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NAGOVOR 
RAVNATELJA
II. gimnazija  Maribor je z odprtjem 
Konfucijeve učilnice postala vozlišče in 
središče kitajskega jezika ter kitajske 
kulture v tem delu Slovenije. Program 
Konfucijeve učilnice financira Kitajski 
državni urad za kitajski jezik.

Učenje kitajščine s kitajskimi učitelji, 
ki v letošnjem šolskem letu poteka v 
Vrtcu Slovenska Bistrica, na Osnovni šoli 
Franceta Prešerna, Gimnaziji Ptuj in II. 
gimnaziji Maribor, predstavlja eno izmed 
osnovnih nalog Konfucijeve učilnice. 
Druga pomembna naloga Konfucijeve 
učilnice je seznanjanje s kitajsko kulturo 
in tradicijo. Letošnji kitajski dnevi na II. 
gimnaziji Maribor potekajo na šoli že 
tretjič, s svojim raznolikim programom pa 
prinašajo osvežitev v mariborski prostor. 
Razstava Kitajski modreci, kitajski film 
Vrnitev domov ter delavnici izdelovanja 
kitajskih vozlov in kitajskih rezank bodo 
marsikomu odstrli pogled v svet, ki nam 
je manj znan. Zaključek kitajskih dni 
– praznovanje kitajskega novega leta, 
bo še en vstop v novo leto, in sicer s 
spoznanjem, da je svet drugačen ter da 
različnost bogati vse nas.

mag. Ivan Lorenčič,
ravnatelj II. gimnazije Maribor   

马里博尔孔子课堂自开办两年以
来，Maribor第二中学逐渐成为斯洛文尼
亚该地区的传播发扬中国语言文化的枢
纽。孔子课堂是由孔子学院总部/国家汉
办资助建设的。

开办由中国老师教授的汉语课程是孔子
课堂的主要职责之一。本学年，开办汉
语课程的学校共有四所，分别是Slovens-
ka Bistrica幼儿园，Franceta Prešerna小
学，Ptuj中学和Maribor第二中学。孔子
课堂另一个重要的职责是推广中国传统
文化。今年Maribor第二中学要举办第三
届春节系列活动。

我们坚信通过此次丰富多彩的活动能够
让Maribor地区的人们更多地了解中国，
发现中国。一系列的活动包括中国哲学
家展；中国电影展播——《归来》；中
国结活动和中国剪纸活动等等，让人们
有机会切身体味中国文化，让一个原本
陌生且略带神秘的国度变得亲切有趣起
来。

中国周活动最后一项活动是新年晚会。
此次活动并非传统意义上的欢庆方式，
但是我们真诚地希望借此提升大家对中
国的了解，激发大家的兴趣，认识到文
化多样性的存在能让这个世界更加地丰
富多彩，魅力迷人。
 
mag. Ivan Lorenčič
Maribor第二中学校长



ODPRTJE 
RAZSTAVE 
Kitajski modreci

Kong Zi, Lao Zi, Zhuang Zi in Mo Zi so štirje 
pomembnejši kitajski filozofi, katerim je 
posvečena razstava Kitajski modreci. Živeli 
so v obdobju med 6. in 3. stoletjem pr. n. 
št., njihove filozofske misli pa so odličen 
prikaz drugačnosti kitajskega mišljenja. 
Avtobiografijam in kaligrafskim portretom 
so zato dodane še kratke filozofske zgodbe 
vsakega izmed filozofov. 

Kdaj: 
ponedeLjeK, 
25. januar 2016, 
ob 17.00

Kje: 
razstavIšče v 
avLI II. gImnazIje 
marIbor

Trajanje 
razsTave: 
25. januar–
10. februar 2016



DELAVNICA 
IZDELOVANJA 
KITAJSKIH 
VOZLOV
Izdelovanje vozlov sodi na Kitajskem med 
rokodelske umetnosti, za vozle, ki predstavljajo 
simbol Kitajske, pa se verjame, da prinašajo 
srečo. Na delavnici vas bomo naučili izdelati 
različne kitajske vozle in zapestnice, ki si jih 
boste lahko odnesli domov.  

Kdaj: 
toreK, 26. 
januar 2016, 
15.15–16.50

Kje: 
KonfucIjeva 
učILnIca (1d1)

delavnico 
vodijo: 
KItajsKI 
učIteLjIcI 
LIn HongxIa 
(zarja) In sun 
sHuo (zoja) 
ter učIteLjIca 
KItajščIne 
mojca seLjaK

obvezne prIjave na e-nasLov: mojca.seljak@druga.si



OGLED 
KITAJSKEGA 
FILMA 
vrnitev domov 

Režiser: Zhang Yimou
Igrajo: Li Gong, Daoming Chen, Huiwen Zhang
Podnapisi: angleški

Zgodba: Veličastna ljubezenska zgodba o 
prelomnih političnih dogodkih, kakor jo vidi 
velikan kitajskega filma Zhang Yimou. Lu in 
Feng sta predan zakonski par, ki se mora 
ločiti, ko Luja pošljejo v delavsko taborišče. 
Feng v istem času doživi nesrečo, v kateri 
izgubi spomin. Ko Luja v zadnjih dneh kulturne 
revolucije izpustijo domov, ga ne prepozna. 
Postane tujec v lastnem domu, a je odločen 
ženi pomagati in ji povrniti izgubljene spomine.

Kdaj: toreK, 2. 
februar 2016, 
ob 17.00

Kje: amfIteater 
II. gImnazIje 
marIbor

(归来 Gui lai), Kitajska, 2014, 109 min

obvezne prIjave na e-nasLov: mojca.seljak@druga.si



DELAVNICA 
KITAJSKIH 
REZANK
Izdelovanje rezank sodi na Kitajskem med 
rokodelske umetnosti, največ pa se jih izdela iz 
rdečega papirja v času praznovanja kitajskega 
novega leta. Med pogostejšimi motivi so 
pismenke za pomlad in  dvojno srečo ter 
različni živalski motivi. Na delavnici bomo 
izrezovali različne motive, od tistih  preprostih 
do zahtevnejših, svoje izdelke pa si boste 
lahko odnesli domov. 

Kdaj: 
četrteK, 4. 
februar 2016, 
15.15–16.50

Kje: 
KonfucIjeva 
učILnIca (1d1)

delavnico 
vodijo: 
KItajsKI 
učIteLjIcI 
LIn HongxIa 
(zarja) In sun 
sHuo (zoja) 
ter učIteLjIca 
KItajščIne 
mojca seLjaK

obvezne prIjave na e-nasLov: mojca.seljak@druga.si



PRAZNOVANJE 
KITAJSKEGA 
NOVEGA LETA
Kitajsko novo leto ali praznik pomladi je 
največji in najpomembnejši praznik, ki ga 
praznujejo Kitajci po vsem svetu. Praznovanje 
se prične prvi dan prvega meseca luninega 
koledarja in se po petnajstih dneh konča 
s praznikom lantern. Kitajsko novo leto 
zaznamuje rdeča barva, ki naj bi odganjala zle 
duhove in nesrečo. 

II. gimnazija Maribor letos že četrtič organizira 
praznovanje kitajskega novega leta. Na 
prireditvi se bodo s svojim znanjem kitajščine 
in kulturnim programom predstavili dijaki II. 
gimnazije Maribor in Gimnazije Ptuj, učenci 
OŠ Franceta Prešerna ter otroci iz Vrtca 
Slovenska Bistrica. Prireditvi bo sledila 
pogostitev s kitajsko hrano v šolski jedilnici.

Kdaj: 
sreda, 10. 
februar 2016, 
ob 17.00

Kje: 
amfIteater 
II. gImnazIje 
marIbor




