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Na začetku je bil … ključ. tako preprosto, bi re-
klo Nebroj dijakov, ki so v poNedeljkovi pozNi uri 
prešerNih obrazov, spokojNih lic iN deloma tru-
dNega pogleda trumoma zapuščali uNioNsko dvo-
raNo, Nesoč svoje prizNaNje za dosežke v šolskem 
letu 2014/2015. bilo je ključev, bilo. Kdovekaj bi si mi-
slil, komur ni znana analitična zgodba tega prekrasnega ve-
čera, polnega presežkov à la Nejc Kamplet, kaj se je dogajalo 
ondi, opazivši poglede ponosnih staršev, zadovoljnih profe-
sorjev in sijočega ravnatelja. 

Da, sejem bil je živ … Dosežki letošnje generacije četrto-
šolcev in sploh vseh drugogimnazijcev so ponovno presta-
vili mejnik pričakovanega onkraj osupljivega. Olimpijade iz 
znanj, dosežki na raziskovalnem področju, na državnih tek-
movanjih iz znanj, na kulturno-umetniškem področju … ‒ da 
ne bi komu/čemu storili krivice, kajti bera in ponudba sta več 
kot odlični ‒ je potrdila, da je Druga prava šola, da skorajda 
ponarodela Šola, ki odpira vsa vrata ni samo variacija znane 
teme, ampak certifikat odličnosti, ki ga ustvarjate vi, spošto-
vane dijakinje, spoštovani dijaki. Druga ste vi, dragi moji, naš 
temeljni kamen in veter v jadra. Prav nič se nam ni treba spra-
ševati, i, kam bi del, bilo vas je, bilo. 

Prireditev je bila zgolj smetana na torti, ki jo boste nekoč 
občutili kot neko magdalenico iz najlepšega obdobja svojega 
življenja; prof. Babič nas s scenarijem in (kakopak) z zborom 
vnovič ni pustil hladnih, voditeljski par Maša Ošlak in Aljaž 
Emeršič pa je s svojo karizmo, sproščenostjo in simpatično-
stjo očaral vse. Hvala, dijaki, hvala, profesorji. Hvala, Druga. 
In prihodnje leto … hja, spet bomo šli v pozni, temni noči do-
mov, prestavivši mejnik za ped ali dve …

drago meglič, prof.

Večer je bil živ, 
DOBIL I ON JE SVOJ KLJUČ …
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v petek, 22. maja 2015, smo v Nabito polNi kaziNski 
dvoraNi sNg maribor prisluhNili dekliškemu pev-
skemu zboru, mladiNskemu pevskemu zboru iN zbo-
ru zlate prage ter Našemu virtuozNemu piaNistu 
Nejcu kampletu. 

Letošnji prepričljiv zborovski program je temeljil 
na slovenskih skladateljih in priredbah ljudskih pesmi. 
Uvodoma je zapel Dekliški pevski zbor in nato koncert na-
daljeval Mladinski pevski zbor z revijalnim programom. Nejc 
Kamplet je poslušalce prevzel z Lisztovim Mefisto valčkom 
in Chopinovo Sonato št. 3 v h-molu. V drugem delu koncerta 
je nastopila zmagovalna ekipa Mladinskega pevskega zbora 

“Young2015Prague” in izvedla celoten tekmovalni program. 
Stoječe ovacije in aplavz poslušalcev pri Nejcu in zmagovalni 
zborovski ekipi so naše največje in neprecenljivo darilo. Hvala 
našim zvestim poslušalcem in vsem pevcem za nepozabno do-
živetje te glasbe.

viljem babič, prof.

Letni koncert
MLADINSKEgA PEVSKEgA zBOrA 
II. gIMNAzIJE MArIBOr
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v petek, 19. 6. 2015, je Na ii. gimNaziji potekala speci-
alNa olimpijada (solY – special olYmpics) za otroke 
od prvega do četrtega razreda iz oš gustava šiliha 
maribor. gre za dogodek, ki ga organizira naša šola v sode-
lovanju z učitelji in strokovnimi pedagogi OŠ gustava Šiliha 
v Mariboru. Otrokom s posebnimi potrebami oz. drugimi 
avtističnimi in motoričnimi motnjami smo omogoči zabav-
no, družabno, predvsem pa aktivno preživljanje dopoldneva. 
Dijakinje in dijaki so z različnimi aktivnostmi, okraševanjem, 
organiziranjem in vodenjem dogodka prispevali k izvedbi pro-
jekta. Prav tako se je mnogo dijakinj in dijakov odločilo posta-
ti spremljevalec (angl. »buddy«) otroku in mu s tem omogočiti 
zabavno druženje in pestro preživljanje dopoldneva. 

Odziv dijakov je bil odličen, pravzaprav največji doslej, saj 
se je kar 70 drugogimnazijcev vključilo v projekt. Letošnji 
Soly je potekal v znamenju Keltov, njihovih plesov, običajev, 

kostumov in okraskov. Tudi prostori naše šole so se za ne-
kaj časa spremenili v čudovit svet pravljičnih keltskih simbo-
lov. Prav tako so se na dogodek z muziklom Pogum pripravili 
tudi otroci OŠ gustava Šiliha in ga uprizorili ob prihodu v 
telovadnici. Sledila sta uvodna pozdrava ravnatelja g. Ivana 
Lorenčiča in ravnateljice OŠ gustava Šiliha, ge. Milojke Sevšek. 

Asterix in Obelix sta otroke popeljala v svet galije, zlob-
nega čarovnika in prelepe princese Iris. zgodba se je odvijala 
tako, da so bili otroci razdeljeni po skupinah, vsaka z zastavo 
svoje barve, in se nato odpravili na reševanje ugrabljene prin-
cese preko različnih delavnic. Delavnice so vključevale različ-
ne športne aktivnosti – premagovanje ovir, tek z lovljenjem, 
hoja po gredi, skakanje na ponjavi, plesne aktivnosti v plesni 
dvorani in ustvarjalne delavnice z okraševanjem mečev, šči-
tov, poslikavo obraza, mečevanjem in podeljevanjem medalj. 
za vse udeležene otroke pa je bila zagotovljena tudi malica in 

»čarobni napoj« iz galije. 
zaključna prireditev, ki je potekala ob 12.30, je bila v zna-

menju druženja in podelitve diplom vsem sodelujočim ude-
ležencem. Prav tako so prireditev zaključili nastopi naših 
dijakov igralcev v vlogah Asterixa in Obelixa, čarovnika in 
princese ter otrok iz OŠ gustava Šiliha. Tako se je uradni del 
olimpijade tudi zaključil. Tisti dan pa je bil res nekaj poseb-
nega za vse, tako za dijake kot tudi za učence, saj smo s tem 
prispevali k izboljšanju medsebojnih odnosov med šolama, 
hkrati pa smo pričarali prečudovito popoldne čisto vsem, ki so 
obiskali Soly. Dokazali smo tudi, da sami ne poznamo ovir in 
da nam je zato tudi vsak takšen trenutek izredno pomemben 
in edinstven. Pomembno je tudi, da tovrstne odnose ohranja-
mo in o »drugačnosti« ozaveščamo druge ter s tem prispeva-
mo k večji strpnosti med vsemi nami. 

dominik škrinjar, 2. c

Specialna olimpijada
NA II. gIMNAzIJI PONOVNO VELIK USPEH
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po odličNem odzivu v preteklih dveh letih Na 
ii. gimNaziji maribor letos poNovNo pripravlja-
mo počitNice Na drugi – prav posebNe počitNice za 
otroke, ki bodo v letošNjem šolskem letu koNčali 
6., 7. ali 8. razred osNovNe šole.

Počitnice na Drugi pomenijo predvsem kakovostno pre-
življanje počitniškega časa. Letos bodo otroci lahko izbirali 
kar med tremi različnimi programi – že uveljavljenima pro-
gramoma zabavnega naravoslovja in učenja francoščine na 
sproščen način se letos pridružuje še program umetnostne 
zgodovine z ustvarjalnimi delavnicami. Vsak od omenjenih 
programov bo ponovno vključeval tudi šport in seveda veli-
ko druženja z vrstniki.

Počitnice na Drugi bodo potekale v dveh terminih, vsak 
dan od 9. do 15. ure:

 
1. termin: Naravoslovje:
pon., 29. 6. 2015 – čet., 2. 7. 2015
1. termin: FraNcoščiNa:
pon., 29. 6. 2015 – čet., 2. 7. 2015
 
2. termin: Naravoslovje:
pon., 24. 8. 2015 – čet., 27. 8. 2015
2. termin: FraNcoščiNa:
pon., 24. 8. 2015 – čet., 27. 8. 2015
2. termin: umetNostNa zgodoviNa
pon., 24. 8. 2015 – čet., 27. 8. 2015
 
Več informacij o Počitnicah na Drugi in o tem, kako in 

do kdaj lahko starši prijavijo svoje otroke, najdete na sple-
tni strani II. gimnazije Maribor (zavihek Počitnice na Drugi) 
in na Facebooku.
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nadaljevanje na naslednji strani

Na FiNalNi prireditvi 49. državNega srečaNja mladih 
raziskovalcev sloveNije, ki je potekalo 18. 5. 2015 
v murski soboti, je sodelovalo 25 dijakov. Pred stro-
kovnimi komisijami so zagovarjali 18 raziskovalnih nalog in 
dva inovacijska predloga. Kar devet raziskovalnih nalog in en 
inovacijski predlog je prejelo zlato priznanje, kar je najbolj-
ši dosežek zadnjih let in nas uvršča med najboljše slovenske 
šole. Vsem dijakom udeležencem in njihovim mentorjem če-
stitamo! 

Uspehi naših
MLADIH rAzISKOVALCEV
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Dijaki, avtorica/ice, avtor/ji Naslov naloge Mentor/ji

Raziskovalno področje: BIOLOGIJA

Nikola Rakić, 4.d Dva obraza pekoče paprike Katja Holnthaner Zorec
Helena Rihtar

Raziskovalno področje: DRUGA PODROČJA

Gabriela Štumberger,2.c Vpliv treh pesticidov na heterotrofne talne mikroorganizme Katja Holnthaner Zorec

Kristina Sajovic, 2.f Primerjava kontraktilnih lastnosti in simetrij mišic spodnje ekstremitete med odbojkarji in 
nogometaši z metodo tenziomiografije

Helena Rihtar

Raziskovalno področje: EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA

Oscar Križanec, 2.c Analiza izbranih pokazateljev kvalitete površinskih in odpadnih vod Maribora in okolice Katja Holnthaner Zorec

Raziskovalno področje: EKONOMIJA

Nomi Hrast, 1.f Poslovne in življenjske strategije mladih gimnazijcev Maja Nemšak,
Simona Šarotar Žižek

Raziskovalno področje: FIZIKA

Živa Ramšak, MM2 
Matjaž Kebrič, MM2

Določanje električne prevodnosti kovin z metodo magnetnega zaviranja Marko Jagodič 

Raziskovalno področje: ETNOLOGIJA

Helena Ponudič, 1.e Štalag18D! Saša Mikić

Raziskovalno področje: INTERDISCIPLINARNO

Sebastijan Pluščec, 4.f Vpliv koncentracije in načina sinteze na velikost srebrovih nanodelcev, njihovo protimikrobno 
učinkovitost in uspešnost vključitve v hidrogel

Zdenka Keuc
Helena Rihtar

Raziskovalno področje: KNJIŽEVNOST

Ana Vilhelmina Verdnik, 2.e Mol ljudi s horizonta ali motivika v poeziji prekmurskih pesnikov Maja Savorgnani 

Inovacijski predlogi 

Anja Rankovec, 3.d
Laura Trost, 3.d

Učinek naravnih repelentov na klope Katja Holnthaner Zorec

Sebastijan Pluščec Miha Gulič in Klemen Ducman z mentorjem Markom Jagodičem in Jožefom Školjčem, glavni tajnik ZOTKS

nadaljevanje iz prejšnje strani

Naši raziskovalci so bili v mesecu maju uspešni tudi na tek-
movanjih v tujini. Sebastijan Pluščec se je v Istanbulu v Turčiji 
na 24. mednarodnem tekmovanju s področja fizike, kemije 
in biologije s svojo raziskovalno nalogo s področja sinteze in 
uporabe srebrovih nanodelcev med 731 projekti iz Evrope in 
Azije prebil med deset finalistov in z dobrim zagovorom so-
dnike prepričal, da so mu podelili najvišjo možno nagrado. 

Miha gulič pa je na največjem preduniverzitetnem tek-
movanju iz raziskovalnega dela na svetu Intel ISEF skupaj s 
Klemnom Ducmanom iz Srednje gradbene šole in gimnazije 
osvojil 4. mesto v kategoriji fizika in astronomija. Tekmovanje 
je potekalo med 10. in 15. majem 2015 v Pittsburghu v zDA.

katja holnthaner zorec, prof.



20% S.O L I V E R P O P UST 
ZA VS E D IJ AKE I I .  G I M NAZ IJ E

O D 18. – 30. J U N IJA 2015

Ob zaključku šole vam trgovine s.Oliver v Mariboru podarijo 20% popust na vse izdelke – tudi na znižane.
Kako do popusta?

Enostavno – ob nakupu pokažite dijaško izkaznico.
Vabljeni v trgovino s.Oliver v Europarku in v trgovino s.Oliver na Gosposki ulici 8.

 WWW.FACEBOOK.COM/S.OLIVERSLOVENIA        WWW.SOLIVER.COM
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Naša šola v okviru projekta erasmus+ z Naslovom 
chemistrYlab&kitcheN sodeluje s šestimi evrop-
skimi šolami (iz hrvaške, turčije, romuNije, poljske, 
litve iN estoNije). vsaka orgaNizira petdNevNo sre-
čaNje za dijake iN učitelje. od 25. do 29. 6. so srečanje 
pripravili na osnovni šoli v Bilju na Hrvaškem. Dijaki vseh šol 
so sodelovali na delavnicah, na katerih so preučevali hrano v 
laboratoriju, se udeležili debate o aditivih v živilih in tekmo-
vali v okušanju čokolade. Ogledali smo si proizvodnjo bureka 
v tovarni Mlinar, obiskali Živilsko in agronomsko fakulteto v 
Osijeku in prekrasni naravni park Kopački rit.

darja kravanja, prof.

kemija V kuhinji
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Na izbirNem tekmovaNju robocupjuNior, ki je bilo 
pred majskimi počitNicami, sta se Na državNo tekmo-
vaNje uvrstili dve od treh Naših ekip. Med počitnicami 
sta ekipi robote še nekoliko izboljšali in 12. maja smo se ude-
ležili državnega tekmovanja. To je bilo na FErI-ju v Mariboru. 
Tu je konkurenca precej zahtevna. Še posebej so dobre hrva-
ške ekipe, ki imajo samogradne robote in ne takšnih kot mi 
(sestavljenih iz lego Mind Storma). Kljub temu se je naša boljša 
ekipa (David Trafela, Luka Govedič in Aljaž Žel, vsi iz 1. b) uvr-
stila na 7. mesto in tako dosegla srebrno priznanje. Druga eki-
pa (Mitja Žalik in Nejc Kolar iz 2. a) pa je imela smolo, saj se ji 
je na tekmovanju robot pokvaril in ni mogla izvesti drugega 
teka. Tako je pristala na 10. mestu od 22. Upamo na več sre-
če in boljši uspeh naslednje leto.

vojko brantuša, prof., mentor

Robotika
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miha gulič, dijak ii. gimNazije, iN klemeN ducmaN, 
dijak sredNje gradbeNe šole iN gimNazije, sta Na 
Največjem preduNiverzitetNem tekmovaNju iz raz-
iskovalNih Nalog Na svetu iNtel iseF osvojila 4. me-
sto v kategoriji Fizika iN astroNomija ter prejela 
Nagrado. Tekmovanje, ki poteka že od leta 1950 in se ga 
udeleži približno 1700 učencev in dijakov iz vsega sveta, je 
letos bilo med 10. in 15. majem v Pittsburghu v zDA. Miha 
in Klemen sta bila prva slovenska predstavnika na tem tek-
movanju.

marko jagodič, prof.IN ASTrONOMIJA
FiZika
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v petek, 27. 2., smo se igralci FraNcoskega gleda-
lišča iN dijaki ‘turisti’ odpravili Na relativNo dol-
go potovaNje do FraNcije s proFesoricama karmeN 
kaučič iN marY elleN ramasimaNaNa virtič. Vožnja, ki 
je trajala dolgih 13 ur, se nam bo v spomin vtisnila predvsem 
zaradi politih smoothiejev in izogibanja plačevanju velikih 
(beri: res velikih) denarnih prispevkov za uporabo javnih stra-
nišč na bencinskih črpalkah v tujini (ki so resda, tem velikim 
prispevkom zahvaljujoč, veliko lepša od slovenskih). Skratka, po 
13 urah vožnje smo prispeli v Pariz, ki je vedno znova dih je-
majoče mesto zahvaljujoč svojim znamenitostim, bogati zgo-
dovini in prijaznim ljudem. Prvi dan smo si uspeli ogledati (in 
se povzpeti na) Eifflov stolp, verjetno največji simbol Pariza, 
in nekatere druge znamenitosti. V naslednjih dveh dneh smo 
mesto že dodobra spoznali in razmagnetili marsikatero vsto-
pnico za metro. Ogledali smo si katedralo Notre Dame, im-
presionistični muzej Orsay, okoliš umetnikov Montmartre, 
Moulin rouge, Elizejske poljane, Slavolok zmage (oh, te sto-
pnice) in navsezadnje raj za vse nakupovalne duše, La Defense, 
sicer moderno predmestje Pariza. V manj kot treh dneh smo si 
ogledali več, kot smo pričakovali (in tudi več, kot je v prejšnjem 
stavku našteto!), vendar je bilo obenem prostega časa dovolj 
za vse nakupe, Starbuckse in predvsem prehranjevanje. V ne-
deljo smo se tako po razgibanem vikendu odpeljali proti Saint 
Maloju, mestecu na severozahodu Francije, kjer se je odvijal 
mednarodni gledališki festival FETLYF.

Neža kokol, 2. f

Francija
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v torek, 17. 3., se je v amFiteatru ii. gimNazije odvijal 
FraNkoFoNski večer.

Uro in pol so gledalci uživali ob domiselnih, a rahlo nena-
vadnih reklamah različnih mariborskih osnovnih šol, dveh re-
citacijah dijakov Prve gimnazije ter gledaliških predstavah II. 
gimnazije in gimnazije Ptuj. 

gledališka skupina II. gimnazije je nastopila s predstavo, 
igrano na festivalu FETLYF 2015, ki se vsakoletno odvija v me-
stu Saint Malo v Franciji. za igralce je bil to ''slovenski krst'', 
saj v Sloveniji še niso igrali, kritike pa so bile več kot pozitivne. 

Predstava je imela filozofski pridih in je bila sestavljena 
iz treh zaporednih delov. Da pa so vsi razumeli dogajanje na 
odru, so bili ob igri predvajani podnapisi. Kljub tem mnogi 
niso razumeli konteksta, saj namen oz. sporočilo igre ni ta-
koj razvidno.

Ideja popestriti večer z vključitvijo osnovnošolcev je do-
godek povezala v celoto in filozofskim ter romantični vsebi-
nam dodala iskrico humorja.

Frankofonski večer je, podobno kot Francija, poln prese-
nečenj – que sera, sera!

Neža kokol, 2. f

VEČErFrankofonski
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nadaljevanje na naslednji strani

bil je back iN time. iN potem sobota ter zgodNji od-
hod iz sloveNije proti srbiji. ker je Naš odhod po-
tekal Napol v spaNcu, se podrobNosti Na žalost Ne 
spomNiva. Naš neordinarni spanec je prekinila vsesplošna 
bitka za dvojni sedež (per person (!)). Saj ne, da bi se hvali-
li, ampak … 

Profesor Mikič je poskrbel za filmski maraton vseh nadalj-
njih osem ur, nakar je sledil postanek v Beogradu v Hiši cve-
tja, kjer smo si ogledali Titov poslednji dom. Okoli petih smo 
navsezadnje le prispeli v Kruševac. Prvo sladko presenečenje – 
čučalice! (»Bomo raje počakali na WC doma.«) Naši Srbi so nam 
pripravili topel sprejem in okusne priboljške. Po kratkem pro-
gramu smo se nastanili pri svojih gostiteljih in naslednji dan 

ČaStiLi So naS kot BoGoVe!
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nadaljevanje iz prejšnje strani

preživeli z njimi. Tretji dopoldan so srbski profesorji le ustre-
gli naši pristni želji po težko pričakovanem pouku. O šoli bova 
bolj na kratko – imeli smo srbščino, geografijo in zgodovino s 
srbskim Mikićem. Majkemi, isti je!

Kasneje nas je (naš) Mikić pospremil na občino, kjer smo 
doživeli slavnostni sprejem pri županu. Župana sicer ni bilo, 
bilo pa je najmanj 6 kamer, ki so sledile vsakemu našemu 
gibu (zvečer smo bili na TV Kruševac in v vseh lokalnih časopi-
sih). Sedaj, ko smo slavni po vsem svetu, nas boste lažje kon-
taktirali na privatnem mailu slava.blisc@druga.si.

In potem je sledila … tradicionalna srbska jed, pica.
Pridobljenih 4567 kcal smo takoj uspešno pokurili s po-

lurnim raziskovanjem starega mestnega jedra in športanjem 
v mestnem muzeju. IŠ ure, prosim. 

Večer in noč so nam Srbi popestrili s prvim (nekaterim že 
desetim) žurom v zlatni kapljici. 

Naslednji odstavek je bil v sklopu objave cenzuriran. Teh 
odstavkov je več.

Naš četrti dan se je odvijal na srbskem Pohorju – 
Kopaoniku. Tam smo z različnimi zanimivimi delavnicami 

(to ni sarkazem) krepili naš že tako obstoječi (to je delni sar-
kazem) timski duh. Ogledali smo si tudi dva filma s tematiko 
timskega dela. Prvi je to problematiko prikazoval skozi nogo-
metno igro, drugi pa skozi orkestrsko igro in delo dirigenta. 
Prav to je dokaz, da se je na tako imenovanih »radionicah« na-
šlo za vsakega nekaj. Ko smo mislili, da je že vsega konec, se 
je našlo nekaj tudi za zgodovinske tipe; odšli smo namreč do 
spomenika padlim vojakom med drugo svetovno vojno. Dan 
se je končal s »najboljimi palačinkami na Balkanu«, aja, pa v ce-
lem mestu je zmanjkalo vode.

Peti dan: 25 ljudi je dobilo 96 sendvičev (čevapčiči, pleskavi-
ce, pite, »pohani« siri in vse ostale sladkarije se pri tej statistič-
ni raziskavi niso obravnavali kot populacija). V sklopu izleta 
smo si ogledali ženski samostan ravanico, Hram Svetog Save, 
Kraljevo palačo, Beli dvor in muzej Nikole Tesle.

Sledil je obisk Oplenca. Tam je moč videti mavzolej in mu-
zej kraljevske dinastije Karađorđevič ter hišo srbskega kra-
lja Petra I. Posebej bova izpostavili tudi ''Kraljev podrum'' oz. 
vinarijo dinastije Karađorđević, kjer prodajajo kraljevsko 
vino. Vino za svoje domače imamo, a vode še vedno ni, zato 

odpovedo pouk v šoli. Bili smo zelo žalostni, vso noč nismo 
spali.

»Novo jutro, nov dan.« (Vladek) à Imamo vodo! Vsi stuširani 
in dišeči smo zaplesali ob živi glasbi in se naučili osnov srbske 
folklore. Ob kosilu je pihnila svečke tudi naša slavljenka Nika 
M. Ker smo se zjutraj vračali k svojim slovenskim družinam, 
smo se s srbskimi poslavljali še dolgo v noč. Naslednji dan smo 
se po poti domov ustavili še na Tretji beograjski gimnaziji in 
se po sprejemu sprehodili po prečudoviti prestolnici Srbije.

Ob koncu bi razložili naslov tega članka. Odnosa, ki smo 
ga doživeli v Kruševcu, se ne da opisati. To ni bila le tipična 
»razmena«, to je bilo nekaj več. Naše druženje je navezalo sti-
ke, ki jih bomo z veseljem ohranjali (poleti že načrtujemo po-
novno druženje). Ves teden smo bili deležni neverjetne topline, 
gostoljubja in ljubezni naših gostiteljev in njihovih družin. 
Nismo se le počutili kot del družine, bili smo del družine in 
zato se srčno zahvaljujemo. Prav tako gre velika zahvala na-
šim profesorjem spremljevalcem. Časa, preživetega v Srbiji, 
ni mogoče pozabiti.

zares, Srbi so nas … častili.



Usposabljamo kandidate za vozniške izpite kat:

031 30 60 86 041 760 122

ORGANIZIRAMO VPISE V PROGRAME
  TEČAJ VARNE VOŽNJE ZA VOZNIKE ZAČETNIKE
  PROGRAM ZA IZBRIS KAZENSKIH TOČK
  USPOSABLJANJE VOZNIKOV ZA TEMELJNO KVALIFIKACIJO TK
  USPOSABLJANJE VOZNIKOV ZA PODALJŠANJE KODE 95
  TEČAJ VARNE VOŽNJE ZA VOZNIKE POVRATNIKE
  TEČAJ VARNO DELO S TRAKTORJEM IN TRAKTORSKIMI PRIKLJUČKI
  TEČAJ IN IZPIT IZ TEŽKE GRADNENE MEHANIZACIJE TGM

Učilnice za izvajanje tečajev cestno prometnih 
predpisov so opremljene z računalniki, 

ki omogočajo dostop do izpitnih vprašanj !!!
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med 19. iN 23. majem smo se s trem dijakiNjami iz mm1 
– kristiNo, azro iN jeleNo – odpravili Na tok izme-
Njavo z gimNazijo v bratislavi. Potovanje z vlakom smo 
začeli v torek dopoldne. Vožnja je trajala 5 ur in je med to-
kejevsko-filozofsko-in-še-kako-drugačnim klepetanjem hi-
tro minila. V Bratislavi so nas pričakali naši gostitelji. Mene 
Alec, profesor angleščine, Jeleno, Kristino in Azro pa njihovi 
»hosts«. Jaz nato v hotel, one tri s svojimi vodiči domov in ka-
sneje po mestu. Naslednje tri dni se je ves čas nekaj dogajalo. 
Dopoldne žal zmeraj v šoli, ker je odpadla pot do Devynske 
kobyle, hriba z bogatim paleontološkim najdiščem, in devin-
skega gradu na tromeji med Slovaško, Avstrijo in Madžarsko. 
za odpoved je bil kriv napovedani dež, ki ga v resnici ni bilo. 
Kaj se more, preročišče ni zadelo z napovedjo. Ampak tudi 
v šoli so dijaki bili zaposleni in ni bilo videti, da bi trpeli. 
Popoldne in zvečer je bilo zmeraj prosto, razen v četrtek, ko 
nas je naš gostitelj odpeljal na večerjo v kitajsko restavracijo. 
Vsebina izmenjave je bila namreč razumevanje drugih kultur, 
pa smo se morali preskusiti v tuji hrani. Nihče ni nasproto-
val tej zamisli. V soboto opoldne smo se z vlakom odpravili 
v obratno smer kot prvi dan. z novimi spoznanji in prijetni-
mi spomini.

matevž rudl, prof.

IzMENJAVA MM1 
z gIMNAzIJO 
V BrATISLAVI

tok 
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– zNANSTVENO-
rAzISKOVALNO 
POSTAJO V SrBIJI

nadaljevanje na naslednji strani

letošNje leto se je ii. gimNazija maribor odločila 
sodelovati z raziskovalNo postajo petNico, ki leži 
v srbiji, Nekaj kilometrov južNo od valjeva. zato se 
Nas je petNajst NadobudNih iN vedoželjNih dijakov 
v spremstvu dveh proFesoric odločilo tja odpoto-
vati za štiri dNi iN Ne le Navezati medsebojNih stikov 
iN pozNaNstev, temveč tudi izvedeti mNogo zaNimivih 
dejstev s področja biologije, kemije, Fizike, astro-
Nomije, geologije, arheologije itd.

Svoje »zgodnje« potovanje smo pričeli izpred II. gimnazije 
Maribor in tako nadaljevali naslednjih deset ur, ki smo jih pre-
živeli na majhnem avtobusu v družbi zabavnih in komunika-
tivnih sošolcev, prijateljev in drugih dijakov ter seveda obeh 

profesoric. Čeprav je bila vožnja dolga, mi pa utrujeni, so nas ob 
prihodu v Petnico tamkajšnji zaposleni in prostovoljci študen-
tje zelo lepo sprejeli in z veliko nasmeha na obrazu izkazali to-
plo dobrodošlico vsem prisotnim. Ko smo odložili prtljago in se 
okrepčali v njihovi kuhinji z restavracijo, smo si pod vodstvom 
koordinatorja mednarodnega sodelovanja, g. Nikola Božića, 
ogledali raziskovalni center v Petnici. raziskovalna postaja 
Petnica (Petnica science center) je poleg ogromnega, komple-
ksnega skupka poslopij z mnogimi laboratoriji, visokotehno-
loškimi analitični napravami in stroji, knjižnico, predavalnicami, 
restavracijo, sobami za goste, računalniškimi ter eksperimen-
talnimi sobami hkrati tudi organizacija, ki povezuje več kot 70 
inštitutov v Srbiji in kar več kot 100 raziskovalnih inštitutov 

iZLet V Petnico
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nadaljevanje iz prejšnje strani

po celem svetu. Prav tako se povezuje z več kot 250 osnovnimi 
in srednjimi šolami ter z višjimi strokovnimi šolami in fakulteti 
po Srbiji, Makedoniji, Hrvaški, Sloveniji in Črni gori. Usmerja 
se predvsem na srednješolce, torej dijake med petnajst in dvaj-
set let. V okviru vseh teh vključenih šol se je možno potegovati 
za triletno oz. štiriletno izobraževanje, usposabljanje in izde-
lovanje ter načrtovanje lastnega projekta – raziskovalne nalo-
ge/problema na tej raziskovalni postaji v Petnici. Postopek je 
selektivne narave in od posameznika zahteva precej predzna-
nja, delavnosti, dobrih referenc in še mnogo drugih lastnosti. 
Seveda pa je možno v tem centru opravljati tudi različne razi-
skave za potrebe eksperimentalnega dela pri določenem pro-
jektu, diplomskem/magistrskem študiju. Petnica je odprta tako 
za države znotraj bivše jugoslovanske republike kot tudi za di-
jake iz vseh koncev sveta, za katere med drugim omogoča po-
tek programa v angleščini.

Tudi sami smo si ogledali del celotnega centra in se pre-
izkusili v laboratorijskem delu, sodelovali pa smo tudi pri 
predstavitvi idej/osnutkov dijakov, ki so bili sprejeti v izobra-
ževalni program in se že pridno pripravljajo na izdelavo svoje 
projektne naloge. Po ogledu celotnega notranjega kompleksa 
prostorov in laboratorijev smo se odpravili na večerjo, zatem 

pa v udobno opremljeno predavalnico, kjer smo si ogledali 
kratek film o donavski postrvi, ki je vrsta ribe, ki ji je v prete-
klosti grozilo izumrtje zaradi ekoloških in drugih dejavnikov, 
a so jo kasneje ponovno naselili v naravno okolje.

Naslednji dan smo bili po čudovitem jutru in še okusnej-
šem zajtrku deležni odličnega predavanja o epigenetiki dok-
torskega študenta iz Cambridga in praktičnega dela s področja 
fizike, natančneje mehanskega valovanja in valovanja v vodi 
ter akustike in zvoka. Prav tako smo poslušali predavanja iz 
arheologije in geologije ter si ogledali zbirke mineralov, fosi-
lov in drugih najdenih predmetov iz različnih koncev Srbije. 
Ta dan smo pripravili tudi svoj antibiogram in preverjali rezi-
stentnost različnih bakterij na tri vrste različnih antibiotikov 
ter se seznanili še z drugimi vrstami aseptičnih tehnik v bio-
logiji ter preizkusili delovanje konfokalnega fluorescentnega 
mikroskopa. Na oddelku za kemijo smo izolirali maščobe iz 
smokijev ter eterično olje iz pomarančne lupine ter spoznali 
delovanje plinskega kromatografa z masnim spektrometrom 
in infrardečega spektrometra. Ogledali smo si tudi napravo za 
HPLC. zvečer pa smo v družbi zelo zabavnih in inteligentnih 
študentov izvedeli mnogo o astronomiji, si ogledali Venero, 
Jupiter in Luno, izvedeli pa smo tudi, kako določiti približen 

čas sončnega zahoda in tehnike preprostega orientiranja v na-
ravi na podlagi opazovanja nebesnih teles na nočnem nebu. 
zadnji dan smo se posvetili terenskemu delu in pobiranju vzo-
rec iz bližnjega jezera in analiziranju ter mikroskopiranju teh v 
laboratoriju in določevanju vrst s pomočjo določevalnih klju-
čev. Po predavanju in kosilu pa je po štirih napornih, a izre-
dno poučnih dnevih napočil čas za odhod. 

Pred odhodom smo imeli pogovor in analizo programa z 
g. Nikolo Božićem, ki nam je bil ves čas na voljno in pripra-
vljen pomagati ter nam želel zagotoviti in omogočiti le najbolj 
zanimive in prijetne izkušnje v Petnici. Prav tako izlet ne bi 
potekal po ustaljenem urniku in predvidenih dogodkih brez 
naših dve profesoric – prof. Katje Holnthaner zorec in prof. 
Sanje Cvar. Tudi vsi zaposleni v okviru raziskovalnega centra 
v Petnici so poskrbeli za prijetno in nepozabno doživetje na 
našem potovanju v Srbiji. Menim, da je bila takšna izkušnja 
za vsakega posameznika velika pridobitev tako na osebnem 
kot tudi na strokovnem področju, saj s tem izletom nismo pri-
dobili le novih poznanstev, temveč tudi veliko neprecenljivih 
izkušenj in znanja z različnih raziskovalnih področij o nara-
vi in svetu okoli nas. 

dominik škrinjar, 2. c





št. 54_maj-jun 2015 24

bl
ac

kA
nd

W
hi

te
Pa

rt
y_

U
LB

L

črNo. belo. glamurozNo. Naša FabulozNa trojica 
je sicer sprva malce muhasto spremeNila datum, a 
zato v aprilu toliko bolje izvedla težko pričako-
vaNi šolski (letos zaradi spriNga tudi medNarodNi) 
ples. 

Da črno-belo ne pomeni monotonije, je dokazalo energič-
no vzdušje dijakov, ki smo dress code vzeli zelo resno. Videti je 
bilo vse od črne elegance, belih Marilyn deklet, retro kril, kr-
zna do fantov v kravatah, metuljčkih in smokingih. Kdo sploh 
zbira temo plesa? Organizatorka plesa, profesorica Tamara 
Mithans, je povedala, da je bila tema izbrana v odboru, ki je 
nastal v okviru šolske dijaške skupnosti in je tudi poskrbel za 
prodajo kart, organizacijo dogodka, okrasitev in garderobo. 

Plesišče je bilo polno, veliko prvošolcev, nekaj drugošolcev, 
sledila pa je populacija 3. in 4. letnikov po pravilu: višji letnik 

– manj predstavnikov na plesu. Edinstveno priložnost za ti-
ste, ki so bolj plahe, manj plesne sorte, je letos ponudila kul-
turna mešanica gostov Spring festivala, ki so dogodku dodali 
sproščenost in rahlo kaotičnost (alo, kdo je oni tam?). Avla je 
tako plesala v ritmih starih hitov (glasba bi sicer lahko bila ma-
lenkost bolje izbrana – ni vsaka stara skladba tudi dobra skladba) 
z dodatkom slovenščine, angleščine, nemščine, italijanščine 
ter mnogih drugih jezikov. Podatki pravijo, da je bilo na plesu 
približno 500 dijakov, od tega sicer nekaj tujcev, a udeležba je 
bila vseeno precej večja kot v prejšnjih letih. S prodajo kart je 
tako šolski socialni sklad pridobil malce manj kot 660 evrov. 

»Po mojem mnenju je ples uspel in dijaki so se zabavali – 
vsaj glede na gnečo in dogajanje na plesišču,« pravi profesori-
ca Mithans. A četudi je bil letošnji ples najuspešnejši doslej, 
verjamem, da lahko prihodnje leto izvedemo še boljšega. Že 
čakamo naslednji Back in time!

jerneja potočnik, 2. a

– LE ČrNO-BEL?
Back in time 
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ŠOLSKO  
rAzSTAVIŠČE
v počasi iztekajočem se šolskem letu je bilo Na šol-
skem razstavišču v avli šole orgaNiziraNih 6 temat-
skih razstav.

Čeprav je vsaka zanimiva, bom tokrat nekoliko podrobne-
je predstavil razstavo, ki jo je ob svoji dvajsetletnici pripravilo 
popotniško društvo Vagant iz Maribora. Omenjeno društvo 
je na šoli že pred nekaj leti gostovalo z razstavami, prav tako 
pa so nekateri člani že izvedli popotniška predavanja. Največ 
jih je bilo organiziranih v sklopu prireditev Pomlad na Drugi.

Strokovni izbor fotografij za razstavo je pripravil zlatko 
Fišer - Fiš, ki je sam velik popotnik, zelo aktiven pa je tudi v 
fotografskem društvu iz radgone.

Pri razstavi so sodelovali naslednji popotniki, ki so pred-
stavili nekaj fotografij iz navedenih dežel:

Ivo Borko: Tanzanija, zDA; Borko P. Štefi: Tanzanija, 
Maroko, Namibija; Boris Čebašek: Pakistan, Argentina; Dunja 
Faletič: Indija; Fišer zlatko - Fiš: Indija; gorazd gumzej: 
Tibet, Nepal; Miran Kos: Kambodža, Islandija; gorazd 
Lojen: Transilvanija, Istra; Mladen Leskovar: Madeira; Mija 
Pilko: Tibet; Viljem Podgoršek: rusija, Avstralija; Dani rajh: 
Madagaskar; zlatko Šajher: Venezuela, Etiopija, Burkina Faso; 
Helena Taguchi: Japonska; Cilka Vogrin: Libijska puščava; 
Dika Vranc: Indija

Verjamem, da si je marsikateri obiskovalec ob ogledu po-
snetkov zaželel, da katero izmed navedenih dežel tudi sam 
čim prej obišče.

Na odprtju razstave je bil prisoten tudi predsednik foto-
grafske zveze Slovenije g. Ivo Borko, ki je v pogovoru omenil, 
da spremlja razvoj nekaterih mladih fotografov iz naše šole, 
kar me je zelo presenetilo. Popotniško društvo Vagant je ob 
odprtju razstave pripravilo tudi manjšo pogostitev.

viljem podgoršek, prof.

PODrOČNO 
PrVENSTVO 
V ATLETIKI …
… je bilo v sredo, 15. maja, v mariboru. Naši 
atleti so se odličNo odrezali, saj so skupaj 
osvojili tri prva mesta, osem drugih iN eNo 
tretje mesto.

Pa poglejmo, kdo so bili najboljši: Samo gomilšek 
– 1. mesto v teku na 400 m, Miha Ciglarič – 1. me-
sto v teku na 2000 m, Luka Kacjan – 2. mesto v teku 
na 2000 m, Tilen Šimenko Lalič – 1. mesto v teku na 
1000 m, Luka završnik – 2. mesto v teku na 100 m, 
Marko Koren – 2. mesto v teku na 400 m, moška štafe-
ta 4×100 m je bila tretja, pri dekletih pa je vseh pet dija-
kinj (Tina Božič, Nika Bezjak, Aneja Tancer, Tjaša Stanko 
in Eva Skaza) osvojilo 2. mesto v svojih disciplinah.

TJAŠA STANKO 
DrŽAVNA 
PrVAKINJA V 
SUVANJU KrOgLE
v sredo, 20. maja, je bilo v domžalah državNo 
prveNstvo sredNjih šol v atletiki,  na katerem 
je naša Tjaša Stanko osvojila 1. mesto v suvanju kro-
gle, odlično pa se je odrezal tudi Tilen Šimenko Lalič, 
ki je bil v teku na 1000 m tretji.

Čestitamo!
aktiv profesorjev športne vzgoje

IzJEMEN USPEH 
NAŠIH DIJAKOV NA 
IzBOrU zA IBO 2015 
– MEDNArODNO 
BIOLOŠKO 
OLIMPIJADO
domeN vaupotič iN primož jarc sta si priborila me-
sto v štiričlaNski ekipi, ki bo zastopala sloveNijo 
Na 26. biološki olimpijadi

Vsako leto se ekipa, sestavljena iz štirih najboljših sloven-
skih dijakov, udeleži mednarodne biološke olimpijade (IBO), 
ki poteka v različnih državah po svetu. za uvrstitev v olim-
pijsko ekipo morajo dijaki preiti skozi več izbirnih postopkov. 
začne se s šolskim in nadaljuje z državnim tekmovanjem iz 
znanja biologije. Najboljših sedem dijakov iz državnega tek-
movanja se uvrsti v finalni izbor, ki je letos potekal maja v 
Ljubljani. Dijaki, med katerimi sta bila kar dva iz naše šole, so 
se pomerili v teoretičnem in praktičnem znanju. Obema so-
delujočima, Domnu Vaupotiču (4. f) in Primožu Jarcu (4. c), 
je uspel podvig – oba sta se uvrstila v olimpijsko ekipo, ki bo 
od 12. do 19. julija 2015 v kraju Aarhus na Danskem zastopa-
la Slovenijo na 26. biološki olimpijadi. Čestitamo za izjemen 
dosežek in jima želimo veliko uspehov.

katja holnthaner zorec, prof.
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