI ŠOLE

V šolskem letu se je na razstavišču v avli šole zvrstilo več tematsko različnih razstav, ki 
so občasno spremljale še ostale dejavnosti. Nekatere razstave in prireditve so postale že 
tradicionalne, se pa vsako leto pridružijo še katere nove, ki dejavnost popestrijo.
V začetku šolskega leta je bila razstava likovnih del, ki so nastala v okviru letošnjega 
umetniškega tabora. V bodoče bi veljalo razmisliti, da bi se tudi drugi tabori predstavili na 
skupni razstavi na šolskem razstavišču in tako prenesli nekaj utrinkov svojih dejavnosti 
med ostale dijake. Sledila je razstava bivših dijakov Domna Ulbla in Roka Šeška z 
naslovom Odsevi glasbe. 
Že drugič je razstavo z naslovom Restavratorski posegi na nekaterih pomembnih objektih 
v Mariboru in okolici pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine, enota Maribor. 
Novost med tematskimi razstavami je bila tista, ki je predstavila kitajske mislece in 
njihova sporočila. 
Vrsto let se ob kulturnem dnevu razstavijo nagrajena dela dijakov Prešernovega natečaja s 
področja fotografije in slikarstva. 
Prav tako je postala že tradicionalna razstava, ki nas popelje v prireditev Pomlad na drugi. 
Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije, kratko imenovano tudi MINFOS, 
je pripravilo razstavo z naslovom Fosili – neme priče preteklosti na ozemlju Slovenije. 
Posnetke iz zasebnih zbirk fosilov je pripravilo kar sedem članov omenjenega društva. 
Med omenjenimi razstavami so bila občasno razstavljena likovna dela, ki jih dijaki 
ustvarijo pri pouku.
Kot zaključna prireditev je bila postavljena razstava z naslovom Strele iz Catatumba, ki 
jo je pripravilo venezuelsko veleposlaništvo v Sloveniji. Sicer manj poznan meteorološki 
pojav v okolici Maracaibskega zaliva v Venezueli, ki je poznan po rekordnem številu 
pojavov strele na km2, je bil najprej predstavljen v slikah na razstavišču šole, nato pa še v 
obliki krajšega filma. Ob zaključku razstave je prireditev obiskal veleposlanik Venezuele v 
Sloveniji, g. Wilmer Armando Depablos, ki je v Amfiteatru šole nagovoril dijake ter državo 
predstavil s svojega vidika.
Iz zapisanega je mogoče sklepati, da je bilo tudi letošnje šolsko leto na razstavišču pestro, 
kot so bila že številna pred njim.

ff ocena uspeŠnostI 
Projekt razstav in drugih prireditev, povezanih z njimi, ocenjujem kot uspešen. 
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ff MentorIca: MELITA PERKOVIČ

ff Št. srečanj, Št. ur: 20, 40

ff Št. udeležencev: 35

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE ZA 
ŠPANSKO BRALNO ZNAČKO

Na II. gimnaziji Maribor je od 14. do 22. marca 2016 potekalo tekmovanje za bralno značko 
iz španščine, poimenovano El Ratón de la Biblioteca. Bralno tekmovanje je namenjeno 
vsem dijakom prvih, drugih, tretjih in četrtih letnikov, ki se želijo preizkusiti v branju 
knjig v španščini in posledično poglobiti svoje znanje iz španskega jezika. Za vsako stopnjo 
sta vsako šolsko leto predpisani dve knjigi, ki sta prilagojeni različnemu znanju jezika. 
Gre torej za posebno adaptacijo književnih del, ki je osredotočena na poznavanje jezika 
po posameznih stopnjah znanja. Za prvi in drugi letnik sta bili letos predpisani literarni 
deli Monster House, la casa de los sustos in La gitanilla, za tretji in četrti letnik pa sta bili 
predpisani knjigi El monstruo del lago Ness in Destino Karminia. 
Cilji sodelovanja pri španski bralni znački so: širjenje in poglabljanje znanja španščine, 
spoznavanje književnosti špansko govorečih narodov v izvirniku in motivacija dijakov za 
poglabljanje znanja tujega jezika. Prav tako je namen bralne značke pri mladih spodbuditi 
voljo do branja. Branje književnih del v izvirnem jeziku ponuja dijakom zanimiv in njihovi 
starosti ter razvojni stopnji primeren način usvajanja jezikovnega znanja. 
Dijaki, ki se odločijo za sodelovanje pri bralni znački, najprej preberejo obe predpisani 
knjigi, nato pa ju s pomočjo mentorice analizirajo. Pri tem utrjujejo različne jezikovne 
aktivnosti: bralno razumevanje, slušno razumevanje, poznavanje in raba jezika oziroma 
besedišča ter ustno izražanje.

ff ocena uspeŠnostI 
Preizkusa za špansko bralno značko se je udeležilo 10 dijakov. Štiri dijakinje so prejele 
zlata priznanja (Martina Fridl, Eva Kotnik, Metka Belcl in Katarina Ružič Koželj). 
Vse dijakinje so bile za svoj dosežek tudi nagrajene: Metka Belcl, Eva Kotnik in Katarina 
Ružič Koželj so prejele knjižno nagrado, Martina Fridl pa je bila nagrajena s 50-odstotnim 
popustom na potovanje v Španijo.
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taff MentorIca: MELITA PERKOVIČ

ff Št. srečanj, Št. ur: 40, 40

ff Št. udeležencev: 12

ŠPANSKO GLEDALIŠČE

Cilj španskega gledališča je nadgraditi in utrditi znanje španščine pri dijakih, ki se učijo 
španščino kot drugi tuji jezik. Poleg tega so v okviru španskega gledališča dijaki spoznavali 
bogato kulturno in še posebej literarno dediščino špansko govorečega sveta, svojo 
umetniško ustvarjalnost pa so izražali z igranjem.
V šolskem letu 2015/2016 so dijaki preučevali in interpretirali dramo španskega avtorja 
Antonia Buera Valleja Historia de una escalera (Zgodovina nekega stopnišča). Drama 
govori o osebnih odnosih med tremi generacijami ljudi iz nižjega družbenega razreda, ki 
živijo v isti zgradbi in jih povezuje stopnišče kot simbol družbene (ne)mobilnosti. Življenje 
dramskih oseb zaznamujejo revščina, hinavščina, ljubezenska frustracija in želja po 
vzponu po družbeni lestvici. 
Adaptirano verzijo drame so dijaki uprizorili na mednarodnem festivalu srednješolskega 
gledališča v španščini Teatrola, ki je potekal 15. in 16. marca na II. gimnaziji Maribor. Na 
festivalu so poleg naše gledališke skupine nastopile štiri tuje in dve slovenski srednješolski 
gledališki skupini, ki nastopajo v španščini. Festival je bil priložnost za predstavitev 
ustvarjalnosti dijakov v španskem jeziku, spoznavanje različnih kultur in ozaveščanje o 
pomenu znanja tujih jezikov v vsakdanjem življenju. 
Predstavo Historia de una escalera so dijaki znova uprizorili 21. aprila 2016 v Amfiteatru. 
Obe uprizoritvi sta bili zelo dobro obiskani. 
Pri španskem gledališču je sodelovalo 12 dijakov prvega, drugega in tretjega letnika, 
priprave pa so trajale od oktobra, ko smo začeli z bralnimi vajami prevoda drame in nato 
izvirnika, do konca aprila, ko je bila druga uprizoritev drame. 

ff ocena uspeŠnostI 
Špansko gledališče je bilo zelo uspešno, saj so bili sodelujoči dijaki za igranje v španskem 
jeziku zelo motivirani. Poleg tega je bila predstava med dijaki, ki se učijo španščino kot 
drugi tuji jezik, zelo dobro sprejeta. 
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ff MentorjI:  
SIMONA KRAJNC, VODJA PROGRAMA, 
KATARINA CAFNIK, MATEJ TRILAR

ff Št. srečanj, Št. ur:  
BORCI: 95 SREČANJ, 190 UR,  
TIGRICE: 130 SREČANJ, 260 UR

ff Št. udeležencev: 42

BORCI IN TIGRICE

Borci in Tigrice so v tem šolskem letu redno vadbo izvajali trikrat na teden in se 
pripravljali na različne nastope in tekmovanja. Nastopili so na jesenskem pikniku za 
starše, informativnem dnevu ter na vseh košarkarskih in odbojkarskih tekmah v okviru 
šolskih športnih tekmovanj pod okriljem MŠŠ, ki smo jih organizirali na naši šoli. Ob 
novem letu in zaključku šolskega leta pa so izvedli nastop za starše in prijatelje Borcev in 
Tigric.
V sklopu svojih tekmovanj so se udeležili letnega preglednega tekmovanja v Dolu pri 
Hrastniku, Državnega prvenstva šolskih skupin in Državnega prvenstva – SLOCHEER 
OPEN, ki je bilo letos v Ljubljani. Uvrstili so se na evropsko prvenstvo, ki bo 2. in 3. julija 
na Dunaju.

ff ocena uspeŠnostI
Uspešno leto. 

ff Mentor: SAŠA MIKIĆ

ff Št. srečanj, Št. ur: 5 srečanj, 20 ur

ff Št. udeležencev: 131

TEČAJ CESTNOPROMETNIH PREDPISOV

Tečaj cestnoprometnih predpisov na šoli izvajamo že 17 let. V preteklem letu ga je 
opravljalo 156 dijakov, ki so se tečaja udeležili v okviru 4 avtošol, ki so sprejele našo 
ponudbo za izvajanje tečaja oz. so imele dovolj prijavljenih kandidatov. Dijaki sami 
izberejo avtošolo, v kateri bi želeli opravljati tečaj CPP in praktične ure vožnje. 
Tečaj poteka v januarju v učilnicah avtošol.
Največ prijavljenih dijakov prihaja iz tretjega letnika, vse več pa se jih priključuje tudi iz 
prvih dveh letnikov. Dijaki spoznavajo teorijo CPP in simulirajo dogodke, ki se jim bodo 
dogajali v realnem prometu. Tečaj je vsa leta zelo dobro obiskan, dijaki pa po opravljenem 
tečaju dobijo tudi 20 OIV-ur.
Letos je tečaj opravilo 131 dijakov II. gimnazije Maribor. 

ff ocena uspeŠnostI
Načrtovane aktivnosti smo v celoti opravili. 
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taff Mentor: PATRIK REK

ff Št. srečanj, Št. ur: 20, 60

ff Št. udeležencev: 25

VIDEOKROŽEK DRUGA TV

Druga TV se ukvarja z videoreportažami šolskih dogodkov, režiranimi posnetki ter s 
fotografiranjem šolskih dogodkov.
V letošnjem šolskem letu smo v krožku z videoposnetki pokrili več kot 15 dogodkov, s 
fotografijami pa vse šolske dogodke. Dijaki se aktivno vključujejo v vsa področja krožka, 
od fotografiranja, snemanja, do novinarstva ter tudi montaže. Na srečanjih skupaj 
predebatiramo vsa vprašanja in morebitne napake ter se dogovorimo za razdelitev dela. 
Člani krožka – Mihael Muršec, Sven Pušnik in Nejc Filip Svenšek – so letos pod 
mentorstvom prof. Pešca sodelovali in zmagali tudi na mednarodnem natečaju LoCloud. 
S kratkim posnetkom o mariborski kulturni dediščini so med 37 sodelujočimi šolami 
strokovno komisijo prepričali prav naši dijaki. 
S kakovostno fotografsko in videoopremo delamo kakovostne posnetke, ki so bili 
uporabljeni tudi za nov promocijski film za informativni dan, pri čemer nam je v veliki 
meri pomagal član krožka Domen Leš. 
Naša oprema zajema od sodobnega fotoaparata do dodatne opreme, ki služi za 
osvetlitev in višanje kakovosti fotografij ter posnetkov. Uporabljamo najsodobnejši 
in najkakovostnejši komplet programske opreme Adobe, ki v kombinaciji s hitrim 
multimedijskim računalnikom dijakom omogoča brezskrbno in hitro učenje. Na voljo 
imamo tudi multikopter za posnetke iz zraka. Letos smo ga uporabili na krstu prvošolcev 
in smo s tem poživili posnetek, saj s takšno opremo sicer razpolagajo le profesionalni 
snemalci.
Izvedli smo tudi več intervjujev, med drugim tudi s skupino Tabu, ki je nastopila na 
Kulturnem maratonu. 
Ob koncu šolskega leta izvajamo tudi končno ekskurzijo v studie RTV Slovenija v 
Ljubljani.

ff ocena uspeŠnostI 
Glede na odličen dosežek na natečaju LoCloud in vse ostalo moram reči, da smo bili zelo 
uspešni. Pokrili smo tudi nadpovprečno veliko dogodkov, montaža v primerjavi z lanskim 
letom ne zaostaja. Največji dosežek pa je odkritje mladih fotografov in snemalcev v prvem 
letniku, ki predstavljajo prihodnost na Drugi. 
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ff Mentor: SAŠA MIKIĆ

ff Št. srečanj, Št. ur: 16 SREČANJ, 
136 UR

ff Št. udeležencev: 249

ZGODOVINSKI STUDIO

Zgodovinski studio organizira različna potovanja po deželah Evrope, in sicer so strokovne 
ekskurzije tako enodnevne kot večdnevne. Spoznavanje različnih dežel, podobnosti, 
različnosti omogočajo dijakom širitev obzorij in pridobivanje novih znanj na neuraden 
način.
V novembrskih počitnicah smo med 23. 10. in 27.10. organizirali potovanje in spoznavanje 
Rima. Potovanja se je udeležilo 32 dijakov. 
V mesecu decembru smo v okviru zgodovinskega studia pripravili enodnevne ekskurzije 
na Dunaj (86 dijakov), v Budimpešto (71 dijakov) in v Zagreb (42 dijakov). 
Med 18. in 22. majem smo se na vabilo Evropskega parlamenta udeležili srečanja 7.500 
mladih Evrope. EST je ta veličasten dogodek odprl, sodelovali smo na delavnicah, English 
Student Theater pa je imel v Evropskem parlamentu tudi polurni nastop.
Prireditev je odlično uspela, naši dijaki (člani EST) so odlično nastopili, vzbudili smo 
veliko pozornosti in na najboljši način pred veliko množico mladih predstavili našo šolo. 
Potovanja se je udeležilo 18 dijakov. 

ff ocena uspeŠnostI
Izvedene ekskurzije ocenjujem kot izjemno uspešne. Tovrstna potovanja dajejo novo 
dimenzijo. Ob ogledih dijaki spoznavajo tudi različne kulture in običaje. Dijaki so imeli 
ob strokovnem vodstvu možnost spoznavati različna mesta Evrope, jih primerjati 
med seboj in spoznavati tako zgodovinske, geografske, sociološke, etnološke in 
umetnostnozgodovinske podobnosti in različnosti. 



TEKMOVANJA 
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ff MentorIce:  
ALENKA PRAPOTNIK ZALAR, BERNARDA 
DEVETAK, HELENA RIHTAR, KATJA 
HOLNTHANER ZOREC, VESNA HOJNIK

ff Št. srečanj, Št. ur: 20, 40

ff Št. udeležencev: 70

TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE 
ZA PROTEUSOVO NAGRADO

ff Mentor: PETER CIGROVSKI 

ff Št. srečanj, Št. ur: 4-krat - državno, 
2-krat – regijsko; Priprava šolskega 
tekmovanja: 4h. Priprava regijskega 
tekmovanja: 6h. Priprava na regijsko 
tekmovanje: 2h. Priprava na državno 
tekmovanje: 8h

ff Št. udeležencev: Glede na uvrstitev 
dijakov na regijsko in državno tekmovanje 
(navadno ca. 20 dijakov na regijsko in 10 na 
državno tekmovanje).

ŠOLSKO, REGIJSKO, DRŽAVNO 
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE

Tema tekmovanja za dijake 1. in 2. letnikov je bila letos Življenje v kraških jamah. 
Tekmovanje za 3. in 4. letnike pa je ponovno zajemalo vsebine obveznega dela učnega 
načrta za biologijo ter maturitetne vsebine.

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
Poleg 37 bronastih priznanj so trije dijaki prejeli srebrno priznanje, kar šest dijakov pa 
zlato priznanje. Med slednjimi je dijak Jernej Imperl pod mentorstvom Katje Holnthaner 
Zorec dosegel prvo mesto med vsemi dijaki tretjih letnikov in se uvrstil v ožji izbor za 
mednarodno biološko olimpijado, ki bo letos potekala v Vietnamu. 

V okviru aktivnosti pripravimo in izvedemo šolsko tekmovanje, ki se ga je v letošnjem 
šolskem letu udeležilo 65 dijakov, ter tako izvedemo selekcijo za regijsko tekmovanje. Tega se 
navadno udeleži 20 dijakov II. gimnazije Maribor. Tekmovanje organiziramo na II. gimnaziji 
Maribor v sodelovanju z organizacijo IATEFL. Regijsko tekmovanje pokriva podravsko regijo. 
Dijaki z dovolj dobrimi rezultati se udeležijo državnega tekmovanja. V okviru aktivnosti se 
izvedejo priprave na regijsko in državno tekmovanje (ne pa tudi na šolsko tekmovanje). 

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
3 srebrna in 4 bronasta priznanja na državnem tekmovanju.

ff MentorIca: HELENA RIHTAR

ff Št. srečanj, Št. ur: 10, 10

ff Št. udeležencev: 8-12 (šolsko 
tekmovanje), 3 (državno tekmovanje)

TEKMOVANJE IZ ZNANJA 
O SLADKORNI BOLEZNI
Priprave so potekale od konca septembra do 20. novembra enkrat tedensko, tik pred 
državnim tekmovanjem pa tudi večkrat. Namen priprav je bil poglobiti razumevanje 
priporočene literature, tako da so dijaki postavljali vprašanja ali da je učitelj pripravil širšo 
razlago določenega področja in spodbujal dijake k sodelovanju s problemskimi vprašanji. 
S tem namenom smo organizirali tudi predavanje in našemu povabilu se je prijazno 
odzvala diabetologinja iz UKC Maribor, ga. Eva Zemljič, dr. med., ki nam je pomagala pri 
razumevanju vzrokov nastanka in poteka sladkorne bolezni ter z nami delila praktične 
izkušnje na področju zdravljenja omenjene bolezni. 

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 97 dijakov, 41 jih je prejelo bronasto priznanje. Na 
državno tekmovanje so se uvrstili trije in vsi so prejeli zlata priznanja. 
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taff MentorjI:  
DRAGO MEGLIČ, MARIJA SAJKO, BOŽICA 
ŠTIBLAR BOŽOVIĆ, TONJA JELEN

ff Št. srečanj, Št. ur: 10, 20

ff Št. udeležencev: 99

TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE 
ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 

Šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje se je udeležilo 43 dijakov 1. in 2. letnika ter 
56 dijakov 3. in 4. letnika. 
Priprave na tekmovanje so potekale v treh fazah, in sicer posebej za šolsko, področno in 
državno tekmovanje. Priprave na šolsko tekmovanje sta vodili Marija Sajko (3., 4. letnik) 
in Tonja Jelen (1., 2. letnik), na področno in državno tekmovanje pa sta dijake pripravljala 
Drago Meglič (3., 4. letnik) in Božica Štiblar Božović (1., 2. letnik).
Srečanja so potekala enkrat tedensko, na njih pa smo obravnavali predpisano literaturo 
(1., 2. letnik – Goran Vojnović: Jugoslavija, moja dežela; 3., 4. letnik − Evald Flisar: 
Čarovnikov vajenec, Marjan Rožanc: Ljubezen) in dodatne vire.

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
ff Šolsko tekmovanje

36 bronastih priznanj (15 + 21): Astrid Marovič, Ajda Kleindienst, Tjaša Lorbek, Maša 
Bedrač, Maša Jambriško, Eneja Sajko, Nina Štumberger, Mila Kotnik, Sara Repnik, Gaja 
Ernecl, Mojca Čeh, Nina Dobaj, Ana Osvald, Lara Šalamun, Tatjana Jerkovič (1., 2. letnik), 
Jerneja Poročnik, Rebeka Globevnik, Ilona Osrajnik, Špela But, Dominik Škrinjar, Eva 
Kerčmar, Filip Dora, Nika Žurga, Kaja Gril Rogina, Ivana Vidali Vogrinc, Andraž Martin 
Marinc, Tina Kozoderc, Ana Štuhec, Nika Kopajnik, Katarina Ružič Koželj, Urška Štibler, 
Ana Vilhelmina Verdnik, Patricija Cehner, Urška Germauc, Laura Lorbek, Dominik Milotić 
(3., 4. letnik). 

ff Področno tekmovanje
11 srebrnih priznanj (2 + 9): Astrid Marovič, Ajda Kleindienst (1., 2. letnik), Jerneja 
Poročnik, Rebeka Globevnik, Ilona Osrajnik, Špela But, Dominik Škrinjar, Eva Kerčmar, 
Filip Dora, Nika Žurga, Kaja Gril Rogina (3., 4. letnik). 

ff Državno tekmovanje
4 zlata priznanja: Jerneja Poročnik, Rebeka Globevnik, Ilona Osrajnik, Špela But (3., 4. 
letnik) 
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ff MentorIca: LIDIJA KODRIN

ff Št. srečanj, Št. ur: 6, 12, 12

ff Št. udeležencev: 18

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE 
IZ ZNANJA EKONOMIJE

V okviru krožka, ki je namenjen dijakom 4. letnikov, ki imajo izbirni maturitetni 
predmet ekonomija, so potekale priprave na tekmovanje iz znanja ekonomije. Na šolsko 
tekmovanje se je pripravljajo vseh 18 dijakov, ki so v tem letu izbrali ekonomijo kot enega 
od izbirnih predmetov na maturi.
Šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije je bilo v petek, 18. februarja, sodelovali so prav vsi 
dijaki, ki so se na tekmovanje pripravljali. Prvo mesto na šolskem tekmovanju je dosegla 
Nina Lara Bajec, 4. d, drugo mesto Jure Dvoršak, 4. b, tretje mesto pa sta si razdelila 
Primož Leon Lozar, 4. f, in Miha Brešar, 4. d. Ker se lahko na državno tekmovanje iz 
znanja ekonomije uvrstijo le trije tekmovalci z vsake šole, sta dijaka, ki sta si delila tretje 
mesto, odgovarjala na dodatna vprašanja. Kot tretjeuvrščeni se je na tekmovanje udeležil 
Primož Leon Lozar, 4. f. Intenzivne priprave na državno tekmovanje so potekale v mesecu 
marcu. 
17. državno tekmovanje iz znanja ekonomije, ki sta ga v sodelovanju z Zvezo ekonomistov 
Slovenije organizirali Srednja ekonomska šola Maribor in II. gimnazija Maribor, je bilo 24. 
marca 2016 v Mariboru, in sicer na Srednji ekonomski šoli. Naši tekmovalci so se odlično 
odrezali, saj je bila Nina Lara Bajec, 4. d, med 29 tekmovalci uvrščena na prvo mesto 
in prejela zlato priznanje, Jure Dvoršak, 4. b, se je uvrstil na 8. mesto in prejel srebrno 
priznanje, Primož Leon Lozar, 4. f, pa se je uvrstil na 18. in prejel bronasto priznanje.
II. gimnazija se je odlično odrezala tudi kot ekipa, saj smo se med desetimi slovenskimi 
šolami uvrstili na tretje mesto.
Po tekmovanju so si dijaki v spremstvu vodičev ogledali mestno središče, obiskali 
Ekonomsko poslovno fakulteto, ki je organizirala predavanje na temo prevzemov v 
slovenskem gospodarstvu, dovolj pa je bilo časa tudi za druženje z dijaki iz različnih delov 
Slovenije.

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
Podrobni rezultati tekmovanja na: 
http://www.ses-mb.si/index.php/dejavnosti/tekmovanja/779-rezultati-17-drzavnega-tekmovanja-iz-ekonomije
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taff MentorIca: LIDIJA KODRIN

ff Št. srečanj, Št. ur: 8, 25

ff Št. udeležencev: 3

TEKMOVANJE GENERACIJA €URO

V tekmovanju GENERACIJA €URO so sodelovali 3 dijaki iz razredov, ki imajo v četrtem 
letniku izbirni predmet ekonomija. Tekmovanje je potekalo v treh krogih.
Prvi krog se je zaključil s tekmovanjem v spletnem kvizu v mesecu novembru, v katerem 
je sodelovalo 19 ekip. Za dijake sem za pripravo na ta del tekmovanja pripravila spletno 
učilnico v okolju Moodle (IB moodle učilnice na URL: http://194.249.18.179/), ki smo jih 
nato obdelali v petih tednih. Dijaki so opravili spletno tekmovanje v torek, 10. novembra 
2015, in dosegli 100 %. Uvrstila se je v drugi krog, v katerega je Banka Slovenije povabila 11 
najboljših ekip. 
V drugem krogu tekmovanja je morala ekipa, v kateri so sodelovali Primož Leon Lozar, 
4. f, Jure Dvoršak, 4. b, in Miha Brešar, 4. d, do 5. februarja 2016 pripraviti esej na temo 
monetarne politike ECB. Določiti so morali temeljno obrestno mero ECB za mesec 
marec 2016, pojasniti razloge za svojo odločitev (analizirati gospodarske razmere v 
evroobmočju) in predvideti posledice svoje odločitve. V pomoč pri pisanju eseja sem za 
dijake v okviru spletne učilnice pripravila poseben tematski sklop, v katerem so povezave 
na tiste spletne strani, ki so dijakom omogočile analizo ekonomske situacije v državah 
evroobmočja. Z esejem, ki so ga pripravili, so se uvrstili med pet finalistov.

ff ocena uspeŠnostI 
Tretji krog, v katerem so morali dijaki pred tričlansko komisijo Banke Slovenije predstaviti 
esej in odgovarjati na zastavljena vprašanja, je bil 30. marca 2016 v Ljubljani na sedežu 
Banke Slovenije. Ekipa je opravila odlično predstavitev svojega eseja in suvereno 
odgovarjala na zastavljena vprašanja.
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ff MentorIca: LIDIJA KODRIN

ff Št. srečanj, Št. ur: 8, 25

ff Št. udeležencev: 14

TEKMOVANJE GENERATION €URO

V tekmovanju Generation €URO je sodelovalo 14 dijakov razreda MM2. Tekmovanje je 
potekalo v treh krogih.
Prvi krog se je zaključil s tekmovanjem v spletnem kvizu v mesecu novembru, v njem pa je 
sodelovalo 96 mednarodnih šol. Za dijake sem za pripravo na ta del tekmovanja pripravila 
spletno učilnico v okolju Moodle (IB moodle učilnice na URL: http://194.249.18.179/), 
ki smo jo nato obdelali v petih tednih. Dijaki, ki so bili razdeljeni v tri skupine, so opravili 
spletno tekmovanje v četrtek, 5. novembra 2015. Dve ekipi sta dosegli po 100 % in ena 
97 %.
V drugem krogu tekmovanja so ekipe morale do konca januarja pripraviti esej na temo 
monetarne politike ECB. Določiti so morale temeljno obrestno mero ECB za mesec 
februar 2016, pojasniti razloge za svojo odločitev (analizirati gospodarske razmere v 
evroobmočju) in predvideti posledice svoje odločitve. V pomoč pri pisanju eseja sem za 
dijake v okviru spletne učilnice pripravila poseben tematski sklop, v katerem so povezave 
na tiste spletne strani, ki so dijakom omogočile analizo ekonomske situacije v državah 
evroobmočja. Del priprav na tekmovanje smo imeli tudi v prostorih Banke Slovenije v 
Ljubljani, kjer nam je skupina strokovnjakov 5. januarja 2016 predstavila nekatere teme s 
področja monetarne politike. 
Esej je oddala le ena ekipa petih dijakov, ta pa je bil pozitivno ocenjen in se uvrstil v finale 
med šest evropskih šol iz Španije, Belgije, Irske, Nemčije in Grčije.

ff ocena uspeŠnostI 
Tretji krog, tj. finale tekmovanja, je potekal v Frankfurtu na sedežu ECB 12. in 13. aprila 
2016. Ekipa dijakov, v kateri so bili Egon Peršak, Veronika Draškovič – Bračun, Marko 
Babič Čuš, Vasil Vasilev in Sava Pavlović, je pred sedemčlansko komisijo, ki so jo sestavljali 
strokovnjaki ECB, predstavila razloge za svoje odločitve in odgovarjala na številna 
zastavljena vprašanja. Ekipa je pripravila odlično predstavitev svojega eseja, suvereno 
odgovarjala na zastavljena vprašanja in se uvrstila na četrto mesto v Evropi med 96. 
mednarodnimi šolami.
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taff MentorjI:  
PETER CRNJAC, GORAZD ŽIBERNA, 
MARKO JAGODIČ, LADISLAV HORVAT 
(TOMAŽ HORVAT)

ff Št. srečanj, Št. ur: Priprave na 
tekmovanje iz fizike so po skupinah potekale 
enkrat tedensko po dve uri: 
1. skupina (1. letnik) | TOMAŽ HORVAT | po 
dogovoru, 50 ur 
1. skupina (2. letnik) | prof. CRNJAC | srede 
ob 14.30, 50 ur 
2. skupina (3. letnik) | prof. ŽIBERNA | 
ponedeljki ob 15.20, 48 ur 
3. skupina (3. in 4. letnik) | prof. JAGODIČ | 
torki ob 15.20, 52 ur

ff Št. udeležencev: 35

TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV V ZNANJU 
FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA

Priprave na tekmovanje iz fizike že vrsto let potekajo organizirano za vsako tekmovalno 
skupino posebej. Tekmovalne skupine se razlikujejo po obsegu snovi in težavnosti nalog. 
Priprave za I. tekmovalno skupino so letos vodili prof. Crnjac, prof. Horvat in Tomaž 
Horvat, dijake, ki so tekmovali v II. tekmovalni skupini, je pripravljal prof. Žiberna, III. 
skupino pa je vodil prof. Jagodič. Enkrat na teden so dijaki pod vodstvom mentorja 
reševali zahtevnejše fizikalne probleme ter tako poglabljali in širili svoje fizikalno znanje.
Tekmovanje za vsako tekmovalno skupino poteka v dveh stopnjah. Prva stopnja je regijsko 
tekmovanje, ki ga je letos organizirala naša šola, sledi pa mu državno tekmovanje, ki je 
letos potekalo na Gimnaziji in ekonomski šoli Srečka Kosovela Sežana. Šolsko tekmovanje 
je namenjeno le dijakom 1. letnikov in se na tej stopnji tudi zaključi.
Organiziran in sistematičen način dela z dijaki je tudi letos obrodil sadove, saj se je 
naša šola z 9 srebrnimi priznanji, s 3 zlatimi priznanji in z uvrstitvijo Luke Govediča na 
fizikalno olimpijado ponovno uvrstila med najboljše slovenske šole.
Namen priprav pa ni le uspeh dijakov na tekmovanju iz fizike. Dijaki namreč na pripravah 
predelajo snovi, ki presega učni načrt za fiziko, rešujejo naloge, ki povezujejo različna 
področja fizike, in se ukvarjajo s problemi, ki opisujejo realne in praktične situacije.

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
Šolskega tekmovanja, ki je namenjeno izključno dijakom 1. letnikov, se je udeležilo 16 
dijakov, od tega so 4 dijaki osvojili bronasto priznanje (najvišje možno priznanje na tej 
stopnji). 
Regijskega tekmovanja, ki je letos potekalo na naši šoli, se je udeležilo 143 dijakov iz regije, 
od tega 93 naših dijakov. 12 naših dijakov je osvojilo bronasto priznanje, od tega se jih je 9 
uvrstilo na državno tekmovanje.
Državno tekmovanje je potekalo na gimnaziji v Sežani. Vsi naši dijaki so osvojili srebrno 
priznanje, trije pa tudi zlato.
Dijak Luka Govedič se je uvrstil na izbirno tekmovanje za olimpijado iz fizike, tam pa tudi 
na olimpijado. 
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ff MentorIcI:  
MATEJA KRUMPAK, ANJA SOVIČ

ff Št. srečanj, Št. ur: 10, 20

ff Št. udeležencev: 32

GEOGRAFIJA

ff MentorIca: KARMEN KAUČIČ

ff Št. srečanj, Št. ur: 20, 40

ff Št. udeležencev: 15

DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA SREDNJEŠOLCE 
IZ FRANCOŠČINE

Letos je potekalo 21. tekmovanje iz znanja geografije. Tema tokratnega tekmovanja je bila 
Naravne znamenitosti Slovenije. Šolsko tekmovanje smo izvedli 19. januarja. Prijavilo se 
je 69 dijakov, udeležilo pa se ga je žal le 32. 10 najboljših tekmovalcev je prejelo bronasto 
priznanje, štirje dijaki pa so se uvrstili na regijsko tekmovanje. Februarja in marca smo 
se intenzivno pripravljali na tekmovanje. Skupaj smo predelali razpisano literaturo, 
izvajali pa smo tudi vaje na terenu. Regijsko tekmovanje je letos potekalo 8. marca na naši 
šoli. Gostili smo 64 mladih geografov iz SV dela države. Tekmovanje je odlično uspelo, 
izvajali smo ga v sproščenem vzdušju in na državno tekmovanje se je uspelo izmed naših 
tekmovalcev uvrstiti Aljažu Puhku. 
19. aprila se je Aljaž Puhek udeležil državnega tekmovanja, ki ga je letos organiziral Šolski 
center Rogaška Slatina. Aljaž se je odlično odrezal in prejel zlato priznanje.

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
10 bronastih priznanj, 1 srebrno priznanje, 1 zlato priznanje 

V šolskem letu 2014/2015 smo se na II. gimnaziji Maribor pripravljali na tekmovanje iz 
francoščine, ki je namenjeno le dijakom, ki so se že tri leta učili francoščino. Državno 
tekmovanje že pretekla 3 leta poteka v oktobru, torej ko so dijaki že četrtošolci. Tako je 
določilo Društvo učiteljev francoščine (SDUF), ki je organizator tekmovanja. To je letos 
potekalo 7. 11. 2016 na Gimnaziji Kranj. 
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 15 dijakov, od teh se jih je na državno tekmovanje 
uvrstilo šest, in sicer: Pehar Alja in Katja Doberšek iz 4. f ter dijakinje MM2: Veronika 
Draškovič ‒ Bračun, Anja Dekanski, Alenka Hafner in Urška Štibler. 

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
Na državnem tekmovanju sta se najbolje odrezali Veronika Draškovič ‒ Bračun in Alja 
Pehar, ki sta dosegli bronasti priznanji. 
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taff MentorjI:  
JELKA VOGRINEC IN VSI OSTALI ČLANI 
AKTIVA MATEMATIKOV

ff Št. srečanj, Št. ur: SREČANJA SO 
SE IZVAJALA V OKVIRU MATEMATIČNIH 
KROŽKOV, LOČENO PO LETNIKIH, 
CELO ŠOLSKO LETO. 160 UR V OKVIRU 
MATEMATIČNIH KROŽKOV, OKVIRNO 40 
UR ZA POSAMEZNI LETNIK

ff Št. udeležencev: 203 DIJAKI

TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE 
ZA VEGOVA PRIZNANJA

Letos so se šolskega tekmovanja iz matematike, bolj znanega kot Kenguru, udeležili 203 
dijaki. Potekalo je 17. marca. Kenguru je med dijaki zelo priljubljen, saj se z njim srečujejo 
že od 1. razreda osnovne šole. Vsebuje naloge objektivnega tipa, razdeljene v tri različne 
težavnostne stopnje. Naloge so zabavne, zanimive, seveda pa tudi zahtevne. Tekmovanje 
traja 90 minut. 
Ko so dijaki odpisali prvi del tekmovanja, se jih je večina udeležila še t. i. odbirnega dela 
tekmovanja, na katerem so še 45 minut reševali dve zahtevnejši nalogi. Odbirni del 
nadomešča regijsko tekmovanje. Organizacijsko je to ugodneje, za dijake pa je taka oblika 
tekmovanja zahtevnejša, napornejša in zahteva veliko zbranosti.
Najboljših 40 dijakov se je uvrstilo na državno tekmovanje, ki je bilo 16. aprila na Srednji 
šoli Slovenska Bistrica. Dijaki so imeli 180 minut časa, da pokažejo čim več svojega 
matematičnega znanja in nadarjenosti v treh nalogah objektivnega tipa in treh nalogah 
odprtega tipa. 
16 najboljšim matematikom smo omogočili celoletno obiskovanje priprav iz matematike 
za uvrstitev v ekipo za MMO (mednarodno matematično olimpijado), ki potekajo na FMF 
v Ljubljani. Dijakom šola organizira prevoz in malico. Udeležili so se 15 priprav, 3 izbirnih 
testov ter obeh delov Tekmovanja mest.

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
203 tekmovalci na šolskem tekmovanju – doseženih 75 bronastih priznanj, 40 tekmovalcev 
na državnem tekmovanju – doseženih 15 zlatih in 21 srebrnih priznanj.
Srebrna priznanja so osvojili: 

ff 1. letnik: Sašo Nikić, Aljaž Simonič, Elena Shkylarnik, Ajda Jakomini, Miloš Lazić
ff 2. letnik: Nino Cajnkar, Filip Justinek, Kevin Punčuh, Aljaž Žel, Staša Kučer, Gregor 
Brantuša, Neja Novak, Ana Časar

ff 3. letnik: Mitja Žalik, Oscar Križanec, Jernej Imperl, Mihail Denkovski, Gabriela 
Štumberger

ff 4. letnik: Aljaž Hvala, Vid Ravnik, Nika Petelinšek.
Zlata priznanja so dosegli:

ff 1. letnik: Anamarija Uršič, Sašo Domadenik
ff 2. letnik: Luka Govedič, 1. mesto, 1. nagrada, vseh možnih 30 točk,
ff Urban Duh, 4. mesto, 3. nagrada, osvojenih 28 točk
ff Sara Brdnik, Maruša Pokeržnik, Matej Melanšek, Gregor Mlinarič
ff 3. letnik: Andraž Šuta, Miha Rajter, Filip Ljevar
ff 4. letnik: Miha Brešar, Vasil Vasilev, Tim Jeršič, Daria Latysheva
ff Luka Govedič in Urban Duh sta zaradi izjemnega tekmovalnega rezultata prejela tudi 
posebni nagradi.
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ff Mentor: DAVID GAJSER

ff Št. srečanj, Št. ur: 28, 56

ff Št. udeležencev: 4

4TH MATHEMATICAL GRAMMAR SCHOOL 
CUP 2016 (Beograd, Srbija)

Tokrat smo se že tretjič zapored ob koncu šolskega leta (27. junij‒2. julij) udeležili 
mednarodnega tekmovanja Mathematical Grammar School Cup, ki ga organizira 
Matematična gimnazija Beograd. Dijaki so se s sovrstniki iz 13 držav (Bolgarija, Bosna, 
Črna gora, Hrvaška, Italija, Makedonija, Nemčija, Romunija, Rusija, Slovenija, Srbija, 
Švedska in Velika Britanija) pomerili v znanju matematike, fizike in programiranja. Našo 
šolo in s tem Slovenijo so zastopali Sašo Domadenik, Sašo Nikić, Anamarija Uršič in Luka 
Železnik, ki so iz Beograda odnesli 5 medalj. Tekmovanja so potekala v treh zaporednih 
dneh v dopoldanskem času, v popoldanskih uricah pa je bil čas za oglede. Nekaj smo jih 
opravili v lastni režiji (park Kalemegdan, Ada Ciganlija), nekaj pa so jih organizirali 
domačini (panoramska vožnja z avtobusom po Beogradu, ogled muzeja o Mihajlu 
Pupinu). V četrtek zvečer so nas sprejeli v parlamentu, kjer je potekala svečana podelitev 
priznanj in medalj. Na tej prireditvi so se organizatorji s plaketo zahvalili tudi vsaki šoli, 
ki je sodelovala v dobrodelni akciji »Donate an abacus«, v okviru katere smo prinesli učne 
pripomočke ter slikanice za pomoči potrebne srbske otroke. Zahvalo je prejela tudi II. 
gimnazija Maribor. Zadnji dan smo se v sklopu organizacije tekmovanja udeležili tudi 
celodnevnega izleta v Svilajnac, Manasijo in Jagodino.

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
ff Sašo Domadenik: srebrna medalja iz fizike, srebrna medalja iz informatike in 
bronasta medalja iz matematike.

ff Sašo Nikić: srebrna medalja iz fizike.
ff Luka Železnik: bronasta medalja iz informatike. 
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taff MentorIca: ANDREJA ROBIČ

ff Št. srečanj, Št. ur: 6, 14

ff Št. udeležencev: 7

TEKMOVANJE V ZNANJU IZ POSLOVNE IN 
FINANČNE MATEMATIKE TER STATISTIKE 
ZA SREDNJE ŠOLE, SKUPINA FINANČNA 
MATEMATIKA

Dijaki so letos drugič sodelovali na tekmovanju v znanju iz poslovne in finančne 
matematike ter statistike za srednje šole, skupina finančna matematika.
Na pripravah so se seznanili z osnovami statistike, s srednjimi vrednostmi, z merami 
variabilnosti, s kvartili, s prikazovanjem podatkov. Prav tako so ponovili obrestnoobrestni 
račun, različne vrste obrestnih mer, izračun rent in kreditov. Posebno pozornost smo pred 
državnim tekmovanjem namenili še računanju z obveznicami, s terminskim poslom, z 
opcijami ter arbitraži.
Marca so se udeležili tekmovanja, ki je potekalo v dveh stopnjah. Na šolskem tekmovanju, 
ki je trajalo 2 uri, je tekmovalo 7 dijakov, od tega se jih je 6 uvrstilo na državno tekmovanje, 
ki je letos potekalo na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani. Dosegli so zelo dobre rezultate.

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
Prejeli so 4 bronasta priznanja (Miha Brešar, Filip Ljevar, Nika Žurga, Luka Govedič), 
5 srebrnih priznanj (Jure Dvoršak, Teja Potočnik, Nika Žurga, Luka Govedič, Filip 
Ljevar) in 1 zlato priznanje (Miha Brešar). Miha Brešar je prejel tudi dodatno 3. nagrado 
za osvojeno 3. mesto na državnem tekmovanju. 
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ff Mentorja:  
VOJKO BRANTUŠA, GABRIELA HLADNIK 
(zunanja sodelavka)

ff Št. srečanj, Št. ur: 4, 16

ff Št. udeležencev:  
Šolsko tekmovanje: 221 tekmovalci, 
državno tekmovanje: 26 tekmovalcev

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ LOGIKE, 
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ LOGIKE

Na pripravah smo predelali naloge iz logike, ki se najpogosteje pojavljajo na tekmovanjih. 
Pogledali smo si tudi spletno stran, s katere lahko učenci sami rešujejo naloge in nato 
preverijo rešitve.
Predavanje iz lingvistike je imela Gabriela Hladnik, na tekmovanjih iz logike je namreč 
pogosto tudi katera naloga s tega področja.

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
Na šolskem tekmovanj smo dobili 116 bronastih priznanj, na državnem pa 10 srebrnih in 9 
zlatih priznanj.

ff Mentor: VOJKO BRANTUŠA

ff Št. srečanj, Št. ur: 3, 12

ff Št. udeležencev: 188

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE 
MATEMATIKE, DRŽAVNO TEKMOVANJE 
IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE

Tekmovanje iz razvedrilne matematike je podobno tekmovanju iz logike, del snovi se 
namreč prekriva. Tudi časovno sta si tekmovanji zelo blizu. Zato smo v teh urah priprav 
predelali samo snovi, ki jih na logiki ni (npr. simetrije, barvni vzorci, zemljevidi na 
sferah ...).

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
ff Na šolskem tekmovanju: 57 bronastih priznanj.
ff Na državnem tekmovanju: 14 srebrnih in 4 zlata priznanja.
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taff MentorIce:  
ANITA MUSTAČ – 1. LETNIK, SANJA CVAR 
– 3. LETNIK, ZDENKA KEUC – 2. LETNIK, 
DARJA KRAVANJA – 4. LETNIK

ff Št. srečanj, Št. ur: 24, 48

ff Št. udeležencev: 22

TEKMOVANJA IZ ZNANJA KEMIJE

Osnovni cilj priprav je bil čim boljša priprava dijakov na šolsko tekmovanje (7. marec 
2016) in na tej osnovi dobra priprava na državno tekmovanje (7. maj 2016). Priprave so 
potekale ob sredah (izjemoma ob petkih) in so trajale praviloma eno do dve šolski uri. 
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 35 dijakov, med njimi tudi vsi tisti, ki so redno 
obiskovali priprave v času od oktobra 2015 do sredine februarja 2016 (10 dijakov). 
17 dijakov je na šolskem tekmovanju osvojilo vsaj 50 % vseh možnih točk, 10 dijakov vsaj 
70 % (kar je bil v prejšnjih letih pogoj za bronasto priznanje) in 3 dijaki 95 % ali več, 
kar je bil letos pogoj za uvrstitev na državno tekmovanje. Vsi trije uvrščeni dijaki so na 
državnem tekmovanju dosegli srebrno priznanje, njihovi končni dosežki pa se gibljejo od 
82 do 90 % vseh možnih točk. 

ff ocena uspeŠnostI 
Z doseženimi rezultati letos ne moremo biti zadovoljni, saj se je po 15 letih prvič zgodilo, 
da na državnem tekmovanju naši dijaki niso osvojili zlata. Končni rezultat pokaže, 
da je med drugimi letniki 8 dobitnikov bronastega priznanja in 3 dobitniki srebrnega 
Preglovega priznanja. 
V prihodnjem šolskem letu bo potrebno več pozornosti nameniti hitrosti reševanja ter 
ob čim večji hitrosti doseči čim večjo natančnost rešenih nalog, saj je bila letos ta ovira za 
naše dijake največja. 
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ff MentorIce:  
ZDENKA KEUC (praktični del priprav za 
EUSO - SANJA CVAR in LEA SERDINŠEK 
GRIČNIK)

ff Št. srečanj, Št. ur: 32, 70

ff Št. udeležencev: 12

PRIPRAVE NA DOMAČA IN MEDNARODNA 
TEKMOVANJA S PODROČJA KEMIJE

Osnovni cilj programa je poglobiti in razširiti znanje kemije 2. letnika (za 8 dijakov) ter 
3. in 4. letnika (za 4. dijake) ter dijakom omogočiti hitrejše napredovanje in ustrezne 
priprave na mednarodna tekmovanja (EUSO in olimpijada iz kemije). V okviru praktičnih 
priprav so dijaki pridobili veščine dobre eksperimentalne prakse in s tem bili konkurenčni 
na mednarodnih tekmovanjih iz znanja kemije (EUSO, prof. Cvar in Serdinšek Gričnik).
Z dijaki drugih letnikov smo se srečevali v sredah in petkih, s preostalimi le ob petkih 
popoldne. Dijaki 2. letnikov so 19. 1. 2016 pisali predmetni izpit iz kemije, ki so ga 
uspešno opravili štirje dijaki – Klemen Bele, Gregor Mlinarič, Urban Duh in Luka Govedič 
‒ in s tem prešli v program za nadarjene. Slednja dva sta se v nadaljevanju praktično 
pripravljala, preostala dva pa sta začela s samostojnim učenjem organske in fizikalne 
kemije. 
V oktobru 2015 je bilo tudi prvo izbirno tekmovanje za slovensko ekipo na mednarodni 
kemijski olimpijadi. Skozi prvi krog se je med 20 najboljših kemikov uspelo uvrstiti 6 
dijakom, ki so nato nadaljevali s pripravami ob petkih in sobotah (Ljubljana). V drugem 
izbirnem tekmovanju so bili nato uspešni 3 dijaki, ki so na koncu zasedli 6., 8. in 9. mesto. 
Na olimpijado se uvrstijo dijaki, ki so uvrščeni 1.‒4. mesta. 

ff ocena uspeŠnostI 
Z doseženimi rezultati smo lahko zelo zadovoljni, saj se je na državno tekmovanje iz 
naravoslovja letos uvrstilo 6 dijakov ‒ dva sta prejela srebrno priznanje ter dva zlato. 
Urban Duh in Luka Govedič sta bila tudi člana ekipe, ki je Slovenijo zastopala na EUSO 
2017 v Estoniji, kjer je njuna ekipa prejela zlato medaljo. 
Čeprav naši dijaki letos niso člani olimpijske ekipe, ki bo Slovenijo zastopala na 48. IChO, 
smo z rezultati lahko zadovoljni, saj so med 10 najboljšimi kemiki v Sloveniji tudi 3 naši 
dijaki. 
Z raziskovalno nalogo sta na mednarodnem tekmovanju v Carigradu tekmovali Nuša 
Navršnik in Maja Lorbek. Uvrstili sta se v finale (deset najboljših nalog) tega tekmovanja. 
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taff MentorIcI:  
MOJCA SELJAK, LIN HONGXIA

ff Št. srečanj, Št. ur: 10, 20

ff Št. udeležencev: 6

3. TEKMOVANJE V ZNANJU KITAJŠČINE 
ZA DIJAKE SLOVENSKIH SREDNJIH ŠOL IN 
KVALIFIKACIJE ZA 9. TEKMOVANJE CHINESE 
BRIDGE V ZNANJU KITAJSKEGA JEZIKA ZA 
DIJAKE TUJIH SREDNJIH ŠOL 

V četrtek, 12. 5. 2016, s pričetkom ob 13. uri je na II. gimnaziji Maribor potekalo 3. 
tekmovanje v znanju kitajščine za dijake slovenskih srednjih šol, hkrati z njim pa še 
kvalifikacije za 9. tekmovanje Chinese Bridge v znanju kitajskega jezika za dijake tujih 
srednjih šol. Letošnjega tekmovanja so se udeležili dijaki šestih slovenskih srednjih šol, ki 
v svojem učnem načrtu že ponujajo interesno dejavnost Spoznavanje kitajske kulture in 
jezika v okviru lokalnih Konfucijevih učilnic (Konfucijeva učilnica Maribor, Konfucijeva 
učilnica Ljubljana, Konfucijeva učilnica Kranj in Konfucijeva učilnica Koper). Dijaki so 
se pomerili v znanju kitajskega jezika in kulture ter se predstavili s svojimi »kitajskimi 
talenti«. Tekmovanje je bilo razdeljeno na tri dele, pri čemer je prvi del obsegal enominutni 
govor v kitajščini na temo »Jaz in kitajski jezik/Jaz in Kitajska«, v drugem delu so 
tekmovalci predstavili svoje talente in v tretjem delu odgovarjali na vprašanja, povezana 
s Kitajsko in z njeno kulturo. Naši dijaki so se na tekmovanju predstavili z naslednjimi 
»kitajskimi talenti«: taijiquan, igranje na hulusi (kitajsko pihalo), kitajski čajni obred, 
kitajski ples in čarovniški trik, izveden v kitajskem jeziku. Štirje prvouvrščeni se bodo za 
nagrado udeležili svetovnega tekmovanja v znanju kitajskega jezika Chinese Bridge, ki bo 
tako kot običajno potekalo v enem izmed kitajskih mest.  
Letošnje državno kvalifikacijsko tekmovanje je potekalo v Amfiteatru II. gimnazije 
Maribor, sledila pa mu je pogostitev s kitajsko hrano. Tekmovanja so se udeležili tudi 
predstavniki Veleposlaništva Ljudske republike Kitajske v Sloveniji ter vodstvo in 
predstavniki Konfucijevega inštituta na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
ff 2. mesto: Rene Gril Rogina
ff 3. mesto: Alja Filip

Oba dijaka bosta za nagrado odpotovala na Kitajsko in se udeležila svetovnega tekmovanja 
v znanju kitajščine in kitajske kulture »Chinese Bridge«. 
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ff MentorIca: GORDANA BANJANIN

ff Št. srečanj, Št. ur: 17, 32

ff Št. udeležencev: 8

MEMORIADA 2016

Memoriada je trening miselnih športov, namenjen veščinam pomnjenja, ki je ključno pri 
učenju. Dijaki spoznajo in urijo posebne tehnike pomnjenja, s čimer se lahko bistveno 
izboljša sposobnost učenja vsakogar, ne glede na starost.
Kako si v 5 minutah zapomniti 10 in več zgodovinskih dogodkov in pripadajočih letnic? 
Ste si že kdaj poskusili zapomniti natančno zaporedje 100 in več binarnih števil? Ali se je 
mogoče znebiti nakupovalnega seznama in vedeti točno zaporedje 50 naključnih števil in 
besed? Kako presenetiti na zabavi in si zapomniti za cel razred imen in priimkov prisotnih 
in jih ne pozabiti niti do naslednjega srečanja? Ugotovite, da si ni nemogoče v 15 minutah 
zapomniti naključnega zaporedja celega paketa igralnih kart …
Tekmovanje v pomnjenju poteka po pravilih Svetovne organizacije miselnih športov 
(World Memory Sports Council), v Sloveniji od leta 2009 na šolski in državni ravni. 
Tekmuje se v sedmih kategorijah: Imena in obrazi – Binarna števila – Besede – Števila – 
Abstraktne slike – Datumi zgodovine – Karte.
Pomembno je poznati različne učne stile, miselne tehnike in metode ter čim več vaditi. 
Na šoli s pripravami začenjamo oktobra. Februarja poteka šolsko tekmovanje, marca pa 
državno. 
,,Memoriada mi je poleg novih prijateljstev dala še veliko drugega. Sicer do sedaj še 
kakšnih velikih izboljšav svojega spomina nisem občutila (še vedno pozabim, kje sem 
pustila očala, telefon itn.), ampak vaja dela mojstra. Lahko pa potrdim, da mi tehnike 
pomnjenja izjemno koristijo pri učenju. Za učenje tujih besed, pomnjenje letnic ... 
(praktično česarkoli) sedaj porabim občutno manj časa, razen tega pa mi vsaj večina 
naučenega tudi ostane v spominu. Za obiskovanje te obšolske dejavnosti lahko rečem, da 
je kakovostno porabljen prosti čas – seveda če pridno delaš vaje in uriš svoj spomin tudi 
izven srečanj.'' (Anja Kores)

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
Letos so se šolskega tekmovanja udeležile tri naše dijakinje iz 1. letnika (Ajda Jakomini, 
Nika Merkuš in Anja Kores), na državno tekmovanje, ki so ga organizirali v Murski 
Soboti, pa se je z najvišjim seštevkom točk uvrstila Anja Kores in dosegla odlično drugo 
mesto v konkurenci juniorjev. 
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taff MentorIca: ALENKA NOVAK

ff Št. srečanj, Št. ur: 20

ff Št. udeležencev: 10

TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE

V okviru nemškega krožka so potekale priprave na nemško tekmovanje za 2. in 3. letnike. 
3 naši dijaki so osvojili zlata priznanja.
Iz 3. letnikov:

ff Marta Boštovanović,
ff Dominik Škrinjar,
ff Alexander Mulec.

Ostali dijaki (6 dijakov) pa je osvojilo srebrna priznanja: Nika Lorber, Nejc Filip Svenšek, 
Nika Kramberger, Ines Lešnik iz 2. letnika in Gabrijela Štumberger in Katarina Farkaš iz 3. 
letnika.
Dijaki se pa v okviru krožka pripravljajo na vodenje po mestu Maribor in na povezovanje 
prireditev. Dijaki 2. letnika so v času nemške izmenjave popeljali nemške dijake po mestu 
in jim razkazali znamenitosti. Dijaki 3. in 4. letnika pa so povezovali prireditve, kot sta 
npr. podelitev nemških jezikovnih diplom in sprejem dijakov z gimnazije iz Möllna.

ff ocena uspeŠnostI
Mislim, da je bilo delo z dijaki uspešno. Naučili so se nastopati pred množico in predstaviti 
naše mesto kar se da zanimivo. Zato so jih nemški dijaki in učitelji pohvalili, dosegli pa so 
tudi izjemne rezultate na državnem tekmovanju iz nemščine. 
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ff Mentor: MIRKO PEŠEC

ff Št. srečanj, Št. ur: 16, 32

ff Št. udeležencev: 12

11. TEKMOVANJE ACM V ZNANJU 
RAČUNALNIŠTVA

Dejavnost zajema pripravo dijakov na šolsko in srednješolsko državno tekmovanje ACM iz 
znanja računalništva in informatike. 
Že v mesecu januarju se pričnejo aktivnosti za šolsko tekmovanje, ki je v bistvu izborno 
tekmovanje za državno tekmovanje. S predstavnikom organizatorja uredimo vse potrebno 
za šolsko tekmovanje, ki je letos potekalo konec januarja. Naloge smo dobili tik pred 
tekmovanjem. Po tekmovanju smo oddali zapisnik z rezultati šolskega tekmovanja.
Na šolskem tekmovanju vsi tekmovalci rešujejo istih 5 nalog, pri čemer so nekatere naloge 
lažje, nekatere pa zahtevnejše. Razvrstitev tekmovalcev v težavnostne skupine je potekalo 
šele na državnem tekmovanju, ki je bilo letos 19. 3. 2016 v Ljubljani.

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
Tekmovanje ACM na državni ravni vedno poteka v treh skupinah glede na težavnostne 
stopnje. 
Prva skupina je najlažja in tretja najtežja. Naši dijaki so bili zastopani v vseh treh 
skupinah. 
Zelo dobre rezultate smo dosegli v drugi skupini, kjer sta se odlično uvrstila Mitja Žalik in 
Urban Duh:

Nagrada Priznanje Mesto Ime

1. zlato 2. Mitja Žalik

3. srebrno 6. Urban Duh

V najtežji tretji skupini pa smo imeli zmagovalca, Mihaela Denkovskega.
Nagrada Priznanje Mesto Ime

1. zlato 1. Mihail Denkovski

Uradni rezultati so na spletni strani: http://rtk.ijs.si/2016/rezultati.html.
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taff Mentor: MIRKO PEŠEC

ff Št. srečanj, Št. ur: 4, 8

ff Št. udeležencev: 4

40. OBLETNICA DRŽAVNEGA TEKMOVANJA 
V PROGRAMIRANJU ZA DIJAKE

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) prireja državno tekmovanje v 
programiranju za dijake. Letos je bilo tekmovanje v četrtek, 21. 4. 2016. Hkrati je to 
izborno tekmovanje za mednarodno računalniško olimpijado (28th International 
Olympiad in Informatics), ki bo letos v Kazanu v Rusiji.
Na tekmovanje so se uvrstili štirje naši dijaki: Urban Duh, Luka Govedič, Mihail Denkovski 
in Mitja Žalik.
Letos obeležujemo že 40. obletnico državnega tekmovanja v programiranju za dijake. 
Ob tej priložnosti Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) organizira številne 
dejavnosti, ki so se zaključile prav z izbirnim tekmovanjem v programiranju za dijake 
ter z okroglo mizo na temo trenutne problematike računalniškega programiranja v 
osnovnih in srednjih šolah ter nujnosti sprememb učnih načrtov, v kolikor želimo 
področju programiranja zagotoviti svetlo prihodnost. Potekala je okrogla miza z naslovom 
Računalniško programiranje v šolah: kakšna bo prihodnost?

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
V štiričlansko ekipo, ki bo zastopala Slovenijo, sta se uvrstila naša dijaka Mihail Denkovski 
in Urban Duh. Čestitamo. Čestitke tudi Mitji Žaliku in Luki Govediču za dober rezultat.
VIR videoprispevka: 
http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika-z-znakovnim-jezikom/174401410/00:07:45/00:09:50/ (od 07:45 naprej) 
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ff Mentor: VOJKO BRANTUŠA

ff Št. srečanj, Št. ur: 14, 52

ff Št. udeležencev: Na posamičnem je 
bilo 8 dijakov. Na ekipnem tekmovanju sta 
bili dve ekipi s po tremi tekmovalci.

TEKMOVANJE V ŠAHU

ff Mentor: VOJKO BRANTUŠA

ff Št. srečanj, Št. ur: 4, 20

ff Št. udeležencev: Dve ekipi:  
1. ekipa je imela 3 tekmovalce,  
2. ekipa je imela 3 tekmovalce

IZBIRNO TEKMOVANJE ROBOCUPJUNIOR, 
DRŽAVNO TEKMOVANJE ROBOCUPJUNIOR

Na posamičnem tekmovanju se je Lazar Lekić, MM2, uvrstil na odlično 3. mesto, takoj za 
njim na 4. mestu pa je bil Andraž Šuta 3. a.
Prva ekipa, v kateri so igrali Andraž Šuta, Tilen Kodrič in Lazar Lekić, je bila prva oziroma 
je osvojila zlato medaljo. Druga ekipa je bila 8., kar tudi ni slab rezultat.

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
ff 1. mesto na državnem ekipnem tekmovanju
ff 3. mesto na državnem posamičnem tekmovanju

Letos sta se ekipi odločili za samogradnega robota. Zato smo se januarja najprej sestali z 
našim bivšim dijakom Alešom Breznikom. Ta nam je svetoval pri nakupu materiala in tudi 
pri izdelavi robota.

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
Na izbirnem tekmovanju se je na državno uvrstila ena ekipa. Državno tekmovanje je bilo 
17. maja na FERI v Mariboru. Naša ekipa se je uvrstila na 7. mesto in tako dosegla srebrno 
priznanje.
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taff MentorIca: MELITA PERKOVIČ 

ff Št. srečanj, Št. ur: 40, 40

ff Št. udeležencev: 15

TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA 
ŠPANŠČINE: DILO EN ESPAÑOL

Na državnem tekmovanju Dilo en español (Povej po špansko) se dijaki tretjih letnikov 
preizkusijo v znanju španščine, poznavanju španskega besedišča, slovnice in rabe jezika 
pa tudi v poznavanju španske in hispanoameriške kulture ter civilizacije. Na pripravah na 
tekmovanje dijaki poglabljajo svoje znanje španskega jezika, utrjujejo že znane jezikovne 
strukture, se učijo zahtevnejše jezikovne strukture in bogatijo svoj besedni zaklad. 
Letos je bilo šolsko tekmovanje v četrtek, 3. marca 2015, na II. gimnaziji Maribor, državno 
tekmovanje pa v soboto, 16. aprila 2015, na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. 
Vsako leto je izbrana druga španska govoreča dežela, o kateri morajo dijaki pridobiti 
čim več podatkov. V šolskem letu 2015/2016 so dijaki raziskovali značilnosti Argentine. 
Pridobljeno znanje o pokrajini so dijaki utrdili med pogovorom z Argentincem, živečim 
v Sloveniji, ki so ga pripravili organizatorji tekmovanja. Poleg tega so bile po državnem 
tekmovanju organizirane različne aktivnosti. Tekmovanje se je zaključilo s prireditvijo, na 
kateri so bile podeljene nagrade in priznanja najboljšim dijakom. 
Na pripravah na tekmovanje, ki so se začele oktobra, so dijaki poglabljali predvsem svoje 
znanje španskega jezika, utrjevali so že znane jezikovne strukture, se učili zahtevnejših 
jezikovnih struktur in bogatili besedni zaklad. Precej ur je bilo namenjenih spoznavanju 
Argentine na različnih področjih: jezik, geografija, zgodovina, politika, umetnost, navade, 
hrana itn. 

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 15 dijakov in sedem jih je prejelo bronasto priznanje 
(Tamara Sobotič, Samantha Kralj, Katarina Koželj Ružič, Maruša Leben, Metka Belcl, 
Nika Kopajnik in Niko Turšič). Tamara Sobotič se je uvrstila tudi na državno tekmovanje. 
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ff MentorIca: TAMARA MITHANS

ff Št. srečanj, Št. ur: 5, 10

ff Št. udeležencev: 89/3

TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV

V letošnjem šolskem letu je potekalo XV. tekmovanje mladih zgodovinarjev, ki ga 
organizira Društvo učiteljev zgodovine. Dijaki, ki so se udeležili tekmovanja, so poglabljali 
svoje znanje o prvi svetovni vojni. Na šolski del tekmovanja, ki smo ga izvedli 20. 1. 2016, 
se je prijavilo 89 dijakov.
Od teh dijakov jih je 27 prejelo bronasta priznanja in doseglo mejo za uvrstitev na državno 
tekmovanje.
Pravila tekmovanja določajo, da se lahko na državni del uvrstijo le trije dijaki s posamezne 
šole. Dijaki so bili izbrani glede na rezultate šolskega dela tekmovanja. Najbolje so se 
odrezale dijakinje Alja Pehar, Eva Milošič in Laura Lorbek. Te tri so sestavljale šolsko 
ekipo, ki je predstavljala šolo na državnem tekmovanju v Brežicah. Z dijakinjami smo se 
februarja in marca pripravljale na državno tekmovanje.
Državno tekmovanje je bilo izvedeno 2. 4. 2016. Tekmovanje je bilo razdeljeno na pisni del, 
na katerem so dijaki dokazovali svoje poznavanje prve svetovne vojne, in na terenski del, 
pri katerem so dijaki spoznavali zgodovino Brežic.

ff uspehI In rezultatI na tekMovanju
Vse tri dijakinje so prejele bronasto priznanje.



JEZIKOVNE ŠOLE
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JEZIKOVNI TEČAJI
ff MentorIca: KARMEN KAUČIČ, 

koordinator jezikovnih tečajev

ff Št. srečanj, Št. ur:  
oktober 2015–april 2016, skupaj 270 ur 
ruščina 1 (40 ur): ELENA PONUDIČ; 
francoščina 1 (30 ur): VESNA SELINŠEK 
JAHIĆ; latinščina 1+2 (60 ur): TATJANA 
POLAJNER; španščina 1 + 2 (40 ur + 30 
ur): MELITA PERKOVIČ; nemščina 1 (30 
ur): TANJA FAJMUT; japonščina 1 (40 ur): 
VANESA VUJANOVIČ

ff Št. udeležencev: 72

Tudi v letošnjem šolskem letu so na II. gimnaziji potekali jezikovni tečaji, in sicer:
začetna ruščina, francoščina, nemščina, japonščina ter latinščina in španščina. Za slednji 
je bilo dovolj zanimanja tudi na nadaljevalni stopnji. Tečaji so se tako končali različno, 
nekateri že v decembru 2015, drugi pa marca oz. aprila 2016. Profesorice mentorice tečajev 
so se individualno dogovorile s svojimi tečajniki o urniku in številu ur, ki so jih imeli 
tedensko. Ob koncu tečaja so mentorice preverile pridobljeno znanje še s preverjanjem 
znanja ter tečajnikom izročile diplome o pridobljenem znanju.

ff ocena tečaja: Zelo dobro; tudi dijaki so po opravljenem tečaju zelo zadovoljni in 
veseli, da znajo nekaj osnov na novo naučenega jezika ali pa celo že precej več.

ff MentorIca: TANJA FAJMUT

ff Št. srečanj, Št. ur:  
oktober 2015–maj 2016, 40 ur

ff Št. udeležencev: 17

PRIPRAVE NA MEDNARODNI IZPIT IZ CAE
Dijaki so se seznanili s potekom in z zgradbo izpita ter spoznali različne tipe nalog 
pri posameznih delih izpita. Pri pripravah smo razvijali jezikovne spretnosti (pisanje 
različnih besedilnih vrst (report, essay, letter/email, proposal, review), branje, 
poslušanje, govorjenje v skladu z zahtevami izpita), obenem pa smo nadgradili raven 
besedišča na različnih tematskih področjih (v okviru zahtevanih tem za izpit) in poglobili 
ter utrjevali znanje slovničnih struktur jezika.

ff ocena tečaja
Tečaj je večina dijakov obiskovala redno, nekaj se jih je odločilo, da bodo tudi šli na izpit 
CAE, ki ga nekateri zaradi šolskih obveznosti nameravajo opraviti decembra 2016. 

ff MentorIca: TANJA FAJMUT

ff Št. srečanj, Št. ur:  
oktober 2015–februar 2016, 30 ur

ff Št. udeležencev: 6

NEMŠČINA 1

Spoznali oz. naučili smo se, kako se predstavimo, spregamo glagole (pravilne in 
nepravilne) v sedanjiku in pretekliku (Perfekt); obravnavali smo osebne zaimke v 1., 3. in 
4. sklonu, povratno osebne zaimke in glagole, vprašalnice in vprašalne stavke, zanikanje; 
člene (določni in nedoločni člen), mesta, države in jezike; mesece in dneve v tednu 
(Tagesablauf); ločljive glagole; modalne glagole; predloge s 3. in 4. sklonom; opis poti v 
mestu; poklice; besedišče na temo Reisen, Ferien, Urlaub; Feste (Weihnachten); svojilne 
zaimke. Poslušali smo tudi nemške pesmi.

ff ocena tečaja
Zadnjo uro tečaja smo pisali pisno ocenjevanje znanja. Vsi dijaki, ki so ga pisali, so ga 
opravili s pozitivno oceno. Dijaki so se naučili osnov jezika, nekateri pa so povedali, da bi 
tečaj želeli obiskovati tudi naslednje leto. 
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taff MentorIcI:  
MOJCA SELJAK, LIN HONGXIA

ff Št. srečanj, Št. ur: 29. 9. 2015–21. 
6. 2016  
TOREK 15:15–16:50  
ČETRTEK 15:15–16:50 
80 UR

ff Št. udeležencev:  
ZAČETNI TEČAJ: 9 
NADALJEVALNI TEČAJ: 6

ZAČETNI IN NADALJEVALNI TEČAJ 
KITAJŠČINE

Tečaj kitajščine poteka v okviru projekta Konfucijeve učilnice Maribor, ki ga je omogočil 
Hanban, kitajski državni urad za poučevanje kitajščine kot tujega jezika. Vsako šolsko leto 
je možen vpis tako v začetni kot tudi v nadaljevalni tečaj, ki ju vodita kitajska učiteljica 
in slovenska sinologinja. Kitajska učiteljica razlaga snov v kitajskem in angleškem jeziku, 
medtem ko sinologinja poskrbi za dodatno razlago v slovenščini. Poleg učenja kitajščine 
tečaj omogoča tudi spoznavanje bogate kitajske kulture, njene zgodovine ter kitajske 
umetnosti, ki jo udeležencem približamo na delavnicah kitajske kaligrafije, kitajskih 
vozlov, kitajskih rezank ter na delavnici kitajske hrane. Tečajniki se lahko ob koncu 
šolskega leta udeležijo tudi Državnega tekmovanja iz znanja kitajščine za dijake slovenskih 
srednjih šol. Njihova uvrstitev med prve štiri v državi se bogato nagradi z brezplačnim 
tritedenskim obiskom Kitajske in udeležbo na svetovnem tekmovanju iz znanja kitajščine.
V šolskem letu 2015/2016 smo v okviru tečaja kitajščine organizirali Kitajske dneve na 
II. gimnaziji, ki so potekali med 25. januarjem in 10. februarjem. Pričeli so se z odprtjem 
razstave Kitajski modreci v avli šole, zaključili pa z dogodkom Praznovanje kitajskega 
novega leta, ki je potekal v Amfiteatru II. gimnazije. Na dogodku so se naši tečajniki 
predstavili s svojimi »kitajskimi« talenti, kot so petje kitajskih pesmi, kitajski plesi, igranje 
na kitajska glasbila in kitajski lomilci jezika. V času Kitajskih dnevov smo organizirali tudi 
delavnici izdelovanja kitajskih vozlov in rezank ter predvajali sodoben kitajski film Vrnitev 
domov (Gui lai, 2015). 

ff ocena tečaja: ZELO USPEŠNO.

Opazen je izjemen napredek tečajnikov v znanju kitajskega jezika in poznavanju kitajske 
kulture, kar potrjuje dosežek naših dijakov na tekmovanju v znanju kitajščine za dijake 
slovenskih srednjih šol. Med 17 tekmovalci iz cele Slovenije sta se med prve štiri uvrstila 
kar dva naša tečajnika, ki bosta za nagrado jeseni 2016 odpotovala na Kitajsko ter se 
udeležila svetovnega tekmovanja v znanju kitajščine in kitajske kulture. 
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ff MentorIca: MELITA PERKOVIČ

ff Št. srečanj, Št. ur:  
Oktober 2015–januar 2016, 40 ur

ff Št. udeležencev: 17

ŠPANŠČINA 1

Tečaj Španščina 1 je potekal dvakrat tedensko, in sicer ob četrtkih od 15.20 do 16.50 in ob 
petkih od 14.30 do 16.00. Tečaj se je začel 12. 10. 2015, končal pa se je 8. 1. 2016. Obiskovali 
so ga dijaki prvih in drugih letnikov ter nekdanja dijaka šole. 
Na tečaji so udeleženci tečaja spoznali špansko abecedo, izgovarjavo in zapis besed. 
Naučili so se osnovnih komunikacijskih vzorcev, uporabnih v vsakdanjem življenju, npr. 
kako v španščini pozdraviti, se predstaviti, se na kratko opisati ter naročiti hrano in 
pijačo. Spoznali so tudi besedišče o potovanjih in osnovnih geografskih pojmih, kar bo 
tečajnikom olajšalo orientacijo v prostoru na potovanju v špansko govorečih državah. 
Poleg tega so usvojili osnovna znanja o španski slovnici: naučili so se spregati pravilne 
glagole v sedanjiku, uporabljati člen, spol in množino samostalnikov, tvoriti pridevnike in 
prislove. Prav tako so spoznali vse številke. Kar nekaj ur je bilo namenjenih spoznavanju 
značilnosti špansko govorečih držav ter španske in latinoameriške kulture ter navad 
(tipične jedi, prazniki, ples, glasba, bikoborba ipd.). Pouk so popestrile španske popevke, 
kratki avdio- in videoposnetki v španščini ter različne igre. 
Gradivo, ki smo ga uporabljali, sem v večini pripravila sama. 

ff ocena tečaja
Tečaj je bil zelo uspešen, saj so udeleženci tečaja na koncu pokazali ustrezno raven znanja 
španščine. 



75

Šo
la

, k
i o

dp
re

 v
sa

 v
ra

taff MentorIca: MELITA PERKOVIČ

ff Št. srečanj, Št. ur:  
januar–maj 2016, 30 ur

ff Št. udeležencev: 7

ŠPANŠČINA 2

Tečaj je potekal enkrat tedensko, in sicer ob petkih od 14.30 do 16.00. Tečaj je trajal 
od januarja do maja 2016. Obiskovali so ga dijaki prvih in drugih letnikov. Na njem so 
udeleženci tečaja poglobili že usvojeno znanje v okviru tečaja Španščina 1. 
Dijaki so spoznali besedišče za opis videza oseb (obleka, obutev, barve, telesne lastnosti 
posameznika), pa tudi besedišče o šolskih predmetih, osnovnem pohištvu in dnevni 
rutini. Naučili so se osnovnih komunikacijskih vzorcev, uporabnih v vsakdanjem 
življenju, npr. kako v španščini nakupovati, vprašati in povedati, koliko je ura. Poleg tega 
so tečajniki usvojili določena znanja o španski slovnici: naučili so se spregati nepravilne 
glagole v sedanjiku, postavljati naglasna znamenja ter govoriti o preteklosti (z uporabo 
časa Pretérito Perfecto) ter prihodnosti (z uporabo strukture IR A + infinitivo). 
Kar nekaj ur je bilo namenjenih spoznavanju značilnosti špansko govorečih držav ter 
španske in latinoameriške kulture ter navad (dijaki so primerjali španske in slovenske 
praznike, se seznanili s španskimi avtonomnimi pokrajinami in njihovimi značilnostmi 
ter odstirali tančice španske in latinoameriške zgodovine). Pouk so popestrile španske 
popevke, kratki avdio- in videoposnetki v španščini ter različne igre. 
Gradivo, ki smo ga uporabljali, sem v večini pripravila sama. 

ff ocena tečaja
Tečaj je bil zelo uspešen, saj so dijakinje na koncu tečaja pokazale precej visoko raven 
znanja španščine. 
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ff MentorIca: MELITA PERKOVIČ

ff Št. srečanj, Št. ur:  
september 2015–junij 2016, 70 ur

ff Št. udeležencev: 2

NADALJEVALNI TEČAJ ŠPANŠČINE (MM1)

Nadaljevalni tečaj španščine (MM1) je potekal dvakrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih 
in torkih od 8.40 do 9.25. Tečaj je trajal od septembra 2015 do junija 2016. Obiskovali sta 
ga dijakinji MM1, ki sta želeli v programu mednarodne mature nadaljevati z učenjem 
španščine. 
Na tečaju sta dijakinji poglobili že usvojeno znanje v prvih dveh letnikih gimnazijskega 
programa. Spoznali sta besedišče, povezano z živalmi, s tujimi jeziki, filmi, z gledališčem 
in s televizijo, z branjem, mediji, s šolo in z izobraževanjem, vremenom, s čuti ter 
prehranjevalnimi navadami. Naučili sta se komunikacijskih vzorcev, uporabnih v 
vsakdanjem življenju, npr. kako v španščini nakupovati in se dogovoriti za srečanje, 
napisati vabilo, povedati recept za jed. Poleg tega sta tečajnici usvojili določena znanja 
o španski slovnici: poglobili sta znanje preteklih časov (Pretérito Perfecto, Pretérito 
Indefinido, Pretérito Imperfecto), prihodnjih časov (IR A + infinitivo, Futuro Simple), 
velelnika (Imperativo afirmativo y negativo) in oziralnih zaimkov. Naučili sta se napisati 
esej in uporabljati tipične vezniške besede. 
Kar nekaj ur smo je bilo namenjenih spoznavanju značilnosti špansko govorečih držav ter 
španske in latinoameriške kulture ter navad (dijakinji sta primerjali špansko in slovensko 
kinematografijo, prehranjevalne navade, bare in restavracije, odkrivali sta čare 
Argentine ter odstirali tančice španske in latinoameriške zgodovine). Pouk so popestrile 
španske popevke, kratki avdio- in videoposnetki ter celovečerni film v španščini in različne 
igre. 
Gradivo, ki smo ga uporabljali, sem v večini pripravila sama. 

ff ocena tečaja
Tečaj je bil zelo uspešen, saj sta udeleženki tečaja na koncu pokazali visoko raven znanja 
španščine. 



IZMENJAVE
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ff MentorIca: PETRA ČEH

ff Št. srečanj, Št. ur:  
Doma: 10.–16. april 2016

ff Št. udeležencev: 4 naši dijaki, 4 tuji

IZRAEL (HAIFA)

Izmenjava z Izraelom že tradicionalno poteka tako, da se gostje udeležijo tudi našega 
festivala Spring, ki poteka v aprilu. Letos so gostje od nedelje so srede preživeli zelo 
aktivno s svojimi gostitelji in na ekskurzijah (Ljubljana, Bled, Postojnska jama, Piran), 
v Mariboru so si ogledali Sinagogo ter Muzej NOB, nato pa so se od četrtka do sobote 
udeležili dejavnosti v sklopu festivala Spring. V naslednjem šolskem letu vračamo obisk in 
potujemo v Haifo. 

ff ocena IzMenjave
Izmenjavo so gostje ocenili kot zelo dobro, saj smo upoštevali, kaj so si sami zaželeli 
ogledati in katerih aktivnosti so se želeli udeležiti. Glede na to, da omenjena izmenjava 
poteka že tradicionalno, se vsako leto znova potrudimo, da gostom pokažemo kaj novega. 

ff MentorIca: POLONA VEHOVAR

ff Št. srečanj, Št. ur:  
10.–15. 11. 2015, 11.–17. 4. 2016

ff Št. udeležencev:  
6 naših dijakov, 6 tujih

POLJSKA

Dijaki III. in II. gimnazije Maribor so letos prvič začeli skupni projekt in obiskali šolo na 
Poljskem. Priprava na izmenjavo je potekala več mesecev. Novembra smo se odpravili 
na Poljsko kot ambasadorji slovenske, srbske in makedonske kulture in jezika, aprila 
pa so nam obisk vrnili dijaki, ki so se priključili Spring festivalu. Ob tej priložnosti so 
organizirane dejavnosti potekale v okviru učenja jezika, zgodovine, geografije ter šeg 
in navad na kreativen in zabaven način. Dijaki so se v Gliwicah dobro počutili, saj je 
izmenjava vsebinsko zanimiva in človeško topla, mislim pa, da tudi naši gostitelji niso 
zaostajali z gostoljubjem. Če bi lahko šli, bi šli še enkrat.

ff ocena IzMenjave: 5 
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taff MentorIce:  
KATJA HOLNTHANER ZOREC, 
MOJCA SELJAK, DARJA KRAVANJA

ff Št. srečanj, Št. ur: Čas izmenjave 
doma: 20. 5. 2016–29. 5. 2016 (10 dni)

ff Št. udeležencev:  
Naši dijaki: 10,  
kitajski dijaki: 9

KITAJSKA,  
BEIJING FOREIGN LANGUAGES SCHOOL

Med 20. in 29. majem smo na II. gimnaziji Maribor že drugič gostili dijake in učiteljici 
s kitajske šole Beijing Foreign Languages School. Izmenjave se je udeležilo 9 kitajskih 
dijakov, ki so bivali pri naših dijakih, ter kitajski učiteljici angleščine in kemije. V času 
njihovega bivanja v Sloveniji smo skupaj z njimi obiskali Bled, Postojnsko jamo in 
Ljubljano ter jim seveda med drugim tudi razkazali Maribor. Na Bledu smo jih navdušili 
z vožnjo s pletno, v Postojnski jami s človeško ribico in v Ljubljani z obiskom Državnega 
zbora, nad čemer so bili še dolgo zatem neverjetno navdušeni, saj na Kitajskem kaj takega 
ni možno. Prav tako jih je navdušil obisk pri mariborskem županu in obisk Etnološkega 
muzeja na prostem v Rogatcu, kjer so na različnih delavnicah (peka kruha v krušni peči, 
izdelovanje glasbila nunalce in izdelovanje rož iz krep papirja) spoznavali slovensko 
tradicijo. Kitajski učiteljici in dijaki so pokazali tudi veliko zanimanja za naš šolski 
sistem in željo po prisostvovanju pri pouku, kar smo jim seveda omogočili. Gostje so 
bili navdušeni predvsem nad našo zeleno pokrajino, presenetil pa jih je tudi urnik naših 
dijakov, ki je precej krajši od njihovega, ki jim zaradi celodnevne okupiranosti s šolo in 
šolskimi dejavnostmi praktično ne dopušča prostega časa. Nadaljevanje izmenjave bo 
potekalo jeseni 2016, ko bodo v spremstvu učiteljic Peking obiskali tudi naši dijaki. 

ff ocena IzMenjave: ZELO USPEŠNO. 
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ff MentorIcI:  
BARBARA KOVŠE, ALENKA NOVAK

ff Št. srečanj, Št. ur:  
V TUJINI: 11. 4. 2016–18. 4. 2016,  
DOMA: 10. 11. 2015–16. 11. 2015

ff Št. udeležencev:  
23 naših dijakov, 23 tujih

NEMČIJA (Marion-Dönhoff-Gymnasium Mölln 
Auf dem Schulberg 1, 23879 Mölln)

Nemške dijake smo na II. gimnaziji Maribor gostili novembra 2015. Ves teden so 
potekale številne dejavnosti in ekskurzije. Dijaki so se udeležili tudi pouka (tujih jezikov, 
matematike, biologije) in si ustvarili sliko pouka na naši gimnaziji. Sodelovali so tudi na 
delavnici na temo stereotipi, na kateri so naši in nemški dijaki podrobneje spoznali obe 
državi. Odpravili smo se na celodnevno ekskurzijo v Ljubljano (si ogledali mestno središče 
in Ljubljanski grad) in obiskali Postojnsko jamo. Prav tako so podrobneje spoznali mesto 
Maribor – organizirano je bilo vodenje. Na izlet smo se odpravili tudi na Ptuj in si ogledali 
Ptujski grad. Gostje so si ogledali tudi muzikal Alica v čudežni deželi.
V mesecu aprilu smo Slovenci vrnili obisk. Prav tako je bil tudi tam teden zapolnjen s 
številnimi dejavnostmi in izleti. Najprej so nam predstavili šolo in imeli smo možnost 
sodelovanja in obiska pouka. Skupaj z nemškimi dijaki so dijaki ustvarjali pri projektu 
z naslovom »MEJA« ‒ v ta namen smo si ogledali dve nemški mesti (Trawemünde in 
Tönning), obiskali muzej (povezan z nemško zgodovino delitve Nemčije na vzhodno in 
zahodno), adrenalinski park (v katerem so dijaki spoznavali in preizkušali svoje meje), 
odpravili smo se tudi na morje (kjer smo spoznali moč plime in oseke). V šoli so dijaki tudi 
pripravili fotokolaže in zapisali svoje vtise o videnem in doživetem. Projekt je bil odlično 
izpeljan.

ff ocena IzMenjave
Nemška izmenjava z elitno gimnazijo iz Möllna ima že več kot 15-letno tradicijo. Gre za 
eno izmed najbolj dodelanih in najodličneje organiziranih izmenjav, ki potekajo na II. 
gimnaziji Maribor. Dijaki se zmeraj z veseljem in v velikem številu prijavljajo na nemško 
izmenjavo, ki jim, tako sami, omogoča spoznavati novo kulturo, ljudi in izpopolnjevati 
jezik. 
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