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Ustvarjalnost posameznika v današnjem hitro spreminjajočem se času predstavlja 
ključni 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 pa le izven njega – žal velikokrat ostanejo 
neodkriti. Vloga šole je pri odkrivanju nadarjenosti zato lahko odločilna. 
Ustvarjalnost je za II. gimnazijo Maribor izjemno pomembna, zato posebno 
pozornost posvečamo odkrivanju in razvijanju ustvarjalnosti (tudi) izven pouka. 
Vzpostavili smo sistem izvenšolskih dejavnosti pod nazivom DrugaDruga, o njem 
pa lahko govorimo skorajda kot o šoli v šoli; 'PrvaDruga' namreč predstavlja redni 
program šole, ki poteka v obliki klasičnega pouka. V DrugaDrugi tako poteka več kot 
80 različnih dejavnosti z vseh področij ustvarjalnosti. V aktivnosti je vključena že več 
kot polovica dijakov, številni med njimi pa so v njej našli svojo poklicno usmeritev; 
brez DrugaDruge je 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, prav tako pa tudi sredstva, pridobljena na razpisih. Brez teh sredstev 
DrugaDruga ne bi mogla potekati v takem obsegu, zato vsem iskrena hvala. Veliko 
zaslugo za uspešno in razpoznavno DrugaDrugo moramo pripisati tudi učiteljem 
in zunanjim mentorjem, ki delu v dejavnostih posvečajo veliko časa in energije.
Upamo, da bomo z vašo pomočjo DrugaDrugo uspeli razvijati tudi v prihodnje in s 
tem omogočati razvoj ustvarjalnosti, ki je eden izmed osnovnih pogojev za razvoj 
uspešne in zadovoljne družbe.
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SAŠA MIKIĆ, spec., prof.,

koordinator projekta DrugaDruga

Izvenšolske dejavnosti so ena izmed najbolj prepoznavnih značilnosti II. gimnazije 
Maribor. Nekatere razvijamo in spodbujamo že več kot 25 let (English student 
theatre, Borec, literarna delavnica, prostovoljstvo itd.). Aktivnosti in dejavnosti 
so vključene v projekt, imenovan DrugaDruga. V okviru tega projekta delujejo 
krožki, dejavnosti, prireditve ter tekmovanja, kjer lahko dijaki pridobivajo znanja 
na področjih, ki jih zanimajo, in tako razvijajo svojo ustvarjalnost.
V šolskem letu 2018/2019 se je v okviru projekta izvajalo 85 dejavnosti, teh pa se 
je aktivno udeležilo in v njih sodelovalo 3.665 dijakov. 245 notranjih in zunanjih 
mentorjev je v vseh aktivnostih opravilo 8.871 ur dodatnega dela z mladimi na  2.453 
srečanjih in aktivnostih.
Programi, projekti in dejavnosti ter njihova uspešnost so obširno predstavljeni 
v brošuri Izvenšolske dejavnosti v šolskem letu 2018/2019 ki jo izdamo 
v septembru, objavljena pa je tudi na šolski spletni strani (www.druga.si). V brošuri 
pa predstavljamo tudi druge aktivnosti na šoli, kot so jezikovni tečaji in mednarodne 
izmenjave.

Poročilo koordinatorja projekta
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http://www.druga.si
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 f MentorICI:  
POLONA KIKER, vodja programa; 
TJAŠA LEPOŠA

 f Št. srečanj, Št. ur:  
24, 2 skupini - vsaka skupina 12 srečanj, 
skupno 24 srečanj

 f Št. udeleženCev: 18

ABC SPROŠČANJA -  
SPOPRIJEMANJE S STRESOM

Avtogeni trening je tehnika sproščanja, sestavljena iz 6 vaj, ki:
 f omogočajo zaščito pred stresom,
 f lajšajo bolečine,
 f zmanjšujejo stresni odziv,
 f dvigujejo raven energije,
 f izboljšujejo koncentracijo ter zmanjšujejo pogostnost napak pri učenju in delu,
 f zmanjšajo pogostnost glavobolov,
 f lajšajo nespečnost.

Avtogeni trening je predvsem tehnika globinskega sproščanja. Gre za zelo preprosto, 
vendar učinkovito obliko samohipnoze oziroma pasivne koncentracije. Toda 
ta preprostost utegne biti zavajajoča, saj vadba zahteva sistematičnost, potrpežljivost 
in osredotočenost. Če vadimo sistematično, lahko dosežemo občutno globinsko sprostitev.

 f oCena uspeŠnostI
V 12 tednih so se dijaki  naučili vseh 6 vaj, ki so jih nato lahko brez težav uporabljali sami.
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 f MentorICa: VESNA VERVEGA

 f Št. srečanj, Št. ur: 10, 30

 f Št. udeleženCev: 16

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

K dejavnosti se je prijavilo 16 dijakov in ti so se udeleževali vseh aktivnosti celo šolsko leto. 
Dejavnosti, ki smo jih realizirali: 

 f Obisk Hiše EU in Državnega zbora (28. 1. 2019):
 f dijaki so spoznali delovanje parlamenta in delovnih teles,
 f sprejeli so jih predsednik DZ, predsednik Odbora za izobraževanje in vodja poslanske 
skupine ter jim predstavili svoje delo in odgovarjali na njihova vprašanja,

 f izvedli smo simulacijo razprave na matičnem delovnem telesu,
 f v Hiši EU so spoznali osnovno mrežo in delovanje inštitucij EU.

 f Delavnica Inštituta za preučevanje enakosti spolov (11. 2. 2019):
 f dijaki so razpravljali o spolnih stereotipih pri zaposlovanju mladih, iz razprave pa je 
nato nastala namizna igra, ki jo bo Inštitut izdal v kratkem.

 f Razprava na seji Odbora za izobraževanja v DZ (27. 2. 2019):
 f dijaka Anej Podgorelec in Benjamin Gorišek sta zastopala skupino v Državnem zboru 
na seji Odbora za izobraževanje in razpravljala o Peticiji za spremembo šolskega 
sistema.

 f Delavnica: Aktivno državljanstvo med mladimi v izvedbi Akademije za politični 
menedžment (18. 3. 2019):

 f dijaki so bili seznanjeni z osnovnim konceptom aktivnega državljanstva ter načini 
vključevanja in udejstvovanja (participacije),

 f pripravili so predloge in jih poslali na ustrezne državne inštitucije.
 f Pogovor z mirovniki (8. 4. 2019):

 f dijaki so sprejeli skupino mirovnikov, ki je potovala od Berlina do Sirije in nazaj, 
se srečevala z različnimi skupinami ljudi in jih seznanjala z nesmiselnostjo vojn.

 f oCena uspeŠnostI
Ocenjujem, da so dijaki odlično opravili vse aktivnosti. Kljub temu da smo načrtovali 
še nekaj okroglih miz, ki jih iz objektivnih razlogov nismo uspeli realizirati, smo naredili 
korak naprej v aktiviranju mladih državljanov.
Zadovoljna sem, da so se odzivali hitro in da so se znali zelo dobro pripraviti na aktualne 
izzive in problematiko, ki jo ne moremo načrtovati vnaprej (npr. udeležba na seji Odbora 
v DZ).
Ker menim, da je mlade treba vključevati v vse sfere političnega odločanja in udejstvovanja 
tako na državni kot tudi na lokalni ravni, bomo s to dejavnostjo nadaljevali.
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V okviru krožka smo se dobivali z dijaki, ki jih astronomija še posebej zanima. Delovanje 
krožka je potekalo tako, da smo najprej usvojili nekaj teoretičnega znanja o vesolju. 
Predavanja so bila primerna tudi za tiste, ki so se z vesoljem srečali prvič. Nato smo 
znanje začeli nadgrajevati; ko smo usvojili osnovne pojme, smo se začeli pripravljati 
na astronomska opazovanja. Dijakom sem najprej razložil teoretično ozadje, kaj bomo 
opazovali, nato pa smo teorijo prenesli v prakso. Z dijaki smo se s teleskopi odpravili 
v naravo. Opazovali smo Luno, planete in galaksije. Poleg opazovanja smo skupaj naredili 
tudi fotografije, ki smo jih kasneje pri krožku obdelali. Torej je krožek resnično tak, 
da si dijaki širijo znanje na vseh področjih, tako fizikalnem, astronomskem kot tudi 
računalniškem.

 f oCena uspeŠnostI
Ocenjujem, da je krožek zelo dobro nastavljen, vsakič je bilo namreč prisotnih več dijakov. 
Izboljšave so vsekakor še možne, dejavnost bom naslednje šolsko leto tudi popravil 
oziroma dopolnil. Mnenje dijakov je bilo zelo pozitivno, kajti vesolje je tema, ki je resnično 
zelo obsežna, na žalost pa pri rednem pouku zanjo ni dovolj časa.

 f Mentor: MATJAŽ ČRČEK

 f Št. srečanj, Št. ur: 22, 44

 f Št. udeleženCev: 15

ASTRONOMSKI KROŽEK

V šolskem letu 2018/2019 se je 30 dijakov 1. in 2. letnika udeležilo angleškega bralnega 
tekmovanja Bookworms 2018/19.
Dijaki so prebrali tri predpisane knjige, rešili spletne vprašalnike o vsaki prebrani knjigi 
in se potegovali za lepe nagrade.
Čas tekmovanja si dijaki izberejo sami, saj lahko tekmujejo od meseca novembra do marca. 
Tekmovanje je v celotni spletno, ob prijavi dijaki dobijo kode, s katerimi dostopajo 
do spletnih vprašalnikov, preprosto in hitro.
Dragi dijaki in drage dijakinje, ne pozabite: 'Reading is dreaming with open eyes.
And always read a lot and dream big! : )' In medtem ko to počnete, lahko osvojite tudi lepo 
nagrado: izlet v London!

 f oCena uspeŠnostI
1 dijakinja je dosegla zlato priznanje, 15 dijakov srebrno, 4 dijakinje bronasto priznanje, 
ostali so dobili potrdilo o sodelovanju.
Ocenjujem, da je bila bralna značka uspešna, gotovo pa lahko naslednje šolsko leto 
za branje v angleškem jeziku navdušimo še več dijakov.

 f MentorICa: JASNA SUKIČ

 f Št. srečanj, Št. ur: 10, 20

 f Št. udeleženCev:  
30 DIJAKOV 1. IN 2. LETNIKA

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA BOOKWORMS
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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.

 f oCena uspeŠnostI
Biološka delavnica dijakom, ki jih zanimajo biološke vsebine, ponuja sproščeno 
pridobivanje dodatnega znanja na področju biologije. Izkazala se je za uspešno, saj 
imajo dijaki možnost delati v manjših skupinah in z nadstandardno opremo, ki se jo pri 
pouku manj uporablja, ker je težje nadzorovati pravilno uporabo ali ker tovrstne opreme 
za izvedbo vaj pri rednem pouku, kjer je dijakov bistveno več, ni dovolj. Dijaki pri 
tovrstnem delu v manjših skupinah statistično ovrednotijo rezultate in v večjem obsegu 
razvijajo ideje za izboljšanje ali načrtovanje novih eksperimentov.

 f MentorICa: BERNARDA DEVETAK

 f Št. srečanj, Št. ur:  
10, 20 + 14 PRIPRAVE

 f Št. udeleženCev: 10

BIOLOŠKA DELAVNICA
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V letu 2018‒19 je Borec pod uredniško taktirko Vida Milakoviča in Julije Koletnik izdal 
4 redne številke z naklado po 200 izvodov. Prav tako je v februarju izšla posebna številka: 
InfoBorec za potrebe informativnega dne na naši šoli. Za vsako številko je pisalo okoli 
20 dijakov – novinarjev od 1. do 4. letnika. S pisci smo se v pripravah za vsako številko 
posebej srečali od 1- do 3-krat, med nastajanjem vsake pa smo bili seveda ves čas 
v stiku tudi preko elektronske pošte in družabnih omrežij. Vsi tiskani izvodi so v celoti 
pošli. V času, ko tiskani mediji izgubljajo veljavo, je to izjemen dosežek, še toliko bolj 
občudovanja vredno pa je, da na II. gimnaziji Maribor šolski časopis deluje že 26 let in na 
leto izda toliko zgodb, reportaž, kritik in mnenjskih člankov v tiskani obliki. 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. Z Borcem tako spoznavamo šolsko dogajanje, kritične poglede na šolo in odzive 
na dogodke na šoli. Posebej se trudimo, da imajo prispevki tisto značilno dijaško iskrivost 
in ostrino, ki je v odraslih letih na takšen poseben način ne zmoremo več, in tako ponujajo 
tudi povratno informacijo nam, učiteljem, in snovalcem šolskega dogajanja. 

 f oCena uspeŠnostI
Uspešno.

 f Mentorja:  
TONI KLIS, TINA MOJZER

 f Št. srečanj, Št. ur:  
11, Mentor: 50; 35 (skupaj 750)

 f Št. udeleženCev: 20

ŠOLSKI ČASOPIS BOREC
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V okviru Debatnega kluba II. gimnazije so se dijaki srečevali enkrat tedensko po 3 ali 4 ure. 
Pred turnirji, ki so praviloma enkrat mesečno, so bila srečanja pogostejša in daljša. 
Že od začetka imamo navado, da izkušenejši debaterji uvajajo mlajše – jim svetujejo pri 
pripravah in izvedbi debat. Srečanja sta moderirala in vodila tudi Rok Hafner, ki je trener 
naših debaterjev, in občasno Lucija Ivanuša kot sodnica. Na začetku pa smo izvedli tudi 
dvodnevni intenzivni seminar, ki ga je vodil Miha Andrič (ZIP Slovenija).
Razloge za svojo predanost debati dijaki le s težavo opišejo, večinoma pa pravijo, da je 
to življenjski slog. Poleg tega da so po nekaj letih v javnem nastopanju v slovenskem 
in angleškem jeziku že pravi stari mački, znajo sprejemati nasprotna mnenja 
in argumente, so vešči natančnih metod raziskovanja iz različnih virov in sposobni 
karseda hitro iskati nove ideje ter odgovarjati nanje, se pri vsem tem tudi zabavajo 
in spoznavajo sorodne duše z drugih slovenskih in tujih srednjih šol. Z udeležbo v klubu 
postajajo odgovorni misleči svetovljani, ki bodo morda nekoč tako kot marsikateri debater 
čez lužo postali veliki na področjih, ki premikajo gore in obračajo svet. 
Letos smo se udeležili 4 srednješolskih turnirjev na državni ravni, ki so potekali na Gimnaziji 
Vič, II. gimnaziji Maribor, Gimnaziji Celje – Center in Gimnaziji Ledina. Prav tako smo 
se udeležili 3 srednješolskih mednarodnih turnirjev: v Zagrebu, Ljutomeru in Pragi. 
Debatni klub II. gimnazije že nekaj let sodi med najboljše slovenske klube, zato se nekaj 
naših dijakov vsako leto uspe kvalificirati v slovensko debatno ekipo za svetovno 
prvenstvo. Letos sta v nacionalni ekipi Matevž Rezman Tasič in Ema Žagar. 
Ker je naš cilj udeležba na večjih mednarodnih turnirjih, kjer je konkurenca večja in so 
debate kakovostnejše in zanimivejše, debatiramo v angleščini, čeprav se zadnja leta 
udeležujemo tudi turnirjev v slovenščini.

 f oCena uspeŠnostI
Debatno sezono ocenjujem kot izjemno uspešno, saj so dijaki zelo napredovali, 
o uspešnosti pa pričajo tudi doseženi rezultati debatne sezone:

 f ekipna zmaga v kategoriji Novice na mednarodnem turnirju v Zagrebu,
 f prva tri mesta v kategoriji Novice za najboljšega govorca na mednarodnem turnirju 
v Zagrebu, 

 f druga ekipa se je kot 8. uvrstila (izmed 15) v osmino finala na mednarodnem turnirju 
v Zagrebu, 

 f drugo mesto – ekipno na mednarodnem turnirju v Ljutomeru,
 f tretje mesto posamično – najboljši govorec na mednarodnem turnirju v Ljutomeru,
 f uvrstitev v osmino finala na mednarodnem turnirju v Pragi ter najboljša slovenska 
ekipa na tem turnirju.

Na turnirjih na državni ravni smo dosegali 2. mesta – ekipno in imeli zmeraj kar nekaj 
govorcev med najboljših deset.
Dijaki in trener so z delom, napredkom in rezultati zadovoljni. Vsekakor pa so ambicije 
za naslednje šolsko leto še večje.

 f Mentorja:  
ANDREJA MIKLUŠ, ROK HAFNER

 f Št. srečanj, Št. ur:  
30 + debatni turnirji, 254

 f Št. udeleženCev: 20–25

DEBATNI KLUB II. GIMNAZIJE MARIBOR
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Drug'orkester združuje sedanje in bivše dijake II. gimnazije Maribor ter dijake nekaterih 
drugih šol, ki dosegajo dovolj visok nivo igranja in opravijo avdicijo za sodelovanje 
v orkestru.
Orkester je v minulem šolskem letu pripravil dva programska sklopa, in sicer je nastopil 
na božičnih koncertih II. gimnazije Maribor skupaj s šolskim zborom ter na letnem 
koncertu, za katerega je pripravil celovečerni program. Ta je bil ponovljen na Art kampu 
v okviru Festivala Lent.
Na letnem koncertu smo z izborom skladb skušali odgovoriti na vprašanje 'Ali je smisel 
popularne glasbe res, da gre hitro v uho?' Prvi del koncerta je tako vseboval kompleksnejše 
rockovske skladbe, ki so navdih najverjetneje dobile pri klasični glasbi – izvajali smo dela 
skupin Pink Floyd, Muse, Metallica, The Beatles in Queen. V drugem delu koncerta smo 
zaigrali krajše skladbe – radijske hite skupin The Beatles, Van Halen, Pepel in kri, LaBelle, 
Isaaca Hayesa in Billa Contija.
Vodja projekta, avtor programa letnega koncerta in avtor aranžmajev je bil Nikolaj Sajko, 
namestnik soločelista v Simfoničnem orkestru SNG Maribor, koncerte je dirigiral Miha 
Petkovšek, fagotist, član orkestra Slovenske filharmonije, mentorica godalnemu delu 
orkestra pa je bila violistka Eva Koprivšek.

 f oCena uspeŠnostI
Letošnja edicija orkestra se je izkazala za zelo uspešno: orkester je štel 42 članov – največ 
doslej – in igral na visokem nivoju. K temu je prav gotovo pripomogla nova mentorska 
moč – dirigent Miha Petkovšek in violistka Eva Koprivšek.

 f MentorjI:  
MAG. NIKOLAJ SAJKO, vodja programa; 
MIHA PETKOVŠEK, dirigent,  
EVA KOPRIVŠEK, mentorica godalne 
sekcije,  
TAMARA ŠIŠKO, koordinatorka

 f Št. srečanj, Št. ur: 28, 180

 f Št. udeleženCev: 42

DRUG'ORKESTER
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Po opravljeni avdiciji in izboru igralskega ansambla smo septembra 2018 pričeli 
z različnimi gledališkimi vajami (dihanje, izgovorjava, gibanje), vmes pa besedilo, tj. 
dramo Henrika Ibsena Nora (Hiša lutk), priredili in napravili dramaturgijo. Postopoma 
so se pričele bralne vaje, kaj kmalu pa smo dramo tudi postavili na oder in pričeli s t. i. 
vajami aranžirkami. Vmes smo pripravljali tehnično podobo prestave (izdelovanje scene 
in scenskih rekvizitov, glasbena, svetlobna in zvočna podoba predstave, kostumografija, 
oblikovanje likovne podobe – gledališki listi, plakati).
Predstavo je gledališče Druga scena krstno uprizorilo 28. februarja 2019 v Amfiteatru II. 
gimnazije Maribor in tam izvedlo še 5 ponovitev; zadnja je bila na sporedu 22. maja 2019. 
S predstavo smo se uvrstili tudi na dva državna festivala: 19. aprila 2019 smo nastopili 
v Ljubljani v Cankarjevem domu na festivalu Transgeneracije, 17. maja 2019 pa smo 
se udeležili še državnega srečanja Vizije v Novi Gorici.

 f oCena uspeŠnostI
Za nami je daleč najuspešnejša sezona doslej. Prvikrat smo se udeležili državnih srečanj 
in bili na obeh nagrajeni. Na državnem festivalu Transgeneracije je mentor skupine 
Drago Meglič prejel nagrado za najboljšega mentorja, na državnem srečanju Vizije v Novi 
Gorici pa je dijakinja Lana Krmelj, sicer režiserka predstave, prejela nagrado za najboljšo 
priredbo in dramaturgijo.

 f MentorjI:  
DRAGO MEGLIČ, vodja programa, 
sodelujoča mentorja:  
JAN KRMELJ, JANI KANCLER

 f Št. srečanj, Št. ur: 40, 150

 f Št. udeleženCev: 13

DRUGA SCENA
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Tema Festivala Drugajanje 2018 je bilo iskanje intime na presečišču lokalnega 
in globalnega vse od velikih svetovnih zgodb kot je Antigona Mateja Ferlina do izgubljene 
zgodbe neke Margarete do preformansa Siniše Laboviča. Predstave so dijakom 2. letnikov 
odprla vrata v drugačen tip gledališča. 
Dijaki so bili na predstave pripravljeni z uvodno razlago, tako da so lahko predstave lažje 
sprejemali in razumeli.

 f Mentor: IVAN LORENČIČ

 f Št. srečanj, Št. ur:  
6, 4 predstave

 f Št. udeleženCev: 200

DRUGAJANJE

Dejavnost Drugega Fotokluba je fotografsko spremljanje dogajanja na šoli. Gre zlasti 
za praktično dejavnost, zato se s teorijskimi vidiki fotografije – takšna je npr. uporaba 
velikosti zaslonke – srečujemo neposredno med fotografiranjem; tako se ostri oko 
fotografa.
Na šoli ni prireditve, srečanja in obšolskega dogodka, ki ga fotografsko ne bi 
dokumentirali. Na šolski spletni strani so v Utrinkih zbrani tako rekoč vsi dogodki, 
ki so se zvrstili med šolskim letom. Fotografi so bili prisotni na predstavi EST in s 
fotografskim objektivom prikazali zgodbo iz muzikala Sen kresne noči. Upodobili 
so iskanje iz sveta čustev, ki sta jo v gledaliških predstavah uprizorili dijaški skupini 
Druga scena in Gnosis. S fotografijami so predstavili dijaško ustvarjalnost na koncertih 
Drug'orkestra in kulturnem maratonu. S fotoaparati so bili prisotni tudi na številnih 
drugih dogodkih; zabeležili so glasbeni večer s člani skupine Koala voice, pogovor 
z ustvarjalci filmske produkcije na Drugi, na Prešernovi proslavi, na predavanjih uspešnih 
nekdanjih drugogimnazijcev, dnevu frankofonije, maturantskem plesu, podelitvi ključev 
najuspešnejšim drugogimnazijcem, ravnateljevem sprejemu dijakov, ki so sodelovali 
na mednarodnih tekmovanjih, sprejemu prvošolcev na začetku in proslavi dneva 
državnosti na koncu šolskega leta. Skratka, na šoli se je zvrstila vrsta dogodkov, s tem 
pa tudi veliko priložnosti za izgradnjo fotografske spretnosti in znanja. 

 f oCena uspeŠnostI
Dejavnost Drugega fotokluba ocenjujem kot zelo uspešno. To potrjujejo objave na šolski 
spletni strani.

 f Mentor: MATEVŽ RUDL

 f Št. srečanj, Št. ur: 35, 140

 f Št. udeleženCev: 5

DRUGI FOTOKLUB
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EKOLOŠKA SKUPINA  
II. GIMNAZIJE MARIBOR

Oktobra 2018 smo ob svetovnem dnevu živali izvedli dobrodelno akcijo Darilo zapuščenim 
živalim. Zbirali smo prostovoljne prispevke, odeje in hrano za živali, obiskali Zavetišče 
za živali Maribor in mu predali donacijo.
Tradicionalne so delavnice Zdravo z Drugo, na katerih so dijaki z izdelavo naravne 
kozmetike in s peko peciva v šoli sodelovali v dobrodelni akciji. Obenem so pridobili nekaj 
naravoslovnega znanja in se ozavestili, kako izbirati kakovostne sestavine za kozmetiko 
in hrano. 
Izvedli smo šolsko tekmovanje v ekokvizu; dva najbolje uvrščena dijaka sta se udeležila 
državnega tekmovanja in oba dosegla zlato priznanje.
Mentorice smo spodbudile dijake k raziskovalnemu delu. Nastale so kar tri kakovostne 
naloge s področja varstva okolja; z njimi so dijaki sodelovali na natečaju Mladi za napredek 
Maribora, se uvrstili na državno tekmovanje in dosegli dve srebrni in eno bronasto 
priznanje.

 f oCena uspeŠnostI
Ponosni smo na naše raziskovalce in uspešne tekmovalce v ekokvizu. Veseli smo dobrega 
sodelovanja dijakov na delavnicah Zdravo z Drugo in njihove pripravljenosti pomagati 
na dobrodelnih akcijah.
Pogrešamo več samoiniciativnosti dijakov. Če bi sodili po množičnem odhodu od pouka 
na ekoprotest v petek, 15. 3. 2019, imamo ogromno potencialnih ekologov, a sami niso 
predlagali niti ene akcije.

 f MentoICe:  
SANJA CVAR, ANITA MUSTAČ, DARJA 
KRAVANJA, LEONIDA SERDINŠEK 
GRIČNIK

 f Št. srečanj, Št. ur: 20, 95

 f Št. udeleženCev: 30
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V letošnjem šolskem letu je bilo prvič toliko predlogov, da jih nekaj nismo uspeli 
realizirati, saj so se časovno prekrivali. Z nekaterimi zunanjimi sodelavci je bilo 
dogovorjeno, da jih poizkušamo realizirati v naslednjem šolskem letu, kot je na primer 
razstava Doma Lizike Jančar, prav tako nismo uspeli realizirati razstave o Maistru 
in stoletnici dogodkov v Mariboru.
Ostalo je bilo realizirano, čeprav je bilo treba večkrat spreminjati razpored prireditev, 
v nekaj primerih pa so posamezne razstave potekale sočasno na fizično ločenih delih 
razstavišča, kar omogočata velikost avle in ustrezno število panojev.
Osebno sem sodeloval tudi pri ocenjevanju prispelih fotografskih kolekcij na Prešernovem 
natečaju, nagrajene kolekcije pa so bile skupaj z likovnimi deli tudi razstavljene.

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
Razen prej navedenih dveh predvidenih razstav je bilo vse ostalo realizirano. Razstave 
so sicer postavljene različno dolgo, vendar tako, da si jih lahko razen dijakov ogledajo tudi 
drugi obiskovalci šole, predvsem starši v času govorilnih ur.

 f MentorjI: VILJEM PODGORŠEK 
v sodelovanju z NATALIJO ČRNČEC 
in v enem primeru s PETRO ČEH ter 
z MOJCO SELJAK in ZDENKO KEUC

 f Št. srečanj, Št. ur: V šolskem letu 
postavljenih 8 različnih razstav v avli šole. 
Skupno porabljenih 30 ur za dogovarjanje in 
postavitev razstav in njihovo pospravljanje.

 f Št. udeleženCev: Poleg navedenih 
sodelavcev še dijaki in zunanji sodelavci, 
skupno okrog 25 oseb v vseh projektih.

VODENJE RAZSTAVIŠČA V AVLI ŠOLE
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Konec avgusta 2018 so potekale intenzivne priprave na gostovanje v Sarajevu 
(Juventafest) z muzikalom Sen kresne noči. V septembru smo pričeli z 2. sezono muzikala 
Sen kresne noči in od septembra 2018 do aprila 2019 odigrali 32 predstav. Z muzikalom 
smo septembra 2019 gostovali v Sarajevu v sklopu mladinskega gledališkega festivala 
Juventafest (1 predstava) in februarja 2019 v večnamenski dvorani v Ljutomeru 
(4 predstave). V mesecu oktobru 2018 smo izvedli avdicijo za nove člane. Sprejeli 
smo 20 novih članov in jih v sklopu rednih vaj vključili v pripravljalni program, ki so 
ga zaključili s končnim preizkusom znanja petja, plesa in igre. S pripravami na novi 
muzikal smo pričeli marca 2019. Intenzivne vaje smo imeli 24. 6.‒3. 7. Poskrbeli smo tudi 
za promocijske tiskovine za prodajo muzikala šolam. Novi muzikal bomo konec avgusta 
predstavili tudi na kulturnem zajtrku v Cankarjevem domu kot promocijo za gostovanje 
januarja 2020. Konec avgusta so načrtovane ponovne intenzivne vaje za novi muzikal. 
Premiera bo konec oktobra 2019.
O MUZIKALU: Dogajanje je postavljeno na dvor grofa Almavive v čas pred francosko 
revolucijo na jug Španije, v sončno, temperamentno Andaluzijo. V uverturi spoznamo 
predzgodbo glavnega junaka Figara, ki ga kot dojenčka z dvora ukradejo cigani. Kot mlad 
fant se odpravi v svet. Pot ga pelje v Sevillo, kjer prične delati kot brivec. Grof Almaviva 
mu ponudi delo na svojem dvoru. Figaro mu pomaga osvojiti srce mlade Rosine, sicer 
zaročenke doktorja Barthola. Grof se poroči z Rosine, Figaro pa se zaroči z njeno spletično 
Suzano, s katero načrtujeta srečno prihodnost, toda vmeša se grof, ki želi zapeljati 
Suzano. Sledi vrsta zmešnjav, zamenjav, spletk in zapletov, saj ga grofica in Suzana želita 
naučiti lekcije iz zvestobe. Medtem francoske vstaje dosežejo tudi španski dvor. Svetovna 
zvezda, glasbenik in komponist Wolfgang Amadeus Mozart se mudi na svoji evropski 
turneji in potrdi nastop na dvoru grofa Almavive. Preteklo spletkarjenje Figara pripelje 
pred sodišče, kjer odločajo o pogodbi, po kateri je Figaro obljubil svojo roko dvorni 
oskrbnici Marceline, če ji ne vrne izposojenega denarja. Odločitev sodišča je razveljavljena, 
ko ugotovijo, kdo so Figarovi starši. Grofici in Suzani uspe končna potegavščina z grofom 
in s Figarom, zmaga ženska pretkanost. Kljub vsemu grofica grofu odpusti, Figaro 
in Suzana pa se končno poročita. K vrhuncu slavja prispeva maestro Mozart, ki v vsej 
lepoti te velike zmešnjave najde navdih za svojo novo opero, Figarovo svatbo.

 f MentorjI:  
MAJA PIHLER STERMECKI (umetniški vodja 
programa, koordinatorica, koreografinja, 
asistentka režije, dramaturginja, priredba 
scenarija), MATJAŽ LATIN (režiser), VILIJEM 
BABIČ (zborovodja), IVAN LORENČIČ 
(producent), EMIL PEČNIK (lektor), 
JURE TACER (vodja tehnike, Inspicient, 
scenograf), MIRA STRNAD (kostumografija), 
SEBASTIJAN DUH (produkcija glasbenih 
matric), URBAN BERČIČ (svetlobni design), 
JAKA ŠTRUC (oblikovanje zvoka), TAMARA 
MITHANS (booking), ROBERT ROŠKER 
(oblikovanje tiskovin), MATEVŽ RUDL – 
fotografija

 f Št. srečanj, Št. ur:  Intenzivne 
priprave na gostovanje v Sarajevu 
(Juventafest) – Sen kresne noči: 10 režijskih, 
koreografskih in pevskih vaj. Redne vaje 
za muzikal Sen kresne noči: 60 režijskih, 
redne vaje za muzikal Figarova svatba: 
60 režijskih Intenzivne vaje za muzikal 
Figarova svatba: 25 režijskih, koreografskih 
in pevskih vaj.   

ENGLISH STUDENT THEATRE  
Muzikal SEN KRESNE NOČI (2. sezona) 
Muzikal v pripravi: FIGAROVA SVATBA

Avdicije za nove člane: 4 srečanja. Avdicije za vloge v novem muzikalu: 6 srečanj. Število rednih 
predstav v Amfiteatru II. gimnazije Maribor (za OŠ in SŠ, za izven): 27 predstav. Gostovanja: 
Juventafest Sarajevo (september 2018): 1 predstava, Ljutomer (februar 2019): 4 predstave. 
Intenzivne priprave za Sarajevo: 60 ur režijskih, koreografskih in pevskih vaj. Redne vaje: 300 
ur režijskih, koreografskih in pevskih vaj. Intenzivne vaje: 150 ur režijskih, koreografskih in pevskih 
vaj. Trajanje predstave: 2 h 30 min + 2 h 30 min predpriprave, trajanje avdicije (1 srečanje): 3 h

 f Št. udeleženCev: 45 igralcev, 20 članov tehnične ekipe
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Instagram  je naše najuspešnejše omrežje, vsaka objava ima povprečno 170 všečkov, vse 
objave enega tedna so vidne približno 30.000-krat, v tednu z več objavami tudi 53.000-krat 
(npr. 19. 6.–25. 6. 2019) 
Imamo 1916 sledilcev in 1074 objav (na dan 26. 6. 2019).
Facebook ima 4.256 sledilcev (na dan 26. 6. 2019). Ugotavljam, da dijaki tega omrežja 
ne uporabljajo več tako intenzivno, saj doseg objav pada – v enem tednu so objave vidne 
cca. 5.000-krat. 
Naši posnetki na YouTubu imajo čez 142.000 ogledov in skoraj 200 naročnikov. Ta kanal 
počasi ne bo več dejaven, ker imajo naši dijaki uspešen in zelo aktiven krožek Videokrožek 
DGM. Letos je bilo objavljenih videov v primerjavi s prejšnjimi leti manj ravno zaradi 
našega krožka, ki pokriva video vsebine.
Spletna stran je najkoristnejši vir šolskih informacij, trudimo se, da so vsi dogodki 
in novice objavljene takoj, prav tako se zavedamo pomembnosti posodabljanja, zato 
skrbimo tudi za to. Letos smo posodobili naslovno stran – je preglednejša in vizualno 
privlačnejša. Čaka nas še prenova nekaterih pomembnih zaznamkov (npr. dejavnosti).
Naše najuspešnejše objave 2018/2019

 f INSTAGRAM: fotografije predaje ključa – objava je bila videna 6.163-krat (objavljeno 21. 
maja 2019)

 f FACEBOOK: fotografije z mednarodnega tekmovanja naravoslovnih ved MEF 
v Carigradu – objava je bila videna 4.569-krat (objavljeno 10. maja 2019).

 f YOUTUBE: najbolje gledan posnetek je video iz muzikala Sen kresne noči – 1.119 
ogledov (objavljeno 19. oktobra 2018).

 f oCena uspeŠnostI
Virtualni šolski svet je glede na odzive in potrebe nujen, zato se moramo truditi 
za ažurnost, pestrost in živost vsebin.

 f MentorICa:  
NATAŠA PREGLAU BORKO

 f Št. srečanj, Št. ur:  
VSAKODNEVNO UREJANJE, ca. 250 ur

 f Št. udeleženCev:  
Dijaki in profesorji preko e-pošte pošiljajo 
gradivo za objavo, administratorka tudi 
sama izbiram različne vsebine, ki niso 
neposredno povezane s šolo

FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, 
ŠOLSKA SPLETNA STRAN
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V šolskem letu 2017/2018 smo po večletnem premoru znova ustanovili fotografski krožek. 
Glavni razlog za to je predstavljalo veliko povpraševanje po fotografiji, ki bi presegala 
okvire reportažnega fotografiranja šolskih dogodkov, ki ga dijakom nudi krožek Druga 
TV. Namen krožka je raziskovanje fotografije kot medija za ustvarjalno izražanje. Velik 
poudarek dajemo učenju pravilne fotografske tehnike, ki je osnova praktičnemu delu. 
To poteka v obliki skupinskih delavnic na terenu in tematskih projektov, ki zahtevajo 
samostojno ustvarjanje udeležencev. Fotografije nato skupaj analiziramo in tako 
zbiramo izdelke za razstave in fotografske natečaje. V prihodnosti načrtujemo tudi 
delavnice z gostujočimi predavatelji in sodelovanje s Fotoklubom Maribor. Ob začetnem 
spoznavanju tehničnih in teoretičnih osnov srečanja potekajo tedensko, praktične 
delavnice pa kasneje izvajamo po dogovoru in so pogosto večurne. Ob zaključku šolskega 
leta smo v avli pripravili pregledno razstavo fotografij članov krožka, ki so nastale v tem 
šolskem letu.

 f oCena uspeŠnostI
Glede na kakovost fotografij pregledne razstave in dejstvo, da je krožek letos deloval 
prvič, ocenjujem, da je bil program izveden uspešno. Možnosti izboljšav vidim predvsem 
v večjem individualnem razvoju ustvarjalnosti članov z delom na celoletnih samostojnih 
projektih.

 f MentorICa: PIA GOLOB

 f Št. srečanj, Št. ur: 12, 35

 f Št. udeleženCev: 17

FOTOGRAFSKI KROŽEK
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Primarna naloga foto- in videokrožka, ki ima eno najdaljših zgodovin med dejavnostmi 
v šoli, je dokumentiranje dogodkov in aktivnosti, ki se izvajajo v okviru šole. Tako so bili 
člani krožka v tem šolskem letu prisotni na skoraj vseh dogodkih in objavili več kot 
112 galerij fotografij in 10 videoprispevkov. Ob delu dijaki pridobivajo izkušnje in pilijo 
umetniško žilico. Da so lahko pri svojem delu karseda ustvarjalni, jim nudimo materialne 
pogoje v obliki šolske opreme in dostop do aktualnih programskih rešitev. Organiziramo 
tudi različne delavnice in tečaje, na katerih se naučijo uporabe opreme in programov 
za obdelavo fotografij ali videa.

 f oCena uspeŠnostI
Delo krožka je bilo izredno uspešno, saj je pokrival vse najpomembnejše dogodke. Želeli 
bi si več videovsebin, pomanjkanje teh je moč pripisati majhnemu interesu za montažo 
posnetkov. Stanje bomo skušali izboljšati z aktivnostmi nekajkrat mesečno, kar bo bolj 
povezalo člane krožka in povečalo občutek pripadnosti dejavnosti, ki ga sedaj primanjkuje.

 f Mentorja:  
MITJA OSOJNIK,  
PATRIK REK

 f Št. srečanj, Št. ur: 8, 16

 f Št. udeleženCev: 13

FOTOKROŽEK IN VIDEOKROŽEK
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Od oktobra 2018 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 1-krat tedensko po 2 uri. Z dijaki 1. in 2. letnikov smo letos brali: Le Petit 
Prince  in Intrigue au cirque. S 3. letniki in 4. letniki pa Le piano de Margot in Le fantôme 
de l'opéra. 
Nekateri dijaki so si kupili svoje knjižice, drugi so si jih sposodili v šolski knjižnici. 
S pomočjo sodelovanja v Rat de bibliothèque na naši šoli prispevamo tudi k širjenju 
nabora knjig v francoščini na šolskih policah v naši knjižnici.
Na naših srečanjih spodbujamo bralno kulturo. In sicer: 

 f Razvijamo jezikovne kompetence (predvsem bralno razumevanje francoščine).
 f Zainteresiranim dijakov nudimo dodatno aktivnost za doseganje višje ravni znanja.
 f Pripravljali smo se na tekmovanje, ki je bilo aprila 2019.

Tudi letošnjega tekmovanja so se naši dijaki številčno udeležili in bili   zelo uspešni!
Čestitamo!

 f oCena uspeŠnostI
Bralna značka iz francoščine je zelo dobro sprejeta in obiskana s strani dijakov. Ocenjujem 
jo kot zelo uspešno, saj dijake dodatno motivira k branju francoske literature in odkrivanju 
francoske ter frankofonske kulture.

 f MentorICa: KARMEN KAUČIČ

 f Št. srečanj, Št. ur: 20, 40

 f Št. udeleženCev: 30

FRANCOSKA BRALNA ZNAČKA
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Že tretje leto zapored je bil glavni cilj naše dejavnosti ustvariti kolektivno gledališko delo. 
Mentorici in dijakinje smo raziskovale, zbirale ideje, izvajale različne gledališke, predvsem 
improvizacijske aktivnosti ter na podlagi tega ustvarile uprizoritveno predlogo in jo 
s skupnimi močmi postavile na oder pod naslovom Mesto luči.
V letošnji gledališki skupini GTF je sodelovalo 10 nadebudnih dijakinj 1. letnika, ki so 
doprinesle nove ideje in svežino, predvsem pa veliko pozitivne energije in motivacije.
Dijakinje so po nevihti možganov in iskanju asociacij tudi v različnih delih in medijih 
ustvarile vsaka svoj karakter in ob preizkušanju teh karakterjev v improvizaciji je zrasla 
ideja za naše besedilo Cité des lumières (Mesto luči).
Mesto luči govori o svetu, v katerem je razslojena družba pravilo in je prehod v višje 
»kaste« možen le z opravljanjem sebičnih in nehumanih dejanj. Vendar prehod v višji 
položaj prinese tudi ugodnosti. Kaj pa se zgodi, ko se osebe iz različnih kast po naključju 
pričnejo pogovarjati in primerjati svoje življenje ter celo izvedo, da so bili včasih 
vsi enakopravni? Ali bodo zato želele spremembe? Se je višji sloj pripravljen odreči 
ugodnostim za svobodo in enakopravnost za vse? Ali bodo ljubezen, prijateljstvo, 
čuječnost, dobrosrčnost nekaterih vzbudila/prebudila toisto tudi pri drugih?

 f oCena uspeŠnostI
Odlično. Predstavo bomo ponovno igrali septembra v Ljubljani (Gimnazija Ledina) 
in oktobra na naši šoli.

 f MentorjI:  
MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ, 
vodja programa,  
DEJA ŽUNKO, sodelujoča mentorica

 f Št. srečanj, Št. ur: 50, 100 
(+ 80 ur na Festival FETLYF – Lycéens sur 
les planches v Franciji)

 f Št. udeleženCev: 10

FRANCOSKO GLEDALIŠČE
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»Drugačnost in različnost bogatita naš svet, spoštujmo drug drugega.«
V duhu tega slogana je 11. oktobra 2018 potekala prireditev »Au fil des nuages«, s katero 
so si dijaki 2. letnika s pomočjo plesa, igre z besedami in pantomime približali francosko-
nemški jezik. 
Te dejavnosti so v učilnici 1D4 kraljevale tudi 5. aprila 2019, ko je na šoli potekalo 
tekmovanje v pripravi francoskih slaščic Maracon d'or. Štiričlanska komisija je med 
17 kreacijami izbrala najboljše tri, te pa so se uvrstile na državno tekmovanje. V imenu 
žirije, ki sta jo sestavljala tudi profesor Jagodič in profesor Mikić (ki je izstopal s svojim 
strokovnim znanjem, a nas to niti ne preseneča), lahko povem naslednje:
»La créativité et la qualité des plats ont été très exceptionnelles. Nous avons été surpris 
par le grand nombre de participants qui ont présenté leur talent. Les pâtisseries ont 
montré un haut niveau de difficulté et de présentation. Les candidats se sont bien 
défendus face aux questions des jurys.«
»Ustvarjalnost in kakovost pripravljenega sta bili res izjemni, presenetilo nas je tudi 
število udeležencev, ki so predstavili svoj talent. Slaščice so kazale visoko stopnjo 
zahtevnosti priprave in estetske prezentacije. Tekmovalci so se dobro spopadali tudi 
z vprašanji žirantov.«
Gašper Bedenik je na državnem tekmovanju osvojil prvo nagrado.

 f oCena uspeŠnostI
Odlično. Svojo predstavo bomo ponovili septembra v Ljubljani (Gimnazija Ledina) 
in oktobra na naši šoli.

 f MentorICa:  
MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ

 f Št. srečanj, Št. ur: 12, 36

 f Št. udeleženCev: 30

FRANCOSKI KLUB
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Gledališka šola je »pripravnica« za Gledališče Gnosis. Letos so jo obiskovali pretežno 
dijakinje in dijaki 1. letnika. Večkrat so se srečanj udeležili tudi člani Gnosisa in pokazali 
pristop do igre. V veliko veselje vseh smo odkrili kar nekaj novih nadarjenih igralk, ki so 
si omogočile pridružitev Gnosisu. Gledališka šola je potekala na klasičen način, tako 
da smo začeli z najenostavnejšim igralskim treningom in nadaljevali do pantomime ter 
jo nadgradili s situacijsko igro. Udeleženci so spoznali odrski govor, odrski gib in govorico 
telesa. Obdelali smo tudi fizične momente na odru in ob tem spoznavali zgodovino 
in razvoj gledališča po različnih obdobjih in različne zvrsti. Edino, kar moti, je, da se 
gledališke šole zelo redko udeležujejo fantje. Ta problem se bo pokazal v naslednjem 
letu, saj ima Gnosis trenutno le dva fanta in še enega potencialnega igralca. Veseli 
pa dejstvo, da je vsak, ki je obiskoval gledališko šolo, sposoben odigrati vlogo na odru. 
Tako lahko nastopajo v različnih performansih, drugih skupinah na šoli ali vodijo proslave 
in prireditve.

 f oCena uspeŠnostI
Gledališka šola je bila uspešna tako po udeležbi kakor tudi po znanju in nadarjenosti 
sodelujočih. Kako uspešna je bila, pa se sicer pokaže šele naslednje leto, ko se nam 
udeleženci pridružijo na odru.

 f Mentor: SVIT VURBERŠKI

 f Št. srečanj, Št. ur: 40, 100

 f Št. udeleženCev: 12

GLEDALIŠKA ŠOLA
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Gledališče Gnosis je to sezono uprizorilo predstavo »Hamletmašina«. Z vajami smo začeli 
prvi teden septembra in sezono zaključili z nastopom na državnem festivalu Vizije 20. 5. 
2019.
Med pripravami smo imeli intenzivne priprave v domu CŠOD Štrk in 3-krat tedensko vaje 
v šolskem Amfiteatru.
Predstava je bila uvrščena na festival Transgeneracije v CD v Ljubljani ter na področni 
in državni festival Vizije, na katerem smo prejeli nagrado za najboljše spremljanje 
festivala na Instagramu. Prvič smo poskušali združiti resno igro po Müllerjevi predstavi 
in besedilu ter zabavno sproščeno ustvarjanje predstave na odru. Zaradi kadrovskih težav 
na začetku leta so bili vključeni štirje debitanti, za katere je uvrstitev na državni festival, 
glede na to, da so bili na odru prvič, izjemen uspeh. Poskušali smo vzpostaviti usmerjeno 
improvizacijo ob resni gledališki igri. Tak način je precej tvegan, saj lahko hitro pride 
do pretiravanja ali nesmislov. Kljub neizkušenosti so igralci predstavo izpeljali dovršeno 
in natančno, brez velikih odstopanj od zamišljenega.
Dokazali smo, da se da tudi srednješolcem približati zelo zahtevno postmodernistično 
dramatiko, le način jim je treba približati.
Predstavo smo odigrali 10-krat in zabeležili več kot 1000 obiskovalcev.

 f oCena uspeŠnostI
Predstava ni ena najuspešnejših, ki jih je uprizoril Gnosis, spada pa med uspešne 
predstave. Glede na to, da se meri uspešnost po odzivih publike in žirij, bi ji dali pri publiki 
oceno 5, pri žirijah pa 4.

 f Mentorja:  
SVIT VURBERŠKI, JURE TACER (tehnika)

 f Št. srečanj, Št. ur: 120, 400

 f Št. udeleženCev: 14

GLEDALIŠČE GNOSIS
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Pri kemijskem krožku smo opazovali in ustvarjali različne poskuse iz splošne 
in anorganske kemije. Preko zanimivih eksperimentov smo spoznali:

 f lastnosti kislin, baz in soli,
 f aparature za ločevanje zmesi (filtracija, destilacija …),
 f razvijanje plinov: vodika, kisika, ogljikovega dioksida, žveplovega dioksida, 
vodikovega sulfida, klora, amonijaka …,

 f oksidativne lastnosti reagentov ob izvajanju bengalskega ognja, črne kače, 
kemijskega fleša, peneče kolone …

Za zahtevnejše postopke smo uporabili digestorij, ki je namenjen za varno delo. Za vsak 
eksperiment smo zapisali ugotovitve in razlago utemeljili tudi s kemijskimi formulami.

 f oCena uspeŠnostI
Dijaki so bili pri krožku zelo motivirani, saj jim dodatno znanje omogoča še večjo širino 
spoznavanja kemije.

KEMIJSKI KROŽEK
 f MentorICa: LEA SERDINŠEK GRIČNIK

 f Št. srečanj, Št. ur: 12, 24

 f Št. udeleženCev: 20

V kemijskem laboratoriju sem sprejela učence 8. in 9. razreda Osnovne šole Borci 
za severno mejo. Izvedli smo vaje:

 f ločevanje zmesi,
 f lastnosti halogenih elementov,
 f izdelava mila in
 f estrnje.

 f oCena uspeŠnostI
Učenci so bili navdušeni, saj so poskuse lahko izvajali samostojno. Glede na dejstvo, da v 
osnovnih šolah laboratorijev ni, je bila ta izkušnja zanje nova.

 f MentorICa: LEA SERDINŠEK GRIČNIK

 f Št. srečanj, Št. ur: 2, 6

 f Št. udeleženCev: 23

KEMIJSKI POPOLDNEVI NA DRUGI
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V likovni delavnici delo temelji na razvijanju posameznikove ustvarjalnosti, doživljanju 
in razumevanju likovne umetnosti in ukvarjanju s sodobnimi likovnimi praksami. 
Dijaki so se v likovni delavnici srečali s praktičnim likovnim ustvarjanjem in izražanjem. 
Uporabljali so različne materiale, orodja in postopke, s katerimi so spoznavali, doživljali, 
razumeli in vrednotili likovni svet. Svoja likovna dela so predstavili na likovnih razstavah. 
V letošnjem letu smo raziskovali različne likovne svetove izbranih uveljavljenih avtorjev, 
ob katerih smo razvijali posameznikovo ustvarjalnost in likovno doživljanje. 
V letošnjem letu smo pripravili tri samostojne razstave, in sicer Lare Rubin in Agate Cep 
v šolski avli in Ajde Podgorelec v Galeriji Media Nox.
Likovno delavnico bomo zaključili v septembru s pregledno likovno razstavo.

 f oCena uspeŠnostI
Program ocenjujem kot uspešen.

 f MentorICa: NATALIJA R. ČRNČEC

 f Št. srečanj, Št. ur: 35, 70

 f Št. udeleženCev: 42

LIKOVNA DELAVNICA
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Delavnica je potekala vsak petek zvečer. Začenjali smo z branjem del avtorjev, ki niso 
na šolskem programu, v glavnem sodobnejših. Ustvarjalnemu branju je sledilo pisanje, 
zaključili pa smo z branjem svojih zapisov in s pogovorom o njih.
S prispevki smo sodelovali na dijaškem Prešernovem natečaju v februarju 2019. Članica 
naše delavnice Ana Štuhec je za svojo pesniško prozo dobila prvo nagrado, Tjaša Lorbek 
za pesmi drugo, Lea Diana Dajčman in Gloria Džankić pa tretjo.
Aprila 2019 smo izdali literarni zbornik II. gimnazije Maribor z naslovom Besedo 
pogoltnem celo, v katerem je s svojimi pesmimi, prozo in dramskimi zapisi sodelovalo 
petnajst mladih avtorjev in avtoric. Zbornik je tehnično pripravila dijakinja Beti Frim, 
sliko na naslovnici in ilustracije pa je narisala Lara Rubin. 
Hkrati je šola izdala tudi pesniško antologijo drugogimnazijske lirike Karamelo 
vsakodnevnega gostiš v lepoto, ki je nastajala v literarni delavnici zadnjih dvajset let. 
Uredila jo je pesnica in druga mentorica delavnice Nina Medved.
Literarni zbornik in pesniško antologijo smo 19. aprila 2019 tudi predstavili na literarni 
prireditvi v Amfiteatru. Literarna delavnica na II. gimnaziji je namreč praznovala 30. 
obletnico. Predstavitvi je sledilo obujanje spominov ob pogostitvi v avli šole, kjer je bila 
na ogled tudi razstava o literarnih zbornikih, ki jih je II. gimnazija izdala v preteklih 
treh desetletjih. Večer je bil tudi del preddogodkov festivala 22. slovenski dnevi knjige 
v Mariboru (MKC Maribor).
26. aprila 2019 smo opoldne že tradicionalno sodelovali na Srednješolskem literarno-
glasbenem maratonu na Grajskem trgu v Mariboru. 
Sodelovali smo tudi na srednješolskem natečaju za najboljši haiku v slovenskem jeziku 
(Gimnazija Vič Ljubljana). Avtorice nagrajenih haikujev so bile: Ana Štuhec, Vita Movrin 
in Julija Koletnik.
Lea Diana Dajčman in Gaja Jakopin pa sta se uvrstili med izbrane pesnike/ce na Pesniški 
olimpijadi v Dravogradu, njune pesmi so bile objavljene v reviji Mentor.

 f oCena uspeŠnostI
Letos so bili naši dijaki med nagrajenci vseh literarnih natečajev, na katere smo se prijavili. 
Naši bivši dijaki in člani literarne delavnice pa se že vrsto let uveljavljajo kot uspešni 
avtorji, uredniki, esejisti, kritiki in prevajalci v slovenskem literarnem prostoru.

 f MentorICI:  
DANICA KRIŽANIČ MÜLLER, 
NINA MEDVED

 f Št. srečanj, Št. ur: 37, 74

 f Št. udeleženCev: 21

LITERARNA DELAVNICA
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Matematični krožek za 1. letnik je potekal od novembra do aprila. V glavnem je krožek 
namenjen pripravam na šolsko in državno tekmovanje srednješolcev v znanju 
matematike za Vegova priznanja. Letos ga je obiskovalo osem navdušencev. Dijaki 
so dobili priložnost razvijati intuitivno mišljenje, se naučili uporabiti svoje znanje 
v zahtevnejših matematičnih izzivih ter se spopasti s tekmovalnimi nalogami. Dotaknili 
smo se področij, kot so geometrija, neenakosti, izrazi, Dirichletov princip, deljivost … 
Dijaki so tako razširili in poglobili znanje, ki so ga pridobili pri rednem pouku. Naučili smo 
se matematičnega dokazovanja trditev in izrekov.

 f uspehI In rezultatI  na tekMovanju
Bronasto priznanje so dosegli Nika Makuc, Miha Govedič in Ema Čuden, srebrno Mateo 
Paulec in Jakob Čelig, zlato pa Juš Kocutar in Matija Likar.
Juš Kocutar je na tem tekmovanju poleg priznanja prejel še 3. nagrado, skupaj z Matijo 
Likarjem pa sta se uvrstila v ekipo štirih dijakov, ki se bo udeležila  mednarodnega 
tekmovanja Mathematical Grammar School Cup 2019 v Beogradu.  
Obiskovanje krožka zagotavlja večji uspeh na tekmovanju in menim, da so bili letos 
nadvse uspešni.

 f MentorICa: POLONCA KRIŽANIČ

 f Št. srečanj, Št. ur: 16, 32

 f Št. udeleženCev: 8

MATEMATIČNI KROŽEK ZA 1. LETNIK
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Krožka za 3. in 4. letnike sta bila letos združena. Ker je geometrija na matematičnih 
tekmovanjih najbolj priljubljena tema, smo krožek letos v celoti posvetili tej veji 
matematike. Najprej smo utrdili in nadgradili snov, ki je v učnem načrtu za gimnazije, 
nato smo spoznali kompleksno geometrijo, potenco točke na krožnico, se posvetili 
težjim nalogam iz geometrije trikotnika ter tetivnim mnogokotnikom, obdelali smo tudi 
toge transformacije v ravnini. Snov je bila prilagojena tekmovanjem in večina rednih 
obiskovalcev je bila tudi vrhunskih tekmovalcev iz matematike.
Od zimskih počitnic naprej smo se posebej pripravljali na matematično tekmovanje 
Kenguru ter matematično tekmovanje za Vegova priznanja. Reševali smo naloge s starih 
tekmovanj in se pogovarjali o rešitvah ter idejah v ozadju.

 f oCena uspeŠnostI
Krožek je bil zelo uspešen. Redni obiskovalci so napredovali v poznavanju matematičnih 
vsebin in sposobnosti reševanja matematičnih problemov, predvsem iz geometrije.
Jan Genc, Juš Kocutar in Matija Likar so se uvrstili na Srednjeevropsko matematično 
olimpijado na Češkem, Jan Genc pa še na Sredozemsko mladinsko matematično 
tekmovanje v Italiji. Vsi trije bodo imeli možnost svoje dosežke še izboljšati naslednje leto, 
Juš in Matija pa še naslednja 3 leta.

 f Mentor: DAVID GAJSER

 f Št. srečanj, Št. ur: 29, 58

 f Št. udeleženCev: 18

MATEMATIČNI KROŽEK  
ZA 3. IN 4. LETNIKE
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Konec marca je že 14. leto zapored potekal Mladinski parlament za Alpsko konvencijo 
(YPAC). Dogodek povezuje 10 srednjih šol iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Italije, Švice, 
Lihtenštajna in Francije. 
Potem ko smo lani na II. gimnaziji Maribor uspešno gostili 70 dijakov, smo se letos 
odpravili v italijansko mesto na Južnem Tirolskem, v Merano. Tema letošnjega srečanja 
je bila spopadanje s podnebnimi spremembami. Razdeljeni v štiri komiteje so dijaki 
iskali rešitve problemov, povezanih z zdravjem, s človekovimi pravicami, participacijo 
mladih v politiki in z ekologijo. Po štirih dneh debatiranja med seboj ter s številnimi 
politiki in strokovnjaki so nastale postulacije, ki so jih sprejeli na generalnem zasedanju 
Mladinskega parlamenta. Tako so dijaki spoznali delovanje parlamenta, zagovarjali 
in pojasnjevali ideje ter izglasovali 9 najboljših resolucij.
Na YPAC je delovala tudi novinarska ekipa, ki je pisala članke, fotografirala, snemala 
ter intervjuvala politike, strokovnjake, dijake in profesorje. Delovanje Mladinskega 
parlamenta so predstavili preko spleta in časopisa 'Flaying facts'. 
Kljub napornemu urniku so se spletle mednarodne prijateljske vezi v čudovitem 
mediteransko-alpskem mestecu, ki je vse udeležence navdušilo s svojo multikulturnostjo 
in z arhitekturo. 
Po zasedanju Mladinskega parlamenta so delegacije predstavile sprejete resolucije 
lokalnim oblastem v vseh sodelujočih državah. Tudi delegaciji II. gimnazije Maribor 
in Gimnazije Rudolfa Maistra Kamnik sta obiskali Državni parlament, kjer jih je sprejel 
predsednik državnega zbora, mag. Dejan Židan, in z njima debatiral o resolucijah.
Dijaki II gimnazije so se odločili, da preidejo od besedam tudi k dejanjem, zato 
so razmislili, kaj bi lahko sami storili za boljši jutri. Svoje ideje so predstavili ravnatelju, 
ta pa jim je obljubil podporo. 

 f oCena uspeŠnostI
Ocenjujem, da so bili dijaki naše šole, ki so na Mladinskem parlamentu za Alpsko 
konvencijo zastopali Slovenijo, na svoje teme dobro pripravljeni. Delo so jemali z vso 
resnostjo in odgovornostjo ter se izkazali pri delu v komitejih in debatah na generalnem 
zasedanju. Prav tako so z delom nadaljevali tudi po končnem zasedanju, ker želijo z malimi 
koraki na šoli prispevati k realizaciji resolucij, ki so jih sprejeli na Mladinskem parlamentu.

 f MentorICa:  
DARJA KRAVANJA (sodelovala je tudi 
NATAŠA KOSTANJEVEC)

 f Št. srečanj, Št. ur: 20, 78  
(20 ur za priprave in evalvacijo, 
5 dni zasedanja Mladinskega parlamenta 
v Meranu, 8 ur obisk Državnega parlamenta)

 f Št. udeleženCev: 7

MLADINSKI PARLAMENT  
ZA ALPSKO KONVENCIJO (YPAC)



30

II. GIMNAZIJA MARIBOR – Šola, ki odpre vsa vrata

Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor je v šolskem letu 2018/19 dosegel zastavljene 
cilje in sezono uspešno zaključil. V prazničnem času smo izpeljali štiri novoletne koncerte 
ter do zadnjega sedeža napolnili Amfiteater Druge. V mesecu januarju smo izpeljali 
podaljšane vikendpriprave in v celoti izpili koncertni program. V mesecu maju smo 
izpeljali celovečerni letni koncert v Kazinski dvorani SNG Maribor. Nepozaben je občutek 
prepolne dvorane in aplavzov občinstva, ki povedo, da delamo dobro. V maju smo izpeljali 
mednarodni projekt Europe Sings Together in nastopili skupaj s petimi mariborskimi 
srednješolskimi zbori in Godbo Ruše v dvorani Union. Nastopili smo na občinski reviji 
mladinskih pevskih zborov v dvorani Union in se uvrstili na regijski nivo. Sezono smo 
zaključili s tremi nastopi; in sicer: z nastopom na svečani podelitvi ključev II. gimnazije 
Maribor v dvorani Union, na proslavi ob dnevu državnosti v avli naše gimnazije 
in nastopom na Art kampu festivala Lent, kjer smo združili moči z našim Drug'orkestrom.

 f oCena uspeŠnostI
Pevsko sezono 2018/19 smo odlično izpeljali in z mnogimi nastopi vedno navdušili zbrane 
poslušalce. Želimo si, da nas naslednja sezona popelje na novo mednarodno tekmovanje. 
Pevke in pevci, pridružite se nam. Viva la musica!

 f MentorjI:  
VILJEM BABIČ, (zborovodja), 
MATIC LORBEK (korepeticije in klavirska 
spremljava)

 f Št. srečanj, Št. ur: 55, 165

 f Št. udeleženCev: 57

MLADINSKI PEVSKI ZBOR  
II. GIMNAZIJE MARIBOR
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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 nasploh.
V letošnjem šolskem letu se je tekmovanja iz nemške bralne značke udeležilo kar 123 
dijakov 1., 2., in 3. letnika, vsak letnik pa je imel predpisani svoji dve deli. Priprave 
so potekale 1-krat tedensko (ob ponedeljkih v učilnici 2-D-1) od 14.30 do 15.30 (od oktobra 
2018 do marca 2019). Na pripravah smo temeljito analizirali predpisane knjige za bralno 
značko.

 f oCena uspeŠnostI
Učitelji nemškega jezika opažamo, da dijaki radi berejo knjige v nemškem jeziku. Ker 
so predpisane knjige za nemško bralno značko razdeljene glede na nivo znanja, so dijakom 
tudi razumljive in zanje primerne. Tako dijaki širijo svoj besedni zaklad in izpopolnjujejo 
znanje nemškega jezika. 
Od prijavljenih kandidatov jih je 28 osvojilo zlato in 64 srebrno priznanje. Ostali dijaki 
so prejeli potrdila o sodelovanju.

 f MentorjI:  
BARBARA KOVŠE, (vodja), 
NATAŠA LEŠNIK ŠTRAFELA, 
ZLATA NOVAK, ALENKA NOVAK

 f Št. srečanj, Št. ur: 15, 30 
(15 ur priprav za 1. letnik, 15 ur priprav 
za 2. in 3. letnik) (Kovše). Vse ure skupaj 
(vseh mentorjev v programu) – 75 ur

 f Št. udeleženCev: 123

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA –  
EPI LESEPREIS 2019
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9. izvedba filmske šole je bila najbolj množično obiskana do sedaj (30 udeležencev). Prvič 
smo posneli kar 5 kratkih igranih filmov (prejšnja leta 3 ali 4) – 4 v šolski produkciji, enega 
so prispevali bivši dijaki – udeleženci filmskih šol. Ti so se nam pridružili kot samostojna 
študentska ekipa šele na terenu.
Naslovi: Kam? (drama); Biti, ampak kdaj drugič (eksperimentalni film); Golden Ratio 
(komedija); Šepetalci (drama) ter Bohinj 2035 (satira) – tega je posnela študentska ekipa.
Festivali:

 f Videomanija 2019: Šepetalci (srebrno priznanje, finale)
 f Festival ljubiteljskega igranega filma: Nika Šoštarič  – najboljša režija (film 13/4); 
Julija Lukovnjak – najboljša igra (filma Mačja karma, 13/4)

 f Prešernov natečaj: 1. nagrada za film 13/4
 f Prešernov natečaj: priznanje za film Mrtvaški ples
 f Prijave na domače in mednarodne festivale (sledijo …)

 f oCena uspeŠnostI
Nadpovprečna tehnična raven, opazno izboljšanje igre, ambicioznost filmov raste. 
Vsebinsko filmi niso tako prepričljivi kot lanski. V vseh ozirih izstopajo Šepetalci.

 f MentorjI:  
GORAZD BERANIČ SENEGAČNIK, vodja 
programa, zunanja mentorja: FILM 
FACTORY, JURIJ DREVENŠEK, igra

 f Št. srečanj, Št. ur: 18, 100

 f Št. udeleženCev: 30 
(20 dijakov II. gimnazije, 3 dijaki ostalih 
šol, osnovnošolec, 6 študentov, Občinstvo: 
2 projekciji (uradni): okrog 200

PAZI, SNEMAMO!  
FILMSKA ŠOLA II. GIMNAZIJE
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Dijaki se v Piar agenciji ukvarjajo s pisanjem scenarijev za različne šolske prireditve, 
s pripravo na vodenje (bralne vaje) in z vodenjem teh prireditev. Dejavnost zato ne poteka 
kontinuirano vse šolsko leto, ampak intenzivno pred prireditvami.
V letošnjem šolskem letu so tako pripravili scenarije in/ali uspešno izvedli naslednje 
prireditve:

 f odprtje likovne razstave Lare Rubin Muze, čarovnice, sojenice,
 f božično-novoletni koncert,
 f proslava ob slovenskem kulturnem prazniku,
 f informativni dan (vodenje osrednje prireditve),
 f odprtje likovne razstave Ajde Podgorelec Raztančičevanje,
 f podelitev ključev,
 f proslava ob dnevu državnosti,
 f podelitev maturitetnih spričeval.

 f oCena uspeŠnostI
Dejavnost je bila letos organizirana prvikrat in je bila zelo uspešno izvedena; prireditve 
so bile izpeljane na visokem nivoju, dijaki so bili pri pripravi scenarijev zelo ustvarjalni, 
prireditve so vodili prepričljivo in suvereno.

 f Mentor: DRAGO MEGLIČ

 f Št. srečanj, Št. ur: 20, 80

 f Št. udeleženCev: 20

PIAR AGENCIJA
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V času od 18. marca do 20. maja 2019 je potekal festival Pomlad na II. gimnaziji Maribor, 
s katero II. gimnazija Maribor že več let zaznamuje mariborski kulturni utrip. Gre za sklop 
gledaliških, plesnih, glasbenih, literarnih dogodkov in predavanj, ki so namenjeni dijakom, 
učiteljem, staršem in tudi širši mariborski javnosti. Letos se je zvrstilo kar 34 dogodkov.
Pomlad se je letos začela s koncertom instrumentalistov II. gimnazije Maribor v Viteški 
dvorani.
Ponedeljki so že tradicionalno namenjeni potopisnim predavanjem. Razvrstila so se 
v naslednjem vrstnem redu: Zdenka Keuc: Never lose your soul, Minka Borec: Na strehi 
sveta, Gašper Bedenik: Šrilanka in Maldivi
in Viljem Podgoršek: Osamosvojitev Namibije – konec kolonializma v Afriki?
Sredina predavanja so bila strokovno naravnana. Gostili smo dr. Gregorja Šego: Dan 
v življenju matematika, dr. Bojana Musila: Kaj povedo selfiji o nas?, prof. dr. Majo 
Rupnik: Mikrobiota, prehrana in zdravje ter Andreja Guliča: Pohorje – odkrivanje njegove 
zgodovine s pomočjo ustnega izročila in tradicije.
Na gledališkem področju je bilo pet predstav muzikala Sen kresne noči English Student 
Theatra. Gledališče Gnosis je uprizorilo predstavo  Hamletmašina, gledališče Druga 
scena pa je izvedlo predstavo Nora (Hiša lutk). Zanimiva je bila tudi gledališko-glasbena 
predstavitev dijakov iz bivših jugoslovanskih republik, ki obiskujejo program Mednarodna 
matura.
Glasbeno dogajanje so zaznamovali koncert Mladinskega pevskega zbora v Kazinski 
dvorani, koncerta Drug'orkestra, Praznik glasbe ‒ Fête de la musique, Droogstock – 
tekmovanje srednješolskih glasbenih skupin ter šolski ples.
Med vrhunce Pomladi spada Kulturni maraton, ki je nekoliko spremenil. Na literarnem 
področju je bila  predstavitev novega literarnega zbornika dijakov II. gimnazije ter 
prireditev ob 30. letnici izdajanja literarnega zbornika. Ob tem je mentorica Danica 
Križanič Müller 'pero' predala novi urednici, Nini Medved. 
V okviru Pomladi je bilo tudi odprtje razstave Kam so vse umetnine šle ter srečanje 
z znanimi drugogimnazijci. Pomlad na II. gimnaziji Maribor se je končala z Dnevi 
frankofonije.
Bogat izbor prireditev priča o tem, da gre za pravi festival, ki močno popestri življenje šole 
in Maribora.

 f oCena uspeŠnostI
Odlično.

 f MentorjI:  
IVAN LORENČIČ, MATEJA KRUMPAK, 
GORAZD BERANIČ SENEGAČNIK, 
SVIT VURBERŠKI, PETRA ČEH, TONI KLIS, 
BORIS SVETEL, DRAGO MEGLIČ, DANICA 
KRIŽANIČ MÜLLER, NINA MEDVED, 
MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ

 f Št. srečanj, Št. ur: 34, 100

 f Št. udeleženCev: okrog 1800

POMLAD NA II. GIMNAZIJI MARIBOR
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Pop&rock zgodbe so »srednja šola rock'n'rolla« – organizacije, ustvarjanja in druženja 
na šoli z rock in s pop glasbo; 4 tradicionalne večje glasbene prireditve.
Presežki letošnjega Droogstocka: dobra udeležba domačih dijakov, dober program; 
žanrsko pestra glasba; minusi – še zmeraj nobenega »šolskega« benda in nobenega 
iz Maribora&okolice.
Glasbeni večer z/s … Koala Voice: akustična izvedba, improvizacija, zabavne misli, zelo 
zgovorni gostje, odlična moderatorja.
Več: https://www.druga.si/utrinki/video/2018/glasbeni-vecer-s-skupino-koala-voice/182/
Kulturni maraton: vrnitev h koreninam – dijaški program v ospredju, družabno, 
zadovoljivo – presežka: celjski gimnazijci v bendu The Šlagers, Zala&Gašper – intimno, 
tiho in 350 nagnetenih oseb:
https://www.druga.si/utrinki/2018/kulturni-maraton/1714/

 f oCena uspeŠnostI
Kulturni maraton potrebuje  korenito vsebinsko, idejno osvežitev – zdaj je to zabava 
za naše dijake, ki jo delajo drugi dijaki. To bi moral biti program, stkan iz dosežkov naših 
dijakov – nekakšen pregled, kolaž najboljših trenutkov vsakoletne raznovrstne produkcije 
(plesne, glasbene, gledališke, filmske, likovne …).

 f MentorjI:  
GORAZD BERANIČ SENEGAČNIK, vodja; 
tehnična podpora: JANI KANCLER;  
zunanji sodelavec (DROOGSTOCK): 
ROBERT NOVAK

 f Št. srečanj, Št. ur:  
20 (JAN–MAJ 2019), 84

POP&ROCK ZGODBE
 f Št. udeleženCev: 10. DROOGSTOCK: 6 DIJAKOV – ORGANIZATORJEV, 6 DIJAKOV 

TEHNIČNA EKIPA; 200 OBISKOVALCEV, VODITELJA ANA BREZNIK&MATIC GOSAK. 
9. GLASBENI VEČER Z/S … KOALA VOICE: 90 OBISKOVALCEV, VODITELJA LARA 
PAUL&MATIC GOSAK; TEHNIČNA PODPORA: 4 DIJAKI. 19. KULTURNI MARATON: 
6 DIJAKOV ORGANIZATORJEV, 12 DIJAKOV TEHNIČNA EKIPA, 350–400 OBISKOVALCEV 
NA PRIREDITVI. POSKOČNO NA MATURO! – NAČRTOVANI DOGODEK JE BIL ODPOVEDAN 
ZARADI NEZANIMANJA DIJAKOV. SKUPAJ: 35 AKTIVNIH DIJAKOV, OKROG 700 
OBISKOVALCEV
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V okviru potopisnih predavanj smo v letošnjem šolskem letu v času Pomladi na Drugi 
izvedli 4 potopisna predavanja.
Prvo predavanje je ob pomoči dijakov izvedla Zdenka Keuc. Predstavili so lansko 
potovanje v Ugando in tako zaključili uspešen projekt Never lose your soul.
Minka Borec, dijakinja 4. letnika, je predstavila svojo izkušnjo s Himalajo. Popeljala nas 
je na streho sveta in z mladostno navihanostjo predstavila svoje doživetje meditacije.
Gašper Bedenik, dijak 3. letnika, nas je popeljal na Šrilanko in Maldive in na hudomušen 
način predstavil družinsko potovanje.
Zadnje predavanje je imel prof. Viljem Podgoršek. Odpeljal nas je v Afriko, kjer je skupaj 
s še dvema prijateljema raziskoval Namibijo. Predavanje je naslovil: Osamosvojitev 
Namibije – konec kolonializma v Afriki? Namibija je namreč uradno kot zadnja v Afriki 
dosegla samostojnost, po urejenosti pa je lahko vzgled ostalim državam celine.
Tudi letošnja predavanja so bila dobro obiskana. Želimo si, da bi tako nadaljevali tudi 
v prihodnje.

 f oCena uspeŠnostI
Odlično.

 f MentorICa: MATEJA KRUMPAK

 f Št. srečanj, Št. ur: 4, 10

 f Št. udeleženCev: 200

POTOPISNA PREDAVANJA
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Razpis za letošnji Prešernov natečaj smo začeli 1. decembra 2018 in ga zaključili 
11. januarja 2019. V Cankarjevem letu 2018 smo dijake z besedami velikega umetnika 
povabili v svet ustvarjalnosti, da so v njem oživili svoje modele in jim vdihnili dušo.
Oddane prispevke na literarnem, likovnem, fotografskem, filmskem, glasbenem področju 
in oddane scenarije za proslavo smo pregledali člani komisij in določili nagrajence. 
Oznanili smo jih v torek, 5. februarja, in jim podelili priznanja ter nagrade. Podelitev 
je spremljal zanimiv kulturni program (gledališka predstava na podlagi izbranega 
scenarija), ki so ga pripravili dijaki pod mentorstvom Draga Megliča.

 f oCena uspeŠnostI
Program ima že večletno tradicijo in je zelo kakovostno zastavljen, tako da resnično 
doseže svoj namen, tj. spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti dijakov. Dijake 
motivira, da poiščejo področje umetniškega ustvarjanja, na katerem lahko kar najbolje 
izkoristijo svoje potenciale, in predstavijo svoje izdelke. Letošnji odziv na razpis je bil več 
kot odličen, prejeli smo veliko kakovostnih prispevkov na prav vseh razpisanih področjih. 
Še posebej pa nas je razveselil odličen scenarij proslave.

 f MentorjI:  
MAJA SAVORGNANI (vodja), 
DRAGO MEGLIČ (organizator proslave), 
TINA MOJZER, NATAŠA PREGLAU BORKO, 
BORIS SVETEL (literatura); NATALIJA ROJC 
ČRNČEC, PETRA ČEH (likovno področje); 
VILJEM PODGORŠEK, MARJAN ŠENICA 
(fotografija); VILJEM BABIČ (glasba) 
in GORAZD BERANIČ SENEGAČNIK (film) 

PREŠERNOV NATEČAJ

 f Št. srečanj, Št. ur: 30, 240

 f Št. udeleženCev: Sodelujejo lahko vsi dijaki šole, 
dejansko jih aktivno sodeluje od 100 do 150; 11 profesorjev 
– mentorjev in članov ocenjevalnih komisij.
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Programerski krožek, ki ga imenujemo kar Banda, se izvaja v dveh tematskih sklopih, 
ki potekata v ločenih terminih. Prvi sklop zajema učenje programiranja in priprave 
na tekmovanja iz programiranja, drugi sklop pa delo z mikrokrmilniki Arduino.
Programerski sklop delimo v začetno in nadaljevalno skupino. V začetni skupini smo 
se učili osnovnega programiranja v programskem jeziku Python. Znanje smo utrjevali 
z reševanjem nalog s tekmovanj. Glede na predznanje so dijaki reševali naloge težavnosti 
za prvo in drugo skupino. Državna tekmovanja iz programiranja so namreč razdeljena 
v tri težavnostne skupine: prva skupina – lahke naloge, druga skupina – srednje težke 
naloge in tretja skupina – težke naloge. Nadaljevalna skupina, ki jo vodi Aleksander 
Kelenc, se pripravlja na tekmovanja v tretji skupini. Učijo se programskega jezika C++ 
in naprednih pristopov ter algoritmov. Organizirali smo šolska tekmovanja in se udeležili 
državnih tekmovanj ACM in ZOTKS. Osvojili smo 2 zlati in 3 srebrna priznanja ter 
2 nagradi. Po končanih pripravah na tekmovanja smo se učili izdelave dinamičnih spletnih 
strani v Angular, s čimer smo vsebinsko zajeli tudi spletne tehnologije.
V sklopu dela z Arduino smo pričeli z delom na Arduino Uno. Uporabili smo senzorje 
BME250 za temperaturo, vlago in tlak, TSL2561 za svetlost in Plantower za merjenje 
delcev PM2.5 in PM10. Pogledali smo si tudi teoretično ozadje signalov, njihovega 
prenosa in obdelave. Glede na nabor senzorjev smo se odločili, da izdelamo vremensko 
postajo. Za osnovo smo vzeli ploščico, ki bazira na procesorju ESP32 in ima integriran 
OLED-zaslon, WiFi in LoRa. Ploščico je možno programirati v ekosistemu Arduino. 
Implementirali smo branje in obdelavo podatkov iz senzorjev ter pošiljanje teh 
na Ubidots preko WiFi oz. Wolkabout preko LoRa (preko omrežja LoRa je možna tudi 
povezava na Ubidots). Na šoli smo vzpostavili dostopno točko LoRa ter tako prispevali 
k širitvi omrežja, ki ga bodo naše naprave uporabljale. Za lažje povezovanje senzorjev 
smo načrtovali elektronsko vezje, ki je bilo izdelano s pomočjo zunanjih partnerjev. 
V sodelovanju s 3D-krožkom smo izdelali ohišje, na katerega smo pritrdili 2W sončno 
celico, ki bo s pomočjo vgrajenih baterij napravi omogočile popolno avtonomijo.

 f oCena uspeŠnostI
Na državnih tekmovanjih so dijaki dosegli 2 zlati in 3 srebrna priznanja, kar je dober 
rezultat. Pri začetnikih bi morali dvigniti tempo, saj bi bil rezultat boljši, če bi imeli 
več časa za reševanje tekmovalnih nalog, torej bi morali novo snov usvojiti hitreje. 
V nadaljevalni skupini bi bilo treba dodatno vzpodbuditi samostojno delo.
Z izvedbo projekta vremenske postaje so bili dijaki zadovoljni, le projekt je trajal 
predolgo, posledično sta obisk in motivacija proti koncu upadla. Del vzrokov je moč iskati 
v spremembi zasnove projekta, ki je bila posledica nedobavljivosti določenih komponent.

 f Mentorja:  
MITJA OSOJNIK, ALEKSANDER KELENC

 f Št. srečanj, Št. ur: 53, 157

 f Št. udeleženCev: 17

PROGRAMERSKI KROŽEK – BANDA



39

Šola, ki odpre vsa vrata – II. GIMNAZIJA MARIBOR

Cilji in namen prostovoljstva je, da dijaki nesebično, prostovoljsko in z veseljem pomagajo 
ljudem, otrokom, živalim in vsem tistim, ki so pomoči potrebni. V letošnjem šolskem 
letu se je prostovoljske dejavnosti udeležilo več kot 200 dijakov, ki so bili na različnih 
področjih družbeno koristni in so opravljali prostovoljsko delo. Srečanja so potekala 1-krat 
tedensko v učilnici 2D1, kadar pa so bili kakšni posebni projekti/dobrodelne akcije, pa smo 
sestankovali tudi večkrat in se srečevali tudi izven šolskega okolja. Prostovoljstvo je v 
letošnjem šolskem letu potekalo od septembra 2018 do junija 2019. 

 f oCena uspeŠnostI
Prostovoljstvo je na II. gimnaziji že leta utečena in vedno bolj priljubljena dejavnost. 
Iz leta v leto opažamo porast prostovoljcev, kar pomeni, da so dijaki pripravljeni pomagati 
in se prostovoljsko udejstvovati. Aktivnost bi ocenila kot zelo uspešno in nepogrešljivo.

 f MentorICe:  
BARBARA KOVŠE, ANITA MUSTAČ,  
BARBARA BEDENIK

 f Št. srečanj, Št. ur:  
28, vse ure v programu: 250

 f Št. udeleženCev: 214

PROSTOVOLJSTVO NA DRUGI – 
DRUGA DRUGIM

Cilji in namen računalniškega tečaja za starostnike je, da dijaki starejšim pomagajo pri 
opravljanju računalniških veščin in jim pomagajo pri učenju opravljanja z računalnikom, 
s spletom, pametnimi telefoni … Računalniški tečaj za starostnike je v letošnjem letu 
potekal od 28. 1. do 1. 2. 2019 na II. gimnaziji Maribor v računalniški učilnici. Dijaki 
so prevzeli nalogo voditeljev/moderatorjev delavnic in starostnikom pomagali, da so 
usvojili znanje računalništva. 

 f oCena uspeŠnostI
Računalniški tečaj za starostnike na II. gimnaziji Maribor izvajamo že vrsto let in iz leta 
v leto opažamo interes tako tečajnikov kot tudi dijakov. Dejavnost bi zato ocenili kot 
odlično.

 f MentorICI:  
BARBARA KOVŠE, ANITA MUSTAČ

 f Št. srečanj, Št. ur: 10, 20

 f Št. udeleženCev: 82

RAČUNALNIŠKI TEČAJ  
ZA STAROSTNIKE 2019
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Z novo generacijo dijakov in z novo tehnologijo pridejo tudi nove ideje in dodatne 
možnosti za uresničitev idej. Letos je bilo to še posebej očitno. Največ dijakov se je odločilo 
za izdelavo naše šole v okolju Minecraft. Da je delo dobro potekalo in da so se dijaki 
odlično razumeli, se da videti že na izdelku. Ni mogoče narediti tako dobrega izdelka, 
če skupina ni enotna in usklajena. Bravo! Izdelek, ki je navdušil tudi dijake, je dosegljiv 
na naslovu: https://qrgo.page.link/zLK6V. Dogovorili smo se, da bomo v prihodnjem 
šolskem letu pričeli z delavnicami za dijake in z novimi projekti.
Na nekaterih področjih pa smo nadaljevali z aktivnostmi, s katerimi smo pričeli 
v preteklosti. Imamo kar nekaj idej za 'Mannequin challenge'. Letošnji izdelek, ki je 
dosegljiv na strani https://qrgo.page.link/VR7tn, je povod za nadaljevanje v novem 
šolskem letu.
Quadrokopter (projekt DJI) pa je v krožku že kar stalnica. Letos je bilo zaradi zakonodaje 
v aktivnosti vključenih manj članov, so pa imeli zaradi tega boljše pogoje (več časa  za delo 
s quadrokopterjem za posameznika). 
Pomembno je, da dijake spomnimo, da telefon ni koristen samo za komunikacijo. Zato 
smo pričeli s projektom, v okviru katerega bi radi pokazali, kako nam telefon lahko koristi 
na terenu. Izdelali bomo zemljevid za kolesarjenje in/ali pohod. Zemljevid bomo objavili 
na spletni strani, da bomo lahko dodali še druge podatke v povezavi s potjo. Projekta letos 
žal nismo uspeli končati, ga bomo pa naslednje leto. 
Za komunikacijo na daljavo smo uporabljali videokonferenco Meet, za projektno delo 
pa spletno storitev Trello in spletno učilnico Google Classroom.

 f oCena uspeŠnostI
Pomembno je, da so z izdelki zadovoljni avtorji. To je nekakšno zagotovilo, da bodo 
dijaki z delom nadaljevali. Samo enega izdelka nismo uspeli končati, ker smo si cilje 
zastavili preširoko za čas, ki nam je bil na voljo, bomo pa z nalogo zagotovo nadaljevali 
v naslednjem šolskem letu. 
Opisani izdelki pa niso edini izdelki, ki so nastali v letošnjem letu.

 f Mentor: MIRKO PEŠEC

 f Št. srečanj, Št. ur: 
18 (nekaj nalog smo opravili preko spleta, 
ker za določene roke ni bilo mogoče najti 
termina, v katerem bi bili vsi prosti), 48

 f Št. udeleženCev: 29

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA 
(BREZ VIDEA IN PROGRAMIRANJA)



_/ KARMEN KAUČIČ, urednica

_/ MAJA SAVORGNANI, lektorica
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Dan SOLY (športni dan za otroke z OŠ Gustava Šiliha) je potekal 12. 6. 2019 in so ga v 
celoti organizirali dijaki pod vodstvom Matjaža in Polone Vehovar.
Aktivnosti so potekale v telovadnici, plesni dvorani in učilnici fitnes. Otroke smo tudi 
peljali po šoli na razstavo, ki so jo za nas pripravili otroci z OŠ Gustava Šiliha; letošnja 
tema je bila Jurij Muri iz Afrike.
Otroci OŠ Gustava Šiliha so nam predstavili svojo plesno točko, potem pa so se razdelili 
po skupinah v 3 telovadnicah in učilnici za malico.
Organizatorji smo zelo zadovoljni z dnevom in če bo možno, bi ga organizirali vsako leto, 
saj so se z OŠ Gustava Šiliha spletle tudi prijateljske vezi ne samo med profesorji, ampak 
tudi med dijaki in učenci. Slednji so s solzami v očeh zapuščali II. gimnazijo Maribor 
in povedali, da se že veselijo prihodnjega srečanja, s čimer nam je bil organizatorjem ves 
trud poplačan.

 f oCena uspeŠnostI: 5

 f Mentorja:  
POLONA IN MATJAŽ VEHOVAR

 f Št. srečanj, Št. ur: 10, 30

 f Št. udeleženCev: 70

SOLY ALI ŠPORTNI DAN ZA OTROKE 
Z OŠ GUSTAVA ŠILIHA

Do julija 2019 smo izdali 4 dvojne številke Spletnega časopisa II. gimnazije, v katerem 
starše drugogimnazijcev, osnovne in srednje šole iz Maribora in okolice ter širšo javnost 
obveščamo o dogajanju na II. gimnaziji. Prejemnikov, ki jim pošiljamo časopis, je vsako 
leto več; v tem trenutku že okrog 3000.
Avtorji prispevkov so večinoma drugogimnazijci, ki poročajo, komentirajo in s svojega 
gledišča povzemajo 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. 
Ob tem se zahvaljujemo vsem sponzorjem, o katerih lahko berete tudi v našem spletnem 
časopisu.

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

 f MentorjI:  
KARMEN KAUČIČ (mentorica), 
MAJA SAVORGNANI (lektorica), 
DRUGAOBLIKA (oblikovanje)

 f Št. srečanj, Št. ur: /, 200

 f Št. udeleženCev: 3

SPLETNI ČASOPIS
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18. oktobra 2018 so se 3 dijaki II. gimnazije Maribor (Zala Arzenšek, Lucija Šmid in Vid 
Milaković) ter mentor Toni Klis, prof., udeležili Evrošole v Strasbourgu v organizaciji 
Socialne akademije in Evropske hiše v Ljubljani. Zala Arzenšek je bila tudi uradna 
predstavnica celotne slovenske ekipe.
Oktobra 2018 so se začele intenzivne priprave na prvi del tekmovanja za državno 
tekmovanje o poznavanju Evropske unije. V ekipi je sodelovalo 24 dijakov II. gimnazije, 
ki smo jih prijavili kot dve ekipi.
Novembra 2018 smo se intenzivno pripravljali na 2. krog tekmovanja v poznavanju Evropske 
unije. Za potrebe tekmovanja smo obiskali 30 razredov na šoli, jih seznanili s tekmovanjem 
(okrog 800 dijakov) in jih aktivno vključili kot sodelavce pri spletni podpori in glasovanju. 
7. decembra 2018 smo sodelovali v 2. krogu tekmovanja Evrošola in zmagali. 
28. januarja 2019 smo organizirali strokovno ekskurzijo v Hišo EU in Državni zbor Republike 
Slovenije. V državnem zboru so nas sprejeli predsednik DZ, mag. Dejan Židan, mag. 
Branislav Rajić, predsednik Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, ter Igor 
Zorčič, vodja poslanske skupine Stranke modernega centra. Dijaki so se aktivno pogovarjali 
z vsemi predstavniki, ti pa so večinoma odgovarjali na njihova vprašanja.
7. marca 2018 se je 24 dijakov z 2 spremljevalcema z II. gimnazije udeležilo srečanja Evrošole 
v Evropskem parlamentu v Strasbourgu. Potovanje v Strasbourg smo povezali z obiskom 
in spoznavanjem Nemčije in Alzacije (Esslingen–Riquewihr–Ribeauvillé–Colmar).
18. marca 2019 smo v organizaciji Akademije za politični menedžment (APM) pod 
pokroviteljstvom in v sodelovanju z Veleposlaništvom Združenih držav Amerike v Sloveniji 
izvedli projekt spodbujanja aktivnega državljanstva med mladimi – Digitalne kompetence 
za demokratično participacijo. Namen projekta je med slovenskimi srednješolci, ti so namreč 
v obdobju odraščanja in pridobitve volilne pravice, okrepiti zavest o pomenu aktivnega 
državljanstva in družbenega udejstvovanja ter prispevati k večji ozaveščenosti mladih 
o pomenu njihovega sodelovanja pri sooblikovanju družbenega okolja, v katerem živijo. 
Izobraževanje je trajalo štiri (šolske) ure, vanj pa je bilo vključenih 25 dijakov II. gimnazije 
Maribor. Izobraževanje in delavnico je izvedla ga. Tjaša Božič z Akademije za politični 
management.
29. in 30. marca so se 3 dijaki, bodoči ambasadorji EP, udeležili usposabljanja za mlade 
prostovoljce Tokrat grem volit v Ljubljani.
8. maja smo v Domu upokojencev Danice Vogrinec izvedli akcijo ob volitvah v evropski 
parlament. Dijaki so na zabaven način starejšim približali EU in njene institucije ter 
delovanje.

 f oCena uspeŠnostI
Letošnje aktivnosti in delo mladih ambasadorjev Evropskega parlamenta ocenjujem za zelo 
uspešno.

 f Mentor: SAŠA MIKIĆ

 f Št. srečanj, Št. ur: 21, 85

 f Št. udeleženCev: 29

ŠOLA, AMBASADORKA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA
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Gledališko skupino Drugi na Drugi tvori 18 dijakov, ki prihajajo iz bivših jugoslovanskih 
republik, na II. gimnaziji Maribor pa so vpisani v program Mednarodna matura. Dijaki 
prihajajo iz Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine ter Makedonije. Mentorica skupine 
je Dušica Štiblar Božović, profesorica slovenščine in srbohrvaščine.
V šolskem letu 2018/2019 so Drugi na Drugi postavili na oder Amfiteatra II. gimnazije 
Maribor gledališko predstavo Pokojnik, ki je nastala po motivih slovitega srbskega 
komediografa Branislava Nušića. 
Drugi na Drugi so s to gledališko igro želeli predstaviti svojo domačo književnost oziroma 
dramsko ustvarjanje avtorja s svojega govornega področja. Ker so želeli prav tako predstaviti 
svoj materni jezik, so dijaki v predstavi nastopali vsak v svojem domačem jeziku oziroma 
narečju, kar je uprizoritvi dalo še posebno živost in svežino, hkrati pa je pomembno 
poudariti, da so dijaki tudi na tak način, v sicer tujejezičnem okolju, lahko ohranjali stik 
s svojim jezikom. Skupini Drugi na Drugi se je v tej predstavi pridružil tudi Gabriel Maria 
Fusco, prav tako dijak Mednarodne mature, ki prihaja iz Italije, saj v naši priredbi Nušićevega 
Pokojnika nastopa tudi Giuseppe, lik mladega italijanskega podjetnika.
Ker nobene gledališke predstave ni mogoče izpeljati brez odlične tehnične podpore, so nam 
pri tem priskočili na pomoč tudi domači dijaki iz programa Mednarodna matura in tudi 
iz nacionalnih oddelkov ter gospod Jani Kancler. 
S to predstavo so se Drugi na Drugi želeli tudi aktivno vključiti v svoje »novo« bivalno 
in šolsko okolje, ki ravno s tovrstnimi dejavnostmi ter povezovanjem z domačimi dijaki 
v okviru tega izgublja konotacijo »tujega okolja«. Glede na to, da je bila predstava med 
domačim, slovenskim občinstvom izjemno dobro sprejeta, lahko z veseljem in optimizmom 
poudarimo, da sta »drugačnost« in »tujost« na II. gimnaziji Maribor nekaj, kar ne samo 
sprejemamo, temveč tudi doživljamo kot vrednoto in ne kot pomanjkljivost ali slabost. 
Po večmesečnih pripravah, ki so se začele septembra 2018, so Drugi na Drugi predstavo 
premierno uprizorili v torek, 5. marca 2019, za domiselno dramaturgijo in režijo pa je 
poskrbela dijakinja Amna Hadžić. 
Ob pomoči mentorice in gospoda Janija Kanclerja so sodelujoči dijaki sami poskrbeli tudi 
za scenografijo, kostumografijo, tehniko, zvok, luči, glasbo, fotografijo ter idejno zasnovo 
plakata. 
Slovenske podnapise za predstavo je pripravila mentorica Dušica Štiblar Božović. 

 f oCena uspeŠnostI
Glede na okoliščine, v katerih je delovala naša gledališka skupina, in glede na dejstvo, 
da gre večinoma za dijake, ki pred to predstavo niso imeli nobenih konkretnih izkušenj 
z nastopanjem na odru ali s pripravo gledališke predstave, ocenjujem, da smo bili zelo 
uspešni, saj smo v celoti dosegli zastavljene cilje, predstava pa je bila pri občinstvu izjemno 
dobro sprejeta.

 f Mentorja: DUŠICA ŠTIBLAR 
BOŽOVIĆ (vodja programa in mentorica), 
JANI KANCLER (sodelavec v programu)

 f Št. srečanj, Št. ur: 25, 95  
(Srečanja z dijaki: vaje, priprave, uprizoritev 
… – 71 ur; prevajanje besedila v slovenščino 
– podnapisi v slovenščini – 20 ur; nakup 
rekvizitov – 3 ure; oblikovanje gledališkega 
lista – 1 ura.) 

 f Št. udeleženCev: 24

ŠOLSKA GLEDALIŠKA SKUPINA 
DRUGI NA DRUGI
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Aktivnosti krožka so bile usmerjene v učenje 3D-modeliranja z namenom kasnejše 
izdelave izdelka z uporabo 3D-tiskalnika ali drugih obdelovalnih orodij. Začeli smo 
z osnovami programa Autodesk Fusion 360 v modulu Model. Med modeliranjem 
pripravljenih modelov so se dijaki podrobneje seznanili tudi z naprednejšimi funkcijami, 
modeliranjem različnih geometrijskih oblik in modulom CAM. Po uvodnem delu, ki je bil 
namenjen učenju uporabe programa in pridobivanju izkušenj, kako pravilno modulirati, 
da je izdelke možno izdelati, je sledilo delo na projektu – dijaki so ob usmerjanju mentorja 
samostojno modelirali. Kot projekt so bile podane zahteve za ohišje vremenske postaje, 
komponente in lastnosti, ki jih je določila sekcija Arduino programerskega krožka. Modeli, 
ki so jih izdelali dijaki, so bili evalvirani znotraj krožka. Najoptimalnejše rešitve so bile 
združene v končni izdelek. 
Med letom je bilo nekaj modelov izdelanih tudi za potrebe drugih dejavnosti in za 
raziskovalne naloge. Takšno sodelovanje dijakom omogoča pridobivanje izkušenj 
z realnimi projekti in izkazuje praktično vrednost pridobljenega znanja. V prihodnje 
si bomo prizadevali, da bi bilo takšnega sodelovanja še več.

 f oCena uspeŠnostI
Kljub velikemu številu začetnih prijav se je krožka redno udeleževalo relativno malo 
dijakov. Upad je možno pripisati poznemu zagonu krožka in veliki obremenitvi dijakov 
proti koncu šolskega leta ter močni konkurenci med aktivnostmi. Navkljub omenjenim 
težavam smo izvedli vse predvidene vsebine. Dijaki, ki so krožek obiskovali, so pridobili 
znanje, ki jim omogoča samostojno delo v prihodnje.

 f Mentorja:  
MITJA OSOJNIK, MIHAEL MIŠKO

 f Št. srečanj, Št. ur: 18, 35

 f Št. udeleženCev: 6

3D-KROŽEK
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Okrožnice (prihajajoči dogodki) se berejo dvakrat na teden: v prvem ocenjevalnem 
obdobju ob torkih in četrtkih, v drugem ob ponedeljkih in sredah ob 12.05, tj. med 
poukom.
Letos sta bili bralki dve: Julija Koletnik in Rachela Škrinjar.

 f oCena uspeŠnostI
Ocenjujem, da branja okrožnic preko šolskega radia ne bi potrebovali več, ker imamo 
druga sredstva obveščanja. 

 f MentorICa:  
NATAŠA PREGLAU BORKO

 f Št. srečanj, Št. ur:  
Dvakrat na teden, 35

 f Št. udeleženCev:  
Dve dijakinji/bralki

ŠOLSKI RADIO

Na začetku oktobra smo imeli uvodno srečanje, na katerem smo se pogovarjali o tem, 
kako poteka tekmovanje, dogovorili smo se tudi o načinu dela. Dijaki so se odločili 
za individualno branje in nadaljnja srečanja na temo prebranega. Tekmovanje je potekalo 
na dveh ravneh in elektronsko, preko serverja DMFA, zato smo omogočili reševanje pol 
v računalniški učilnici v šoli. V obeh skupinah so dijaki prebrali 2 deli.

 f oCena uspeŠnostI
Prav dobro. 

 f MentorICa: SARA HEVIA MURCIEGO

 f Št. srečanj, Št. ur: 10, 20  
(10 ur srečanj + 10 ur priprav in samostojno 
delo: branje)

 f Št. udeleženCev: 19

ŠPANSKA BRALNA ZNAČKA  
EL RATÓN DE BIBLIOTECA
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Tečaj cestnoprometnih predpisov na šoli izvajamo že 20 let. Med ponujenimi dijaki sami 
izberejo avtošolo, v kateri bi želeli opravljati tečaj CPP in praktične ure vožnje. Letošnji 
tečaj je potekal v februarju 2019 in je obsegal 24 ur.
V preteklem letu ga je opravljalo 87 naših dijakov, in sicer pri 5 avtošolah, ki so sprejele 
našo ponudbo za izvajanje tečaja oz. so imele dovolj prijavljenih kandidatov. 
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 24 OIV-ur. Tečaj je uspešno opravilo vseh 87 dijakov.

 f oCena uspeŠnostI
Načrtovane aktivnosti smo v celoti opravili.

 f Mentor: SAŠA MIKIĆ

 f Št. srečanj, Št. ur: 8, 24

 f Št. udeleženCev: 87

TEČAJ CPP

 f MentorjI:  
SIMONA KRAJNC, vodja programa,  
KATARINA CAFNIK, MATEJ TRILAR

 f Št. srečanj, Št. ur:  
BORCI: 100 srečanj, 200 ur,  
TIGRICE: 110 srečanj, 220 ur

 f Št. udeleženCev: 45

Borci in Tigrice so v tem šolskem letu izvajali redno vadbo 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 znotraj 
šolskih športnih tekmovanj v okviru 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.
Tekmovanja:

 f Frogs Cheer Cup , 1. 3. 2019, 3. mesto
 f DP CZS, 13. 4. 2019, 3. mesto
 f Gardaland Open 2019, 1.mesto
 f Koper Cheer Open, 1. 12. 2018
 f Ljubljana Open, 19. 1. 2019
 f Rom Pom Pon, 9. 2. 2019

 f oCena uspeŠnostI
Uspešno leto!

BORCI IN TIGRICE
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V šolskem letu 2018/19 je na II. gimnaziji Maribor ponovno potekala vadba ultimate 
frizbija. Treninge smo izvajali v terminu od septembra 2018 do maja 2019. Izvedli smo 
jih 38, in sicer ob sredah od 16:20 do 17:50 ter ob četrtkih (v okviru izbirnega športa) 
od 14:30 do 16:00. Povprečno se je treningov udeleževalo 10–15 dijakov, od tega povprečno 
6 deklet.
Letošnja sezona Srednješolske ultimate lige je bila že 5. zaporedna sezona. V vseh prejšnjih 
je na turnirjih sodelovala tudi ll. gimnazija. V letošnji sezoni smo ponovili lanski uspeh, saj 
smo na štirih ŠUL-turnirjih osvojili skupno prvo mesto, prav tako pa smo uspeli pridobiti 
veliko novih članov v ekipo, ki sedaj šteje približno 25 rednih članov. 
Udeležili smo se štirih turnirjev Srednješolske ultimate lige. Vsi so potekali 
v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja ob sobotah, od 9:00 do približno 18:00, 
vsakega pa se je udeležilo približno 16 ekip.
Prvi (spoznavni) turnir je potekal 24. 11. 2018. Namen spoznavnega turnirja je bil, 
da se dijaki seznanijo z ultimatom in drugimi ekipami. Dijaki so se naučili osnov igre 
na tekmah, potekale pa so tudi delavnice o športnem duhu, ki je v ultimatu izrednega 
pomena. Na turnir smo peljali kar 3 ekipe; zasedle so 1., 5. in 15. mesto.  
Drugi turnir je potekal  15. 12. 2018. II. gimnazija je tokrat peljala 4 ekipe, te pa so dosegle 
1., 4., 13. in 14. mesto. Za najkoristnejšo igralko turnirja je bila izbrana dijakinja ll. 
gimnazije, Inya Kaya Vidmajer.
Tretji turnir je potekal 2. 2. 2019. Tokrat smo na turnirju imeli 3 ekipe, osvojile so 1., 4. 
in 17. mesto, pokazale pa tudi zelo dobro uporabo pravil in ročnih signalov, kar je bila tema 
tretjega ŠUL-turnirja. Tokrat sta bili za najkoristnejši igralki turnirja izbrani dijakinji 
Dana Kocijančič in Luna Petrovič.
Zadnji turnir je potekal 6. 4. 2019. Uvrstili smo se na 1., 7. in 13. mesto, na koncu pa smo 
dosegli tudi skupno zmago lige. Delavnice so tokrat potekale pod vodstvom E.R.I.C. 
trenerjev (Early Recognition Is Critical), ki združuje informiranje o ultimate frizbiju 
in simptomih raka.

 f oCena uspeŠnostI
Dejavnost bi ocenil kot zelo uspešno, tako z vidika povečanja števila udeležencev kot 
z vidika tekmovalnih rezultatov. Z dejavnostjo bi bilo smiselno v istem obsegu nadaljevati 
tudi prihodnje šolsko leto.

 f MentorjI:  
TOMAŽ PETROVIĆ, vodja programa; 
JAŠA DIMIĆ, ANA REHBERGER

 f Št. srečanj, Št. ur: 42, 111  
(vadba – 76 ur, tekmovanja – 32 ur, 
administrativno delo – 3 ure)

 f Št. udeleženCev: 95

ULTIMATE FRIZBI
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Zgodovinski studio organizira različna potovanja po deželah Evrope, in sicer so strokovne 
ekskurzije tako enodnevne kot večdnevne. Spoznavanje različnih dežel, podobnosti 
in različnosti dijakom omogoča širitev obzorij in pridobivanje novega znanja na neuraden 
način.
V mesecu decembru smo organizirali božične obiske Dunaja, Budimpešte in Zagreba. 
Enodnevnih ekskurzij se je udeležilo 147 dijakov. V okviru projekta Šola ambasadorka 
Evropskega parlamenta smo se v začetku marca odpravili v Strasbourg, kjer smo 
se udeležili Evrošole 2019. Potovanje je bilo ob evropskih vsebinah prežeto tudi z ogledi 
mest v Nemčiji in Alzaciji (Esslingen–Riquewihr–Ribeauvillé–Colmar). Potovanja se je 
udeležilo 24 dijakov.
4. in 5. aprila smo obiskali Krakow, Auschwitz in Wielicko. Ekskurzije se je udeležilo 
25 dijakov. 
Dijaki II. gimnazije kljub vsem izmenjavam in ekskurzijam potovanja pogrešajo, kar 
dokazuje izvedba vseh zastavljenih ekskurzij. Najbolj povprašujejo po ekskurzijah 
na Nizozemsko, v Francijo in na Balkan.

 f oCena uspeŠnostI
Uspešno izvedene ekskurzije in hitre prijave govorijo o želji naših dijakov po potovanjih 
in tovrstnem spoznavanju drugih držav. Pomanjkanje števila mentorjev, ki bi ekskurzije 
vodili in pripravili, pa nas pri izvedbi dodatnih programov omejuje.

 f Mentor: SAŠA MIKIĆ

 f Št. srečanj, Št. ur: 12, 120

 f Št. udeleženCev: 196

ZGODOVINSKI STUDIO



TEKMOVANJA 
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V ponedeljek, 15. 10. 2018, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 2. 
letnikov. Preverjali smo bralno razumevanje in poznavanje ter rabo jezika.
Da bi tudi dijaki 2. letnikov imeli možnost tekmovanja v znanju iz angleščine, smo zanje 
letos prvič organizirali šolsko tekmovanje. Zaradi prevelikega števila udeležencev tega žal 
ni bilo mogoče izpeljati v elektronski obliki.
Šolsko tekmovanje nam je omogočilo pravičen izbor tekmovalcev za udeležbo 
na mednarodnem tekmovanju »Best in English«, ki na šoli poteka že nekaj let. 
Omenjenega tekmovanja se je udeležilo 30 najboljših dijakov. Mednarodno tekmovanje 
se je izvedlo v računalniški učilnici naše šole.

 f MentorjI:  
JASNICA BOBIČIĆ, ANDREJA MIKLUŠ, 
PETER CIGROVSKI, POLONA VEHOVAR, 
ZLATA NOVAK, ZORA RAIČEVIĆ, 
KLAVDIJA KREMPL SLANA, JASNA SUKIČ

 f Št. srečanj, Št. ur: 1, 42

 f Št. udeleženCev: 44

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE  
ZA 2. LETNIKE

V okviru aktivnosti, ki jih vsako leto načrtujemo in izvedemo profesorji angleščine, 
pripravimo in izvedemo šolsko tekmovanje, ki se ga je v letošnjem šolskem letu udeležilo 
36 dijakov, ter tako izvedemo selekcijo za regijsko tekmovanje. To organiziramo na II. 
gimnaziji Maribor v sodelovanju z organizacijo IATEFL Slovenija in pokriva celotno 
podravsko regijo. Letos se ga je udeležilo 17 naših dijakov. Dijaki z dovolj dobrimi rezultati 
se nato udeležijo še državnega tekmovanja, ki vsako leto poteka v Ljubljani. Letos sta 
na državni ravni tekmovala 2 dijaka naše šole. V okviru aktivnosti smo izvedli tudi 
priprave na regijsko in državno tekmovanje. Vse ravni tekmovanj preverjajo jezikovne 
spretnosti, slovnico, besedišče, regijsko  in državno tekmovanje pa tudi književnost 
in idiomatiko.

 f uspehI In rezultatI  na tekMovanju
V kategoriji A2 (dijaki mednarodne mature) sta dijaka Emanuel Krajnc (3. mesto) in Leon 
Rupreht (4. mesto) dobila bronasti priznanji.

 f MentorICa:  
KLAVDIJA KREMPL SLANA

 f Št. srečanj, Št. ur:  
3-krat regijsko, skupaj: 41 ur (Organizacija 
in izvedba šolskega tekmovanja za 3. letnike: 
11 ur, Koordinacija, organizacija in izvedba 
regijskega tekmovanja za Podravje 
in Koroško: 16 ur, Priprave na regijsko 
tekmovanje: 6 ur, Organizacija in spremstvo 
dijakov na državno tekmovanje: 8 ur)

 f Št. udeleženCev: 55; 
36 (šolsko), 17 (regijsko), 2 (državno)

ŠOLSKO, REGIJSKO, DRŽAVNO  
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE
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Dijaki so se pripravljali v računalniški učilnici, tako da so reševali teste s prejšnjih 
tekmovanj. Poleg tega so za samostojno delo dobili povezave do podobnih gradiv 
na spletu. Z pripravami smo začeli takoj po izbiri dijakov na šolskem tekmovanju.
Že tretjič, tokrat 30. 11. 2018, so naši najboljši dijaki 2. letnika, izbrani na šolskem 
tekmovanju, dobili priložnost, da tekmujejo z vrstniki iz več držav. Letos je bilo 
tekmovalcev 21.110, prihajali pa so iz 30 držav in predstavljali 892 različnih šol.
Tekmovanje že osmo sezono organizirata  Institute for Competencies Development 
in Czech-us-agency. Teste, ki vsebujejo jezikovne veščine (slovnica, brano in slušno 
razumevanje), je pripravil AKCENT International House Prague, znan kot center 
za Cambridge English Exams.
Za reševanje zahtevnega  testa (B2 – C1 po CEFR) so tekmovalci imeli na voljo 60 minut. 
Poleg znanja sta potrebni tudi visoka koncentracija in dobra računalniška oprema, ki jo 
nam je letos šola zagotovila z nakupom novih, kakovostnih slušalk.
Ta način tekmovanja spodbuja dijake k izboljšanju jezikovnih kompetenc in omogoča 
primerjanje z vrstniki ter izboljšuje njihovo znanje pri uporabi sodobne tehnologije pri 
učenju jezikov.
Organizatorji skrbno preverjajo, da udeleženci niso živeli v angleško govoreči državi 
dlje kot 18 mesecev in da tekmovalci in člani njihove ožje družine niso rojeni govorci. 
Starostna meja je 15–19 let.
Zaradi številne udeležbe in resnosti in zahtevnosti testa so rezultati naših dijakov še bolj 
izjemni: Ana Edelbaher (2.b) se je posamezno uvrstila na 3. mesto (med 21.2110), šola 
pa ekipno (29 dijakov 2. letnikov) na 23. mesto (med 892).

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
Ana Edelbaher (2.b) se je posamezno uvrstila na 3. mesto (med 21.2110), šola pa ekipno 
(29 dijakov 2. letnikov) na 23. mesto (med 892).

 f MentorjI:  
JASNICA BOBIČIĆ, 
MIRKO PEŠEC, MITJA OSOJNIK, 
KLAVDIJA KREMPL SLANA

 f Št. srečanj, Št. ur: 3, 36

 f Št. udeleženCev: 29

MEDNARODNO TEKMOVANJE  
»BEST IN ENGLISH«
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Priprave na tekmovanje iz astronomije potekajo enkrat tedensko po dve šolski uri. 
Dijaki niso razdeljeni v skupine, ampak sproti predelamo snov, ki je dijaki nižjih letnikov 
še ne poznajo. Kot mentor dijakom pomagam, kako se lotiti problema in kako postopati 
v primeru, ko naletijo na težji primer. Spodbujam jih k samostojnemu reševanju nalog 
iz prejšnjih let. Priskrbim jim tudi naloge, da jih lahko rešujejo doma ter se tako dobro 
pripravijo na tekmovanje. Delamo sistematično in organizirano, kar se je tudi letos 
pokazalo kot dober pristop, saj so dijaki ponovno dosegli izjemne rezultate.

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
Na državno tekmovanje se je uvrstilo šest dijakov, kar je zelo dober rezultat. Trije dijaki 
so osvojili srebrno, trije pa zlato priznanje. Vito Levstik je prejel tudi pohvalo, prav tako 
pa se je uvrstil v ekipo, ki gre na mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike. 
Aljaž Simonič, Juš Kocutar in Matija Likar so se uvrstili tudi na 26. Sanktpeterburško 
astronomsko olimpijado (SAO), ki je tudi del izbirnega postopka za ekipo za 13. 
mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike 2019. 

 f Mentor: MATJAŽ ČRČEK

 f Št. srečanj, Št. ur: 25, 50

 f Št. udeleženCev: 20

PRIPRAVA IN UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH 
IZ ASTRONOMIJE
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Dijaki 1. in 2. letnika so v tem šolskem letu tekmovali iz znanja o bakterijah in virusih. 
Vodja tekmovanja jim je pripravila literaturo, nato pa so se udeleževali skupinskih 
priprav, ki so potekale ločeno za 1. in 2. letnik, saj je v njihovem predznanju precej razlike. 
Za priprave smo uporabili različne metode, kot so frontalni pouk, uporaba kratkih filmov, 
reševanje nalog na to tematiko, iskanje podatkov v literaturi in razprava.
Dijaki 3. in 4. letnika, ki so tekmovali v znanju celotnega gimnazijskega programa 
biologije, so se pripravljali v manjših skupinah, in sicer pri svojih učiteljih biologije. 
Dijak Aljaž Simonič se je po državnem tekmovanju zelo intenzivno pripravljal za izbor 
za olimpijsko ekipo pri mentorici Katji Holnthaner Zorec.

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
Dobitniki priznanj letošnjega državnega tekmovanja, ki je potekalo 23. 3. 2019 v Mariboru 
na Fakulteti za naravoslovje in matematiko:

 f 1. in 2. letniki
Dobitniki zlatih priznanj (3):  Rok Lobnik (2. c) , Jaša Kereži (1. d), Mark Kamenšek Šeško 
(2. c), 
Dobitniki srebrnih priznanj (5): Jana Radakovič (1. c), Luka Šalković (2. b), Hana Oštir (2. 
f), Elias Bračko (2. c), Mojca Krajšek (2. b)

 f 3. in 4. letniki 
Dobitniki zlatih priznanj (3): Aljaž Simonič, 4. F (absolutno prvo mesto), Maša Predin 
(MM2), Mia Dorman (MM1), 
Dobitniki srebrnih priznanj (1): Ana Ledinek (4. a)
Aljaž Simonič in Maša Predin sta se uvrstila v izbor za biološko olimpijado. 
Aljaž Simonič se bo udeležil 30. Mednarodne biološke olimpijade, ki bo potekala julija 
od 14. do 21. julija 2019 v mestu Szeged na Madžarskem.

 f MentorICe:  
ALENKA PRAPOTNIK ZALAR, BERNARDA 
DEVETAK, HELENA RIHTAR, KATJA 
HOLNTHANER ZOREC, VESNA HOJNIK

 f Št. srečanj, Št. ur: 63, 93

 f Št. udeleženCev: 81; 
64 (šolsko), 16 (državno),  
1 (biološka olimpijada)

TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE 
ZA PROTEUSOVO NAGRADO
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 f Pripravljanje dijakov na šolsko in državno tekmovanje z namenom doseči čim boljše 
rezultate

 f Poglabljanje znanja in razumevanje vzrokov in posledic nastanka sladkorne bolezni
 f Organizacija in izvedba šolskega tekmovanja
 f Spremljanje dijakov na državno tekmovanje

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
Po spet množični udeležbi (90 dijakov) šolskega tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni 
je kar 45 dijakov prejelo bronasto priznanje, tri dekleta pa so se uvrstila na državno 
tekmovanje, ki je potekalo v soboto, 17. 11. 2018, v Ljutomeru.
Prejele so naslednja priznanja:
1. Urška Repušič – srebrno priznanje
2. Nina Dobaj – srebrno priznanje
3. Brina Poropat – srebrno priznanje
Urško Repušič je do zlatega priznanja ločila le ena točka.

 f MentorICa: TAMARA ŠIŠKO

 f Št. srečanj, Št. ur: 10, 15

 f Št. udeleženCev:  
90 (šolsko), 3 (državno)

TEKMOVANJE IZ ZNANJA  
O SLADKORNI BOLEZNI



55

Šola, ki odpre vsa vrata – II. GIMNAZIJA MARIBOR

Šolskega tekmovanja v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje se je udeležilo 
51 dijakov 1. in 2. letnika ter 30 dijakov 3. in 4. letnika, območnega 10 dijakov 1. in 2. 
letnika ter 13 dijakov 3. in 4. letnika, državnega pa 3 dijakinje 1. in 2. letnika ter 4 dijakinje 
3. in 4. letnika.
Priprave na tekmovanje so potekale v treh fazah, in sicer posebej za šolsko, območno 
in državno tekmovanje. Vodili so jih Boris Svetel in Božica Štiblar Božović (1., 2. letnik) ter 
Drago Meglič in Nataša Preglau Borko (3., 4. letnik).
Srečanja so potekala enkrat tedensko, na njih pa smo obravnavali predpisano literaturo 
(1., 2. letnik – Ivan Cankar: Podobe iz sanj in Polona Glavan: Gverilci; 3., 4. letnik − Ivan 
Cankar: Martin Kačur, Tujci, Knjiga za lahkomiselne ljudi, Krpanova kobila) in dodatne 
vire.

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
ŠOLSKO TEKMOVANJE

 f 33 bronastih priznanj (20 + 13): Hana Oštir, Asja Majhen, Daja Jöbstl, Vesna Muzek, 
Tjaša Drevenšek, Lara Grčar, Nadja Spasovski, Brina Završnik, Blaž Potočnik, 
Barbara Simonič, Nastja Gonza, Niko Mlinarič, Asja Katarina Mogu, Alja Petrović, 
Hana Vauda Lorenčič, Alja Bedenik, Danaja Bigec, Maja Kramberger, Maja Kraner, 
Sara Petrič (1., 2. letnik), Tjaša Lorbek, Ana Štuhec, Vita Movrin, Matevž Rezman 
Tasič, Minka Borec, Vid Milaković, Julija Koletnik, Anja Kujundžić Lukaček, Eva 
Patik, Lara Rubin, Stoja Simikić, Eneja Sajko, Teja Žugman  (3., 4. letnik). 

OBMOČNO TEKMOVANJE

 f 18 srebrnih priznanj (9 + 9): Hana Oštir, Nadja Spasovski, Daja Jöbstl, Lara Grčar, 
Brina Završnik, Tjaša Drevenšek, Vesna Muzek, Asja Majhen, Barbara Simonič 
(1., 2. letnik), (1., 2. letnik), Eva Patik, Tjaša Lorbek, Ana Štuhec, Lara Rubin, Vid 
Milaković, Matevž Rezman Tasič, Minka Borec, Vita Movrin, Anja Kujundžić Lukaček 
(3., 4. letnik). 

DRŽAVNO TEKMOVANJE

 f 5 zlatih priznanj (2 + 3): Hana Oštir, Nadja Spasovski (1., 2. letnik), Eva Patik, Lara 
Rubin, Tjaša Lorbek (3., 4. letnik).

 f 2 srebrni priznanji (1 + 1): Daja Jöbstl (1., 2. letnik), Ana Štuhec (3., 4. letnik).

 f MentorjI:  
DRAGO MEGLIČ, vodja programa; 
BORIS SVETEL, BOŽICA ŠTIBLAR 
BOŽOVIĆ, NATAŠA PREGLAU BORKO

 f Št. srečanj, Št. ur: 10, 20

 f Št. udeleženCev:  
81 (šolsko tekmovanje),  
23 (območno tekmovanje),  
7 (državno tekmovanje) 

TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA 
CANKARJEVO PRIZNANJE
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V okviru krožka, ki je namenjen dijakom 4. letnika, ki imajo izbirni maturitetni 
predmet ekonomija, so potekale priprave na tekmovanje iz znanja ekonomije. Na šolsko 
tekmovanje se je pripravljajo vseh 17 dijakov, ki so v tem letu izbrali ekonomijo kot enega 
od izbirnih predmetov na maturi.
Šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije je bilo v petek, 23. februarja, sodelovali so prav vsi 
dijaki, k so se na tekmovanje pripravljali. Prvo mesto na šolskem tekmovanju je dosegel 
Jan Kuhta, 4. d, drugo mesto Aljaž Hercog, 4. a, in tretje mesto Lena Zorman, 4. a. 
Intenzivne priprave na državno tekmovanje so potekale v mesecu marcu. 
20. državno tekmovanje iz znanja ekonomije, ki ga je v sodelovanju z Zvezo ekonomistov 
Slovenije organizirala Ekonomska šola Ljubljana, je bilo 27. marca 2019 v Ljubljani. Lena 
Zorman se je med 22 tekmovalci uvrstila na drugo mesto in prejela zlato priznanje, Jan 
Kuhta, ki se je uvrstil na sedmo mesto, in Aljaž Hercog s devetim mestom pa sta prejela 
srebrno priznanje.
II. gimnazija se je zelo dobro odrezala tudi kot ekipa, saj smo se med osmimi slovenskimi 
šolami uvrstili na tretje mesto.
Po tekmovanju so si dijaki v spremstvu vodičev ogledali središče Ljubljane, dovolj pa je bilo 
časa tudi za druženje z dijaki iz različnih delov Slovenije.

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
Podrobni rezultati tekmovanja so na 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=wm0HXdbLF-fhrgS8p4v4BA&q=d
r%C5%BEavno+tekmovanje+iz+finan%C4%8Dne+pismenosti+rezultati&oq=dr%C5%BEav
no+tekmovanje+iz+finan%C4%8Dne+pismenosti+rezultati&gs_l=psy-ab.3..33i160.2355.48
41..6036...0.0..0.533.2445.0j6j2j1j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71j33i22i29i30.9yjQY1TvMt4

 f MentorICa: DR. LIDIJA KODRIN

 f Št. srečanj, Št. ur: 5, 23

 f Št. udeleženCev: 15

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE  
IZ ZNANJA EKONOMIJE
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Revija Moje finance, ki je organizator tekmovanja s področja finančne pismenosti, 
ugotavlja, da je znanje upravljanja denarja pri nas na zelo nizki ravni. Cilj tekmovanja je, 
da se to v prihodnje postopoma izboljša. Revija Moje finance želi mladim približati znanje 
s področja osebnih financ ter finančnega poslovanja in jih torej finančno opismeniti ter 
tako pripraviti na življenjske izzive. Zato je pripravila obsežno gradivo z vsebinami, ki se 
preverjajo na tekmovanju.
Revija Moje finance je letos organizirala že peto državno tekmovanje iz finančne 
pismenosti za gimnazijce. Tekmovanje, ki je tudi letos potekalo na Ekonomski fakulteti 
v Ljubljani, je bilo v sredo, 15. maja 2019. Na tekmovanju za gimnazijce je sodelovalo 
63 dijakov iz 21 šol. II. gimnazijo so zastopali dijaki 3. letnika Vid Peršak, MM1, Andraž 
Valentinčič, 3. f, in Luka Verhovnik, 3. c. Vsi trije tekmovalci so se uvrstili v drugo polovico 
in prejeli bronasto priznanje.

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
Vsi trije dijaki so prejeli priznanja.

 f MentorICa: DR. LIDIJA KODRIN

 f Št. srečanj, Št. ur: 6, 24

 f Št. udeleženCev: 5

TEKMOVANJE IZ FINANČNE PISMENOSTI



58

II. GIMNAZIJA MARIBOR – Šola, ki odpre vsa vrata

Na osmem državnem tekmovanju Generacija €URO je sodelovalo 14 dijakov 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, na njem 
je sodelovalo 21 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 
jo nato obdelali v petih tednih. Dijaki so opravili spletno tekmovanje v torek, 8. novembra 
2018. Ena ekipa je dosegla 100 % in se uvrstila v drugi krog, v katerega je Banka Slovenije 
povabila 11 najboljših ekip. 
V drugem krogu tekmovanja je morala ekipa, v kateri so sodelovali Medeja Golob, Erleta 
Berisha, Vid Peršak, Luka Kopše (vsi MM2) in Nika Šela (4. f), do 7. februarja 2019 
pripraviti esej na temo monetarne politike ECB. Določiti so morali temeljno obrestno 
mero ECB za mesec marec 2018, 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 omogočile dijakom analizo ekonomske 
situacije v državah evroobmočja. 

 f oCena uspeŠnostI
V tretji krog, v katerem so morali dijaki pred tričlansko komisijo Banke Slovenije predstavi 
esej in odgovarjati na zastavljena vprašanja in ki je bil 28. marca 2019 v Ljubljani na sedežu 
Banke Slovenije, se ekipa ni uvrstila.

 f MentorICa: DR. LIDIJA KODRIN

 f Št. srečanj, Št. ur: 9, 36

 f Št. udeleženCev: 14

TEKMOVANJE GENERACIJA €URO
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Evropske statistične igre so tekmovanje, ki ga organizira Eurostat, statistični urad 
Evropske unije, skupaj s statističnimi uradi nekaterih evropskih držav. Namen tekmovanja 
je, da srednješolci usvojijo dodatno znanje iz statistike ter spoznajo pomembnost 
statističnih podatkov in njihovega pravilnega razumevanja.
Drugo državno tekmovanje iz znanja statistike – evropske statistične igre – je potekalo 
v dveh krogih. V januarju 2019 so v prvem krogu tekmovanja ekipe reševale spletni kviz. 
Ekipo II. gimnazije so sestavljale dijakinje četrtega letnika: Erleta Berisha, 4. e, Sara 
Repnik, 4. f, in Nika Šela, 4. f. V drugi krog državnega tekmovanja, ki je potekal med 31. 1. 
in 28. 2. 2019, so se uvrstile ekipe, ki so v prvem krogu dosegle vsaj 83 % točk, med njimi 
tudi ekipa II. gimnazije. V drugem krogu so prejele ekipe serijo podatkov, ki jih je bilo 
treba analizirati in ugotovitve predstaviti v poročilu.  
V drugem krogu državnega tekmovanja iz znanja statistike je sodelovalo 38 ekip, ekipa II. 
gimnazije se je uvrstila na deseto mesto.  

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
Ekipa II. gimnazije je med osemintridesetimi ekipami dosegla deseto mesto.

 f MentorICa: LIDIJA KODRIN

 f Št. srečanj, Št. ur: 5, 40

 f Št. udeleženCev: 3

TEKMOVANJE IZ ZNANJA STATISTIKE
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Dejavnost Drugih filozofov sta sestavljala dva sklopa: seznanjanje z 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. Z nekaterimi dijaki so srečanja potekala tudi preko spleta s programom 
Hangouts.
Med pripravami smo razpravljali zlasti o dveh filozofskih temah: o problemu odnosa 
med človekovo duševnostjo in njegovo telesno naravo ter o vprašanju temelja morale 
in virov utemeljevanja moralnih odločitev. Zanimalo nas je npr. vprašanje, ali je zavest 
možno pojasniti z zakoni fizike in jo zvesti na fizikalne lastnosti ali pa so značilnosti 
zavesti neodvisne od fizikalne stvarnosti. Nadalje smo v okviru problema duha in telesa 
tehtali nasprotujoče argumente, ki po eni strani govorijo v prid obstoja svobodne 
volje, po drugi pa zanikajo njen obstoj in zagovarjajo deterministično sliko sveta. 
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 
človekova narava posamezniku dopušča, da ravna moralno. Konkretno smo se ukvarjali 
z vprašanjem, katere lastnosti ima pravična družba, ali obstajajo moralna čustva, ali je za 
razumevanje bistva moralnosti potreben razum, ali moralnost zahteva nepristranskost 
in neupoštevanje lastnih interesov, ali pa je nasprotno posameznik moralen le, kadar skrbi 
za lastne interese. Poglobljeno smo analizirali Kantovo pojmovanje človekovega položaja 
v svetu in posledično njegovo razumevanje temeljev morale. Njegov racionalistični 
objektivizem v morali smo podrobno primerjali s trenutno prevladujočim emotivističnim 
subjektivizmom.
Na državnem prvenstvu izpisanja filozofskega eseja sta Majna Resinovič in Ana Štuhec 
napisali izjemna eseja in osvojili zlato priznanje, Emanuel Krajnc pa z zelo dobrim esejem 
srebrno. Emanuel Krajnc in Ana Štuhec sta se udeležila tudi izbirnega tekmovanja 
za filozofsko olimpijado. Napisala sta odlična eseja, vendar v močni konkurenci žal nista 
bila izbrana v državno ekipo. 

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
Na državnem prvenstvu iz pisanja filozofskega eseja sta Majna Resinovič in Ana Štuhec 
osvojili zlato priznanje, Emanuel Krajnc pa srebrno.

 f Mentor: MATEVŽ RUDL

 f Št. srečanj, Št. ur: 35, 70

 f Št. udeleženCev: 11

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ 
PISANJA FILOZOFSKEGA ESEJA, 
IZBIRNO TEKMOVANJE ZA SODELOVANJE 
NA FILOZOFSKI OLIMPIJADI
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Priprave na tekmovanje iz fizike potekajo enkrat tedensko po dve šolski uri. Dijaki 
so razdeljeni v skupine, sproti predelamo snov, ki je dijaki nižjih letnikov še ne poznajo. 
Kot mentorji dijakom pomagamo, kako se lotiti problema in kako postopati v primeru, 
ko naletijo na težji primer. Spodbujamo jih k samostojnemu reševanju nalog iz prejšnjih 
let. Priskrbimo jim tudi naloge, tako da jih lahko rešujejo doma ter se tako dobro 
pripravijo na tekmovanje. Delamo sistematično in organizirano, kar se je tudi letos 
pokazalo kot dober pristop, saj so dijaki ponovno dosegli izjemne rezultate. To, da dijaki 
delajo samostojno tudi doma, se najbolj pozna v tretji skupini. 

 f uspehI In rezultatI  na tekMovanju
Na državno tekmovanje se je uvrstilo šestnajst dijakov, kar je zelo dober rezultat. Trije 
dijaki so osvojili zlato priznanje, Sašo Domadenik pa je v tretji tekmovalni skupini prejel 
tudi pohvalo in se uvrstil v ekipo za mednarodno fizikalno olimpijado. V tej tekmovalni 
skupini je zlato priznanje osvojil tudi Vito Levstik. Zlato priznanje in pohvalo je osvojil 
tudi Juš Kocutar v prvi tekmovalni skupini. 

 f MentorjI:  
MATJAŽ ČRČEK, vodja; PETER CRNJAC, 
MATJAŽ ČRČEK, TOMAŽ HORVAT, 
MARKO JAGODIČ, ALEŠ VUNJAK

 f Št. srečanj, Št. ur:  
4 x 25  – 100 srečanj, 226

 f Št. udeleženCev: 60

PRIPRAVE IN UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH 
IZ FIZIKE
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V šolskem letu 2018/2019 smo se na II. gimnaziji Maribor pripravljali na tekmovanje 
iz francoščine, ki je namenjeno dijakom, ki imajo za seboj 3 leta učenja francoščine. Ker 
organizator, tj. Slovensko društvo učiteljev francoščine (SDUF), to tekmovanje že 2 leti 
izvaja v začetku  novega šolskega leta (ko so dijaki že četrtošolci), se nanj pripravljamo 
že v preteklem šolskem letu. Intenzivneje smo se pripravljali od januarja 2019 naprej (1 do 
2 uri na teden po pouku).
Na šolskem tekmovanju (oktober 2019) je sodelovalo 10 dijakov, od katerih se jih je na 
državno tekmovanje uvrstilo šest, in sicer: Anamarija Uršič, Urban Vernik, (MM2), Maša 
Petrič, Dora Mališ, Ajda Podgorelec in Asej Fras Pečlin (4. e). Tekmovanje je potekalo 
v soboto, 24. 11. 2019, na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani. Naši dijaki so dosegli dobre 
rezultate.

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
Anamarija Uršič (MM2) – bronasto priznanje (16. mesto)
Dora Mališ (4. e) – 22. mesto
Maša Petrič (4. e) – 29. mesto
Urban Vernik (MM2) – 37. mesto
Ajda Podgorelec (4. e) – 39. mesto
 
 

 f Tekmovanje iz francoščine je bila zanimiva in poučna izkušnja. Pokazalo mi je, 
kakšno je moje znanje francoščine v primerjavi z ostalimi dijaki v Sloveniji. Morda 
najzanimivejša ugotovitev na tem tekmovanju pa je, da je pod pritiskom zelo težko 
najti besede, ki se začnejo na določeno črko. — ANAMARIJA URŠIČ, MM2

 f Tekmovanje mi je pripomoglo k splošnemu znanju francoščine in me dodatno 
pripravilo na maturo. Potekalo je v sproščenem vzdušju, kar mi je bilo še posebej 
všeč. Poklepetali smo z ostalimi navdušenci nad francoščino, kar je bila zelo prijetna 
izkušnja. — MAŠA PETRIČ, 4. e

 f MentorICa: KARMEN KAUČIČ

 f Št. srečanj, Št. ur: 20, 70

 f Št. udeleženCev: 10

DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA SREDNJEŠOLCE 
IZ FRANCOŠČINE
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Dijaki se na šolsko tekmovanje iz znanja pripravljajo sami s pomočjo literature, ki jim 
jo predhodno pripravita mentorici. Tidve sestavita tudi zadnji del izpitne pole, ki se 
nanaša na orientacijo. Na šolsko tekmovanje, ki je letos potekalo 16. 1., se je prijavilo 
30 dijakov. Najboljših devet je prejelo bronasto priznanje. Na območno tekmovanje, ki je 
potekalo 7. 3. na Gimnaziji Ptuj, so se uvrstili trije dijaki, in sicer: Asja Majhen, Matej Višič 
in Vid Milaković.
Pred tekmovanjem smo se z dijaki sestali in predelali vsebine, ki so jim bile nejasne. 
Preko geografskih vsebin smo opredelili območje geografskega tekmovanja in ga tako bolj 
spoznali, saj je regijsko tekmovanje sestavljeno iz terenskega dela na območju tekmovanja. 
Vsi trije udeleženci so osvojili srebrno priznanje, Asji pa je zmanjkala le ena točka 
za uvrstitev na državno tekmovanje.

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
9 bronastih priznanj
3 srebrna priznanja

 f MentorICI:  
MATEJA KRUMPAK, ANJA SOVIČ

 f Št. srečanj, Št. ur: 10, 20

 f Št. udeleženCev: 30 na šolskem 
tekmovanju, 3 na regijskem tekmovanju

GEOGRAFIJA
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Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete poteka pod okriljem ZOTKS.
Vse dijake smo povabili k pripravam na tekmovanje, ki so potekale ločeno po letnikih, 
praviloma enkrat tedensko.
Dijake smo pripravljale: Anita Mustač (1. letnik), Sanja Cvar (2. letnik), Zdenka Keuc (3. 
letnik) in Darja Kravanja (4. letnik). Posredovale smo jim naloge z rešitvami s tekmovanj 
prejšnjih let, da so lahko vadili samostojno, na pripravah v šoli pa smo pridobivali znanje 
še nepredelanih poglavij in reševali zahtevnejše naloge.
11. 3. 2019 smo izpeljali šolsko tekmovanje za bronaste Preglove plakete, udeležil se ga 
je 101 dijak, najboljših 26 pa se jih je uvrstilo na državno tekmovanje. S temi dijaki smo 
se pripravljali dodatno, tudi individualno.
Državno tekmovanje je bilo 11. 5. 2019 v Ljubljani na Fakulteti za kemijo in kemijsko 
tehnologijo. Udeležilo se ga je 24 naših dijakov. 

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
Zadovoljni smo z uspehi naših dijakov.
Na šolskem tekmovanju je 43 dijakov doseglo bronasto Preglovo plaketo (14 dijakov 1. 
letnika, 11 dijakov 2. letnika, 14 dijakov 3. letnika in 4 dijaki 4. letnika). 
Na državnem tekmovanju so 4 dijaki dosegli zlato Preglovo plaketo: Žiga Kovačič, 1. d, 
Jaša Kereži, 1. d, Gregor Boc, 2. f, in Jure Terdin, 3. d, 6 dijakov pa je doseglo srebrno 
Preglovo plaketo: Andraž Ziherl, 1. b, Maša Karčovnik, 2. c, Vita Movrin, MM1, Kaja 
Blažka Žnuderl, 3. c, Timotej Šuman, 3. e, in Ana Breznik, MM1.
Vsi rezultati so objavljeni na https://www.zotks.si/kemija/rezultati

 f MentorICe:  
ANITA MUSTAČ, SANJA CVAR, 
ZDENKA KEUC, DARJA KRAVANJA

 f Št. srečanj, Št. ur: 40, 160

 f Št. udeleženCev: 101

TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE 
ZA PREGLOVE PLAKETE
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Dijaki so se na 1. izbirni krog za mednarodno kemijsko olimpijado pripravljali v času 
od 1. 12. 2018 do 13. 3. 2019. Reševali so naloge s predhodnih tekmovanj in ponovili teme, 
ki se preverjajo v prvem izbirnem krogu. 6. 1. 2019 je bilo organizirano šolsko izbirno 
tekmovanje; udeležilo se ga je 10 dijakov in šesterica najboljših se je uvrstila v šolsko ekipo. 
Prvo izbirno tekmovanje je potekalo v Ljubljani 11. 1. 2019 (FKKT UL). Na tekmovanju 
se je med seboj pomerilo okoli 140 dijakov 3. in 4. letnika slovenskih gimnazij. Med 
najboljših 25 so se uvrstili štirje dijaki II. gimnazije Maribor, ki so nato od 26. 1. 2019 do 13. 
3. 2019 redno obiskovali priprave. Pred drugim izbirnim krogom smo imeli še dodatnih 
8 ur intenzivnih priprav, v katerih smo pregledali gradivo in naloge s priprav v Ljubljani.  
Drugo izbirno tekmovanje je potekalo 13. 3. 2019. Žal se v 3. izbirni krog (med devet 
najboljših) ni uspelo uvrstiti nobenemu dijaku II. gimnazije Maribor. Zasedli so 10., 12., 
15. in 20. mesto. 
Na mednarodno tekmovanje MEF International Research Project Contest smo letos 
prijavili mladega raziskovalca Timoteja Šumana, ki se je uspel uvrstiti v finale tega 
tekmovanja. Njegova raziskava o ločevanju enantiomerov s pomočjo diastereoizmerizacije 
je požela veliko zanimanja in na področju kemije zasedla 2. mesto. Dodatno težo 
k njegovemu uspehu daje dejstvo, da je bil je edini predstavnik Slovenije na področju 
kemije. 

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
1. mesto Vite Movrin v prvem izbirnem krogu za mednarodno kemijsko olimpijado 2019.
2. mesto Timoteja Šumana na mednarodnem tekmovanju mladih raziskovalcev 
v Istanbulu.

 f MentorICa: ZDENKA KEUC

 f Št. srečanj, Št. ur: 6, 24

 f Št. udeleženCev: 10

PRIPRAVE NA MEDNARODNA TEKMOVANJA 
IZ KEMIJE
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V petek, 7. 6. 2019, s pričetkom ob 15. uri je v Gledališču Koper potekalo 6. državno 
tekmovanje v znanju kitajščine za dijake slovenskih srednjih šol, obenem pa je tekmovanje 
štelo tudi kot kvalifikacije za 12. tekmovanje Chinese Bridge v znanju kitajskega jezika 
za dijake tujih srednjih šol. Letošnjega tekmovanja se je udeležilo 13 dijakov iz štirih 
Konfucijevih učilnic v Sloveniji (Konfucijeva učilnica Maribor, Konfucijeva učilnica 
Ljubljana, Konfucijeva učilnica Koper in Konfucijeva učilnica Kranj). Pomerili so se 
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« in odgovarjanje na vprašanja 
strokovne žirije, v drugem delu so tekmovalci predstavili svoje talente in v tretjem 
delu odgovarjali na vprašanja, povezana s Kitajsko in z njeno kulturo. Tekmovalci 
iz Konfucijeve učilnice Maribor so se na tekmovanju predstavili z naslednjimi kitajskimi 
talenti: Lili Li Dobnik je zapela kitajsko pesem, Vanesa Sagadin je na violino zaigrala 
kitajsko skladbo, Lana Lesnika je zaplesala kitajski hanfu ples, Aljaž Marinič pa je 
na kitaro zaigral kitajsko pesem in zraven zapel. 
Tekmovanja so se udeležili tudi predstavniki Veleposlaništva Ljudske republike Kitajske 
v Sloveniji ter vodstvo in predstavniki Konfucijevega inštituta na Ekonomski fakulteti 
Univerze v Ljubljani.

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
2. mesto: Lili Li Dobnik
3. mesto: Vanesa Sagadin
4. mesto: Aljaž Marinič
6. mesto: Lana Lesnika

 f MentorICe:  
MOJCA SELJAK, LIU JIAQIAN, JIANG LAN

 f Št. srečanj, Št. ur: 10, 20

 f Št. udeleženCev: 4

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ KITAJŠČINE
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V okviru tekmovanj iz matematike smo organizirali in izvedli šolsko matematično 
tekmovanje (Kenguru), najboljši tekmovalci pa so se udeležili državnega matematičnega 
tekmovanja, ki je bilo na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli v Mariboru.
Petim najboljšim matematikom smo v celem šolskem letu omogočali udeležbo 
na pripravah iz matematike, ki potekajo na FMF v Ljubljani. Dijaki so se udeležili 
petnajstih priprav in treh izbirnih testov. Za vsak termin smo jim organizirali prevoz 
s kombijem ali z vlakom in malico.

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
Šolsko tekmovanje, znano kot Kenguru, je bilo 21. marca 2019, sodelovalo je 125 
tekmovalcev, 45 jih je osvojilo bronasto priznanje. 
Državno tekmovanje je bilo 13. aprila 2019 na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli 
Maribor. Sodelovalo je 30 naših dijakov, 20 jih je osvojilo srebrno, 9 pa zlato priznanje. 
Zlata priznanja so dosegli: Juš Kocutar, Matija Likar in Matjaž Župec iz 1. letnika, 
Lan Sevčnikar iz 2. letnika, Jan Genc in Martina Kolbl iz 3. letnika ter Sašo Nikić, Sašo 
Domadenik in Aljaž Simonič iz 4. letnika. Jan Genc in Juš Kocutar sta za doseženo 3. 
mesto prejela tudi 3. nagrado.
Jan Genc, Juš Kocutar in Matija Likar so se uvrstili na Srednjeevropsko matematično 
olimpijado, ki bo na Češkem, Jan Genc pa še na Sredozemsko mladinsko matematično 
tekmovanje v Italiji.

 f MentorjI: JELKA HEDŽET – 
vodja dejavnosti, organizacija šolskega 
tekmovanja in udeležbe dijakov na pripravah 
za Mednarodno matematično olimpijado 
(MMO) na FMF v Ljubljani, DAVID GAJSER, 
POLONCA KRIŽANIČ, MATEJA FOŠNARIČ 
(priprave na tekmovanja v okviru krožkov 
in izvedba šolskega tekmovanja), TATJANA 
SIMONIČ, BARBARA PEĆANAC – izvedba 
šolskega tekmovanja

 f Št. srečanj, Št. ur: Navedeno 
v poročilih za matematične krožke, 
(JELKA HEDŽET – 40,  
MATEJA FOŠNARIČ – 10, 
DAVID GAJSER – 18, 
POLONCA KRIŽANIČ – 10, 
BARBARA PEĆANAC – 10, 
TATJANA SIMONIČ – 15)

 f Št. udeleženCev: 
125 (šolsko tekmovanje), 
30 (državno tekmovanje), 
5 (priprave za MMO v Ljubljani)

TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE  
ZA VEGOVA PRIZNANJA
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Tokrat smo se že šestič zapored ob koncu šolskega leta (24.–29. junij) udeležili 
mednarodnega tekmovanja Mathematical Grammar School Cup, ki ga organizira 
Matematična gimnazija v Beogradu. Dijaki so se s sovrstniki iz 13 držav (Belorusija, 
Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Grčija, Hrvaška,  Makedonija, Nemčija, 
Romunija, Rusija, Slovenija, Srbija in Velika Britanija) pomerili v znanju matematike, 
fizike in programiranja. Našo šolo in s tem Slovenijo so zastopali Juš Kocutar, Matija 
Likar (1. a), Martin Zadravec in Matjaž Župec (1. b). Tekmovanja so potekala v treh 
zaporednih dneh v dopoldanskem času, v popoldanskih uricah pa je bil čas za oglede. 
Trdnjavo Kalemegdan smo obiskali v lastni režiji, organizatorji pa so nam pripravili ogled 
Muzeja Nikola Tesla in ogled Beograda. V četrtek zvečer je v razpravni dvorani parlamenta 
Republike Srbije potekala svečana podelitev priznanj in medalj. Zadnji dan smo se v 
sklopu organizacije tekmovanja udeležili celodnevnega izleta. Obiskali smo trdnjavo 
Golubac, kjer smo preko široke Donave lahko zrli v Romunijo, in se okrepčali pri Srebrnem 
jezeru.
Juš, Matija, Martin, Matjaž: »Skupaj s profesorjem Gajserjem smo se dobivali 
ob četrtkovih in petkovih popoldnevih. Na eni izmed priprav nam je snov razlagal tudi 
starejši dijak Jan Genc. Na dan pred državnim praznikom smo se tako namesto v šolo 
podali na deseturno vožnjo do Beograda. Tekmovanje je bila za nas zelo zanimiva izkušnja, 
saj ne le da smo se naučili veliko novega, temveč smo lahko tudi podrobneje spoznali 
Beograd in Srbijo, v kateri do tekmovanja ni bil še nobeden izmed nas. Med šestdnevnim 
romanjem po Balkanu smo si ogledali Kalemegdan, Ado Ciganlijo, Golubac, Hišo cvetja 
in druge znamenitosti.«

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
Juš Kocutar je prejel srebrni medalji iz matematike in fizike, Matija Likar srebro medaljo 
iz fizike in bronasto iz matematike, Martin Zadravec pa bronasti medalji iz matematike 
in fizike.

7TH MATHEMATICAL GRAMMAR SCHOOL 
CUP 2019 (BEOGRAD, SRBIJA) f Mentor: DAVID GAJSER

 f Št. srečanj, Št. ur: 11, 22

 f Št. udeleženCev: 4
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Finančna matematika in matematična statistika sta področji matematičnih znanj, ki se 
v zadnjem obdobju v svetu zelo hitro razvijata. Tekmovanje iz finančne matematike 
in statistike je namenjeno dijakom drugega, tretjega in četrtega letnika.
Teme, ki se obravnavajo:

 f navadni in obrestnoobrestni račun: vrste obrestnih mer, periodična vplačila 
in izplačila, neto sedanja vrednost;

 f osnovne statistike: vzorec in populacija, urejanje in prikazovanje podatkov, mere 
osredinjenosti, mere razpršenosti, kvartili, indeksi, interpretacije vrednosti;

 f osnovne lastnosti vrednostnih papirjev: obveznice, delnice, terminski posli, opcije, 
arbitraža in zakon ene cene.

Cilji tekmovanja so:
 f širjenje in poglabljanje znanja poslovne in finančne matematike ter statistike,
 f primerjanje znanja poslovne in finančne matematike ter statistike med dijaki,
 f popularizacija poslovne in finančne matematike ter statistike,
 f odkrivanje in spodbujanje nadarjenih dijakov,
 f motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja poslovne in finančne 
matematike ter statistike,

 f spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.
Tekmovanje poteka na dveh ravneh – šolsko in državno. 
Šolsko tekmovanje iz finančne matematike je potekalo 7. 3. 2019 na II. gimnaziji Maribor. 
Nanj se je prijavilo 14 tekmovalcev. Bronasto priznanje so prejeli 4 tekmovalci, šest 
tekmovalcev se je uvrstilo na državno tekmovanje.
Državno tekmovanje je potekalo 5. 4. 2019 na Škofijski gimnaziji Vipava. Vsi tekmovalci 
z naše šole, ki so se udeležili državnega tekmovanja, so prejeli srebrno priznanje.

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
4 udeleženci šolskega tekmovanja so prejeli bronasto priznanje, udeleženci državnega 
tekmovanja, Luka Korotaj, Matija Šiško, Andraž Adamič, Rene Gril Rogina, Miha Potočnik 
in Maja Farazin, pa srebrno priznanje.

 f MentorICa: TATJANA SIMONIČ

 f Št. srečanj, Št. ur: 30, 20  
(2 za organizacijo šolskega tekmovanja, 
10 za popravljanje nalog šolskega 
tekmovanja, 8 za spremstvo na državno 
tekmovanje)

 f Št. udeleženCev:  
14 tekmovalcev na šolskem tekmovanju, 
6 udeležencev državnega tekmovanja

TEKMOVANJE V ZNANJU POSLOVNE IN 
FINANČNE MATEMATIKE TER STATISTIKE 
ZA SREDNJE ŠOLE
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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.

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
Na šolskem tekmovanj smo dobili 60 bronastih priznanj, na državnem pa 6 zlatih 
in 7 srebrnih priznanj.

 f Mentor: VOJKO BRANTUŠA

 f Št. srečanj, Št. ur: 4, 16

 f Št. udeleženCev:  
Šolsko tekmovanje: 151 tekmovalcev, 
Državno tekmovanje: 22 tekmovalcev

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ LOGIKE, 
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ LOGIKE

Od oktobra 2018 do januarja 2019 smo enkrat tedensko po dve šolski uri izvajali priprave 
na tekmovanje iz razvedrilne matematike. Priprave so obiskovali večinoma dijaki 
1. in 2. letnika, pred državnim tekmovanjem pa tudi starejši dijaki. Seznanjali so se 
z najpogostejšimi tipi tekmovalnih nalog, veliko so delali v parih in si izmenjevali izkušnje 
in strategije reševanja.
Organizirali iz izvedli smo šolsko tekmovanje, najboljši tekmovalci pa so se udeležili 
državnega tekmovanja.

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
Šolsko tekmovanje je bilo 3. decembra 2018; sodelovalo je 70 tekmovalcev, 28 jih je osvojilo 
bronasto priznanje. 
Državno tekmovanje je bilo 26. januarja 2019 na Osnovni šoli Križevci. Sodelovalo je 12 
dijakov, osvojili so 10 srebrnih in 2 zlati priznanji. Zlato priznanje sta osvojila Maja 
Podbojec iz 1. letnika ter Vito Levstik iz 2. letnika.

 f MentorjI:  
JELKA HEDŽET (izvedba priprav, 
organizacija in izvedba šolskega 
tekmovanja, spremstvo na državno 
tekmovanje), VOJKO BRANTUŠA, MATEJA 
FOŠNARIČ, DAVID GAJSER, POLONCA 
KRIŽANIČ, BARBARA PEĆANAC, TATJANA 
SIMONIČ – izvedba tekmovanja

 f Št. srečanj, Št. ur: 15, 78 
(JELKA HEDŽET: 30 (za priprave) + 
18 ur (organizacija, izvedba, spremstvo), 
VOJKO BRANTUŠA – 5 ur (izvedba), 
MATEJA FOŠNARIČ – 5 ur (izvedba), 
DAVID GAJSER – 5 ur (izvedba), 
POLONCA KRIŽANIČ – 5 ur (izvedba), 
BARBARA PEĆANAC – 5 ur (izvedba), 
TATJANA SIMONIČ – 5 ur (izvedba))

 f Št. udeleženCev:  
30 (udeleženci priprav),  
70 (udeleženci šolskega tekmovanja),  
12 (udeleženci državnega tekmovanja)

TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE
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Od septembra 2018 do februarja 2019 je potekalo načrtovanje, izvedba in pisanje 
raziskovalnih nalog kot individualno raziskovalno delo dijakov pod vodstvom mentorjev. 
V začetku oktobra 2018 smo se prijavili na regijsko srečanje mladih raziskovalcev »Mladi 
za napredek Maribora«. Do začetka februarja so dijaki s pomočjo mentorjev izdelali 
in oddali 46 raziskovalnih nalog in en inovacijski predlog. V marcu 2019 so sledili zagovori 
pred strokovnimi komisijami. Na Državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije se je 
uvrstilo 33 raziskovalnih nalog, od katerih se jih je kar 24 uvrstilo v drugi krog srečanja. 
Kot vsako leto so tudi letos naši dijaki s svojimi raziskovalnimi nalogami sodelovali 
na razpisu za Krkine nagrade in na mednarodnem tekmovanju MEF Schools (Carigrad).

 f oCena uspeŠnostI
Tudi letošnje raziskovalno delo lahko ocenimo kot uspešno. Rezultati kažejo na visoko 
kakovost nalog, z 10.917 doseženimi točkami je bila II. gimnazija Maribor na regijskem 
srečanju Mladi za napredek Maribora najuspešnejša med mariborskimi srednjimi šolami, 
dijaki so dosegli 20 zlatih in 20 srebrnih priznanj. Bili smo tudi najuspešnejši med 
slovenskimi srednjimi šolami – na Državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 
so naši dijaki dosegli 14 zlatih in 10 srebrnih priznanj. Štiri naše dijakinje so za svoje 
raziskovalno delo prejele tudi Krkino nagrado, tri raziskovalne naloge pa so se uvrstile 
na mednarodno tekmovanje MEF Schools Carigrad. 

 f 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 
(cca. 30–50 ur na raziskovalno nalogo).

 f Št. udeleženCev:  
59 dijakov, 41 mentorjev 

RAZISKOVALNO DELO DIJAKOV
 f MentorjI: KATJA HOLNTHANER ZOREC, koordinatorica raziskovalne dejavnosti; 

ANDREJA KORENJAK, pomoč pri koordinaciji. 
Mentorji (notranji): ALENKA PRAPOTNIK ZALAR, BARBARA BEDENIK, BERNARDA DEVETAK, 
DARJA KRAVANJA, DAVID GAJSER, DRAGO MEGLIČ, IRENA DOGŠA, JANINA CURK, KATJA 
HOLNTHANER ZOREC, LIDIJA KODRIN, MAJA SAVORGNANI, MARKO JAGODIČ, MATEVŽ 
RUDL, PETER CRNJAC, POLONA VEHOVAR, SANJA CVAR, TAMARA MITHANS, TAMARA 
ŠIŠKO, TANJA GOLOB, TARA SINKOVIČ, TINA MOJZER, VILJEM PODGORŠEK, ZDENKA KEUC, 
Mentorji (zunanji): ANDREJA URBANEK KRAJNC, ANJA CEHNAR, BOŠTJAN VIHAR, ENEKO 
JOSE MADORRAN ESTEIRO, GORAZD KULOVEC, GREGOR KRAVANJA, KIM CAF, LUKA 
ŠPARL, MAJA LEITGEB, METKA NOVAK, PETRA KOTNIK, SANDRA JANEŽIČ, SIMONA ŠINKO, 
TADEJ CRNJAC, TANJA BAGAR, TILEN BASLE, TINA OSOVNIKAR, UROŠ MAVER
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Tekmovanje iz znanja naravoslovja poteka pod okriljem ZOTKS. Namenjeno je dijakom 1. 
in 2. letnika (starostno omejeno).
Dijake smo povabili k pripravam na tekmovanje, ki so potekale ločeno po predmetih, 
praviloma enkrat tedensko.
Dijake smo pripravljali: Sanja Cvar (kemija), Marko Jagodič (fizika) in Katja Holnthaner 
Zorec (biologija). Posredovali smo jim naloge z rešitvami s tekmovanj prejšnjih let, da so 
lahko vadili samostojno, na pripravah v šoli pa smo pridobivali znanje še nepredelanih 
poglavij in reševali zahtevnejše naloge.
20. 11. 2018 smo izpeljali šolsko tekmovanje iz znanja naravoslovja, tega se je udeležilo 
34 dijakov. Najboljših 5 se jih je uvrstilo na državno tekmovanje. S temi dijaki smo 
se pripravljali dodatno, tudi individualno.
Državno tekmovanje je bilo 26. 1. 2019 v Ljubljani na Fakulteti za kemijo in kemijsko 
tehnologijo.

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
Zadovoljni smo z uspehi naših dijakov.
Na šolskem tekmovanju je 11 dijakov doseglo bronasto priznanje (6 dijakov 1. letnika, 
5 dijakov 2. letnika). 
Na državnem tekmovanju sta dva dijaka dosegla zlato priznanje: Gregor Boc, 2. f, in Hana 
Oštir, 2. f, dva dijaka pa sta dosegla srebrno priznanje: Juš Kocutar, 1. a, in Matija Likar, 
1. a.
Vsi rezultati so objavljeni na https://www.zotks.si/naravoslovje/rezultati

 f MentorjI:  
SANJA CVAR, MARKO JAGODIČ, 
KATJA HOLNTHANER ZOREC

 f Št. srečanj, Št. ur: 30, 78

 f Št. udeleženCev: 34

TEKMOVANJE IZ ZNANJA NARAVOSLOVJA
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NEMŠKO TEKMOVANJE
 f MentorICa: ALENKA NOVAK

 f Št. srečanj, Št. ur: 17, 17

 f Št. udeleženCev: 14

V sklopu priprav na nemško tekmovanje smo se pripravljali na šolsko in državno 
tekmovanje. Nadgradili smo različne slovnične struktur in se naučili pisanja 
argumentativnih esejev. Pripravljali so se dijaki 3. in 2. letnika, ki jim je tekmovanje 
namenjeno. Priprav se je udeležilo 14 dijakov; vsi so se uvrstili na državno tekmovanje 
in dosegli odlične rezultate. En dijak pa je dobil tudi nagrado, in sicer 4-tedensko bivanje 
v Nemčiji.

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
Naši dijaki so se spet odlično odrezali. Zlata priznanja so prejeli Katarina Leš in Anej 
Podgorelec iz 2. letnika ter Kaja Hauptman (1. mesto) in Martina Kolbl iz 3. letnika.
Srebrna priznanje pa so dobili naslednji dijaki: Elias Bračko, Barbara Simonič, Tilen Majer, 
Maja Kramberger in Pia Majcenovič (2. letnik), Luka Kopše, Špela Leva, Nina Rituper 
in Stoja Simikić (3. letnik).
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Priprave na tekmovanja iz programiranja potekajo v okviru Programerskega krožka – 
BANDA. Začetniki se učijo osnovnega programiranja v programskem jeziku Python. 
Naprednejša znanja in algoritmi, potrebni za reševanje težjih tekmovalnih nalog, 
se poučujejo v programskem jeziku C++.
Kot vsako leto smo se udeležili programerskih tekmovanj za srednješolce, ki jih ločeno 
organizirata ACM in ZOTKS. Februarja smo organizirali šolski tekmovanji; rezultati 
so bili upoštevani kot smernica za nadaljnje delo, pri ZOTKS pa tudi kot izbor za državno 
tekmovanje. Mesec kasneje smo se v Ljubljani udeležili državnih tekmovanj. Tekmovanja 
na državnem nivoju potekajo v treh težavnostnih skupinah – prva, lahka skupina, druga, 
srednje težka, in tretja, težka skupina. Dijaki, ki so na šolskem in državnem tekmovanju 
pokazali nadpovprečno znanje, so bili povabljeni na izbirno tekmovanje za izbor v državno 
ekipo, ki na mednarodnih računalniških olimpijadah zastopa Slovenijo.
Kot šola smo po številu doseženih točk na tekmovanju ACM osvojili 4. mesto.
Posebnost tekmovanja ACM je v praktičnih nagradah, ki jih prejmejo najboljši dijaki 
v posamezni skupini. Nagrada praviloma poleg literature s področja algoritmov 
in mikrokrmilnika vsebuje tudi nov mobilni telefon ali tablico.

 f uspehI In rezultatI  na tekMovanju
Vsi dosežki na tekmovanju ACM:

 f Staš Horvat, 3. d, prva skupina, 8. mesto, srebrno priznanje
 f Matija Likar, 1. d, druga skupina, 2. mesto, 2. nagrada, zlato priznanje
 f Luka Železnik, 4. d, druga skupina, 13. mesto, srebrno priznanje
 f Lan Sevčnikar, 2. e, tretja skupina, 4. mesto, 2. nagrada, zlato priznanje
 f Luka Lonec, 2. a, tretja skupina, 13. mesto, srebrno priznanje

 f Mentorja:  
MITJA OSOJNIK, ALEKSANDER KELENC

 f Št. srečanj, Št. ur: 24, 60

 f Št. udeleženCev: 14

TEKMOVANJE IZ PROGRAMIRANJA  
(ACM IN ZOTKS)
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Na posamičnem tekmovanju, ki je bilo 13. januarja 2018 v Kranju, se je najbolje odrezal 
Gregor Boc s 13. mestom. Ostali tekmovalci so bili še Pablo Mohr, Timotej Gabrijan, Luka 
Šalkovič, Leon Rupreht in David Rupreht.
17. marca 2019 je bilo prav tako v Kranju ekipno srednješolsko državno prvenstvo v šahu. 
Prva ekipa, v kateri so igrali Gregor Boc, Timotej Gabrijan, in Pablo Mohr, je osvojila šesto 
mesto. Druga ekipa (Luka Šalkovič, Leon Rupreht, Luka Korotaj) je bila deveta.

POSAMIČNO ŠAHOVSKO SREDNJEŠOLSKO 
DRŽAVNO PRVENSTVO 2018/19, 
EKIPNO ŠAHOVSKO SREDNJEŠOLSKO 
DRŽAVNO PRVENSTVO 2018/19

 f Mentor: VOJKO BRANTUŠA

 f Št. srečanj, Št. ur: 8, 16

 f Št. udeleženCev:  
Na posamičnem je bilo 6 dijakov. 
Na ekipnem tekmovanju sta bili dve ekipi 
s po tremi igralci.

V šolskem letu 2018/2019 smo se pripravljali na tekmovanje iz znanja španskega jezika 
Dilo en español 2019. Dijaki so tako razširili svoje znanje španskega jezika in o kulturi 
špansko govorečih držav. Kulturni del državnega tekmovanja je bil posvečen Ekvatorialni 
Gvineji, zato so dijaki raziskovali  zgodovino, kulturo in geografske značilnost te države.

 f uspehI In rezultatI na tekMovanju
Ana Brence in Nika Horvat Gomzi sta se uvrstili na državno tekmovanje; Ana je prejela 
srebrno priznanje.

 f MentorICa: SARA HEVIA MURCIEGO

 f Št. srečanj, Št. ur: 10, 10

 f Št. udeleženCev: ŠOLSKO 
TEKMOVANJE: 4, DRŽAVNO: 2

ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE 
IZ ZNANJA ŠPANŠČINE
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WORLD SCHOLARS CUP  
(TEKMOVANJE IZ ZNANJA) f MentorICI:  

ANJA SOVIČ IN POLONA VEHOVAR

 f Št. srečanj, Št. ur: 17, 35

 f Št. udeleženCev: 21

Letos se je za aktivnost WSC odločilo 21 dijakov. Vsi so se pripravljali na regijsko 
tekmovanje WSC v Ljubljani, kjer se je več kot 400 učencev in dijakov z vrstniki pomerilo 
v 4 različnih kategorijah – v debati, pisanju esejev, reševanju kviza in vprašanj z več 
odgovori. Vseh 21 dijakov se je uvrstilo na mednarodno tekmovanje v Pekingu, ki je 
potekalo med 21. in 26. 6. 2019.
Področja, ki so jih letos pokrivali, so bila: umetnost, zgodovina, ekonomija, literatura (film 
in proza), znanost in 'izbirno področje'. 
Seveda pa sta druženje in izmenjava izkušenj z vrstniki zelo prijetna tudi izven 
tekmovanja. Ogledali smo si znamenitosti Kitajske in en dan preživeli na izletu 
po Kitajskem zidu.
Več informacij o vsebini programa najdete na htttp://www.scholarscup.org/.
Priprava: oktober–junij
Izvedba tekmovanja: februar 2019 (Ljubljana) in junij 2019 (Peking)

 f oCena uspeŠnostI: 5



IZMENJAVE
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Izmenjava z gimnazijo iz Milana je na II. gimnaziji Maribor že kar tradicija, saj poteka 
že vrsto let. V tem času so se med dijaki in učitelji stkale prijateljske vezi, zaradi česar jo z 
veseljem redno organiziramo.
Kot vsaka izmenjava ima tudi ta svoje pedagoške cilje: krepiti komunikativne veščine 
in jezikovne spretnosti, kulturno senzibilnost in samozavest ter ovreči mnoge stereotipe. 
V času, ko obiščemo Italijo, smo teden dni del kulture, ki je podobna naši, pa vendar 
drugačna – kapučino se pije, na primer, samo zjutraj, ne ves dan; obiskovalci na domu 
ne dobijo posebnih copat, temveč v hišo stopijo obuti itn. To so seveda samo površinska 
opažanja; tistih tehtnejših in globljih se zavedamo kasneje.
Italija je država z večtisočletno tradicijo, na kar so Italijani še posebej ponosni: v času 
našega bivanja v tujini nam gostitelji omogočijo vpogled v svojo kulturo, zgodovino 
in tradicijo; tako obiščemo muzeje, galerije, mesta in naravne znamenitosti.
Podobno se seveda zgodi tudi v Sloveniji, ko Slovenci pokažemo in dokažemo, da smo 
gostoljubni; da imamo tudi Slovenci zavidanja dobro hrano in naravne lepote, ki očarajo 
še tako izkušenega popotnika.
Tako učitelji kot dijaki menimo, da je italijanska izmenjava vsakič dobra izkušnja, 
ki omogoča tako osebno kot akademsko rast.

 f oCena IzMenjave
Odlično.

 f MentorjI:  
PETER CIGROVSKI;  
spremljevalki POLONA KIKER, 
IRENA DOGŠA

 f čas IzMenjave:  
TUJINA: 17. 10. 2018–24. 10. 2018,  
DOMA: 30. 3. 2019–5. 4. 2019

 f Št. udeleženCev:  
NAŠI DIJAKI: 30, TUJCI: 30

ITALIJA
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IZRAEL

Izmenjava med II. gimnazijo Maribor in Hebrew Reali School iz Haife je stalnica naše 
šole. V aprilu 2018 nas je obiskalo deset dijakov iz Izraela in v Sloveniji so preživeli šest 
dni. V tem času so raziskali Maribor, obiskali Ljubljano in Piran ter imeli priložnosti, 
da so v sklopu delavnic festivala Pomlad na Drugi spoznali vrstnike iz različnih evropskih 
držav. Novembra 2018 smo vrnili obisk in se z devetimi dijaki za en teden odpravili 
v Izrael. Gostitelji so pripravili izjemno pester in zanimiv program izmenjave. Odpeljali 
so nas na ogled enega izmed kibucev, kjer smo dobili edinstveno priložnost spoznati prav 
poseben način življenja, razmišljanja in delovanja znotraj zaprte skupnosti. Ogledali smo 
si glavno mesto Izraela Tel Aviv in nekaj časa preživeli s slovensko veleposlanico v Izraelu. 
Izlet v Jeruzalem, na katerem smo se sprehodili po starem delu mesta in doživeli utrip 
enega izmed najpomembnejših mest v zgodovini, je bil zagotovo eden izmed vrhuncev 
izmenjave. Popoldneve in večere so dijaki preživeli s svojimi gostitelji in prosto raziskovali 
Haifo ter njeno okolico.
V Izraelu smo preživeli nepozaben teden, ki nam bo zagotovo ostal v lepem spominu. 

 f oCena IzMenjave
Izmenjavo ocenjujem kot uspešno in izjemno koristno. Dijaki imajo priložnosti spoznati 
drugačno kulturo in razbiti morebitne stereotipe, ki so jih pred odhodom v Izrael imeli.

 f MentorjI:  
TAMARA MITHANS, MATJAŽ ČRČEK

 f čas IzMenjave:  
SLOVENIJA: APRIL 2018 
TUJINA: NOVEMBER 2019

 f Št. udeleženCev:  
NAŠI DIJAKI: 9 
TUJCI: 10
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Izpeljali smo že četrto izmenjavo z No. 1 Middle School iz Nantonga. Gostili smo 
12 kitajskih dijakov in dva spremljevalca.
Naše druženje se je začelo 28. 9. 2018, ko smo goste sprejeli na šoli in jih pogostili 
s slovenskimi dobrotami. V naslednjih šestih dnevih smo jim predstavili šolo, skupaj smo 
spoznavali Maribor in Pohorje ter se odpravili na tri ekskurzije po Sloveniji (Bled in Piran, 
Ljubljana, Goričko). V šoli so kitajski dijaki prisostvovali pouku angleščine in fizike, 
pripravili pa smo jim tudi kemijsko in slovensko–angleško delavnico, na kateri so se 
naučili osnov slovenščine, nato so si gostje sami v slovenščini naročili kavo. 
Naše običaje so spoznavali tudi ob druženju z družinami gostiteljev. Gostje so bili 
navdušeni nad lepoto, majhnostjo in raznolikostjo Slovenije.
Obisk smo vrnili 9. 4. 2019, ko so nas izjemno gostoljubno sprejeli v osemmilijonskem 
mestu Nantong, v šoli in na svojih domovih.
V naslednjih dnevih smo prisostvovali 20-minutni slovesnosti ob dvigu zastave, s katero 
se dijaki v uniformi, postrojeni na športnem igrišču, zahvalijo državi.
V času pouka smo imeli različne delavnice kaligrafije, robotike, kitajskih izrezljank, plesa, 
bili pa smo tudi pri urah pouka angleščine, matematike, kemije in fizike. Ugotovili smo, 
da so kitajski dijaki zelo obremenjeni, saj pouk traja od 7. do 18. ure, nato sledi še večerno 
učenje v šoli do 21.30.
Vsak dan smo do poznih večernih ur odkrivali mesto in kitajsko kulinariko. Bili smo 
tudi na ekskurzijah v Yangzhou in Šanghaju in občudovali preplet starodavnih palač 
in sodobnega velemesta.

 f oCena IzMenjave
Veliko smo se naučili o kulturi in vsakdanjem življenju na Kitajskem oz. v Sloveniji, 
najpomembnejše pa je bilo sklepanje novih prijateljstev.

KITAJSKA (NANTONG)
 f MentorICI:  

SANJA CVAR, ANITA MUSTAČ

 f čas IzMenjave:  
9. 4.–16. 4. 2019 
28. 9.–4. 10. 2018

 f Št. udeleženCev:  
NAŠI DIJAKI: 12,  
TUJCI: 12
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V mesecu maju so nemški dijaki obiskali Maribor. V sklopu programa izmenjave so bivali 
pri naših dijakih. Skupaj smo si ogledali Ljubljano, se sprehodili po mestu, si ogledali grad 
in zgodovino gradu ter Muzej iluzij, kjer smo preizkusili svoje sposobnosti. Na Ptuju smo 
si pogledali zgodovinski center mesta in razstavo na gradu. Izvedli smo tudi delavnice 
na šoli – medkulturne in učenje slovenščine ter obiskali ure pouka tujega jezika, fizike 
in matematike. Peš smo se odpravili na Pohorje; za Nemce je bilo to posebno doživetje, saj 
sami na severu tako visokih hribov in gora nimajo.
Tudi v Nemčiji so naši dijaki bivali pri družinah. Tokratna tema izmenjava je bila »skupaj 
rasti«. V sklopu tega smo imeli delavnice in oglede; bili smo tudi v Lübecku in Hamburgu, 
pri pouku ter preučevali mesto in ljudi. Obiskali smo razstavo in delavnico tišina, ki je bila 
enkratna izkušnja o tem, kako svet zaznavajo naglušni in kako se z njimi sporazumevati. 
Prav tako kot oni se tudi tujci sporazumevajo s težavo, hitro lahko pride do napačne 
razlage slišanega, posebno pozornost posvečamo gestiki in mimiki.
V Lübecku smo se udeležili geoiskanja in preizkusili svojo orientacijo po tujem mestu.

 f oCena IzMenjave
Izmenjava je potekala brez zapletov. Je že tradicionalna, poteka že skoraj 18 let.

NEMČIJA
 f MentorICa:  

NATAŠA LEŠNIK ŠTRAFELA

 f čas IzMenjave:  
SEPTEMBER 2018 
MAJ 2018

 f Št. udeleženCev:  
NAŠI DIJAKI: 24 
TUJCI: 26
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Skupina štirinajstih dijakov in dveh učiteljev je obiskala dijake šole 632 iz Sankt 
Petersburga. Spoznali smo življenje ruske šole, se prebili mimo varnostnikov, obiskovali 
pouk pri različnih predmetih (glasbi, športu, ruščini, francoščini, nemščini, angleščini, 
fiziki), jedli v šolski kantini, sodelovali v mednarodnem projektu, katerega tema je bila 
letos  obletnica periodnega sistema Mendeljejeva. Okusili smo življenje velemesta, iz prve 
roke spoznavali ruske navade – dijaki so seveda živeli pri družinah gostiteljev. Seznanili 
so nas z zgodovino svojega mesta in nam pokazali muzeje (na prvem mestu znameniti 
Ermitaž), cerkve, palače, spomenike, avenije in nabrežja. Preselili smo se v Puškinov čas 
in se udeležili plesa v zgodovinskih oblačilih, preverili, da je v Sankt Petersburgu tudi 
aprila mraz. Jeseni nam bodo ruski gostitelji obisk vrnili. 

 f oCena IzMenjave
Zelo uspešna izmenjava v čudovitem mestu z zanimivo zgodovino in kulturo ter koristno 
spoznavanje ruske sedanjosti.

RUSIJA
 f Mentorja:  

DRAGO MEGLIČ, BORIS SVETEL

 f čas IzMenjave: 9.–16. 4. 2019

 f Št. udeleženCev:  
14 NAŠIH DIJAKOV,  
14 GOSTITELJEV
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Sodelovanje med II. gimnazijo Maribor in Gimnazijo Kruševac se je začelo že leta 2004, 
ko je delegacija devetih profesorjev srbske gimnazije obiskala našo šolo in na poslovnem 
in izobraževalnem obisku ostala štiri dni. Sodelovanje se je nadaljevalo z mednarodnimi 
izmenjavami znotraj programa evropskih oddelkov. V dosedanjih desetih izmenjavah 
(2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019) smo povezali več kot 
600 dijakov in družin iz Maribora in Kruševca. Gimnazija Kruševac je leta 2009 od II. 
gimnazije Maribor prevzela tudi organizacijo Spring festivala (takrat smo šolo obnavljali), 
v Kruševcu pa je zelo uspešno v razprodanem Mestnem gledališču trikrat nastopal 
tudi English student theater. Sodelovanje je v teh letih potekalo tudi preko izmenjave 
profesorjev in skupnega timskega poučevanja na obeh šolah.
Med 23. in 29. marcem 2019 smo na šoli gostili 23 dijakov in dva profesorja z Gimnazije 
Kruševac (Srbija). Cilji izmenjave so bili spoznavanje in sprejemanje drugačne kulture, 
navad in običajev ter krepitev medsebojnih odnosov med mladimi, saj so dijaki teden dni 
bivali pri gostiteljih.
V okviru izmenjave so gostje spoznavali geografijo, zgodovino Slovenije, spoznavali 
Europsko unijo in se učili slovenščine. V delavnicah so spoznavali in primerjali obe 
kulturi, raziskovali stereotipe o Slovencih in Srbih, odšli na izlet po Sloveniji (Ljubljana, 
Postojnska jama, Piran), spoznavali Maribor in njegovo okolico. Obiskali smo Pohorje, 
kjer smo imeli delavnice, in Celje. Obisk smo vrnili med 10. in 16. majem 2019. Program 
v Kruševcu je bil identičen našemu programu – delavnice, spoznavanje Kruševca z okolico 
in celodnevni izlet v Beograd z ogledom znamenitosti; obiskali smo tudi Niš ter si ogledali 
njegove znamenitosti.

 f oCena IzMenjave
Sodelovanje z Gimnazijo Kruševac poteka že od leta 2004. V teh letih smo se veliko naučili, 
izmenjave so s programom in z aktivnostmi postale resnično obogatene. Dijaki, ki so 
v izmenjavi sodelovali, so izmenjavo ocenili z odlično oceno.

KRUŠEVAC, SRBIJA
 f Mentorja:  

SAŠA MIKIĆ, ANDREJA MIKLUŠ

 f čas IzMenjave:  
DOMA: 23. – 29. MAREC 2019,  
V TUJINI: 10. – 16. MAJ 2019

 f Št. udeleženCev:  
NAŠI DIJAKI: 23  
TUJCI: 23
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Priprave na izmenjavo s Švedsko so potekale po načrtu: prihod švedskih učiteljev, 
usklajevanje v živo in prek spleta, sestanki z dijaki, delo prek spleta z dijaki, pripravljalni 
pohod ter izmenjava na Švedskem (9 dni). Dijaki so bili aktivni pri pripravi izmenjave, saj 
smo vzpostavili medsebojno informiranje o državi, mikrookolju, družbi in šoli, h kateri 
so potovali, ter vse logistične korake za izvedbo. 
Izvedba (21. do 30. marec 2019): V sklopu izmenjave smo tri dni preživeli v Stockholmu, 
ogled mesta smo pripravili sami. Tri dni terena je zaznamovalo 6-urno kopanje bivaka 
v snežno maso, nočitev v snegu, premikanje na smučeh po zelo lepi, a surovi pokrajini 
ter spoznavanje načina življenja ljudstva Sami. Šolo, šolstvo in dijake so spoznali v kraju 
Wilhelmina, 900 km severno od prestolnice.
Po izmenjavi: Razstavo s fotografijami smo postavili v šoli in Knjižnici Nova vas. Osrednji 
del informiranja pa je ostal v obliki videodokumentarca o izmenjavi avtorja Luke Kalška 
na spletnem portalu Youtube (povezava).

 f oCena uspeŠnostI: 5

 f Mentorja:  
MATJAŽ VEHOVAR IN ANJA SOVIČ

 f Št. srečanj, Št. ur:  
10 (z dijaki), dogovori s švedskimi učitelji, 22

 f Št. udeleženCev: 12

IZMENJAVA S ŠVEDSKO

https://www.youtube.com/watch?v=ur0sp3Fqq5A
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Vsako leto eden izmed naših drugih letnikov gosti devetošolce z ljubljanske OŠ Trnovo. 
Letos so zanje poskrbeli dijaki 2. d-razreda. Učenci OŠ Trnovo so prišli za en dan 
v Maribor in preživili del dneva tudi pri nas na šoli. Dijaki so jim predstavili šolo, prav tako 
so obiskali eno uro pouka, da so začutili srednješolski ritem. Na koncu so gostom razkazali 
znamenitosti mesta Maribor, ki jih niso poznali. 
V začetku aprila 2019 smo drugogimnazijci vrnili obisk OŠ Trnovo. Po krajšem skupnem 
srečanju na šoli smo  se odpravili proti Ljubljanici in si z rečne strani ogledali Ljubljano. 
Po končani plovbi so si dijaki pod vodstvom učencev ogledali še nekatere znamenitosti 
Ljubljane.
Medgeneracijska izmenjava je bila za dijake in učence izjemno doživetje, druženje 
in izmenjava izkušenj so obogatile učence obeh šol. 

 f oCena IzMenjave
Tudi tokratna izmenjava je bila zelo dobro izpeljana. Dijaki, ki so v izmenjavi sodelovali, 
so izmenjavo ocenili kot odlično. 

SLOVENIJA (LJUBLJANA)
 f MentorICa: TATJANA SIMONIČ

 f čas IzMenjave:  
2. 4. 2019 
18. 10. 2018

 f Št. udeleženCev:  
NAŠI DIJAKI: 29 
TUJCI: 23 UČENCEV



JEZIKOVNE ŠOLE
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Cambridge Advanced English je mednarodni izpit iz angleškega jezika na stopnji C1. 
Potreba po njem se po navadi pojavi, ko je za vpis na tujo univerzo potreben mednarodni 
certifikat iz znanja angleščine. Šola vsako leto organizira jezikovne priprave na izpit, ki ga 
nato dijaki opravijo na za to pooblaščenih organizacijah. Priprave so potekale enkrat 
tedensko od 16. 10. 2018 do 16. 4. 2019, in sicer po dve šolski uri skupaj. Obiskovali 
so jih dijaki 3. in 4. letnika. Dijaki so se seznanili s formatom in potekom posameznih 
delov izpita. Med pripravami smo z dijaki razvijali jezikovne spretnosti (pisanje, branje, 
poslušanje, govorjenje v skladu z zahtevami izpita), obenem pa nadgradili njihovo 
raven besedišča na različnih tematskih področjih in poglobili slovnično raven jezika ter 
jo utrjevali. Gradivo, ki smo ga uporabljali, sem v večini pripravila sama. Vsa gradiva 
sem dijakom ponudila tudi v obliki Google Drive, s pomočjo katerega so lahko dostopali 
ne samo do gradiv, uporabljenih pri urah, ampak tudi do vseh dodatnih gradiv, vaj 
in izpitnih pol. 

 f oCena tečaja
Tečaj ocenjujem kot uspešen; dijaki, ki so k izpitu že pristopili, so ga opravili z odliko. 

 f MentorICa:  
KLAVDIJA KREMPL SLANA

 f Št. srečanj, Št. ur:  
od oktobra 2018 do aprila 2019, 40

 f Št. udeleženCev: 14

CAMBRIDGE ADVANCED ENGLISH (CAE)
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Priprave na mednarodni izpit DELF junior so potekale dvakrat tedensko po 2 šolski uri, 
in sicer vsako sredo ob 15.30 do 17.00 v terminu od 10. 10. 2018 do 20. 3. 2019.
Obiskovali so ga dijaki 2., 3. in 4. letnika splošnega in mednarodnega programa, prav tako 
pa tudi dijaki s III. gimnazije Maribor ter zunanji kandidati. Vsi so želeli opravljati izpit 
na 3 ravneh: A2, B1 in B2.
Spoznali smo različne teme, ki so bile vključene v izpit. 
Teme, ki smo jih obravnavali, so bile: študij v tujini in programi izmenjave, prosti čas, 
različni mediji in njihove prednosti oz. šibkosti, varovanje okolja, nove tehnologije, 
zdravje in skrb za telo, šolski sistem ter primerjava slovenskega in francoskega sistema, 
kako organizirati dogodek kot npr. rojstni dan itn. 
Vadili smo različne tehnike: pisno sporočanje (pismo – neuradno/uradno; članek; esej; 
pismo bralcev; črna kronika). Vse obravnavane teme smo razvijali na področju vseh 
4 jezikovnih kompetenc: slušno in bralno razumevanje, pisno in ustno sporočanje. Imeli 
smo 3 vmesna preverjanja znanja iz vseh kompetenc.
Gradivo, ki smo ga uporabljali, sem v večini pripravila sama. 
Vsi, ki so se pripravili, so tudi opravljali izpit DELF-junior, ki se je potekal med 8. in 18. 4. 
2019 na II. gimnaziji Maribor kot izpitnem centru.

 f oCena tečaja
Odlično; vsi so opravili izpite DELF-junior.

 f MentorICa:  
MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ

 f Št. srečanj, Št. ur: 80 ur

 f Št. udeleženCev: 14

PRIPRAVA NA IZPIT DELF



89

Šola, ki odpre vsa vrata – II. GIMNAZIJA MARIBOR

Tečaj kitajščine poteka v okviru projekta Konfucijeve učilnice Maribor in ga omogoča 
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. Poleg učenja kitajščine tečaj omogoča tudi spoznavanje bogate 
kitajske kulture, njene zgodovine ter kitajske umetnosti, ki jo približamo na kitajskih 
rokodelskih delavnicah in ostalih aktivnostih. Tečajniki se lahko ob koncu šolskega 
leta udeležijo Državnega tekmovanja iz znanja kitajščine za dijake slovenskih srednjih 
šol. Prvo- in drugouvrščena tekmovalca se nato udeležita še svetovnega tekmovanja 
iz kitajščine, ki poteka na Kitajskem.
V šolskem letu 2018–2019 smo v okviru tečaja kitajščine organizirali Kitajske dneve 
na II. gimnaziji, ki so potekali med 17. in 31. januarjem. Dneve smo pričeli z odprtjem 
razstave Tradicionalni kitajski prazniki v avli šole, zaključili pa z dogodkom Praznovanje 
kitajskega novega leta, ki je potekal v Amfiteatru II. gimnazije. Na dogodku so se tečajniki 
predstavili s svojimi kitajskimi talenti, kot so petje kitajskih pesmi, kitajski plesi in igranje 
na kitajska glasbila. V času Kitajskih dnevov smo organizirali tudi delavnici pekinških 
mask in kitajskih zgibank ter kitajsko čajanko. 

 f oCena tečaja
Zelo uspešno.

 f MentorICI: MOJCA SELJAK, LIU 
JIAQIAN

 f Št. srečanj, Št. ur: TRAJANJE 
TEČAJA: OKTOBER 2018–MAJ 2019. 
ZAČETNI TEČAJ: 60, NADALJEVALNI 
TEČAJ: 60

 f Št. udeleženCev:  
ZAČETNI TEČAJ: 23 
NADALJEVALNI TEČAJ: 10

ZAČETNI IN NADALJEVALNI TEČAJ 
KITAJŠČINE
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