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II. GIMNAZIJA MARIBOR

Posameznikova ustvarjalnost 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 potrebno. Številne lahko odkrijemo pri
pouku, druge le izven njega ‒ žal velikokrat ostanejo neodkriti, zato je za odkrivanje
potencialov vloga šole lahko odločujoča.
II. gimnazija Maribor je posebno pozornost odkrivanju in razvijanju ustvarjalnosti
izven pouka razvila z vzpostavitvijo sistema izvenšolskih dejavnosti pod nazivom
DrugaDruga. Lahko govorimo skoraj o šoli v šoli, saj 'prva Druga' predstavlja reden
program šole, ki poteka v obliki klasičnega pouka. V DrugaDrugi poteka več kot 70
različnih dejavnosti z vseh področij ustvarjalnosti, v aktivnosti pa je vključena že več kot
polovica dijakov. Številni med njimi so v DrugaDrugi našli svojo poklicno usmeritev, ki
je brez nje 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
in sponzorji, ter sredstva, pridobljena na razpisih. Brez njih DrugaDruga ne bi mogla
potekati v takem obsegu, zato vsem iskrena hvala.
Velika zasluga za uspešno in razpoznavno DrugaDrugo gre tudi učiteljem in zunanjim
mentorjem, ki delu v dejavnostih posvečajo veliko časa in energije.
Upamo, da bomo kljub težkim časom DrugaDrugo uspeli razvijati tudi v prihodnje in s tem
omogočati razvoj ustvarjalnosti, ki je eden osnovnih pogojev uspešne in zadovoljne družbe.

Šola, ki odpre vsa vrata
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Poročilo koordinatorja projekta

Izvenšolske dejavnosti so ena izmed najprepoznavnejših značilnosti II. gimnazije
Maribor; nekatere med njimi namreč razvijamo in spodbujamo že več kot dve desetletji
(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 2014/2015 se je v okviru projekta izvajalo 74 dejavnosti, ki se jih je
aktivno udeležilo in v njih sodelovalo 3.446 dijakov. 200 notranjih in zunanjih mentorjev
je v vseh aktivnostih opravilo več kot 8.800 ur dodatnega dela z mladimi na več kot 2.142
srečanjih in aktivnostih.
Programi, projekti in dejavnosti ter njihova uspešnost so obširno predstavljeni v brošuri
Izvenšolske dejavnosti v šolskem letu 2014/2015, ki jo bomo izdali septembra, lahko pa
jo boste našli tudi na šolski spletni strani (www.druga.si).
SAŠA MIKIĆ, prof.
koordinator projekta DrugaDruga

Astronomski krožek
ff

Mentor: GORAZD ŽIBERNA

ff

Št. srečanj, št. ur: 25, 88 ur

ff

Št. udeležencev: 12

V letošnjem šolskem letu smo posvetili pozornost pripravam na tekmovanje iz znanja
astronomije. Prebrati je bilo treba kar precej domače in tuje literature, rešiti veliko število
nalog ter se pripraviti na možne pasti pri reševanju nalog, ki jih zviti organizatorji vedno
znova vključujejo v tekmovalne naloge.
Decembra smo izvedli šolsko tekmovanje. 6 dijakov je preseglo prag točk, ki je bil pogoj
za uvrstitev na državno tekmovanje. To je potekalo na Gimnaziji Murska Sobota, kjer
so nas kot po navadi sprejeli izjemno gostoljubno in nasploh je bilo tekmovanje lepo
organizirano. Ko so organizatorji tekmovanja naposled objavili rezultate, je bilo veselje
neizmerno. Žan Kokalj iz MM1 je osvojil drugo nagrado in zlato priznanje, Kocbek je
osvojil tretjo nagrado in zlato priznanje, Kebrič pa zlato priznanje.
Del aktivnosti je bil namenjen tudi praktičnemu opazovanju nočnega neba, zato smo
oktobra opazovali Luno.
V mesecu marcu smo na šolskem dvorišču izvedli javno opazovanje sončevega mrka.
Opazovanja, ki je bilo zaradi lepega vremena uspešno, se je udeležilo veliko število dijakov
in profesorjev.
V mesecu maju so na šoli potekali dnevi astronomije. Dva dneva smo gostili priznane
astronome, ki so dogajanje popestrili s predavanji.
Ocena uspešnosti
Odlično; na državnem tekmovanju smo dosegli tri zlata priznanja.

ff
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ff

Mentorji:

ff

Št. srečanj, št. ur:

ff

Št. udeležencev: 43

Šola, ki odpre vsa vrata

Borci in Tigrice
Simona Krajnc, vodja programa
Katarina Cafnik, Matej Trilar

Borci: 90 srečanj, 180 ur
Tigrice: 128 srečanj, 256 ur

Borci in Tigrice so v tem šolskem letu dvakrat ali trikrat na teden izvajali redno vadbo in
se pripravljali na različne nastope in tekmovanja. Nastopili so na jesenskem pikniku za
starše, informativnem dnevu ter na vseh košarkarskih in odbojkarskih tekmah na šolskih
športnih tekmovanjih 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.
V sklopu svojih tekmovanj so se udeležili letnega preglednega tekmovanja v Dolu pri
Hrastniku in državnega prvenstva (Slocheer open), ki je bilo letos v Ljubljani. Uvrstili so se
na evropsko prvenstvo, ki bo 27. junija v Ljubljani.
Ocena uspešnosti
Zelo uspešno leto.

ff

Borec
ff

Mentorji:

ff

Št. srečanj, št. ur: 4, 40

ff

Št. udeležencev: 35

Saša Mikić, Toni Klis,
Alenka Miklavc

Borec spremlja dogajanje na šoli že polnih 20 let. Poleg pisanja o aktualnih dogodkih
na šoli dijakom omogoča razvijanje ustvarjalnosti tako, da jim daje možnost izražanja
in pisanja o temah, ki jih zanimajo. K temu dodajmo še tipične zahteve novinarskega
dela, kot so obseg besedila, ustrezne spremljajoče fotografije, roki oddaj člankov, s čimer
dobimo kombinacijo dejavnikov, ki dijakom pomaga razvijati njihovo novinarsko žilico.
Mladi amaterski novinarji tako morebiti lahko tudi ugotovijo, da bo to njihovo življenjsko
in poklicno poslanstvo.
Na slovenskih šolah, tako osnovnih kot srednjih, ni časopisa, ki bi tako dolgo kontinuirano
izhajal; na leto izide najmanj 5 številk (štiri redne in en Informativni Borec, posebej
pripravljen za informativni dan za bodoče dijakinje in dijake), in sicer ima vsaka številka
od 30 do 60 strani. Zasluga gre urednikom in novinarjem (v enem šolskem letu članke
napiše okoli 35 novinarjev – dijakov), brez katerih Borca seveda ne bi bilo. Trudimo se,
da bi imel Borec takšen način dela, ki kar najbolj spominja na delo pri ,,pravih” časopisih:
dijaki so razdeljeni na uredništva (šola, šport, glasba, film, kultura … ), pred vsako
številko pa potekajo sestanki teh uredništev v lepo urejeni Borčevi pisarni v šolski kleti,
kjer se dogovorimo o tem, kaj naj posamezno uredništvo za prihajajočo številko pripravi.
Vsako uredništvo ima svojega urednika, vsi skupaj pa še glavnega urednika.
Ocena uspešnosti
Borec je tudi letos izdal 4 številke, od katerih je vsaka obsegala več kot 40 strani, izdali pa
smo tudi Informativni Borec za osnovnošolce. Organizirali smo tradicionalno glasovanje
za kralja in kraljico šole.
V letošnjem letu smo še posebej ponosni na skupino novinarjev, ki je sodelovala v
Dnevnikovi kampanji Obrazi prihodnosti in soustvarjala ta priznan časopis.

ff
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ff

MentorICA: GORDANA BANJANIN

ff

Št. srečanj, št. ur: 25, 25

ff

Št. udeležencev: 2–8

Šola, ki odpre vsa vrata

Bralni klub

Branje je med našimi dijaki občutiti kot dokaj individualno ali celo intimno dejavnost.
Mnogi posegajo po raznovrstnem gradivu izven obsega predpisanih vsebin. V letošnjem
izboru skupnih branj so se tako našli nekateri najbolj priljubljeni naslovi novih izdaj, npr.
Čas čudežev (A. L. Bondoux) in Kdo si, Aljaska (John Green) z aktualnimi temami, ki
spremljajo odraščanje in zahtevajo nekaj poguma, da se o njih pogovoriš. S knjigo Rdeča
raketa in v živo smo spoznali avtorja Matjaža Pikala, ki nas je obiskal na šoli ob dnevih
knjige v aprilu. Predvsem pa smo čez leto spoznavali posebnosti in čar kratke zgodbe; od
okušanja Čehova in Maupassanta preko tako različnih Američanov Ernesta Hemingwaya
in Raymonda Carverja do drugačnih dveh angleških posebnežev Roalda Dahla in Virginije
Woolf. Sodobni slovenski mojster kratke godbe Andrej Blatnik nam je bil še posebno blizu,
zato se že veselimo njegovega obiska v naslednjem šolskem letu. Dijaki, ki so vztrajali do
konca, so dobili v dar knjižico kratkih zgodb, ki jih je najbolj pritegnila.
Ocena uspešnosti
Pogovori o knjigah so vedno novo potovanje: knjiga je sicer kažipot, vendar so okoliščine
vedno drugačne, tako da nikoli ne veš, kaj boš na poti doživel. Lepo je potovati v družbi
in toliko bolj, če se lahko na sopotnike zaneseš. Včasih je majhna družba tudi prednost,
vendar pa je lahko v večji družbi tudi bolj veselo. Torej, lahko bi nas bilo več, a seveda
nikogar ne priganjamo.

ff

Debatni klub
ff

MentorICi:

ff

Št. srečanj, št. ur: 30, 180

ff

NINA GAŠPARIČ, EVA NIKE CVIKL
ff

Št. udeležencev: 23

(12 stalnih, 4 občasnih,
7 priložnostnih obiskovalcev)
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ekipno 4. mesto: Druga Maribor
(Neven Borak, Egon Peršak, Ana
Vilhelmina Verdnik)
Posamično:
2. mesto: Egon Peršak
21. mesto: Ana Vilhelmina Verdnik
38. mesto: Neven Borak
ff Državni angleški srednješolski
debatni turnir, Gimnazija Franca
Miklošiča Ljutomer (5. 3.–7. 3. 2015);
ekipno 1. mesto: Druga Maribor
(Neven Borak, Egon Peršak, Ana
Vilhelmina Verdnik)
Posamično:
1. mesto: Egon Peršak
5. mesto: Ana Vilhelmina Verdnik
8. mesto: Neven Borak
ff

Drugi turnirji, delavnice,
izobraževanja (dijaki se
udeležujejo še turnirjev, ki
presegajo šolsko organizacijo):
ff Zagreb World Schools Open (19. 12.–
21. 12. 2014),
ff Varaždin 2015,
ff Mednarodna študentska debatna
akademija – IDAS 2015, International
Debate Academy Slovenia (21.–29. 11.
2015),
ff Mednarodna srednješolska debatna
akademija – WSDA 2015, Worlds
Schools Debate Academy (25. 6.–2. 7.
2016) ...

Ocena uspešnosti
Debaterji II. gimnazije Maribor so osvojili naslov državnih prvakov v debati v angleškem
jeziku in v konkurenci 49 ekip iz 15 držav (med drugim tudi naravnih govorcev iz ZDA in
Velike Britanije) dosegli enkratno 4. mesto.

ff
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Obisk turnirjev in dosežki:
Srednješolski debatni turnir,
Gimnazija Celje Center (18. 10. 2014):
ekipno 1. mesto: DGM lue (Neven
Borak/Matic Šmigoc/Ana Vilhelmina
Verdnik)
Posamično:
1. mesto: Egon Peršak
3. mesto: Janina Gea Cvikl
7. mesto: Maša Mikić
8. mesto: Ana Vilhelmina Verdnik
9. mesto: Neven Borak
ff Srednješolski debatni turnir,
Gimnazija Ormož (15. 11. 2014);
ekipno 1. mesto: DGM blue (Ana
Vilhelmina Verdnik/Matic Smigoc/
Neven Borak)
Posamično:
1. mesto: Neven Borak
4. mesto: Matic Šmigoc
6. mesto: Ana Vilhelmina Verdnik
ff Srednješolski debatni turnir, Srednja
šola Josipa Jurčiča Ivančna gorica (31.
1. 2015); ekipno 1. mesto: DGM (Ana
Vilhelmina Verdnik, Neven Borak,
Egon Peršak)
Posamično:
1. mesto: Egon Peršak
6. mesto: Ana Vilhelmina Verdnik
7. mesto: Neven Borak
ff International debate tournament
Ljutomer 2015, Gimnazija Franca
Miklošiča Ljutomer (5. 3–7. 3. 2015);
ff
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ff

Mentor: Matjaž Vehovar

ff

Št. srečanj, št. ur: 2, 16

ff

Št. udeležencev: 15

Šola, ki odpre vsa vrata

Doživljajski športi

Celoletno aktivnost plezanje na mali steni v okviru izbirnih športov (70 ur) smo popestrili
s plezanjem na veliki steni v plezalnem centru CAC v Gradcu (2 x 8 ur).
Dijaki so pridobili nove izkušnje iz same tehnike plezanja, hkrati pa je treba poudariti,
da je plezanje zelo dober medij za oblikovanje osebnosti (zaupanje vase, sodelovanje s
partnerjem, doseganje parcialnih in končnih ciljev, razvoj sposobnosti …).
Na veliko steno smo se na celodnevnem izletu podali dvakrat.
Program DrugaDruga pokrije polovico prevoznih stroškov, medtem ko drugo polovico in
vstopnino krijejo dijaki sami.
Ocena uspešnosti
S programom bomo nadaljevali tudi naslednje leto in ga nadgradili s plezanjem na naravni
steni.

ff

Drugi fotoklub
ff

MentorICA: MATEVŽ RUDL

ff

Št. srečanj, št. ur: 70, 200

ff

Št. udeležencev: 6

Dejavnost Drugega fotokluba sestavljajo trije sklopi: teorija fotografije, uporaba teorijskih
načel v praksi in beleženje dogajanja na šoli.
O teoriji fotografije je bilo več govora na začetku šolskega leta, ko smo se fotografi srečevali
vsak teden, po navadi ob torkih popoldne. Na srečanjih smo se pogovarjali o različnih
temah. Najprej smo seveda obnovili osnove, s katerimi mora biti seznanjen fotograf, če želi
nadzorovati nastajanje fotografije. To pomeni, da smo analizirali denimo funkcijo zaslonke,
zaklopnega časa in goriščne razdalje objektiva. Nadalje smo se pogovarjali o vprašanju,
katere estetske zakonitosti moramo upoštevati, če želimo narediti zanimivo fotografijo.
Tako smo razpravljali o perspektivi, barvni kompoziciji, vrstah poudarjanja predmeta
fotografije, primernosti različnih vrst objektivov za doseganje želenih učinkov ipd. V tem
šolskem letu smo se posebej ukvarjali z značilnostmi reportažnega beleženja dogodkov.
Pogovarjali smo se o nekaterih elementih digitalne obdelave fotografij in se naučili
uporabljati nov program za nalaganje fotografij na šolski strežnik.
Teorijska spoznanja smo preskusili tudi v praksi. Letos smo si zadali niz fotografskih
projektov. Tako smo fotografirali 'rdeče', 'jesen' in 'portrete domačih živali'. Vsak je izbral štiri
ali pet najboljših fotografij in jih ponudil v analizo drugim. Cilj nalog je bilo seveda ostrenje
fotografskega očesa in nabiranje prakse, ki je nujno potrebna za dobrega fotografa.
Najpomembnejši del dejavnosti kluba pa je bilo fotografsko beleženje dogodkov na šoli.
Lahko se pohvalimo, da na šoli ni prireditve, ki je Drugi fotoklub ne bi dokumentiral.
To pokaže že bežen pogled na šolsko spletno stran, kjer so v Utrinkih zbrani tako
rekoč vsi dogodki, ki so se zvrstili med šolskim letom. Fotografi smo bili prisotni
na predstavah gledališča English Student Theater, igrah gledališke skupine Gnosis,
koncertih Drug'orkestra, na predavanjih uspešnih nekdanjih drugogimnazijcev, na
sprejemu prvošolcev in na predaji ključa. Če je bilo potrebno, je Drugi fotoklub poskrbel
za spominski posnetek ustvarjalcev nagrajenega filma ali nagrajenih naravoslovcev.
Skratka, dogodkov na šoli je nepregledna vrsta, s tem pa bilo ogromno tudi priložnosti za
preskušanje fotografskega znanja in za potešitev fotografske strasti.
Ocena uspešnosti
Dejavnost Drugega fotokluba ocenjujem kot zelo uspešno. To dokazuje kakovostno
fotografsko beleženje šolskega dogajanja, ki je zbrano na šolski spletni strani.

ff
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Drug'orkester

ff

ff

MentorICA: Nikolaj Sajko – vodja
programa, avtor aranžmajev, dirigent
Aleksander Čonč – dirigent
Vesna Hojnik – koordinatorka
Gašper Žerjal – asistent dirigenta

Šola, ki odpre vsa vrata

ff

Št. srečanj, št. ur:

23 vaj (po 3 polne ure), intenzivne vaje
(2 dni oz. 12 polnih ur), 2 generalki po 2,5
ure, 6 koncertov, 130 šolskih ur

Št. udeležencev: 32 članov orkestra,
2 vokalni solistki, 2 povezovalca koncertov

V septembru 2014 so potekale avdicije za glasbenike, ki so se orkestru pridružili v šolskem
letu 2014/2015. Avdicije so bile odprte tudi za dijake, ki se ne šolajo na II. gimnaziji
Maribor, in študente. Po avdiciji je bil v sodelovanju z vodjo zbora II. gimnazije Viljemom
Babičem izbran program za božični koncert, aranžmaje sta pripravila Nikolaj Sajko in
Aleksander Čonč. Vaje za božični koncert so potekale v novembru in decembru. Decembra
2014 je orkester nastopil na štirih šolskih božičnih koncertih, koncerte sta vodila
Aleksander Čonč in Nikolaj Sajko. Odigranih je bilo šest skladb, štiri skladbe je orkester
izvedel samostojno, dve pa skupaj z zborom II. gimnazije.
V decembru in januarju je bil izbran končni program za letna koncerta Drug'orkestra ‒
popotovanje po filmski glasbi. Orkester je izvedel 14 skladb. Štiri skladbe (dve slovenski in
dve tuji) sta bili pripravljeni skupaj z vokalnima solistkama Dejo Prebevšek in Vito Vuk.
Aranžmaje sta pripravil Nikolaj Sajko in Aleksander Čonč, ki sta orkestru tudi dirigirala.
Koncerta sta povezovala Sebastijan Pluščec in Darjan Anej Fras.
Vaje za letni koncert so potekale od januarja do marca. V marcu je orkester imel tudi
intenzivne vaje v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Planinka na Pohorju.
Letna koncerta sta bila 31. marca in 1. aprila v Amfiteatru II. gimnazije. Oba koncerta sta
bila zvočno in video snemana, izseki s koncerta so na voljo na portalu YouTube.
Ocena uspešnosti
Delovanje orkestra v šolskem letu 2014/15 lahko ocenimo kot zelo uspešno. Število rednih
članov že nekaj let narašča, hkrati pa v orkestru ostaja vedno več članov, ki so že končali
šolanje na II. gimnaziji. Orkester postaja vedno bolj uigran in je sposoben igrati vedno
zahtevnejši repertoar.

ff

DRUGI ŠAH
ff

Mentor: VOJKO BRANTUŠA

ff

Št. srečanj, št. ur: 21, 42

ff

Št. udeležencev:

Na posamičnem je bilo 11 učencev.
Na ekipnem tekmovanju sta bili dve
ekipi vsaka s štirimi tekmovalci.

16. posamično srednješolsko državno prvenstvo 2014/15
24. ekipno srednješolsko državno prvenstvo 2014/15
Na posamičnem tekmovanju nam ni šlo najbolje; naš najboljši je bil Andraž Šuta na 6.
mestu. Sicer pa so se naši tekmovalci uvrstili večinoma v zgornjo polovico tekmovalcev.
Smo pa zato imeli toliko boljšo ekipo. Prva ekipa, v kateri so igrali Lazar Lekić, Andraž
Šuta, Tilen Kodrič in Gregor Aničič (rezerva), se je uvrstila na drugo mesto. Druga ekipa je
bila 12., kar tudi ni slab rezultat.

ff

Uspehi in rezultati na tekmovanju
2. mesto na državnem ekipnem tekmovanju.

ff

Druga galerija
ff

MentorICA: Petra Čeh

ff

Št. srečanj, št. ur: 14, 67

ff

Št. udeležencev:

7 udeležencev za organizacijo
otvoritve, 35 udeležencev
ekskurzije na Dunaj, cca. 60
udeležencev odprtja

Osnovne dejavnosti Druge galerije v šolskem letu 2014/2015 so bile štiri: izpeljava dveh
umetnostnozgodovinskih ekskurzij (na Dunaj ter v Milano in Vicenzo), organiziranje
javne razstave Dorijana Šiška ter priprava otvoritvenega kulturnega programa s kratko
gledališko igro Zborovanje ptic – oboje je potekalo 14. 4. 2015.
V okviru ekskurzije smo si ogledali razstave svetovno znanih umetnikov Clauda Moneta
in avstrijskih impresionistov ter baročnega slikarja Velazqueza, ob tem pa smo obiskali še
tradicionalni božični sejem. V Milanu in Vicenzi smo si ogledali Van Goghovo razstavo in
pregledno razstavo od Večera do noči ter hkrati še mestne kulturne znamenitosti.
Razstava Dorijana Šiška je prikazala dejavnost mladega umetnika skozi različne medije,
prevladujeta pa risba in grafično oblikovanje. Predstavo Zborovanje ptic je režirala
dijakinja 4. d-razreda Hana Hunjet, glavni vlogi sta imela Alja Osmani in Lovro Zafred,
pomagali so še drugi dijaki.
Ocena uspešnosti
Dejavnost je bila zelo uspešna; želeli smo si povezovati se s širšim krogom ljudi tudi
izven šolskega območja, kar nam je uspelo, pri tem pa je prišlo tudi do zanimivega
medgeneracijskega sodelovanja.

ff
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ff

Mentorja:

ff

Št. srečanj, št. ur: 30, 120

ff

Št. udeležencev:

Šola, ki odpre vsa vrata

Šolska gledališka skupina Druga scena
DRAGO MEGLIČ,
JANI KANCLER (vodja tehnikov)

14 + 3 tehniki na predstavah

Šolska gledališka skupina Druga scena je v šolskem letu 2013/14 uprizorila komedijo
Toneta Partljiča Štajerc v Ljubljani.
Delo se je pričelo že oktobra 2014, ko je bila opravljena avdicija za izbor igralcev, končalo
pa ob koncu 2015, ko je bila na sporedu še zadnja predstava. V njej je sodelovalo 14 igralcev,
tem pa so bili v veliko pomoč tudi prišepetovalka in tehniki.
Igralci so v med nastajanjem predstave prešli vse faze gledališkega dogodka; po samostojni
interpretaciji gledališke predloge so se začele bralne vaje, tem pa so sledile še vaje za
dihanje in izgovor, nebesedno govorico in gibanje na odru ter vaje aranžirke. Igralci so
dejavno sodelovali tudi pri ostalih prvinah, tj. sooblikovali scenografijo, kostumografijo,
plakate, gledališke liste in vstopnice, poskrbeli pa so tudi za rekvizite in za zvok.
Gledališka predstava je bila premierno uprizorjena v drugi polovici maja, bila nato še
trikrat ponovljena, nazadnje pa je skupina odigrala še zaključne tri prizore ob prazniku
Krajevne skupnosti Maribor Tabor Magdalena, kamor je bila povabljena ob koncu maja
2015.
Ocena uspešnosti
Minulo sezono ocenjujem kot zelo uspešno, saj se je na odru Druge scene predstavilo kar
12 debitantov, le dva igralca sta nastopila že v prejšnjih predstavah. Odziv publike je bil
zelo dober; vse predstave so napolnile Amfiteater. Predstava bi bila lahko še boljša, če
ne bi bili obsojeni na to, da smo 90 % vaj zaradi zasedenosti dvorane morali opravljati v
neprimernih razmerah, tj. učilnicah.

ff

Ekološka skupina II. gimnazije Maribor
ff

ff

ff

MentorICe:

Sanja Cvar, Anita Mustač,
Darja Kravanja,
Leonida Serdinšek Gričnik

Št. srečanj, št. ur:

18 srečanj,
70 ur za dijake, 200 mentoricE

Št. udeležencev: 30
Projekt Šolska VRTilnica – ozaveščanje dijakov o pomenu samooskrbe s hrano in
ohranjanja biotske pestrosti kulturnih rastlin, urejanje trajne grede po načelih
permakulture na šolskem dvorišču.
Akcija: 4. oktober – svetovni dan živali: dobrodelna akcija zbiranja prostovoljnih
prispevkov za zapuščene živali mariborskega zavetišča; organiziran obisk zavetišča in
predaja zbranega denarja, odej in ostalih potrebščin.
Akcija Posvojili smo Pekrski potok – biološka in kemijska analiza vode, ocena
onesnaženosti.
Delavnica Zdravo z Drugo – priprava zdrave hrane, peka peciva za novoletni sejem, pomoč
pri izvedbi novoletnega dobrodelnega sejma.
Šolski ekokviz in državno tekmovanje.
Priprave dijakov na Mladinski parlament Alpske konvencije: izbor ekipe, literatura,
priprave mednarodnih delovnih skupin preko spleta.
Udeležba na Mladinskem parlamentu Alpske konvencije (YPAC), Kamnik.
Ocena uspešnosti
Dijaki dobro sodelujejo v akciji 4. oktober – svetovni dan živali; nekateri postanejo stalni
prostovoljci v zavetišču za živali.
Zadovoljni smo z udeležbo na delavnici Zdravo z Drugo in s pripravljenostjo dijakov,
pomagati na dobrodelnem sejmu.
Na državnem ekokvizu sta dve dijakinji dosegli srebrno priznanje in ena bronasto.
Udeležbo na Mladinskem parlamentu Alpske konvencije YPAC ocenjujemo kot zelo
uspešno. Dijaki so se odlično izkazali pri delu v komitejih, na generalni skupščini in kot
novinarji. Veliko so se naučili, obenem pa tudi prispevali k ugledu šole.
Projekt Šolska VRTilnica dijakov ne pritegne. Težko je časovno načrtovati dejavnosti, saj
so zelo odvisne od vremena, kar je težko usklajevati z obveznostmi dijakov. Brez pomoči
ekohišnika ne bi šlo.

ff
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ff

MentorICi:

ff

Št. srečanj, št. ur: 35, 70

ff

Št. udeležencev: 8

Šola, ki odpre vsa vrata

Kick off English
TARA HORVAT, POLONA VEHOVAR

Z aktivnostjo 'Kick off English' mentorici želiva dijake spodbuditi k dodatnemu rednemu
delu, s katerim bi premagali strah, težave, luknje v predznanju ali odpor, ki ga čutijo do
predmeta.
Dijaki na tedenskih srečanjih dobijo nasvete psihologinje in anglistke in tudi dodatne vaje
s področja, ki jim dela največje težave (slovnica, besedni zaklad J). Napredek posameznika
se spremlja sproti.
Dijaki na srečanja prihajajo pripravljeni, z rešenimi nalogami in s konkretnimi
vprašanji. Naloge rešujejo sproti in na podlagi teh se določi nadaljnje delo. Veliko je tudi
individualnega dela, saj dijaki rešujejo naloge, berejo in si izgrajujejo besedni zaklad. Del
nalog pa je izveden tudi s profesorico angleščine, ki se z njimi pogovarja, spremlja njihovo
delo in skrbi za napredek pri besedišču in slovnici.
Ocena uspešnosti: 5
Dijaki poročajo o zadovoljstvu z izvajano aktivnostjo, tudi z napredkom so zadovoljni.
Številni bi želeli nadaljevati z delom tudi v prihodnjem letu.

ff

English Student Theatre
ff

Mentorji: Ivan Lorenčič
(producent), Andreja Gungl
(koordinatorica), Maja Pihler
Stermecki (koreografinja, asistentka
režije, dramaturginja), Matjaž Latin
(režiser), Mihael Mikluš (zborovodja),
Emil Pečnik (lektor), Jani Kancler
(vodja tehnike, scenograf).

ff

ff

Št. srečanj, št. ur:

Preko 150 ur režijskih, scenskih, koreografskih in pevskih vaj,
22 predstav (za OŠ in SŠ, za izven, za Spring festival),
gostovanje v Cankarjevem domu,
gostovanje v Ljutomeru.

Št. udeležencev: 39 igralcev
35 članov tehnične ekipe

Muzikal ROMEO + JULIJA
Konec avgusta 2014 so potekale intenzivne priprave na novo sezono muzikala. Od
oktobra 2014 do aprila 2015 smo odigrali 22 predstav. Udeležili smo se dveh tradicionalnih
gostovanj, decembra smo s štirimi predstavami nastopali v Cankarjevem domu in
februarja 2015 napolnili telovadnico v Ljutomeru. Konec aprila 2015 so EST-jevci
odpotovali na zasluženo ekskurzijo v London.
O muzikalu: Romeo in Julija, privilegirana otroka sprtih družin, se zaljubita tako močno,
da se svet njunih staršev sesuje. V tem neustrašnem in inovativnem muzikalu se režiser
Matjaž Latin poigrava z raznolikimi obrazi in s čustvenim stanjem glavnih likov. Na
odru spremljamo različne pare Romeov in Julij, kako na krilih ljubezni hitijo svoji usodi
naproti. Ves svet je Romeo + Julija.

ff

Ocena uspešnosti
Sezona 2014/15 je bila uspešna, saj je bila večina predstav popolnoma razprodana. Prav
tako smo zadovoljni z gostovanji, saj smo jih kljub težkim in zahtevnim pogojem odlično
izpeljali.

ff
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ff

MentorICi:

ff

Št. srečanj, št. ur:

ff

Nataša Preglau Borko, Petra Čeh

cca. 3 objave na dan, odvisno od
šolskih in obšolskih dejavnosti
35 tednov x 3 ure na teden = 105 ur

Št. udeležencev: /

Seznanjanje dijakov, staršev in učiteljev s tedenskimi aktivnostmi, z dogodki na šoli ali
izven nje;
dnevno objavljanje zanimivih citatov, posnetkov, aktualnih dogodkov;
promoviranje šole.
Ocena uspešnosti
Facebook je zelo uspešen medij za šolo, kar dokazujejo statistični podatki – par tisoč
doseženih uporabnikov na teden.

ff

Šolski radio
ff

ff

ff

MentorICA:

Nataša Preglau Borko

Št. srečanj, št. ur:

2-krat tedensko, 50 ur

Št. udeležencev: 4

Obveščanje dijakov o šolskih dogodkih; z dijaki se dvakrat tedensko dobimo, pregledamo
okrožnice, jih uredimo in preberemo.
Okrožnice se berejo dvakrat tedensko (pon. in sre. ali tor. in čet.)
Ocena uspešnosti
Mislim, da šolski radio ni potreben, ker ga veliko učiteljev med poukom ugaša – je bolj
moteč faktor kot koristen medij.

ff

Urejanje šolske spletne strani
ff

MentorICi:

ff

Št. srečanj, št. ur:

ff

Št. udeležencev: /

Nataša Preglau Borko, Petra Čeh

Vsak dan. Tedensko cca. 5 ur. 200 ur

Vsakodnevno objavljanje dogodkov, novic; posodabljanje podatkov.
Ocena uspešnosti
Urejanje šolske spletne strani je zelo uspešno, ker sva obe urednici ažurni.

Šola, ki odpre vsa vrata

Facebook

Francoska bralna značka
ff

MentorICA: KARMEN KAUČIČ

ff

Št. srečanj, št. ur: 20, 40

ff

Št. udeležencev: 40

Od novembra 2014 smo z dijaki (posebej 1. in 2. ter 3. in 4. letniki) obravnavali knjižice,
predpisane za bralno značko (Le rat de bibliothèque). Bralno značko imamo 1-krat
tedensko po 2 uri. Z dijaki 1. in 2. letnikov smo letos brali delo Arsèna Lupina Gentleman
cambrioleur in La révélation, s 3. letniki pa Le chant magique in Pas de frontières pour
l'amitié.
Nekateri dijaki so si kupili svoje knjižice, drugi so si jih sposodili v šolski knjižnici. S
pomočjo sodelovanja v Le rat de bibliothèque prispevamo tudi k širjenju nabora knjig v
francoščini na šolskih policah v naši knjižnici.
Na naših srečanjih spodbujamo bralno kulturo, in sicer:
ff razvijamo jezikovne kompetence (predvsem bralno razumevanje francoščine);
ff zainteresiranim dijakov nudimo dodatno aktivnost za doseganje višje ravni znanja;
ff pripravljamo se na tekmovanje, ki je bilo v tem šolskem letu aprila 2015.
Tudi letošnjega tekmovanja so se naši dijaki številčno udeležili in vsi prejeli potrdila o
sodelovanju.
Ocena uspešnosti
Bralna značka iz francoščine je zelo dobro sprejeta in obiskana. Ocenjujem jo kot zelo
uspešno.

ff
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ff

MentorICA:

ff

Št. srečanj, št. ur: 10, 20

ff

Št. udeležencev: 18

Šola, ki odpre vsa vrata

Francoski klub
Mary Ellen Ramasimanana Virtič

Naša letošnja srečanja se deljena na 4 dejavnosti, in sicer t. i. Café littéraire, Chansons
françaises, Court métrage et gastronomie. Vsako sredo popoldne obravnavamo eno
dejavnost (iz različnih vidikov, z različnimi pristopi), vsak mesec pa je posvečen drugi
temi glede na mednarodne dneve (npr.: dan knjige, dan žena, dan vode, dan človekovih
pravic ...).
Delček branega besedila v okviru naših srečanj je bil predstavljen na francoskem festivalu
srednješolskih gledališč, imenovanem FETLYF, v Saint Maloju (SZ Francija) in tudi
na frankofonskem večeru, ki smo ga pripravili na naši gimnaziji 17. marca 2015. Pesem
smo predstavili tudi na prireditvi, imenovani Praznik glasbe (Fête de la musique), ki je
potekala na šoli 7. maja 2015.
»Ob spoznavanju frankofonskih kultur udeleženci ozaveščajo in spoznavajo tudi svojo
lastno.« Ta glavni cilj smo dosegli na naših srečanjih.
Ocena uspešnosti
Odlično.

ff

Francosko gledališče
ff

Mentorji:

Karmen Kaučič (mentorica)
Mary Ellen Ramasimanana Virtič
(mentorica)
Matevž Biber (režiser)

ff

Št. srečanj, št. ur: 50, 150

ff

Št. udeležencev:

8 drugogimnazijcev, režiser,
2 učiteljici francoščine

Dijaki so se od oktobra 2014 pripravljali na nastop na mednarodnem festivalu
srednješolskih gledališč, imenovanem FETLYF 2015, ki je bil marca 2015 v Saint Maloju.
Delo, ki smo ga letos obravnavali in uprizorili, je bilo Théâtre sans animaux avtorja
Michela Ribesa.
Avtor Michel Ribes obožuje kratek stik vžigalic, padajoče stavbe, ljudi, ki polzijo, in te,
ki (po)letijo. Skratka, obožuje gibanje. Ti drobceni trenutki nas opominjajo, da svet ni
popolnoma predvidljiv in da obstajajo še nekatera področja, kjer nam realnost še ni
vcepljena v glavo.
Gre za kratke basni, portrete, zbrane pod skupnim imenom Théâtre sans animaux
(Gledališče brez živali). Gre za skromen prispevek k umetnosti, ki želi predramiti, planiti
kvišku (in to doseči tudi pri publiki).
S to predstavo se je gledališka skupina predstavila tudi na II. gimnaziji Maribor v okviru
frankofonskega dne, ki je bil v torek, 17. marca 2015, v šolskem Amfiteatru.
Režiser, zunanji sodelavec, je bil letos Matevž Biber, ki je skupaj s tujo učiteljico Mary
Ellen Ramasimanana Virtič izbral delo. V oktobru je imela tuja učiteljica z dijaki
intenzivne bralne vaje, od novembra dalje 1-krat do 2-krat tedensko, od februarja naprej
pa še intenzivneje. Februarja smo se odločili o sceni, v aprilu pa sodelovali na omenjenem
francoskem festivalu gledališč in prejeli nagrado na najboljšo skupinsko predstavitev. Nato
smo se predstavili še domači publiki v okviru Pomladi na Drugi (t. i. frankofonski večer).
Dogodek je bil zelo dobro obiskan.
Ocena uspešnosti
Odlično.

ff
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Gledališka šola II. gimnazije MB
ff

Mentor: Svit Vurberški

ff

Št. srečanj, št. ur: 38, 86

ff

Št. udeležencev: 15

Vadili smo različne igralske tehnike in se spopadali z različnimi slogi igranja. Udeleženci so
spoznavali tehnike javnega nastopanja in identifikacije z vlogo. Predelali smo psihološko
ozadje igre po Leeju Strassbergu z abstrahiranjem kognitivnega impulza in prenosom tega
v emotivni spomin. Vadili smo govor, dikcijo, gib, pantomimo. Izvedli smo produkcijo
čutnega gledališča.
Ocena uspešnosti
Vsaj štirje igralci so usposobljeni za nastopanje pri zahtevnih projektih Gnosisa. Vsako
leto, ko lahko po enoletni gledališki šoli nekoga pošljemo na oder, je uspešno. Uspeh
gledališke šole je recipročno povezan z uspehom gledališča Gnosis.

ff

Goethe Theater
ff

Mentor: Svit Vurberški

ff

Št. srečanj, št. ur: 15, 30

ff

Št. udeležencev: 7

Z delom smo zaradi obširne produkcije Gnosisa pričeli šele v drugem polletju, ko smo
končno zbrali ekipo in opravili lektorske vaje ter se seznanili s tekstom Peskar E. T. A.
Hoffmanna. Na oder gremo takoj v začetku naslednjega šolskega leta.
Ocena uspešnosti
Uspeh je že to, da smo zbrali ljudi, ki so pripravljeni igrati v nemško govorečem gledališču.

ff

Gledališče Gnosis
ff

Mentor: Svit Vurberški

ff

Št. srečanj, št. ur: 108, 400

ff

Št. udeležencev: -

Predstava E. Bond Rešeni
Uprizorili smo socialno dramo angleškega dramatika Edwarda Bonda Rešeni. Z bralnimi
vajami smo pričeli prvi teden v septembru, premiera je bila 20. marca. Predstavo smo
odigrali 8-krat na domačem odru in na dveh gostovanjih (Regionalni festival Vizije na
Ptuju, državni festival Vizije v Novi Gorici). Prejeli smo dve nagradi vizionar za izjemni
dosežek.

ff

Ocena uspešnosti
Najuspešnejša predstava v zadnjih 7 letih ‒ dve izredno pozitivni kritiki na spletni strani
RTV in v Večeru na kulturni strani. Predstave so bile dobro obiskane.

ff

Kemijski krožek
ff

MentorICA:

ff

Št. srečanj, št. ur: 15, 31

ff

Št. udeležencev: 24

Lea Serdinšek Gričnik

Pri kemijskem krožku so vaje izbrane glede na znanje dijakov v tekočem šolskem letu, ki
ga vse leto nadgrajujemo.
Za načrtovane eksperimente v prvi vrsti poskrbimo za varno delo, na koncu pa sledi
razlaga doseženih rezultatov.
Omogočimo individualen pristop k eksperimentiranju, kar pripomore k boljši ročni
spretnosti dijakov in natančnosti, ki je v naravoslovju zelo pomembna.
Ocena uspešnosti
Z eksperimentalnim delom dijake motiviramo za širše razmišljanje o kemiji kot
eksperimentalni vedi in o njeni uporabnosti v vsakdanjem življenju. S tem pridobivajo
tako teoretična kot praktična dodatna znanja, ki so jim v pomoč pri pouku kemije.

ff
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ff

Mentor: Matevž Rudl

ff

Št. srečanj, št. ur: 15, 35

ff

Št. udeležencev: 4

Šola, ki odpre vsa vrata

Klub drugih filozofov

Razumljivo je, da nas v Drugem filozofskem klubu seveda zanimajo filozofska vprašanja.
Ta so za razmišljujočega človeka zmeraj prisotna. Moti se, kdor meni, da jih je v času
razcveta znanosti manj kot v preteklosti ali da je celo nepotrebno, ukvarjati se s filozofijo.
Nasprotno, danes je filozofskih problemov enako ali verjetno še več kakor nekdaj. Že
sama znanost sproža niz vprašanj, kot npr. ali temeljni fizikalni zakoni zares opisujejo
stvarnost, ko pa jo prikazujejo docela drugačno od našega subjektivnega izkustva.
Odgovora na to vprašanje ne more dati znanost, temveč filozofsko razmišljanje. Podobno
v zvezi s problemom odnosa med duhom in telesom znanost ne more dati vseh odgovorov
in je potrebna filozofska analiza. Tovrstna vprašanja so zanimiva in intrigantna, vendar
se ne zdijo pereča, morda prej podobna nekakšni intelektualni igri, npr. šahu. Je pa
nemalo filozofskih problemov, o katerih bi zaradi njihovega pomena moral vsakdo kar
najtemeljiteje razmisliti, kako bi nanje odgovoril. Nedvomno sem sodi tudi vprašanje, kaj
so značilnosti pravične družbe in kateri političen sistem je najmoralnejši. V zvezi s tem se
lahko konkretno vprašamo, katera vrsta demokracije je moralno najustreznejša in ali ima
posameznik moralne dolžnosti do skupnosti.
O takšnih problemih razpravljamo v Drugem filozofskem klubu.
Je pa cilj kluba poleg razjasnjevanja lastnih misli tudi udeležba na tekmovanjih iz pisanja
filozofskega eseja. Letos se je treh zelo uspešno udeležil Neven Borak. Najprej je sodeloval
na Baltic Sea Essay Event, ki se ga udeleži več sto dijakov z vsega sveta, in dosegel
srebrno priznanje. Srebrno priznanje je osvojil tudi na državnem tekmovanju iz pisanja
filozofskega eseja. Prav tako srebrno priznanje je dosegel na filozofski olimpijadi, ki je
letos potekala v estonskem univerzitetnem mestu Tartu. Z doseženimi priznanji je bilo
nagrajeno in poplačano delo zadnjih dveh let.
Ocena uspešnosti
Delovanje našega kluba lahko ocenimo kot izjemno uspešno.

ff

Klub za razmišljanje
ff

MentorICA: Polona Vehovar

ff

Št. srečanj, št. ur: 15, 22

ff

Št. udeležencev: 15

S klubom za razmišljanje smo pričeli v mesecu oktobru. Zelo vesela sem, da se je število
članov kluba med letom samo večalo ‒ začeli smo z 10 dijaki in končali pri 15. Najprej smo
predelali gradivo CORT 4 in se nato v januarju učili CORT 1. V letu 2014/15 se nam je 5-krat
pridružila tudi Nastja Mulej, ki je srečanja vodila. Zaključili smo s slovitim zajtrkom z
Nastjo Mulej v šolski kantini. Dijaki so bili z izvedbo zadovoljni in se bodo kluba udeležili
tudi prihodnje leto. Zelo si želimo povečati udeležbo in šolsko skupnost bolj opozarjati
na to, kako smo lahko tudi v šoli ustvarjalni. Dijaki pa se bodo v prihodnjem letu povezali
tudi z drugimi klubi za razmišljanje po Sloveniji in obiskali De Bonov center na Malti.
Ocena uspešnosti
Odlično.

ff

ff

MentorICA: Nina Šulin

ff

Št. srečanj, št. ur: 30, 90

ff

Št. udeležencev: 8

Konceptualna delavnica
performansa in body arta
Predstavitev konceptualizma kot dela sodobne angažirane in predvsem aktivne umetnosti
ter performansa kot izraza v gledališko scenskem smislu. Praktično delo je zajemalo
različne manjše performanse, razstave in instalacije, ki so jih dijaki vizualno, vsebinsko in
praktično razvijali in samostojno izvajali.
Tema letošnjega praktičnega dela je bila hrana. Dijaki so razmišljali in obdelovali
tematiko hranjenja, pridelave in uničenja hrane, evropske, ameriške in druge svetovne
prehranjevalne navade, čustvene projekcije in doživljanje hrane in hranjenja …
Zaključna produkcija je bila predstavljena 24. 6. 2015 v Galeriji K18 (na Koroški ulici 18,
Maribor).
Ocena uspešnosti
Dijaki, ki sodelujejo v programu, aktivno spremljajo sodobna dogajanja v likovni
umetnosti doma in širše. Ob spoznavanju različnih aktualnih in tradicionalnih
ustvarjalnih pristopov različnih umetnikov gradijo kritični odnos do aktualnih umetniških
gibanj in življenja nasploh. Ohranjajo kritično držo do ustvarjalnosti in družbe in si
prizadevajo vključiti umetnost v način izražanja in delovanja v družbi.

ff
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ff

MentorICA: Natalija R. Črnčec

ff

Št. srečanj, št. ur: 35, 70

ff

Št. udeležencev: 28

Šola, ki odpre vsa vrata

Likovna delavnica

V likovni delavnici smo uresničili zastavljen program; v nekaterih delih smo ga malo
razširili.
V letošnjem letu smo raziskovali različne likovne prakse in pristope s poudarkom na
slikovni ploskvi in prostorski sliki. Tako smo se seznanili z zakonitostmi prostorskega
križa, vrst prostorov in likovnega prostora. Izvajali smo različne likovne naloge, kjer
sta nas zanimala prikaz prostora na slikovni ploskvi (konceptualna perspektiva, osna
perspektiva, ukrivljena perspektiva, linearna perspektiva, svetlobna perspektiva
(chiaroscuro), atmosferska perspektiva, barvna perspektiva) in gradnja slike v prostoru
(instalacija). Likovna dela smo predstavili v šolskih razstaviščih.
Sodelovali smo z različnimi ustanovami (Umetnostna galerija Maribor, Pekarna
Magdalenske mreže, Pedagoška fakulteta, ZPM …), realizirali pa smo tudi zanimivo
likovno delavnico preoblikovanja oblek iz jeansa s podjetjem s. Oliver.
Celotno šolsko leto se je delavnica aktivno vključevala v dejavnosti šole in poskrbela
za njihovo likovno podobo: likovna delavnica na kostanjevem pikniku, aranžmaji
prednovoletnega časa, tisk voščilnic, soorganizacija novoletnega ekonatečaja, tisk grafik za
darila, likovna podoba specialne olimpijade za otroke s posebnimi potrebami, pomladna
dekoracija v avli šole, likovna podoba Prešernovega natečaja, priprava samostojne razstave
in performansa Ane štuhec, Blodnje.
Ocena uspešnosti
Program je bil izveden v celoti; ocenjujem, da uspešno.

ff

Literarna delavnica
ff

MentorICA:

ff

Št. srečanj, št. ur: 35, 70

ff

Št. udeležencev: 20

Danica Križanič Müller

Delavnica je potekala vse šolsko leto, to je od konca septembra 2014 do začetka junija
2015, in sicer vsak petek od 17.30 do 19.00 v učilnici 2L1 na šoli. Začenjali smo z branjem
del avtorjev, ki niso v šolskem programu, v glavnem sodobnejših. Ustvarjalnemu branju je
sledilo pisanje. Zaključili smo z branjem svojih zapisov in s pogovorom o njih.
19. novembra 2014 smo bili povabljeni na Mlade rime v dvorano Gustav v Pekarni. Svoja
dela so brali: Mirjam Fašmon, Janina Ulbl in Ksenija Simonović.
Na šolskem Prešernovem natečaju, na katerem so člani literarne delavnice sodelovali s
svojimi literarnimi prispevki, smo letos dobili prvo nagrado za literaturo (Janina Ulbl) in
pohvalo (Maša Dvoršak).
Udeležili smo se tudi natečaja Gimnazije Vič Ljubljana za najboljši srednješolski haiku.
Nagrajeni so bili haikuji Janine Ulbl in Ajde Gostinčar, poleg njunih pa so bili v zborniku
objavljeni še haikuji našega dijaka Dominika Milotića.
Aprila 2015 smo izdali literarni zbornik II. gimnazije Maribor z naslovom Še en ponatis
dneva , v katerem je s svojimi pesmimi in prozo sodelovalo 11 mladih avtorjev. Poleg
dijakov, ki so bili nagrajeni na šolskem Prešernovem natečaju (izven delavnice še Jan
Koščak in Sarah Marn Ženko), v zborniku objavljajo tudi: Alja Grlica, Eva Gusel, Alenka
Hafner, Janja Košir, Ajda Lah, Dominik Milotić in Lara Šalamun. Zbornik je grafično
oblikovala Alenka Hafner, ilustracije pa so delo Ane Flac.
Literarni zbornik smo 23. aprila 2015 tudi predstavili na literarnem večeru, ki ga je vodila
dijakinja Mirjam Fašmon. Predstavitev je bila ob sedmih zvečer v glasbeni učilnici, saj je
branje mladih pesnikov in pisateljev spremljala tudi glasba. Letos smo skupaj z literarnimi
predstavili tudi Prešernove nagrajence z glasbenega področja.
24. aprila 2015 pa smo sodelovali še na Srednješolskem literarno-glasbenem maratonu na
Grajskem trgu v Mariboru, in sicer v okviru prireditev ob Slovenskih dnevih knjige.
Ocena uspešnosti
Sama težko ocenjujem svoje delo, pri taki vrsti dejavnosti ga tudi ni mogoče neposredno
meriti. Morda ni odveč omeniti, da se naši bivši dijaki in člani literarne delavnice že vrsto
let uveljavljajo kot uspešni avtorji v slovenskem literarnem prostoru.

ff
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ff

MentorICi:

ff

Št. srečanj, št. ur: 31, 62

ff

Št. udeležencev: 1–10

Šola, ki odpre vsa vrata

Matematična klinika
Ana Pušnik in Tara Horvat

V okviru matematične klinike sva sprejemali dijake, ki imajo specifične težave pri
matematiki. Pri tem ne gre za dijake, ki matematičnih pojmov, definicij in operacij ne
bi razumeli, ampak bolj za dijake, ki pri matematiki doživljajo neugodna čustva, kot
je strah. Taki dijaki pogosto čutijo tudi velik odpor do matematike ali učitelja, ki ta
predmet poučuje, in so zato neuspešni. Njihovo uspešnost pri ocenjevanju znanja sva
želeli povečati s pomočjo tehnik sproščanja, preusmerjanja pozornosti in učinkovitega
spoprijemanja z matematičnimi problemi.
Z dijakom, ki je prišel na matematično kliniko (delo je bilo vedno individualno), sva
najprej opravili kratek razgovor o njegovem delu pri matematiki, čustvih, ki jih ob tem
doživlja, pogovorili smo se o navadah in načinih soočanja s problemi. Ob tem sva skušali
izpostaviti »napake«, ki jih pri tem delajo tudi drugi dijaki, in jim pomagali poiskati
konstruktivnejše načine soočanja z neuspehi in morebitnim neznanjem. Vsakemu dijaku
sva pripravili individualiziran načrt spoprijemanja z matematičnimi težavami in spremljali
njegov napredek na tem področju. Postopoma so se dijaki na ta način znebili nepotrebnega
strahu pred predmetom in si ob pridobivanju pozitivnih ocen povečali tudi svojo
matematično samopodobo in samozaupanje, kar je vodilo v doseganje dobrih rezultatov
tudi pri ocenjevanju znanja.
Nekaj dela je bilo opravljeno tudi z dijaki, ki snovi pri pouku niso dobro razumeli ali so se
pripravljali na popravljanje negativne ocene in zato doživljali negativna čustva.
Ocena uspešnosti
Dijaki, ki so kliniko obiskovali, poročajo o zadovoljstvu. Mnogo teh dijakov je s pomočjo
zgoraj omenjenega pristopa pridobilo potrebno zaupanje in okrepilo svojo samopodobo.
Znebili so se nepotrebnega strahu in zdaj uspešno premagujejo matematične ovire v
svojem življenju. Uspehi se kažejo tudi pri njihovih ocenah in predvsem pri lastnih
sposobnostih reševanja matematičnih zagat.

ff

Matematični krožek za 1. letnik
ff
ff

ff

MentorICA: Ana Pušnik
Št. srečanj, št. ur:

26, 52 + 10 ur za tekmovanja

Št. udeležencev: 19

V tem šolskem letu se je na matematičnem krožku za 1. letnik srečevalo kar 19 dijakov,
ki z veseljem sprejemajo matematiko kot nekaj, ob čemer preživljajo tudi svoj prosti čas.
Pri krožku smo se srečevali z matematičnimi ugankami in zvijačami, še posebej veliko
časa pa smo namenili obravnavi vsebin, ki jih pri rednem pouku ne srečamo, jih pa dijaki
potrebujejo za doseganje uspehov na matematičnih tekmovanjih. Z reševanjem nalog s
preteklih tekmovanj smo utrdili in poglobili znanje dijakov, predvsem pa smo se naučili,
kako matematično korektno zapisovati potek reševanja zapletenih problemov.
Letošnja skupina dijakov je bila ob uspehih, ki so jih želeli doseči na državni ravni, še
posebej motivirana. Tokrat smo že ob začetku šolskega leta vedeli, da se bo v maju
izoblikovala ekipa, ki bo zastopala šolo na mednarodnem tekmovanju iz matematike,
fizike in programiranja v Beogradu. Pet najuspešnejših dijakov je to možnost tudi dobilo.
Ocena uspešnosti
Dijaki, ki so bili pripravljeni ostajati po pouku in v sklopu krožka reševati matematične
probleme, so v prvi vrsti pridobili znanje, kako matematiko pravilno in nedvoumno
zapisovati. S pomočjo dobrih zapisov so tako redni obiskovalci krožka zasedali višja mesta
na regijskem in tudi na državnem tekmovanju iz matematike.
Naš letošnji izkupiček je tako osvojenih 13 bronastih priznanj, 11 srebrnih in 2 zlati
priznanji na tekmovanju srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja.

ff

ff
ff

MentorICA: Mateja Fošnarič
Št. srečanj, št. ur:

15 srečanj po 2 šolski uri, 30

(Opomba: s krožkom smo predčasno končali konec
februarja zaradi poškodbe Barbare Pečanac in posledično
moje dodatne obveze, ko sem v terminu krožka pripravljala
na maturo dijake MM2 – višji nivo)

ff

Matematični krožek
za dijake 2. in 3. letnikov

Št. udeležencev: 10

(6 stalnih in 4 občasni)

Z dijaki smo predelali sledeča poglavja: deljivost, praštevila, kongruence, diofantske
enačbe – linearne in nelinearne, mali Fermatov izrek, neenakosti, elementarna geometrija
(koncikličnost), zvijače, popolna indukcija, vrste.
Reševali smo tekmovalne naloge iz preteklih šolskih let in debatirali o zanimivih
matematičnih problemih.
Ocena uspešnosti
Ocenjujem, da so bile priprave uspešne, saj so bili dijaki, ki so krožek obiskovali redno, na
matematičnem tekmovanju zelo uspešni.
Dosežki:
2. letnik: Miha Rajter – zlato priznanje – 2. nagrada, Andraž Šuta – zlato priznanje – 2.
nagrada, Ana Štuhec – zlato priznanje, Mitja Žalik – srebrno priznanje, Oscar Križanec –
srebrno priznanje.

ff
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Mladinski pevski zbor
MentorjA:

Šola, ki odpre vsa vrata

ff

zborovodja: Viljem Babič,
korepetitorica: Tara Horvat

ff

Št. srečanj, št. ur: 55, 165

ff

Št. udeležencev: 47

Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor je v šolskem letu 2014/15 presegel zastavljene
cilje in odlično zaključil sezono. Pričeli smo s septembrskimi avdicijami in pridobili
veliko število novih pevcev. Tako sta ponovno nastali samo dekliška zasedba in obstoječa
mešana zasedba. Nadaljevali smo s študijem koncertnega in hkrati božično-novoletnega
programa v obeh zasedbah. V prazničnem decembru smo izpeljali letos kar štiri novoletne
koncerte in do zadnjega sedeža napolnili Amfiteater Druge, kjer smo nastopili skupaj s
solisti in Drug'orkestrom. V januarju smo nastopili v Amfiteatru Gimnazije Ptuj in skupaj
z Mešanim mladinskim pevskim zbor Gimnazije Ptuj odpeli odličen koncert. V mesecu
februarju smo izpeljali podaljšane vikend priprave s »praško ekipo« in v celoti utrdili
koncertni program. Zapeli smo tudi na tradicionalni Prešernovi proslavi v Veliki dvorani
Narodnega doma Maribor. Z nastopom v avli naše gimnazije smo pričeli tradicionalno
Pomlad na Drugi in zapeli na odprtju razstave. Takoj zatem je že prišel 26. marec, ko smo
se odpravili na mednarodno pevsko tekmovanje »Young 2015 Prague« in se zmagoslavno
vrnili. Prejeli smo zlato plaketo ter naziv zmagovalca kategorije mešanih pevskih zborov.
In že nas je v začetku meseca maja čakala občinska revija mladinskih pevskih zborov v
dvorani Union, kjer smo kot redki mariborski srednješolski zbor dobili odlične ocene
in priporočila za naprej. Takoj zatem smo izpeljali celovečerni letni koncert v Kazinski
dvorani SNG Maribor in navdušili nabito polno dvorano. Nepozaben občutek stoječih
aplavzov nam je potrdil, da delamo dobro. Sezono smo zaključili z nastopom na svečani
podelitvi ključev II. gimnazije Maribor v dvorani Union.
Ocena uspešnosti
Pevsko sezono 2014/15 smo zares odlično izpeljali in dosegli, o čemer smo sanjali. Z
mnogimi koncerti in nastopi smo navdušili zbrane poslušalce in letošnji letni koncert nam
bo za vedno ostal v spominu. Zbor se je neverjetno povezal in želimo si, da nas naslednja
sezona popelje na tekmovanje v Španijo. Pridružite se nam!

ff

My London
ff

MentorjA:

ff

Št. srečanj, št. ur: 12, 36

ff

Št. udeležencev:

Peter Cigrovski, Polona Vehovar

16 dijakov in 2 učitelja
spremljevalca

Aktivnost predstavlja potovanje v London, pri katerem pa dijaki svoje potovanje v celoti
organizirajo sami:
ff Izbor in nakup kart
ff Izbor in rezervacija namestitve
ff Oblikovanje programa in ogleda znamenitosti
ff Nočni program
Dijaki so bili razdeljeni v skupine in so morali izoblikovati program po dnevih, pri čemer
pa so morali upoštevati želje/potrebe celotne skupine. Prav tako so morali vsebinsko
dodelati program in v Londonu imeti krajše predstavitve o pomembnejših znamenitostih.
Dijaki so s takim pristopom krepili podjetniški duh, samoiniciativnost, samostojnost ter
veščine dela v skupini.
Ocena uspešnosti
Odlično.

ff

ff
ff

ff

MentorICA: Barbara Kovše

Nemška bralna značka
(EPI Lesepreis)

Št. srečanj, št. ur:

10 (enkrat tedensko), 21

Št. udeležencev:

88 dijakov in dijakinj (1., 2., in 3.
letnika)

V šolskem letu 2014/2015 se je tekmovanja iz nemške bralne značke udeležilo 88 dijakov.
Tekmovali so lahko dijaki 1., 2., in 3. letnikov, vsak letnik pa je imel predpisani dve knjigi,
iz katerih so bile sestavljene naloge.
Uspehi in rezultati tekmovanja
Od prijavljenih kandidatov jih je 32 osvojilo zlato, 36 srebrno priznanje, 20 pa priznanje za
sodelovanje.

ff
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ff

Mentorji:

ff

Št. srečanj, št. ur: 24

ff

Št. udeležencev: 16–18

Gorazd Beranič S. &
zunanji sodelavci

Pazi, snemamo!
(filmska produkcija)

Občinstvo: 2 predstavitvi;
udeležba na 3 festivalih – okrog 800

5. IZDAJA FILMSKE ŠOLE
Letošnja izvedba je ponudila 4 kratke igrane filme: Mehanik al pa dva, drama, Baksuz,
komična drama, Ljubezen na platnu, romantična drama. Na videodelavnici v Celju so
dijaki posneli triler Zadnji trenutek s teboj.
ff Projekcije: premiera 15. 5. 2015, 150 ljudi, udeležba na 3 filmskih festivalih, letni kino
Lent 2015
ff Sodelovanja-tekmovanja: Dififest 2014, ZOOM (marec 2015), Videomanija (maj
2015)
ff Udeležba: filmska vzgoja s projektom Skrivnosti neodvisne filmske produkcije (Film
Factory)
Nagrade:
ff Zadnji trenutek s teboj, Dififest 2014 (strokovna žirija)
ff Prešernov natečaj
ff Finale Videomanije 2015
ff

Ocena uspešnosti
Prepričljivo in osebno, kakovost filmov me je manj prepričala kot prejšnje leto.

ff
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Počitnice na Drugi 2015
ff

ff

ff

Mentorji:

Helena Rihtar, Karmen Kaučič,
Mary Ellen Ramasimanana,
Dejan Korotaj, Vesna Hojnik

Št. srečanj, št. ur:

4 dni v junijskem terminu,
4 dni v avgustovskem terminu,
5 ur in 30 minut vsak dan (za
udeležence)

Št. udeležencev: 39 učencev v

junijskem in avgustovskem terminu

Počitnice na Drugi predstavljajo kakovostno preživljanje prostega časa za učence osnovnih
šol, ki so v tekočem šolskem letu končali 6., 7. ali 8. razred. Letos so lahko otroci izbirali
med dvema programoma ‒ naravoslovje in francoščina.
Počitnice na Drugi tako ponujajo:
ff pridobivanje znanja s področja biologije v povezavi z drugim naravoslovjem v
sproščenem vzdušju,
ff delavnice, na katerih slovenska in tuja učiteljica francoščine otrokom na zabaven
način približata francosko kulturo in jezik,
ff šport,
ff druženje in zabavo.
Pri naravoslovju je bil poudarek na različnih poskusih, s katerimi so učenci usvojili
izbrane naravoslovne vsebine na sproščen in zabaven način, ki ponuja drugačen pristop k
pridobivanju znanja.
Program francoščine prav tako vključuje pridobivanje znanja o jeziku na sproščen in
zabaven način; ob profesorici francoskega jezika za drugačen pristop k pridobivanju
znanja skrbi tudi naravna govorka. Ob vsem zapisanem je pomemben del Počitnic na
Drugi tudi, da oba programa vsak dan vključujeta tudi šport, prav tako pa je vsak dan
poskrbljeno tudi za topel obrok za otroke.
II. gimnazija Maribor nudi odlične pogoje za pridobivanje znanja ter številne športne
aktivnosti:
ff sodobno opremljene učilnice in laboratoriji (računalniki, najnovejši mikroskopi in
ostala laboratorijska oprema),
ff moderna, prostorna in vsestransko uporabna športna dvorana,
ff strokovno usposobljen kader, ki poskrbi, da otroci s počitnic na Drugi odnesejo
kar največ znanja (profesorji biologije, francoščine (naravna govorka) in športne
vzgoje).
Ocena uspešnosti
Sodeč po odzivih otrok in njihovih staršev je bil program zelo uspešno izpeljan.

ff
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Pomlad na II. gimnaziji Maribor
Mentorji: Ivan Lorenčič,

Šola, ki odpre vsa vrata

ff

Mateja Krumpak, Viljem Podgoršek,
Karmen Kaučič, Katja Holnthaner
Zorec, Svit Vurberški, Drago
Meglič, Nikolaj Sajko, Boris
Svetel, Petra Čeh, Toni Klis, Danica
Križanič Müller, Gorazd Beranič
Senegačnik, Andreja Gungl

ff

Št. srečanj, št. ur: 32, 80

ff

Št. udeležencev: 4375
Pomlad na Drugi je potekala od 16. 3. 2015 do 25. 4. 2015. Program je tematsko zaokrožen
in je v prvi vrsti namenjen dijakom šole ter tudi širšemu mariborskemu občinstvu.
Sestavljajo ga naslednji sklopi:
ff potopisna predavanja,
ff strokovna predavanja,
ff gledališke predstave,
ff mednarodni festival mladih – Spring festival,
ff razstave,
ff koncerti,
ff literarni večer,
ff dan frankofonije,
ff srečanja z uspešnimi drugogimnazijci.
Dogodki so potekali v popoldanskem in večernem času, nekateri pa tudi med vikendom.
Natančen program Pomladi na Drugi je razviden iz zgibanke, ki jo hranimo v arhivu šole.
Ocena uspešnosti
Program Pomladi na Drugi je bil to leto zelo dobro obiskan, kar je dodatna motivacija za
nadaljnje delo.

ff

Pop&rock zgodbe
ff

ff

Mentor:

Gorazd Beranič Senegačnik

ff

Št. srečanj, št. ur:

20 (november 2014–april 2014); 80 ur

Št. udeležencev: 6. Droogstock 2014: 10 dijakov –

organizatorjev, 16 dijakov – tehnična ekipa; 400 obiskovalcev
5. Glasbeni večer z/s … SLONOM IN SADEŽEM: 160 obiskovalcev,
voditeljica Valentina Težak&Anej&Sebastijan, tehnična
podpora – 4 dijaki
15. kulturni maraton: 10 dijakov – organizatorjev, 20 dijakov
– tehnična ekipa, 500 obiskovalcev na prireditvi
Skupaj: 40 aktivnih dijakov, okrog 1050 obiskovalcev

Pop&rock zgodbe so »srednja šola rock'n'rolla« ‒ organizacije, ustvarjanja in druženja na
šoli z rock in s pop glasbo; so 3 tradicionalne večje glasbene prireditve.
Presežki letošnjega Droogstocka: največ občinstva – napad zunanjih obiskovalcev, minusi
– slabša kakovost prijavljenih in zelo čudna merila žirije.
Videoreportaža: https://www.youtube.com/watch?v=68IVsOXSesE
Glasbeni večer z/s … SLONOM IN SADEŽEM. Akustična izvedba, improvizacija, divje
misli, cinični in inteligentini preobrati, shem z bodicami, definitivno najzabavnejši večer
do zdaj.
Več: http://www.druga.si/utrinki/2014/glasbeni-vecer-s-slonom-in-sadezem/1158/
Kulturni maraton ‒ presežki&rekordi: 450 prodanih vstopnic, noro poln 'Amfič' in tresenje
šole ob MI2, malce razočaranja nad padcem energije ob HOMW – a le kdo bi zdržal 5 ur in
pol divjanja?
Preverite: http://www.druga.si/utrinki/2014/kulturni-maraton/1187/
Ocena uspešnosti
Odlično v vseh ozirih, zato smo »zmatrani«, a nadaljujemo, čeprav trenutno ne vem, kam
in kako …

ff
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ff

MentorICA: Mateja Krumpak

ff

Št. srečanj, št. ur: 4, 8

ff

Št. udeležencev: preko 500

V okviru potopisnih predavanj na Drugi smo v letošnjem šolskem letu izvedli 4 potopisna
predavanja, ki so bila v času Pomladi na Drugi.
Prvo predavanje je govorilo o iranski dogodivščini. Izvedeli so ga Alen Ištoković, Matjaž
Grahornik, Petra Liščić in Aleksandra Petković. Predstavili so svoje vtise in prigode s
potovanja po Iranu.
Naslednje predavanje je pripravil profesor Viljem Podgoršek. S pomočjo diapozitivov nam
je predstavil, kako je z nahrbtnikom in s fotoaparatom potoval po andskih deželah.
Tretje predavanje je bilo majhna poslastica. Gospod Jože Marolt nam je na prav
poseben način predstavil pot od Vancouvra do Toronta, ki jo je prekolesaril s triciklom.
Pripovedoval je o dogodivščinah z več kot 7000 kilometrov dolge poti, ki jo je prekolesaril
v 150 dneh.
Zadnje predavanje je imela novinarka in bivša drugogimnazijka Zora Štok.
Predstavila je Severno Korejo, za katero je dejala, da je vase zaprta, a ponosna.
Letošnja predavanja so bila izjemno dobro obiskana. Želimo si, da bi bilo tako tudi v
prihodnje.
Ocena uspešnosti
Odlično.

ff

Prešernov natečaj
ff

ff

ff

Mentorji:

Alenka Miklavc, Vili Babič,
Gorazd Beranič Senegačnik,
Natalija Rojc Črnčec, Alenka
Miklavc, Viljem Podgoršek,
Marija Sajko, Maja Savorgnani,
Gordana Banjanin, Boris Svetel,
Danica Križanič Muller, Marjan
Šenica, Nina Šulin

Št. srečanj, št. ur:

V posameznih dejavnostih različno
– priprava nagrad, proslave,
vrednotenje prispevkov, priprava
razstave in zbornika, skupaj okrog
100 pedagoških ur.

Št. udeležencev: 50–100

Natečaj je trajal od 3. 12. 2014 do 23. 1. 2015. Dijaki so sodelovali z več kot 50 prispevki na
različnih področjih (literarno, likovno, fotografsko, glasbeno, filmsko in poustvarjalno).
Komisije so ovrednotile prispevke, nagrajenci so dobili pohvalo na proslavi ob slovenskem
kulturnem prazniku, predstavili smo jih na razstavi v šoli, v časopisu Borec in pripravili ter
natisnili literarni zbornik. Predstavitev nagrajencev in branje prispevkov smo dopolnili z
izvajanjem nagrajenih skladb glasbenega področja na letošnjem literarnem večeru.
Ocena uspešnosti
Natečaj je stalnica in je vsako leto zelo uspešen prav zaradi izjemnega zanimanja dijakov in
njihovega kreativnega sodelovanja v aktivnostih, pripravi pohval in scenarija ter izvedbe
proslave ob kulturnem prazniku.

ff

Šola, ki odpre vsa vrata

Potopisna predavanja

ff

MentorICi:

ff

Št. srečanj, št. ur:

ff

Št. udeležencev: Prostovoljsko

Barbara Bedenik, Barbara Kovše

Prostovoljstvo na II. gimnaziji –
Druga drugim

Individualno, odvisno od obiskane
oz. sodelujoče organizacije.
delo je opravljalo 95 dijakov.

II. gimnazija Maribor sodeluje s približno 20 organizacijami, v katerih so drugogimnazijci
prostovoljci, vse pa imajo tudi mentorice za mladinske prostovoljce. Sodelujemo z
naslednjimi ustanovami:
ff domovi starostnikov (Dom Danice Vogrinec, Dom starejših občanov Tezno, Dom
pod Gorco),
ff mladinski domovi in centri (Mladinski dom Maribor, Vzgojni dom Slivnica,
Mladinski center Infopeka, Zveza prijateljev mladine),
ff Center za sluh in govor, Varstveno delovni center POLŽ,
ff predšolski oddelki s prilagojenim programom,
ff osnovne šole: OŠ Gustava Šiliha, OŠ Tabor I, OŠ Franceta Prešerna, OŠ Angela
Besednjaka, OŠ bratov Polančič, OŠ Bojana Ilicha.
Po dogovoru sodelujemo tudi s posamezniki: pomoč starostnici v lokalnem okolju;
individualna učna pomoč otrokom, ki jih dijaki nudijo v svojem lokalnem okolju.
ff Načini dela
V začetku šolskega leta na šoli pripravimo predstavitveno srečanje, na katero so
povabljene mentorice iz naštetih organizacij. Dijaki se odločijo za določeno organizacijo in
vso šolsko leto opravljajo delo prostovoljcev. V izbrani organizaciji njihovo delo spremlja
mentorica.
Šola organizira samostojne akcije oz. projektne dejavnosti, ki jih povezujemo tudi s
poukom. Nekateri primeri:
ff organizacija računalniškega tečaja za starejše Simbioz@ (23.–27. 11. 2014): 20 dijakov
je vodilo delavnice računalniškega opismenjevanja starejših, projekt je potekal ves
teden, vsak dan pa se je delavnic udeležilo od 25 do 30 tečajnikov.
ff Sodelovanje prostovoljcev pri organizaciji Soly, specialne olimpijade za učence OŠ
Gustava Šiliha.
Ocena uspešnosti
Delovanje prostovoljstva na šoli lahko ocenimo kot uspešno. Pomanjkljivosti vidiva v
spremljanju prostovoljskega dela dijakov v vseh organizacijah. To pripisujeva prevelikemu
številu vključenih dijakov in organizacij.

ff
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ff

Mentor: Mirko Pešec

ff

Št. srečanj, št. ur: 15, 30

ff

Št. udeležencev:

Šola, ki odpre vsa vrata

Računalništvo in informatika

26 (od tega 9 aktivnih; nekaj je še
dijakov, ki so že končali DGM)

Namen krožka je nadgradnja znanja dijakov. Nekaj je tudi področij, ki jih pri rednem
pouku ni. Ukvarjali smo se s programiranjem in z uporabo novih tehnologij in programov.
Hiter razvoj IKT nam narekuje drugačen način dela, in sicer delo na daljavo, pri katerem
nismo več vezani na prostor in čas. Po potrebi se lahko dobimo v virtualnem okolju tudi v
živo, saj nam to omogočata naše okolje in uporaba mobilnih naprav.
Posebnost našega področja je veliko število novosti, ki jih je potrebno preveriti, preizkusiti
in za naše okolje uporabne novosti vpeljati v prakso. Veliko je tudi takšnih novosti, ki so
bolj interne narave, saj je poudarek na vzdrževanju in zagotavljanju uporabnih storitev na
področju informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Okolje, ki ga ponujamo dijakom in profesorjem, omogoča enostavno komuniciranje,
izmenjavo podatkov in uporabo učnega gradiva povsod, kjer je mogoče dostopati do
spleta. Na področju šole je omogočen dostop vsem profesorjem in dijakom preko omrežja
Eduroam. Tako lahko dijaki na področju šole brez težav dostopajo do obvestil na spletni
strani šole in do gradiva v oblaku kar preko svojih prenosnih naprav. Ustvarili smo tudi
skupno interno virtualno okolje za profesorje.
Za to šolsko leto bi posebej omenil uporabo oblačnih storitev, delo na daljavo, uporabo
tabličnih računalnikov in uporabo quadrokopterja.
Vzdržujemo in posodabljamo ter dodajamo nove aplikacije, ki vsem na DGM olajšajo delo
in omogočajo prihranek časa.
Že nekaj časa se ukvarjamo tudi s 3D-animacijo in nastalo je že nekaj zanimivih izdelkov.
Letos je na tem področju še večji poudarek zaradi vedno večjih možnosti 3D-tiskanja.
Veseli me, da sem uspel najti dijaka v prvem letniku, ki ga to področje zanima, saj gre za
dolgoročni projekt.
Več podatkov najdete na spletni strani krožka:
Ocena uspešnosti
Aktivni člani so praviloma aktivni tudi na drugih področjih. To pa pomeni, da so večkrat
preobremenjeni ali pa enostavno ne zmorejo narediti vsega. Morda bi se našla kakšna
rešitev (rezerviran termin za obšolske dejavnosti, vključevanje teh dejavnosti v pouk in
tako nekaj dela opraviti v okviru rednih ur …).
Kljub težavam smo uspeli realizirati skoraj vse zastavljene cilje.

ff

Raziskovano delo dijakov
ff

Marija Sajko, Marko Geršak, Marko Jagodič, Marko Jeran, Miha Zgubič, Mirjana Vudler, Mirko
Pešec, Peter Cigrovski, Petra Čeh, Polonca Ferk, Sanja Cvar, Saša Mikić, Simona Šarotar Žižek,
Tara Horvat, Toni Klis, Urban Šebjan, Zdenka Keuc.

Mentorji: Katja Holnthaner

Zorec, koordinatorica raziskovalne
dejavnosti; Helena Rihtar, pomoč pri
koordinaciji regijskega srečanja;
mentorji raziskovalnih nalog:
Aljoša Košak, Alenka Prapotnik
Zalar, Andreja Urbanek Krajnc,
Anita Mustač, Barbara Bedenik,
Bernarda Devetak, Darja Antolin,
Emil Pečnik, Helena Rihtar, Janina
Curk, Jelka Vogrinec, Katja
Holnthaner Zorec, Lidija Kodrin,
Maja Nemšak, Maja Savorgnani,

ff

ff
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raziskovalci, interna, šolska predstavitev raziskovalnih nalog. Število ur - odvisno od
raziskovalne naloge.

Št. udeležencev: 88 dijakov, 32 mentorjev

Preko spletnih strani in na informativnem srečanju v septembru smo dijakom predstavili
osnovne informacije o poteku in pogojih regijskega srečanja raziskovalcev »Mladi za napredek
Maribora«.
Večina raziskovalnega dela (načrtovanje, izvedba, pisanje raziskovalne naloge) je potekala od
oktobra do februarja kot individualno raziskovalno delo dijakov pod vodstvom mentorjev. Do
začetka februarja so dijaki izdelali in oddali 66 raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov;
v marcu so sledili zagovori pred strokovnimi komisijami. Na »Državno srečanje mladih
raziskovalcev Slovenije« se je uvrstilo 32 raziskovalnih nalog, od katerih se jih je kar 20 uvrstilo
v drugi krog srečanja. Avtorji teh nalog so se z zagovorom 18. 5. 2015 v Murski Soboti potegovali
za zlata priznanja.
Naši dijaki so s svojimi raziskovalnimi nalogami sodelovali tudi na 45. razpisu za Krkine nagrade
ter na dveh mednarodnih srečanjih mladih raziskovalcev, na 24. mednarodnem tekmovanju
mladih raziskovalcev v organizaciji MEF School v Carigradu (maj 2015) in na največjem
preduniverzitetnem tekmovanju iz raziskovalnega dela na svetu Intel ISEF, ki je potekalo maja
2015 v Pittsburghu.
Ocena uspešnosti
Letošnje šolsko leto je bilo s 66 oddanimi nalogami med najuspešnejšimi doslej. Rezultati
kažejo tudi na visoko kakovost nalog, z doseženimi 7952 točkami je bila II. gimnazija Maribor
na regijskem srečanju Mladi za napredek Maribora najuspešnejša med mariborskimi
srednjimi šolami. Dijaki so dosegli 23 zlatih priznanj. Dijaka četrtega letnika Sebastijan Pluščec
(interdisciplinarno raziskovalno področje, mentorici Zdenka Keuc in Helena Rihtar) in Janina
Ulbl (raziskovalno področje književnost, mentorica Marija Sajko) sta za svojo raziskovalno
nalogo prejela nagrado dr. Brede Žerjal za najboljšo nalogo srečanja.
Na državnem srečanju je zlato priznanje doseglo 10 raziskovalnih nalog, 10 nalog pa srebrno
priznanje, kar nas uvršča med najuspešnejše slovenske srednje šole.
Uspešni smo bili tudi na mednarodnih tekmovanjih: Sebastijan Pluščec je maja 2015 v Carigradu
v Turčiji na 24. mednarodnem tekmovanju s svojo raziskovalno nalogo na temo sinteze in
uporabe srebrovih nanodelcev zasedel prvo mesto na področju kemije. Miha Gulič pa je na
največjem preduniverzitetnem tekmovanju iz raziskovalnega dela na svetu Intel ISEF skupaj s
Klemnom Ducmanom s Srednje gradbene šole in gimnazije osvojil 4. mesto v kategoriji fizika in
astronomija. Tekmovanje je potekalo med 10. in 15. majem 2015 v Pittsburghu v ZDA.
Letošnje raziskovalno šolsko leto lahko tako ocenimo kot uspešno tako po številu kot po
kakovosti raziskovalnih nalog.
ff
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Št. srečanj, št. ur: Eno skupno informativno srečanje, individualno delo z dijaki

ff

MentorjA:

ff

Št. srečanj, št. ur: 20, 35

ff

Št. udeležencev:

Matjaž Vehovar, Polona Vehovar

Specialna olimpijada SOLY
(special olympics)
Dan SOLY (športni dan za otroke z OŠ Gustava Šiliha) je potekal 19. 6. 2015 in so ga v
celoti organizirali dijaki pod vodstvom Matjaža Vehovarja in Polone Vehovar.
Aktivnosti so potekale v telovadnici, plesni dvorani in učilnici za fitnes. Otroke smo tudi
peljali po šoli, Natalija Rojc Črnčec in Jani Kancler pa sta s svojo skupino dijakov okrasila
šolsko avlo.
Otroci OŠ Gustava Šiliha so na začetku srečanja pripravili posebno predstavitev svojega
muzikala o Keltih (osnovanega po risanki Pogum), nato pa so se otroci razdelili po
skupinah v 3 telovadnicah.
Organizatorji (letos so pri organizaciji pomagale tudi Barbara Bedenik, Barbara Kovše
in Vesna Hojnik) smo zelo zadovoljni z dnevom in če bo možnost, bi ga organizirali še
enkrat.

50 dijakov in 25 otrok z
OŠ Gustava Šiliha

ff

Ocena uspešnosti: 5

Spletni časopis
ff

Mentorji:

ff

Št. srečanj, št. ur: /, 200

ff

Št. udeležencev: 3

Karmen Kaučič (mentorica),
Maja Savorgnani (lektorica),
Drugaoblika (oblikovanje)

Spletni časopis

54
maj-jun 2015
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urednica

KarMen KauČiČ leKtorica MaJa SaVorGnani

Do julija 2015 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; okrog 3000.
Ocena uspešnosti
Projekt ocenjujem kot odličen, saj imamo vedno več naslovnikov, ki jim mesečno
pošiljamo časopis, in veliko pozitivnih odmevov naših bralcev.

ff
šolsko leto

2014/2015

letnik

8

Šola, ki odpre vsa vrata
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Spring festival
ff

Mentorji:

ff

Št. srečanj, št. ur: 1, 120

ff

Št. udeležencev: 160

Toni Klis, Maja Nemšak,
Barbara Kovše, Maja Pihler

Festival je eden od vsakoletnih vrhuncev mednarodnega dogajanja na Drugi. Pomeni
5 pomladnih dni ustvarjanja v delavnicah, obiskovanja kulturnih prireditev, izletov,
seveda pa tudi brez zabave ne gre. Na festivalu vsako leto sodeluje okoli 160 dijakov
(tako gostov kot domačih), ki prihajajo iz več kot 10 različnih držav. Izmenjujejo se dijaki
iz Slovenije, Srbije, Makedonije, Italije, BiH, Indije, Španije, Izraela, Rusije, s Hrvaške,
Poljske, Slovaške, Švedske ... Dijake gostijo dijaki II. gimnazije Maribor, ki se prav tako
udeležujejo programa, delavnic, prireditev in večernih kulturnih dogodkov na šoli in izven
nje. Cilji festivala so: spoznavanje in sprejemanje drugačnosti, preseganje stereotipov
in predsodkov, spodbujanje dijaške ustvarjalnosti, razvijanje jezikovnih kompetenc in
kakovostno ter usmerjeno preživljanje prostega časa. Festival se začne s predstavitvijo
gostujočih šol, nadaljuje v dvodnevnih delavnicah, kjer dijaki skupaj ustvarjajo in se na ta
način spoznavajo ter hkrati presegajo osebne in kulturne razlike. Na zaključni prireditvi
se prikažejo rezultati dela v delavnicah oz. končni izdelki. Spring festival je izjemna
priložnost preseganja kulturnih in nacionalnih razlik ter prikaza ustvarjalnega potenciala
mladih, ki vedno znova iskreno navduši nove in nove generacije dijakov, tako naših kot
tujih.
Ocena uspešnosti
Uspešno.

ff

Šolska improliga
ff
ff

ff

MentorICA: Jasmina Čuješ
Št. srečanj, št. ur:

1-krat tedensko, 60 ur

Št. udeležencev: 9

Spoznavanje osnov improvizacijskega gledališča; usvajanje ogrevalnih tehnik, disciplin,
javnega nastopanja, hitrih interakcij med soigralci, gibanja v prostoru oziroma na odru;
razčlenjenje vsakodnevnih socialnih odnosov in vgrajevanje tega v prizor; prikaz svojega
trdega dela na raznih nastopih in na tekmah improlige.
Ocena uspešnosti
Odlično; z delom dijakov in izpeljavo našega krožka sem zelo zadovoljna.

ff
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ff

Mentor: Viljem Podgoršek

ff

Št. srečanj, št. ur:

ff

Šola, ki odpre vsa vrata

Razstavišče v avli šole
V šolskem letu je bilo izvedenih 7
razstav. Za postavitve porabljenih
21 ur, ostale ure do predvidenih
35 ur pa so bile uporabljene za
dogovore in priprave razstav.

Št. udeležencev:

Skupno je sodelovalo okrog 30
udeležencev, pretežno zunanjih.

Oktobra je bila tematska razstava z naslovom V svetu mineralov, ki je bila izvedena ob
mednarodnem letu kristalografije.
V sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic je bila izvedena razstava
na temu Reka Drava – darilo narave za vse generacije. Razstava je predstavljala uvodno
prireditev v Pomlad na Drugi. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic je ob odprtju
razstave šoli podarilo več svojih publikacij, ki so bile nato razdeljene dijakom.
Popotniško društvo Vagant iz Maribora je ob svoji 20-letnici delovanja pripravilo razstavo
izbranih posnetkov z različnih delov sveta.
Valentin Kubale je na šoli gostoval s potujočo razstavo z naslovom Pomen razvoja
didaktike – metodike učnih predmetov v sodobni šoli.
Po razglasitvi Prešernovih nagrajencev so bila njihova dela s področja fotografske in
likovne ustvarjalnosti razstavljena v šolskem razstavišču.
Vmes smo pripravili več občasnih razstav dijaških izdelkov, ki so nastali pri likovni vzgoji.
Ocena uspešnosti
Letošnje šolsko leto je bilo uspešno, saj so bili realizirani vsi predvideni projekti, potekajo
pa že tudi dogovori o tematskih razstavah za naslednje šolsko leto.

ff

ff

MentorICi:

ff

Št. srečanj, št. ur: 10 srečanj za
vsako stopnjo (40 ur) in 5 ur, namenjenih
organizaciji preizkusa znanja. 40 ur in 5 ur,
namenjenih organizaciji preizkusa znanja;
skupaj 45 ur

ff

Št. udeležencev: 38

Mirjana Vudler, Melita Perkovič

Priprave na tekmovanje
za špansko bralno značko

Na II. gimnaziji Maribor je v tednu od 9. do 13. marca 2015 potekalo tekmovanje za
bralno značko iz španščine, poimenovano El Ratón de la Biblioteca. Bralno tekmovanje je
namenjeno vsem dijakom prvih, drugih, tretjih in četrtih letnikov, ki se želijo preizkusiti v
branju knjig v španščini in posledično poglobiti svoje znanje iz španskega jezika. Za vsako
stopnjo sta vsako šolsko leto predpisani dve knjigi, ki sta prilagojeni različnemu znanju
jezika. Gre torej za posebno adaptacijo književnih del, ki je osredotočena na poznavanje
jezika po posameznih stopnjah znanja. Za prvi in drugi letnik sta bili letos predpisani
literarni deli Un mundo lejano in Colegas, za tretji in četrti letnik pa sta bili predpisani
knjigi Los libros perdidos in Los fantasmas de Goya.
Cilji in namen sodelovanja pri španski bralni znački so predvsem: širjenje in poglabljanje
znanja španščine, spoznavanje književnosti špansko govorečih narodov v izvirniku,
povečanje priljubljenosti branja v španskem jeziku in motivacija dijakov za nadaljnje
poglabljanje znanja s področja tujega jezika. Prav tako je namen bralne značke privzgojiti
mladim pozitiven odnos do knjige in pri njih vzbuditi voljo do branja nasploh. Branje
književnih del v izvirnem jeziku ponuja dijakom drugačen, svež, zanimiv in njihovi
starosti ter razvojni stopnji primeren način usvajanja jezikovnega znanja. Med branjem
knjig odkrivajo privlačnost in koristnost medkulturne komunikacije.
Dijaki, ki se odločijo za sodelovanje pri bralni znački, najprej preberejo obe predpisani
knjigi in od oktobra do marca analizirajo prebrana dela tudi s pomočjo različnih jezikovnih
aktivnosti: bralno razumevanje, slušno razumevanje, poznavanje in raba jezika oziroma
besedišča nasploh, ustno izražanje ipd.
Ocena uspešnosti
Preizkusa za špansko bralno značko se je udeležilo 20 dijakov prvih, drugih, tretjih in
četrtih letnikov. Podeljenih je bilo 7 zlatih priznanj. Veliko je tudi dijakov, ki so predpisane
knjige prebrali, vendar se končnega preizkusa iz različnih razlogov niso udeležili. Dve
dijakinji, ki sta dosegli vse možne točke, sta prejeli posebni nagradi: Eva Milošič je prejela
brezplačno potovanje v Španijo, Maja Lešnik pa je prejela 50-odstotni popust na potovanje
v Španijo.

ff
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ff

Mentor: Saša Mikić

ff

Št. srečanj, št. ur: 5, 20

ff

Št. udeležencev: 81

Šola, ki odpre vsa vrata

Tečaj cestnoprometnih predpisov

Tečaj cestnoprometnih predpisov na šoli poteka že 17 let. Izvaja ga 7 avtošol in dijaki
izmed ponujenih avtošol sami izberejo tisto, pri kateri želijo opravljati izpit. Tečaj poteka v
januarju v učilnicah avtošol.
Največ prijavljenih dijakov prihaja iz tretjega letnika, vse več pa se jih priključuje 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 15 OIV-ur.
Letos je tečaj opravilo 81 dijakov II. gimnazije.
Ocena uspešnosti
Načrtovane aktivnosti smo v celoti opravili.

ff

ff

MentorICA: Polona Vehovar

ff

Št. srečanj, št. ur: 20, 35

ff

Št. udeležencev: 8

Mednarodna radio in časopis
(The International Online Radio and Newspaper)

Obveščanje šolske javnosti se je pričelo novembra. Prvo oddajo smo posneli o dogodkih, ki
so se dogajali septembra in oktobra (svečana podelitev diplom, maturantska ekskurzija,
TOK-teden na Pohorju itn.). V druga, januarski oddaji smo poročali o dogajanju v
prazničnem decembru. Zadnjo oddajo smo snemali meseca maja in jo posvetili samo
Festivalu pomladi (Spring festivalu 2015). Vrhunec smo doživeli, ko so se nam na šoli
pridružili dijaki iz Perma (Rusija). Z dijaki smo od januarja 2015 sodelovali tako, da smo
imeli skupne učne ure, ki so potekale preko skypa, in sicer na temo medijev in oglaševanja.
Dijaki so se v živo družili z dijaki, s katerimi so sodelovali celo leto, in objavljali članke
v našem spletnem časopisu. Spletni časopis si lahko preberete na strani: https://sites.
google.com/a/druga.si/onlinenewspaper/.
Spletni radio pa lahko poskušate na: http://www.mm-druga.si/international-radio
ff

Ocena uspešnosti: 4

Zgodovinski studio
ff

Mentor: Saša Mikić

ff

Št. srečanj, št. ur: 16, 160

ff

Št. udeležencev: 139

Zgodovinski studio organizira različna potovanja po deželah Evrope. Strokovne ekskurzije
so tako enodnevne kot večdnevne. Spoznavanje različnih dežel, podobnosti in različnosti
dijakom omogočajo širitev obzorij in pridobivanje novih znanj na neformalen način.
V novembrskih počitnicah smo med 26. 10. in 29. 10. organizirali potepanje po Toskani
(Padova, Mantova, Siena, San Gemignano, Firence). Potovanja se je udeležilo 27 dijakov.
V mesecu decembru smo v okviru zgodovinskega studia pripravili enodnevni ekskurziji na
Dunaj (43 dijakov) in v Budimpešto (41 dijakov).
21. in 27. marca smo na povabilo EU krenili na potovanje po spoznavanju evropskih
institucij. Z 28 dijaki, ki jih je subvencionirala EU, smo se odpravili v Amsterdam, Brugge,
Gent, Antwerpen, Bruselj, Luksemburg in Strasbourg. V Bruslju nas je sprejela evropska
poslanka mag. Tanja Fajon in nam s pomočjo sodelavcev z Oddelka za seminarje in obiske
predstavila delovanje EU. Dijaki so na potovanju izvedeli veliko o delovanju EU in spoznali
način delovanja evropskih institucij in možnosti zaposlitve v njih.
Ocena uspešnosti
Izvedene ekskurzije ocenjujemo kot izjemno uspešne. Dijaki so imeli ob strokovnem
vodstvu možnost spoznavati različna mesta Evrope, jih primerjati med seboj in spoznavati
zgodovinske, geografske, sociološke, etnološke in umetnostnozgodovinske podobnosti in
različnosti.

ff
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TEKMOVANJA

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE
ff
ff

ff

Mentor: Peter Cigrovski
Št. srečanj, št. ur:

3-krat, 5–10 ur

Št. udeležencev: Število je

odvisno od uvrstitev dijakov na
regijsko in državno tekmovanje
(navadno cca. 20 dijakov na
regijsko in 10 na državno
tekmovanje).

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

ff

Uspehi in rezultati na tekmovanju
6 srebrnih in 5 bronastih priznanj na državnem tekmovanju.

ff

TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE
ff

Mentorji:

ff

Št. srečanj, št. ur: 20, 40

ff

Št. udeležencev: do 20

Bernarda Devetak, Vesna Hojnik,
Katja Holnthaner Zorec, Alenka
Prapotnik Zalar, Helena Rihtar

Tekmovanje iz biologije za Proteusovo nagrado
Dijaki 1. in 2. letnikov so tekmovali iz znanja o velikih zvereh. Udeleževali so se skupinskih
priprav. Dijaki 3. in 4. letnikov, ki so tekmovali v znanju celotnega gimnazijskega programa
biologije, so se pripravljali v manjših skupinah, in sicer pri svojih učiteljih biologije.
Primož Jarc in Domen Vaupotič sta se po državnem tekmovanju s svojo mentorico Katjo
Holnthaner Zorec zelo intenzivno pripravljala za izbor za olimpijsko ekipo.

ff

Uspehi in rezultati na tekmovanju
Dijaki 1.2. letnikov so na državnem tekmovanju dosegli 8 srebrnih priznanj, dijaki 3. in 4.
letnikov pa 4 zlata in 4 srebrna priznanja.
Med zlatimi sta se Primož Jarc in Domen Vaupotič uvrstila med 7 najboljših tekmovalcev
iz skupne razvrstitve 3. in 4. letnika. Po kasnejšem izboru sta uvrščena v olimpijsko ekipo
štirih slovenskih dijakov, ki se bo udeležila 26. mednarodne biološke olimpijade, ki bo od
12. do 19. julija 2015 v kraju Aarhus na Danskem.

ff
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ff

Mentorji:

ff

Št. srečanj, št. ur: 20, 20

ff

Št. udeležencev: do 30

Bernarda Devetak, Vesna Hojnik,
Katja Holnthaner Zorec, Alenka
Prapotnik Zalar, Helena Rihtar

Tekmovanje iz znanja
o sladkorni bolezni

Tekmovanje je izjemno priljubljeno, saj se ga vsako leto udeleži blizu 200 dijakov. Priprave
na tekmovanje so potekale skupinsko zjutraj pred poukom.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Štirje naši dijaki so na šolskem tekmovanju dosegli vseh 40 točk in se uvrstili na državno
tekmovanje. Nanj se lahko z vsake šole sicer uvrstijo le trije dijaki, vendar je Zveza društev
le naši šoli odobrila udeležbo štirih dijakov zaradi tako izjemnih rezultatov na šolskem
tekmovanju. Na državnem tekmovanju so Oscar Križanec, Dominik Škrinjar in Filip
Justinek dobili zlata priznanja, Kristina Sajovic pa srebrno.

ff

ff

MentorICA: dr. Lidija Kodrin

ff

Št. srečanj, št. ur: 6, 12

ff

Št. udeležencev: 12

Priprave na tekmovanje
iz znanja ekonomije

V okviru krožka, ki je namenjen dijakom 4. letnikov, ki imajo izbirni predmet ekonomija,
so potekale priprave na tekmovanje iz znanja ekonomije. Šolsko tekmovanje je bilo v
četrtek, 6. marca. Sodelovalo je vseh 12 dijakov. Uvrstitev na prvo, drugo in tretje mesto na
šolskem tekmovanju omogoča uvrstitev na državno tekmovanje.
Uspehi in rezultati tekmovanja
Glede na rezultate na šolskem tekmovanju so se na državno tekmovanje uvrstili Saša
Brdnik, Mojca Zidarič in Jan Vinšek.
Šestnajsto državno tekmovanje iz znanja ekonomije, ki ga je v sodelovanju z Zvezo
ekonomistov Slovenije organizirala Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, je bilo v četrtek, 9.
aprila 2015, v Kranju. Podrobni rezultati so na spletni strani http://www.gfp.si/index.php/
projekti/razpis-15-drzavno-tekmovanje-iz-ekonomije, vsi naši dijaki pa so prejeli bronasto
priznanje.

ff
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Tekmovanje Generacija €uro
ff

MentorICA: dr. Lidija Kodrin

ff

Št. srečanj, št. ur: 8, 25

ff

Št. udeležencev: 9

Na tekmovanju Generacija €uro je sodelovalo 9 dijakov razreda MM2. Tekmovanje je
potekalo v treh krogih.
Prvi krog se je zaključil s tekmovanjem v spletnem kvizu v mesecu novembru. Za dijake
sem za pripravo na ta del tekmovanja pripravila spletno učilnico v okolju Moodle (IB
moodle učilnice na URL: http://194.249.18.179/), ki smo jih nato obdelali v petih
tednih. Dijaki, ki so bili razdeljeni v dve skupini, so opravili spletno tekmovanje v torek,
11. novembra 2014, in dosegli 100 oziroma 97 %. Ena ekipa se je prijavila na tekmovanje
slovenskih šol, druga ekipa pa na tekmovanje mednarodnih šol.
V drugem krogu tekmovanja sta ekipi morali do konca januarja pripraviti esej na temo
monetarne politike ECB. Določiti sta morali temeljno obrestno mero ECB za mesec
marec 2015, pojasniti razloge za svojo odločitev (analizirati gospodarske razmere v
evroobmočju) in predvideti posledice svoje odločitve. V pomoč pri pisanju eseja sem za
dijake v okviru spletne učilnice pripravila poseben tematski sklop, v katerem so povezave
na tiste spletne strani, ki so dijakom omogočile analizo ekonomske situacije v državah
evroobmočja. Oba eseja sta bila ocenjena pozitivno, a se je v tretji krog tekmovanja
udeležila le ekipa, ki je sodelovala na tekmovanju slovenskih šol.
Ocena uspešnosti
Tretji krog, v katerem so morali dijaki pred tričlansko komisijo Banke Slovenije predstaviti
esej in odgovarjati na zastavljena vprašanja, je bil 9. aprila 2015 v Ljubljani na sedežu
Banke Slovenije. Skupina, ki so jo sestavljali Gregor Aničić, Gregor Ekart, Aljoša Polajžar
in Domen Ulbl, je odlično predstavila svoj esej, suvereno odgovarjala na zastavljena
vprašanja in med osemindvajsetimi ekipami z različnih srednjih šol zmagala. Za nagrado
se je v začetku maja udeležila slavnostne razglasitve nacionalnih zmagovalcev tekmovanja
Eurogeneration 2015 v organizaciji Evropske centralne banke v Frankfurtu.

ff
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ff

MentorjA:

ff

Št. srečanj, št. ur: 2, 4

ff

Št. udeležencev: 3

Šola, ki odpre vsa vrata

TEKMOVANJE IZ FILOZOFIJE
Toni Klis, Matevž Rudl

Tekmovanje v pisanju filozofskega eseja
V marcu je na Gimnaziji Vič v Ljubljani potekalo državno tekmovanje v pisanju
filozofskega eseja za srednješolce. Z naše šole so se na tekmovanje prijavili dva dijaka
in ena dijakinja. Tekmovalci so lahko izbirali med devetimi naslovi, razdeljenimi v 3
vsebinske in tematske sklope. Vsak tekmovalec je izbral en naslov, v skladu s katerim
je v 120 minutah napisal esej v obsegu najmanj 600 besed. Naši dijaki so dosegli dobre
rezultate, saj je Nika Salamunić osvojila 1. mesto (zlato priznanje), Neven Borak pa 2.
mesto (srebrno priznanje). Tretji dijak je prejel pohvalo.
ff

Uspehi in rezultati na tekmovanju
mesto (zlato priznanje), 2. mesto (srebrno priznanje)

ff

TEKMOVANJE IZ FINANČNE MATEMATIKE
ff

MentorICA: Andreja Robič

ff

Št. srečanj, št. ur: 7, 14

ff

Št. udeležencev: 14

Tekmovanje v znanju iz poslovne in finančne matematike ter statistike za
srednje šole, skupina finančna matematika
Sestajali smo se od februarja do sredine aprila 2015 vsak torek ob 14.30. Na teh srečanjih
smo se intenzivno pripravljali na tekmovanje v znanju iz poslovne in finančne matematike
ter statistike za srednje šole. Tekmovanje za skupino finančna matematika je letos
potekalo drugič, dijaki pa so se z njim srečali prvič. Aktivnosti:
1.‒4. ura: spoznavanje osnovnih statističnih pojmov (vzorec, prikazovanje podatkov,
indeksi, srednje vrednosti, mere variabilnosti, kvartili)
5.‒8. ura: navadni in obrestno obrestni račun, računanje rent in kreditov
9.‒12. ura: osnove o vrednostnih papirjih, računanje z obveznicami, spoznavanje arbitraže,
terminskih poslov in opcij
13.‒14. ura: reševanje tekmovalnih nalog
ff

Uspehi in rezultati na tekmovanju
Tekmovanje je potekalo dvostopenjsko.
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 14 dijakov. Štirje (Filip Ljevar, Nika Žurga, Luka
Govedič, Miha Brešar) so prejeli bronasto priznanje in se uvrstili na državno tekmovanje.
Dosegli so 9. (Luka Govedič), 17. (Nika Žurga), 18. (Miha Brešar) in 22. mesto (Filip
Ljevar). Vsi so prejeli srebrno priznanje.

ff

TEKMOVANJE IZ FIZIKE
ff

Mentorji:

ff

Št. srečanj, št. ur: 99, 198

ff

Št. udeležencev: 39

Peter Crnjac, Gorazd Žiberna,
Marko Jagodič, Ladislav Horvat

Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja
Priprave na tekmovanje iz fizike so že sedmo leto potekale organizirano za vsako
tekmovalno skupino posebej. Tekmovalne skupine se razlikujejo po obsegu snovi in
težavnosti nalog. Dijaki 1. letnikov so se pod mentorstvom prof. Horvata pripravljali
na šolsko tekmovanje iz fizike, ki je letos potekalo poskusno prvič in še ni bilo pogoj za
napredovanje na regijsko tekmovanje. Dijake, ki so tekmovali v I. tekmovalni skupini,
je vodil prof. Crnjac, tiste, ki so tekmovali v II. skupini, je pripravljal prof. Žiberna,
priprave za III. tekmovalno skupino pa je vodil prof. Jagodič. Dve uri na teden so dijaki
pod vodstvom svojih mentorjev reševali zahtevne tekmovalne naloge ter tako poglabljali
in širili svoje fizikalno znanje. Razkorak med zahtevanim znanjem pri pouku fizike in
zahtevnostjo tekmovalnih nalog iz leta v leto raste, zato je intenzivna in organizirana
oblika priprav nujna. Tudi letos se je izkazalo, da je s takšnim načinom dela II. gimnazija
po rezultatih lahko med najboljšimi šolami v Sloveniji.
Čeprav je osnovni namen priprav uspeh na tekmovanju iz fizike, pa je njihova vrednost
mnogo širša. Dijaki predelajo snovi, ki jih učni načrt za fiziko ne vsebuje več, rešujejo
naloge, ki povezujejo različna področja fizike, in se ukvarjajo s problemi, ki opisujejo
realne in praktične situacije.

ff

Uspehi in rezultati na tekmovanju
Naši dijaki so letos na tekmovanjih iz fizike dosegli izjemen uspeh. Na državno
tekmovanje se je uvrstilo kar 17 drugogimnazijcev. Skupno se na državno tekmovanje iz
mariborske in pomurske regije sicer uvrsti 20 dijakov. Na državnem tekmovanju, ki je
potekalo na Gimnaziji Škofja Loka, je 5 naših dijakov osvojilo zlato priznanje: Katarina
Dobaja, Luka Govedič, Žan Kokalj, Domen Vaupotič in Amadej Kocbek. Luka, Žan in
Domen so prejeli še 1. nagrado v svojih tekmovalnih skupinah. Toliko zlatih priznanj
in nagrad v zgodovini šole še nismo osvojili. Žan in Amadej sta se kot dobitnika zlatega
priznanja v najzahtevnejši tekmovalni skupini uvrstila na izbirno tekmovanje, ki je
potekalo na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Oba sta se odrezala odlično in
se uvrstila v ekipo za mednarodno fizikalno olimpijado, ki bo potekala od 5. do 12. julija v
Mumbaju v Indiji. Torej, 65 udeležencev na regijskem tekmovanju, 36 bronastih priznanj,
16 srebrnih priznanj, 5 zlatih priznanj, 3 prve nagrade in dva uvrščena na fizikalno
olimpijado.

ff
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ff

MentorICA: Karmen Kaučič

ff

Št. srečanj, št. ur: 20, 40

ff

Št. udeležencev: 8

Šola, ki odpre vsa vrata

TEKMOVANJE IZ FRANCOŠČINE

Državno tekmovanje iz francoščine za srednješolce
V šolskem letu 2013/2014 smo se na II. gimnaziji Maribor pripravljali na tekmovanje iz
francoščine, ki je namenjeno le 3. letnikom. Intenzivneje smo se pripravljali od januarja
2014 naprej (1 do 2 uri na teden po pouku).
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 10 dijakov, od katerih so se na državno tekmovanje
uvrstili štirje, in sicer Domen Vaupotič, Lucija Cvejan, Polonca Borko in Eva Gusel.
Državno tekmovanje je potekalo izjemoma v šolskem letu 2014/15 (ko so bili dijaki že
četrtošolci). Tako se je odločilo društvo učiteljev francoščine (SDUF), ki je organizator
tekmovanja. To je potekalo 8. 11. 2014 na Gimnaziji Poljane v Ljubljani.

ff

Uspehi in rezultati na tekmovanju
Naši dijaki so dosegli naslednje rezultate:
ff Domen Vaupotič, 3. f, srebrno priznanje (12. mesto)
ff Lucija Cvejan, 3. f, bronasto priznanje (16. mesto)
ff Eva Gusel, 3. f, (27. mesto)
ff Polonca Borko, 3. f, (40. mesto)
Skupno število udeleženih dijakov na državnem tekmovanju: 90 dijakov.

ff

Tekmovanje iz geografije
ff

MentorICi:

ff

Št. srečanj, št. ur: 10, 24

ff

Št. udeležencev: 4

Mateja Krumpak, Anja Sovič

Letos je potekalo 20. tekmovanje iz znanja geografije. Tema tokratnega tekmovanja je bila
kmetijstvo in njegov pomen. Šolsko tekmovanje smo izvedli 10. februarja. Prijavilo se je
preko 100 dijakov, udeležilo pa se ga je 69. 25 najboljših tekmovalcev je prejelo bronasto
priznanje, štirje dijaki pa so se uvrstili na regijsko tekmovanje. Februarja in marca smo se
intenzivno pripravljali na tekmovanje. Skupaj smo predelali razpisano literaturo, izvajali
pa smo tudi vaje na terenu. Regijsko tekmovanje je potekalo 10. marca v Slovenskih
Konjicah. Na državno tekmovanje se je uspelo uvrstiti Janu Koščaku in Nuši Jelek.
Državnega tekmovanja se je žal udeležil le Jan, saj je Nuša takrat odpotovala na Kitajsko.
13. aprila se je Jan Koščak udeležil državnega tekmovanja, ki ga je letos izvedla Gimnazija
Murska Sobota. Jan se je odlično odrezal in dosegel 4. mesto ter zlato priznanje. To
mesto pa je bilo dovolj, da se je Jan kot prvi drugogimnazijec uspel uvrstiti v olimpijsko
geografsko ekipo. Jan bo naše barve zastopal na letošnji 12. geografski olimpijadi, ki bo
potekala od 11. do 17. avgusta v Rusiji.
Letos smo s tekmovanjem postavili nove smernice in upamo ter želimo si, da bi tako tudi
nadaljevali.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
25 bronastih priznanj, 2 srebrni priznanji, 1 zlato priznanje, udeležba na 12. geografski
olimpijadi v Rusiji

ff
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE
ff

ff

MentorICe:

Šola, ki odpre vsa vrata

ff

Sanja Cvar, Zdenka Keuc,
Darja Kravanja, Anita Mustač

Št. srečanj, št. ur:

35 ur za vsak letnik, 140

Št. udeležencev: 220
Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete
Priprave so potekale ločeno po letnikih, skupinsko in individualno, od oktobra 2014 do
marca 2015.
9. 3. 2015 smo organizirali šolsko tekmovanje iz znanja kemije, ki je kvalifikacijsko
tekmovanje za sodelovanje na državnem prvenstvu. Udeležilo se ga je 220 dijakov.
25 dijakov, uvrščenih na državno tekmovanje, smo pripravljali individualno v aprilu 2015.
Državno tekmovanje je bilo 9. 5. 2015.

ff

Uspehi in rezultati na tekmovanju
Zlata Preglova plaketa na državnem tekmovanju: 5 dijakov.
Srebrna Preglova plaketa na državnem tekmovanju: 9 dijakov.
Bronasta Preglova plaketa na šolskem tekmovanju: 45 dijakov.

ff

MEDNARODNA TEKMOVANJA IZ KEMIJE
ff
ff

ff

MentorICa: Zdenka Keuc
Št. srečanj, št. ur:

30, 150 (v šoli); dijaki so se udeležili
tudi priprav v Ljubljani, ki so
potekale pod okriljem ZOTKS ali
FKKT.

Št. udeležencev: 10

MEF 2015
Z dijaki smo se vsaj 1-krat tedensko srečevali in izvajali različne aktivnosti, povezane z
njihovimi pripravami na mednarodna tekmovanja (raziskovalno delo, reševanje nalog,
priprava nastopov). V decembru smo v priprave vključili tudi bivša olimpijca Bruna
Mariniča in Patrika Gubeljaka.

ff

Uspehi in rezultati na tekmovanju
Dijak Sebastijan Pluščec se je uvrstil v finale mednarodnega tekmovanja na področju
raziskovalnega dela kemije, biologije in fizike, ki poteka pod okriljem MEF School iz
Carigrada. Tekmovanja se vsako leti udeleži med 22 in 30 držav iz Azije, Evrope in ZDA.
Naloga Sinteza Ag-nanodelcev in njihova uporaba v humani medici je prejela prvo nagrado
strokovne žirije.
Dijak Gregor Ekart je druga rezerva za mednarodno kemijsko olimpijado, ki bo letos julija
potekala v Bakuju (Azerbajdžan).
Vita Krump in Veronika Nemšak sta osvojili 3. nagrado občinstva s svojo idejo o predelavi
odpadne plastike na mednarodnem tekmovanju »Junaki prihodnosti«.

ff

ff

Mentorici:

ff

Št. srečanj, št. ur: 21, 110

ff

Št. udeležencev: 35

Zdenka Keuc, Lea Serdinšek Gričnik

Priprave na kemijska tekmovanja
– mednarodna tekmovanja in
delo z nadarjenimi

Priprave za 1. in 2. izbirni krog mednarodne kemijske olimpijade so potekale v času 15.
9. 2014–24. 12. 2014 (vključeni dijaki 2., 3. in 4. letnikov). V oktobru in novembru so bili
vključeni tudi dijaki, ki so se pripravljali na EUSO. Skozi prvi krog izbirnega tekmovanja
se je uspelo uvrstiti 6 dijakom, med najboljših 10 v Sloveniji pa so prebili štirje naši dijaki,
ki so se udeležili zaključnih priprav v Ljubljani. Gregor Ekart se je uvrstil v zadnji krog,
vendar mu žal ni uspelo priti med četverico najboljših.
Na EUSO smo usvojili eno zlato in tri srebrna priznanja, kar je izjemno lep rezultat,
vendar med potniki na olimpijado letos ni bilo našega predstavnika.
Delo z nadarjenimi dijaki v 2. letniku je potekalo po začrtanem programu. Predmetni
izpit v januarju 2015 so opravile tri dijakinje, ki so nadaljevale s samostojnim delom in
poglabljanjem vsebin 2. letnika (individualiziran program).
Dijak Sebastijan Pluščec se je s svojo raziskovalno nalogo na področju kemije uspel uvrstiti
v finale mednarodnega tekmovanja v Carigradu, kjer je dosegel prvo mesto. V tem šolskem
letu smo osvojili tudi dve zlati in dve srebrni priznanji na državnem tekmovanju mladih
raziskovalcev.
Ocena uspešnosti
Dijaki so na državnem tekmovanju usvojili 8,5 % vseh zlatih Preglovih plaket in kar
12,2 % vseh srebrnih Preglovih plaket, kar je zelo dober rezultat. V ospredju so dijaki
2. in 3. letnikov. Žal letos na kemiji po 6. letih nimamo predstavnika v olimpijski ekipi.
Uspešnost dijakov na raziskovalnem področju se nadaljuje. V tem šolskem letu smo
začeli vzpostavljati povezave s Petnico in se preko Erasmus+ projekta (Science Lab
in the Kitchen) vključili v popularizacijo kemije med mladimi. Sodelovali smo tudi na
tekmovanju »Junaki prihodnosti«, kjer sta Vita Krump in Veronika Nemšak osvojili 3.
mesto.

ff
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ff

MentorjA:

ff

Št. srečanj, št. ur: 4, 16

ff

Št. udeležencev:

Šola, ki odpre vsa vrata

TEKMOVANJE IZ LOGIKE
Vojko Brantuša,
Niko Šeter (zunanji sodelovalec)

Šolsko tekmovanje: 303 tekmovalci
Državno tekmovanje: 36 tekmovalcev

Šolsko in državno tekmovanje iz logike
Na pripravah smo predelali naloge iz logike, ki se na tekmovanjih pojavljajo najpogosteje.
Pogledali smo si tudi spletno stran, na kateri lahko dijaki sami rešujejo naloge in nato
preverijo rešitve.
Predavanja iz lingvistike ‒ na tekmovanjih iz logike je namreč pogosto tudi kakšna naloga
s tega področja ‒ je imel Niko Šeter.

ff

Uspehi in rezultati na tekmovanju
Na šolskem tekmovanj smo dobili 150 bronastih priznanj, na državnem pa 12 srebrnih in 5
zlatih priznanj.

ff

TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE
ff

Mentor: Vojko Brantuša

ff

Št. srečanj, št. ur: 2, 8

ff

Št. udeležencev: 187

Šolsko in državno tekmovanje iz razvedrilne matematike
Tekmovanje iz razvedrilne matematike je podobno tekmovanju iz logike, del snovi
se namreč prekriva. Tudi časovno sta si tekmovanji zelo blizu, zato smo na pripravah
predelali samo snov, ki je na logiki ni (npr. simetrije, zemljevidi na sferah ...).

ff

Uspehi in rezultati na tekmovanju
Na šolskem tekmovanju so dijaki osvojili 62 bronastih priznanj, na državnem pa 7 srebrnih
priznanj in 4 zlata priznanja.

ff

TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE
ff

Mentorji:

ff

Št. srečanj, št. ur: Srečanja so

ff

Jelka Vogrinec in drugi člani
aktiva matematikov

se izvajala v okviru matematičnih
krožkov (Ana Pušnik, Mateja
Fošnarič) celo šolsko leto.
150 ur v okviru matematičnih
krožkov (organizacija udeležbe za
izbrane dijake na 12 pripravah in 3
izbirnih testih za MMO, ki potekajo
na FMF v Ljubljani – obveščanje,
prevoz, prehrana; organizacija
šolskega matematičnega
tekmovanja, pomoč pri izvedbi
regijskega tekmovanja, udeležba
in spremstvo na državno
tekmovanje)

Št. udeležencev: 255

Tekmovanje iz znanja matematike za Vegova priznanja
Letos se je na tekmovanju iz matematike preizkusilo 255 dijakov na šolskem nivoju
(tekmovanje Kenguru), 52 se jih je udeležilo regijskega tekmovanja na Gimnaziji Ptuj in
najboljših 15 državnega na Gimnaziji Kranj.
Desetim odličnim matematikom II. gimnazije (Kristjan Amadej Kocbek, Luka Govedič,
Filip Ljevar, Ana Štuhec, Gregor Ekart, Lara Drožđek, Benjamin Knez, Aljaž Hvala,
Tim Jeršič in Jure Zgubič) smo omogočili obiskovanje celoletnih priprav za uvrstitev v
ekipo za MMO, ki so potekale na FMF v Ljubljani.
ff

Uspehi in rezultati na tekmovanju
255 tekmovalcev na šolskem tekmovanju – doseženih 92 bronastih priznanj,
ff 52 tekmovalcev na regijskem tekmovanju ‒ doseženih 44 srebrnih priznanj,
ff 15 tekmovalcev na državnem tekmovanju – doseženih 12 zlatih priznanj.
Zlata priznanja so dosegli:
ff 1. letnik: Luka Govedič, Gregor Mlinarič (mentorica: Ana Pušnik)
ff 2. letnik: Miha Rajter, Ana Štuhec, Andraž Šuta (mentorica: Mateja Fošnarič)
Filip Ljevar (mentorica: Polonca Križanič)
ff 3. letnik: Benjamin Knez, Egon Peršak, Nika Petelinšek (mentorica: Barbara
Pećanac)
ff 4. letnik: Amadej Kristjan Kocbek, Maša Stopinšek, Jakob Vokač (mentorica:
Barbara Pećanac)
Za izjemne tekmovalne rezultate je Miha Rajter prejel 2. nagrado, Amadej Kristjan Kocbek
in Andraž Šuta pa 3. nagrado.
ff

ff

Po 12 pripravah in treh izbirnih testih se je Amadeju Kristjanu Kocbeku že četrtič uspelo
uvrstiti v državno ekipo za MMO, ki bo letos meseca julija na Tajskem.
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ff

MentorICA: Ana Pušnik

ff

Št. srečanj, št. ur: 30

ff

Št. udeležencev: 5

TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE,
FIZIKE IN INFORMATIKE

srečanj (matematika + fizika +
programiranje), 60 ur

3rd Mathematical Grammar School Cup 2015 (Beograd, Srbija)
Tokrat smo se že drugič zaporedoma ob koncu šolskega leta (22.‒27. junij) udeležili
mednarodnega tekmovanja Mathematical Grammar School Cup 2015, ki ga organizira
Matematična gimnazija v Beogradu. Dijaki so se s sovrstniki iz 12 držav (Romunija,
Srbija, Velika Britanija, Hrvaška, Makedonija, Črna gora, Poljska, Nemčija, Bolgarija,
Rusija, Bosna in Hercegovina ter Slovenija) pomerili v znanju matematike, fizike in
programiranja. Našo šolo in s tem Slovenijo so zastopali Nino Cajnkar, Aljaž Žel, Gregor
Mlinarič, Urban Duh in Luka Govedič, ki so iz Beograda odnesli kar 8 medalj.
Tekmovanja so potekala v treh zaporednih dneh v dopoldanskem času, v družbi naših
gostiteljev (dijakov Matematične gimnazije Beograd) pa smo si ob popoldnevih
ogledali tudi znamenitosti Beograda (Ulica Kneza Mihajlova, Muzej Nikole Tesle, park
Kalemegdan, Ada Ciganlija, Terazije idr.). V četrtek zvečer so nas sprejeli v parlamentu,
kjer je potekala svečana podelitev priznanj in medalj. Zadnji dan smo se v sklopu
organizacije tekmovanja udeležili tudi celodnevnega izleta v Valjevo, kjer smo si ogledali
samostan Lelić, njihovo pivovarno in Narodni muzej Valjevo.
ff

Uspehi in rezultati na tekmovanju
Ekipa II. gimnazije je letos domov prinesla kar 8 medalj. Na tekmovanju iz matematike
je tokrat Luka Govedič posegel po odlični srebrni, Urban Duh in Gregor Mlinarič pa po
bronasti medalji. Očitno smo najbolj blesteli pri fiziki, kje sta z odličnim znanjem za kar
2 zlati medalji poskrbela Luka in Urban, srebrno medaljo je osvojil Gregor in bronasto še
Aljaž Žel. Tokrat se lahko prvič pohvalimo še s srebrno medaljo iz programiranja, ki jo je v
hudi konkurenci osvojil Luka Govedič.

ff
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Tekmovanje iz nemščine
ff

MentorICA: Alenka Novak

ff

Št. srečanj, št. ur: 20

ff

Št. udeležencev: 10
V okviru nemškega krožka so potekale priprave na nemško tekmovanje za 2. in 3. letnike.
Državno tekmovanje je bilo na Ekonomski šoli Murska Sobota. 5 naših dijakov je osvojilo
zlata priznanja; iz 2. letnikov Alexander Mulec, Dominik Škrinjar in Gabriela Štumberger,
iz 3. letnikov pa Katharina Marko in Žiga Klopčič.
Ostalih 9 dijakov pa je osvojilo srebrna priznanja: Katarina Farkaš, Jernej Čelofiga, Tim
Teršek, Nuša Navršnik iz 2. letnikov ter Katja Čeplak, Aleksandra Korpič in Eva Črepnjak
iz 3. letnikov.
Dijaki se pa v okviru krožka pripravljajo na vodenje po mestu Maribor in na povezovanje
prireditev, dijaki 3. in 4. letnikov pa so povezovali prireditve kot npr. podelitev nemških
jezikovnih diplom.
Ocena uspešnosti
Mislim, da je bilo delo z dijaki uspešno. Naučili so se nastopati pred množico in predstaviti
naše mesto kar se da zanimivo. Za predstavitev so bili pohvaljeni od nemških dijakov in
učiteljev, na državnem tekmovanju iz nemščine pa so dosegli izjemne rezultate.

ff

TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE
ff

Mentorji:

Maja Savorgnani, Gorazd Beranič,
Marija Sajko, Drago Meglič

ff

Št. srečanj, št. ur: 20, 80

ff

Št. udeležencev: 80

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Številni drugogimnazijci se vsako leto več kot uspešno udeležijo tudi tekmovanja v znanju
slovenščine za Cankarjevo priznanje.
Vsako leto je izbrano delo, ob katerem dijaki na dveh stopnjah (1. in 2. ter 3. in 4. letniki)
tekmujejo v pisanju različnih besedilnih vrst. Najuspešnejši na šolskem tekmovanju svoje
misli naprej razvijajo na regijskem, nato pa še na državnem tekmovanju, kjer se borijo za
srebrna in zlata priznanja.
Priprave so potekale za različne stopnje različno; od oktobra do marca.

ff

Uspehi in rezultati na tekmovanju
Šolsko tekmovanje: 15 bronastih priznanj na 1. stopnji (1. in 2. letnik) in 11 na drugi
(3. in 4. letnik).
ff Regijsko tekmovanje: 7 srebrnih priznanj na 1. stopnji (1. in 2. letnik) in 4 na drugi
(3. in 4. letnik).
ff Državno tekmovanje: 3 zlata priznanja na 1. stopnji (1. in 2. letnik) in 1 na drugi (3.
in 4. letnik).
Veseli nas, da je dijakinja Jerneja Potočnik osvojila 1. mesto v državi in da so njen esej
objavili v reviji Slovenščina v šoli.

ff

ff
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ff

Mentor: Mirko Pešec

ff

Št. srečanj, št. ur: 5, 10

ff

Št. udeležencev: 12

Šola, ki odpre vsa vrata

TEKMOVANJE IZ RAČUNALNIŠTVA

Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike (21. 3. 2015)
Dijaki računalniškega krožka so se udeležili desetega srednješolskega tekmovanje ACM v
znanju računalništva.
Tekmovanje je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanimajo programiranje in
algoritmi. Poudarek je na razmišljanju o algoritmu, ki reši problem.
Tekmovanje organizirajo Inštitut Jožef Stefan, Fakulteta za matematiko in fiziko
ter Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru ter Fakulteta za
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.
Tekmovanje poteka na dveh ravneh:
ff šolsko tekmovanje,
ff državno tekmovanje.
Šolsko tekmovanje ima značaj predtekmovanja in pomeni izbor za udeležbo na državnem
tekmovanju. To je potekalo na novi lokaciji (Večna pot 113, Ljubljana) v soboto, 21. marca
2015, ob 9:30, in sicer v treh težavnostnih skupinah.
Prva skupina je najlažja.
Druga skupina je težja. Primerna je za tekmovalce, ki se učijo programiranja vsaj leto ali
dve.
Tretja skupina rešuje naloge na računalnikih. Vsaka naloga od tekmovalca zahteva
pravilno delujoč program, ki reši zastavljeni problem. Ocenjevanje programov poteka
avtomatsko na ocenjevalnem računalniku komisije.
Tudi letos je dijake potrebno pohvaliti in poudariti, da so veliko znanja pridobili pri krožku
in z medsebojno pomočjo. Pri tem ima veliko zaslug dijak Jaka Mohorko.

ff

Uspehi in rezultati tekmovanja
Podrobni uradni rezultati so dosegljivi na spletni strani:
http://rtk.ijs.si/2015/rezultati.html
Udeležili pa smo se še dveh tekmovanj, kjer smo prav tako dosegli dobre rezultate:
Festival inovativnih tehnologij (zmagovalna ekipa),
Mladi za napredek Maribora (bronasto priznanje).

ff

TEKMOVANJE IZ ROBOTIKE
ff

Mentor: Vojko Brantuša

ff

Št. srečanj, št. ur: 3, 8

ff

Št. udeležencev:
Tri ekipe: 3 + 2 + 3 tekmovalci

Državno tekmovanje Robocup junior
Decembra smo si na FERI-ju izposodili dve sestavljanki robotov. Januarja smo eno
sestavljanko še kupili. Ko so učenci dobili sestavljanke, so samostojno sestavili robota in
ga programirali. Dobili smo se za pripravo informativnega dneva in občasno za izmenjavo
idej.

ff

Uspehi in rezultati na tekmovanju
Na izbirnem tekmovanju sta se na državno uvrstili dve naši ekipi.
Državno tekmovanje je bilo 12. maja na FERI-ju v Mariboru. Prva ekipa se je uvrstila na
7. mesto in tako dosegla srebrno priznanje. Druga ekipa je imela nesrečo, saj se ji je na
tekmovanju robot pokvaril in ni mogla izvesti drugega teka. Tako je pristala na 10. mestu
med 22 ekipami. Izgleda, da so s FERI-ja izposojeni roboti že dotrajani.

ff
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ff

MentorICi:

ff

Št. srečanj, št. ur: 14, 40

ff

Št. udeležencev: 12

Melita Perkovič (80 %),
Mirjana Vudler (20 %)

Tekmovanje srednješolcev iz znanja španščine: Dilo en español
Na državnem tekmovanju srednješolcev iz znanja španščine sodelujejo dijaki tretjih
letnikov, ki se marca pomerijo na šolskih tekmovanjih in se nato glede na rezultat uvrstijo
na državno tekmovanje, ki po navadi poteka aprila.
Državno tekmovanje »Dilo en español« ali »Povej po špansko« je dogodek, ki je sicer
klasično poimenovan tekmovanje iz znanja španskega jezika in kulture, vendar gre za
več. Vsako leto se zbere okrog 80 dijakov v drugem slovenskem kraju, kjer jim gostujoča
šola organizira dejavnosti za spoznavanje kraja in pripravi pester kulturni program v
popoldanskem času, ko učitelji popravljajo njihove teste. To je priložnost, da se mladi in
njihovi učitelji španščine družijo ter spoznavajo Slovenijo. Letošnje šolsko tekmovanje je
bilo v četrtek, 5. marca 2015, na II. gimnaziji Maribor, državno tekmovanje pa je potekalo
v soboto, 18. aprila 2015, na Gimnaziji Ledina v Ljubljani. Na državnem tekmovanju se
dijaki preizkusijo v poznavanju španskega besedišča, slovnice in rabe jezika pa tudi v
poznavanju izbranih tem iz španske in hispanoameriške kulture ter civilizacije. Vsako leto
je izbrana druga španska govoreča dežela oziroma regija, o kateri morajo dijaki pridobiti
čim več podatkov. Tokrat so dijaki raziskovali značilnosti španske avtonomne pokrajine
Baskije. Pridobljeno znanje o pokrajini so dijaki utrdili med pogovorom s predstavnikoma
baskovske skupnosti, živečima v Sloveniji. Poleg pogovora z Baskoma so organizatorji
tekmovanja v popoldanskem času pripravili različne aktivnosti, voden ogled prestolnice
in njenih najpomembnejših znamenitosti. Tekmovanje se je zaključilo s prireditvijo, na
kateri so bile podeljene nagrade in priznanja najboljšim dijakom.
Na pripravah na tekmovanje, ki so se začele oktobra, so dijaki poglabljali predvsem svoje
znanje španskega jezika, pri čemer je bil poudarek na utrjevanju že znanih jezikovnih
struktur, učenju zahtevnejših jezikovnih struktur in bogatenju besednega zaklada. Nekaj
ur pa je bilo namenjenih tudi spoznavanju in odkrivanju Baskije na različnih področjih:
baskovski jezik, geografija, zgodovina, umetnost in kultura, književnost, navade in običaji,
šport, prehrana, gospodarstvo in politika itn.

ff

Uspehi in rezultati na tekmovanju
Na državnem tekmovanju srednješolcev iz znanja španskega jezika je sodelovalo 81
dijakov s 27 različnih srednjih šol. Z II. gimnazije Maribor so se na državno tekmovanje
uvrstile tri dijakinje 3. e-razreda, ki so dosegle odlične rezultate. Ajda Mlakar je osvojila
6. mesto v državi in prejela zlato priznanje, poleg tega pa je bila nagrajena s tečajem
španščine. Eva Milošič je prejela srebrno priznanje, Karin Kure pa bronasto priznanje. Na
področju podravske, pomurske in koroške regije je bilo podeljeno le eno zlato priznanje, ki
ga je dobila prav dijakinja II. gimnazije Maribor.

ff

Šola, ki odpre vsa vrata

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ŠPANŠČINE

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE
ff

MentorICA: Tamara Mithans

ff

Št. srečanj, št. ur: 5, 20

ff

Št. udeležencev: 51

Tekmovanje mladih zgodovinarjev
Z dijaki smo se pripravljali na državno tekmovanja iz znanja zgodovine, ki ga prireja
Društvo učiteljev zgodovine. Dijaki so dobili predpisano literaturo in jo po delih predelali.
Šolsko tekmovanje je potekalo 29. 1. 2015. Tekmovanja se je udeležilo 51 dijakov, od tega
jih je 16 doseglo potrebno število točk za uvrstitev na državno tekmovanje v Ljubljani, ki je
bilo 7. 3. 2015.
Ker so se lahko naprej uvrstili le trije dijaki, so v ekipo, ki je zastopala šolo, prišli dijaki, ki
so zbrali največje število točk.
Šolsko ekipo na državnem tekmovanju so tako sestavljali Darijan Anej Fras, David
Mohorič in Dominik Milotić.

ff

Uspehi in rezultati tekmovanja
Dosegli smo eno zlato in dve bronasti priznanji.

ff
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JEZIKOVNE ŠOLE

FAKULTATIVNI TEČAJI TUJIH JEZIKOV
ff

MentorICA: Mirjana Vudler

ff

Št. srečanj, št. ur: /
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Dandanes je znanje tujih jezikov nepogrešljivo. Ne samo da nam odpre mnoga vrata,
tako na potovanjih kot pri iskanju zaposlitve, ampak s pomočjo tujih jezikov spoznavamo
tudi druge kulture in si na ta način bogatimo svoje vedenje o svetu. In prav zato na II.
gimnaziji po izredno ugodni ceni ponujamo kopico fakultativnih tečajev tujih jezikov, ki se
izvajajo 1-krat do 2-krat tedensko v majhnih skupinah. Dijaki lahko v letošnjem šolskem
letu obiskujejo naslednje začetne tečaje tujih jezikov: nemščina, francoščina, španščina,
ruščina in latinščina.
Poleg tečajev tujih jezikov pa ponujamo tudi posebne tečaje, kjer se udeleženci pripravljajo
na mednarodno veljavne izpite iz angleščine, nemščine, francoščine in španščine. Na
teh tečajih poleg priprav udeležencem nudimo tudi vse informacije o opravljanju izpitov
in jih napotimo oz. pospremimo na slovenske inštitucije, kjer se posamezni izpiti lahko
opravljajo. Mednarodni izpiti iz angleščine se opravljajo v Ljubljani, izpit iz španščine v
Mariboru, izpita iz nemščine in francoščine pa se opravljata na naši šoli.
ff Fakultativni tečaj francoščine se mi zdi zanimiv, saj sem se v zelo kratkem času
naučila kar veliko; pravilnih in nepravilnih glagolov, tvorjenja stavkov in veliko
različnega besedišča. Ker ni redni pouk, gre vse hitreje in pritiska je manj, ker ni
ocen, pa še nekaj novih ljudi spoznaš. – Metka Belcl, 2. e
ff V šolskem letu 2014/2015 sem se odločila, da bom opravljala angleški izpit CAE,
saj mi odpira možnosti za študij v tujini. Priprave potekajo enkrat na teden po dve
šolski uri, od oktobra do junija, ko opravljamo izpit. Priprave mi zelo pomagajo
pri pridobivanju novega besedišča in na splošno pri izboljševanju svojega znanja
angleščine.– Eva Milošič, 3. e
ff Tečaj španščine nama je omogočil spoznavanje nove kulture, novega jezika in novih
ljudi. Za DELE (priprave na mednarodno veljavni izpit iz španščine) sva se odločili
zaradi certifikata, ki nama bo prišel prav v prihodnosti, saj nameravava študirati
v Španiji. Tečaj je odlična priprava na izpit, veliko se dela na slovnici in besedišču.
Obiskovanje tečaja vam priporočava. – Nika Petelinšek in Jelena Lacmanović, MM1
ff Obiskujem tečaj DELE. Sproti se s profesor Vudler dogovarjamo za termine, ki vsem
ustrezajo, kar mi je zelo všeč. Razlika med poukom španščine in tečajem je predvsem
v tem, da je vse v zelo sproščen vzdušju in ker smo majhna skupina, lahko vse poteka
na bolj individualni ravni. – Nika Kores, 4. e
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ff

MentorICA: Tanja Fajmut

ff

Št. srečanj, št. ur: /, 40

Šola, ki odpre vsa vrata

PRIPRAVE NA IZPIT: CAE

Priprave na mednarodno veljavni izpit iz angleškega jezika CAE (in prav tako
na IELTS, TOEFL)
Priprave na CAE (in prav tako na IELTS, TOEFL) so potekale enkrat tedensko, in sicer od
7. 10. 2014 do 13. 4. 2015.
Obiskovali so jih dijaki drugih, tretjih in četrtih letnikov. Dijaki so se seznanili s potekom
in z zgradbo izpita ter spoznali različne tipe nalog pri posameznih delih izpita. Pri
pripravah smo delali na razvoju jezikovnih spretnosti (pisanje različnih besedilnih vrst
(report, essay, letter/email, proposal, review), branje, poslušanje, govorjenje v skladu
z zahtevami izpita), obenem pa smo nadgradili raven besedišča na različnih tematskih
področjih (v okviru zahtevanih tem za izpit) in poglobili ter utrjevali znanje slovničnih
struktur jezika. Gradivo, ki smo ga uporabljali, sem v večini pripravila sama. Vsa gradiva
sem dijakom ponudila tudi v obliki programa Google Drive, kjer so lahko dostopali ne
samo do gradiv, uporabljenih pri urah, ampak tudi do vseh dodatnih gradiv, vaj, izpitnih
pol itn.
ff

ff

MentorICA:

ff

Št. srečanj, št. ur: 40

Mary Ellen Ramasimanana Virtič

Priprave na mednarodno veljavni izpit
iz francoščine – DELF

Priprave na mednarodni izpit DELF junior so potekale od 8. 10. 2014 do 13. 4. 2015 po 2
šolski uri (enkrat tedensko), in sicer vsak ponedeljek ob 7.50 do 9.30.
Obiskovali so ga dijaki tretjih in četrtih letnikov splošnega programa. Letos smo imeli tudi
dijake s Škofijske gimnazije Maribor ter zunanje kandidate. Dijaki so se odločili pisati izpit
na 2 ravneh: B1 in B2.
Spoznali smo različne teme, ki so vključene v izpit: kompetence ‒ slušno in bralno
razumevanje, pisno in ustno sporočanje, študij v tujini in program izmenjave, prosti
čas, varovanje okolja, različni mediji in njihove prednosti oz. šibkosti, nove tehnologije,
zdravje in posledice, šolski sistem in primerjava slovenskega ter francoskega sistema itn.
Vadili smo različne tehnike pisnega sporočanja (pismo ‒ uradno/neuradno; članek; esej).
Spoznavali smo različne teme v okviru 4 kompetenc: slušno in bralno razumevanje, pisno
in ustno sporočanje. Imeli smo 2 vmesni preverjanji znanja iz vseh kompetenc.
Gradivo, ki smo ga uporabljali, sem v večini pripravila sama.
Za srednje šole iz Maribora in okolice (Štajerska) je Francoski inštitut – glavni izpitni
center za Slovenijo – II. gimnazijo Maribor pooblastil, da nastopa kot izpitni center za
regijo. Glede na to, da imam od Inštituta pooblastilo za ocenjevalko in izpraševalko (lahko
popravljam izpite in sem izpraševalka za ustni del), sem organizirala in izpeljala celotni
potek izpita na 4 ravneh (A1, A2, B1 in B2) na naši šoli. Število kandidatov za izpit se je
skoraj podvojilo (28 proti 17 lani), zato je pisni del (slušno in bralno razumevanje, pisno
sporočanje) potekal v 2 dnevih: 8. 4. 2015 za ravni A1 in A2 junior, 9. 4. 2015 pa za ravni B1
in B2 junior. V petek, 10. 4. 2015, je potekal ustni del za ravni A1 in A2, 17. 4. 2015 pa ustni
del za ravni B1 in B2 junior.
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ff

MentorICA: Tatjana Polajner

ff

Št. srečanj, št. ur: 40
Začetni tečaj latinščine (jutranji), na katerega se je prijavilo 12 dijakov in dijakinj prvega
in drugega letnika, smo v tem šolskem letu izvajali dvakrat tedensko po eno šolsko uro, od
oktobra do marca. Opravili smo 40 ur in dodali 3 ure.
Spoznali smo latinsko abecedo, izgovorjavo glasov in pravila o akcentu v prozi.
Naučili smo se dve deklinaciji samostalnikov in pridevnikov, pomožni glagol in tri
konjugacije v indikativu aktivnega prezenta, imperativa I ter aktivni infinitiv prezenta in
particip prezenta, nekaj predlogov in njihovo rabo.
Morfološko snov smo vadili in utrjevali v raznih in številnih vajah. Obravnavali smo izbor
latinskih pregovor in misli ter prevedli nekaj latinskih zgodb: De Roma aeterna, In ludo
Romano, De dea Fortuna. Kot dodatek smo se naučili grški alfabet. Latinsko besedišče
smo spoznavali v splošnem in medicinskem pomenu.
Učno snov smo na željo in zaradi posebnega interesa udeležencev tečaja končali z učenjem
medicinske terminologije.
Gradivo, ki smo ga uporabljali, sem v večini pripravila sama.

ff

MentorICA:

ff

Št. srečanj, št. ur: 40

Elena Vadimovna Ponudič

Fakultativni tečaj –
ruščina, začetna stopnja

Tečaj ruščina 1 je potekal dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in sredah, in sicer od 8. 10.
2014 do 19. 1. 2015.
Obiskovali so ga dijaki prvih, drugih, tretjih in četrtih letnikov.
Naučili smo se rusko abecedo ‒ cirilico, brati v ruščini, pisati ruske besede. Predelali
smo naslednje teme: Spoznajmo se!, Iz katere države ste?, Moja družina, Poklici, Moje
stanovanje, Moji hobiji, V restavraciji, Številke okrog nas (koliko smo stari, koliko je ura,
koliko stane itd.), Svet v barvah (letni časi, vreme itn.) ter osnovne jezikovne strukture
(samostalniki, zaimki, glagoli, pridevniki in prislovi) in nekatera slovnična pravila. S
pomočjo referatov, ki so jih pripravili dijaki, smo spoznali ruske običaje, tradicijo, navade,
znamenitosti in značilnosti Rusije ter mentaliteto ruskega naroda. Ugotovili smo, da
imata ruski in slovenski narod veliko skupnega. Kratki filmčki, video- in avdioprispevki so
pripomogli k razumevanju ruske govorice.
Gradivo, ki smo ga uporabljali, sem v večini pripravila sama.
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TEČAJ: LATINŠČINA

ff

MentorICA: Mirjana Vudler

ff

Št. srečanj, št. ur: 40 + 25

PRIPRAVE NA IZPIT:
DELE ter KOORDINACIJA TEČAJEV

Priprave na mednarodno veljavni izpit iz španščine ‒ DELE ter koordinacija
vseh fakultativnih tečajev na šoli
Tečaj DELE je potekal vsakih 14 dni po skupaj 3 šolske ure, in sicer načeloma ob sredah
15.30–17.45 ali pa kateri drugi dan ob istem času, saj smo se glede urnika dogovarjali
sproti.
Obiskovali so ga dijaki tretjih in četrtih letnikov, zato smo se v prvem delu priprav
posvetili predvsem stopnji B1, v drugem delu pa pripravam predvsem na stopnji B2.
Spoznali smo tipe nalog za pole B1 in B2, ki se pojavljajo na mednarodno priznanem
izpitu, in se še posebej posvetili njihovemu reševanju. Gradivo, ki smo ga uporabljali, sem
v večini pripravila sama. Na področju poznavanja in rabe jezika smo se posvetili zlasti
rabi časov, na področju pisne komunikacije pa vsem zahtevanim sporočanjskim oblikam
(pismo, vabilo, e-pošta, pritožba, blog, komentar ...). Nekaj ur je bilo namenjeno tudi
ustnemu izražanju in sporazumevanju.
Kot koordinatorica fakultativnih tečajev na šoli sem opravila naslednje naloge v obsegu 25
ur: razpis tečajev in obveščanje o njih, zbiranje prijav, organizacija tečajev (število dijakov,
učitelji, urnik), pomoč pri sestavi pogodb, koordinacija z računovodstvom (plačila dijakov,
opomini za neplačnike, plačila izvajalcem tečajev), nadziranje poteka tečajev, urejanje
e-dnevnikov, sestava končnega poročila.
ff
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IZMENJAVE

Mednarodna izmenjava z Avstrijo
ff

MentorICi:

ff

Čas izmenjave:

ff

Št. udeležencev:

Petra Čeh, Barbara Kovše
v tujini: 20. 5. 2015
doma: 12. 3. 2015

naši dijaki: 30
tujci: 19

Gostom smo razkazali znamenitosti mesta Maribor, ki jih niso poznali. Da je bilo vodenje
še zanimivejše, so poskrbeli dijaki 2. d-razreda, saj so se na vlogo vodnikov pripravili v
nemškem jeziku s pomočjo profesorice Barbare Kovše. Popoldne so si ogledali muzikal
Romeo&Julija, nad katerim so bili zelo navdušeni. Enodnevna izmenjava je nato
potekala še v Lipnici. Gostje so nas peljali na ogled gradu Seggau, kjer smo imeli vodenje
v angleškem in deloma slovenskem jeziku. Izmenjava se je nadaljevala na Bundes(real)
gymnasium, kjer nas je pozdravil ravnatelj, dijaki pa so nas peljali na ogled šole. Za nas
so pripravili tudi poseben projekt, s katerim so želeli spoznati Slovenijo, in nam ga na
zanimiv način predstavili. Okušali pa smo tudi kulinarične specialitete avstrijske Štajerske
in tako primerjali njihove navade s svojimi ter med njimi našli veliko povezav.
Ocena izmenjave
Izmenjava je potekala prvič in ker so si gostje še posebej zaželeli ogleda mesta Maribor,
smo izmenjavo pripravili tako, da so največ časa preživeli ravno v mestu, hkrati pa smo
jim pokazali še umetniško plat šole – z muziklom. Naši dijaki so bili navdušeni nad
znamenitostmi, ki smo si jih ogledali čez mejo, za katere morda niso niti vedeli. Izmenjava
je bila uspešna.

ff

ff

MentorjA:

ff

Čas izmenjave:

ff

Št. udeležencev:

Polona Vehovar, Matevž Rudl

Mednarodna izmenjava s Slovaško
(Bratislava)

v tujini: 21. 5.–25. 5. 2015
doma: 16. 9.–20. 6. 2014

naši dijaki: 3 dijakinje mednarodne
mature
tujci: 5 dijakov s Slovaške
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TOK ali Theory of Knowledge je sestavni del kurikuluma v programu mednarodne mature.
Na naši šoli izvajamo projektni teden TOK v septembru in vse leto po dve šolski uri na
teden.
Vsako leto se nam na projektnem tednu na Pohorju v domu Planinka pridruži tudi pet
dijakov mednarodne šole v Bratislavi in njihov legendarni profesor Alec Carter. Dijaki se
na Pohorju seznanijo s snovjo TOK in CAS (kreativnostjo, aktivnostjo in dobrodelnostjo)
ter se družijo med seboj, saj je spoznavanje izven učilnice najučinkovitejše med športnimi
igrami, pohodi in sproščenimi večeri ob pitju japonskega čaja in branju literature.
Vsako leto maja naši dijaki vrnejo obisk v Bratislavo, kjer se ukvarjajo s premikanjem mej,
zgodovinskih, filozofskih in tudi lastnih. Dijaki predstavijo šolo, program mednarodne
mature in kraj, od koder prihajajo, ter se družijo na različnih delavnicah.
ff

Ocena izmenjave: 5
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ff

MentorICA: Maja Nemšak

ff

Čas izmenjave:

ff

v tujini: 20. 10.–26. 10. 2014
doma: Obisk ni bil vrnjen.

Št. udeležencev:
naši dijaki: 5
tujci: 5

V oktobru 2014 je skupina nadobudnih deklet v okviru mednarodne izmenjave odšla skozi
fotografski objektiv spoznavat Izrael, njegovo kulturo in način življenja tamkajšnjih ljudi.
Že pred odhodom v Haifo smo se poskušale čim bolje seznaniti se tako z zgodovino Izraela
kot tudi s trenutnim političnim, kulturnim in socialnem stanjem, vendar se je izkazalo,
da je za razumevanje naštetega prebiranje takšne in drugačne literature občutno premalo;
Izrael je namreč potrebno doživeti.
Naši gostitelji so se pri tem odlično izkazali. Obisk Jaffe, sprehajanje po živahnih ulicah
Tel Aviva, odkrivanje Haife, neprecenljiva izkušnja Jeruzalema, pohajkovanje po bazarjih
in tržnicah, predvsem pa neverjetna gostoljubnost in odprtost naših gostiteljev – vse se je
združilo v izjemno doživetje, ki ga bomo vsi sodelujoči pomnili še dolgo.
Na koncu obiska smo vtise uspešno predstavili na fotografski razstavi.
Ocena izmenjave
Mednarodna izmenjava je bila več kot uspešna, predvsem iz vidika spoznavanja in
sprejemanja drugačne kulture ter mentalitete in načina življenja ljudi. Gostitelji so v
izmenjavo vložili veliko truda, organizacija je bila uspešna in učinkovita.

ff

ff

Mentorji: Polona Vehovar,

ff

Čas izmenjave: v tujini:
6. 11.–9. 11. 2014, Bratislava
17. 3.–23. 3. 2015, Beograd
10. 4.–14. 4. 2015, Budimpešta

ff

Št. udeležencev:

Matevž Rudl, Klavdija Krempl

naši dijaki: 15 dijakov
mednarodne mature

Mednarodna izmenjava z Madžarsko,
s Srbijo in Slovaško

MUN ali Model United Nations (simulacija zasedanja Organizacije združenih narodov)
je za dijake prav posebna izkušnja. Dijaki se vse leto na tedenskih srečanjih pripravljajo
(pišejo izjave in ustno nastopajo) na MUN, kjer se srečajo z dijaki na mednarodnem
nivoju. Več kot 150 dijakov v parlamentu v Beogradu, Budimpešti in Bratislavi zastopa
svojo državo in njena stališča. Seveda pa sta druženje in izmenjava izkušenj z vrstniki zelo
prijetna tudi izven parlamenta, med večernimi aktivnostmi.
Letos je k aktivnosti pristopilo 15 dijakov mednarodne mature, ki so se udeležili
BRATMUN-a v Bratislavi in BIMUN-a v Budimpešti in Beogradu. Dijaki so bili nagrajeni z
najboljšim govorcem, miss. BIMUN in najboljšim 'position paper' (podrobna pisna izjava
na določeno temo).
ff

Ocena izmenjave: 5
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Mednarodna izmenjava z Izraelom

Mednarodna izmenjava z Nizozemsko
ff

MentorICi:

ff

Čas izmenjave:

ff

Št. udeležencev: 3 dijakinje

Polona Vehovar, Vesna Hojnik
26. 3.–29. 3. 2015

mednarodne mature

Dijakinje in spremljevalna profesorica so se že med letom pripravljali na dogodek v
Amsterdamu ‒ specialno olimpijado (Special olympics). Osnovnošolskim otrokom so
dijaki srednje šole ISA (International School of Amsterdam) priredili dan zabave, iger,
športa in ustvarjalnosti. V soboto zjutraj se je več kot 100 dijakov zbralo v avli šole.
Pričakali so otroke z manjšimi do srednjimi motnjami v razvoju. Dodelili so jim otroka
(ali tako imenovanega buddija). Jelena, Kristina in Anja so se odlično odrezale; navezale
so stik s temi otroki in zanje skrbele ves dan. Jezik ni bil nobena ovira, sicer pa naj slike
povedo svoje.
Kot priprava na ta dogodek so dijakinje celo leto obiskovale dom OŠ Gustava Šiliha in
delale z dijaki s posebnimi potrebami. Zanje so pripravile ustvarjalne delavnice (ples,
ustvarjanje), se z njimi igrale preproste igre in otrokom tudi učno pomagale.
ff

Ocena izmenjave: 5

Mednarodna izmenjava z Italijo
ff

Mentor: Peter Cigrovski

ff

Čas izmenjave:

ff

6 dni v Italiji,
6 dni v Sloveniji

Št. udeležencev: 16 + 16

Izmenjava z naravoslovno gimnazijo iz okolice Milana poteka že osmo leto zapored. Letos
smo se udeležili t. i. European Week, ki ga je organizirala naša partnerska šola, italijanski
dijaki pa so se udeležili Spring festivala, ki ga naša šola organizira pomladi. Skupno je
sodelovalo 32 dijakov: 16 slovenskih in 16 italijanskih. V času našega obiska v Italiji smo
poleg zanimivih delavnic, s katerimi smo spoznavali italijansko kulturo, obiskali tudi
Milano, Monzo in okoliška mesta, bivanje pri italijanskih družinah pa nam je omogočilo
vpogled v vsakdan italijanske družine.
Ocena izmenjave
Odlično.

ff
72

II. GIMNAZIJA MARIBOR

73

ff

Mentorji:

Mojca Seljak, Mateja Krumpak,
Toni Klis

ff

Čas izmenjave:

ff

Št. udeležencev:

v tujini: 6. 4.–14. 4. 2015
doma: 28. 9.–4. 10. 2014

naši dijaki: 18
tujci: 18

V zadnjem tednu septembra in začetku oktobra smo na šoli za slab teden gostili 18 dijakov
in 2 učitelja srednje šole Nantong First Middle School, ki se nahaja v mestu Nantong v
bližini Šanghaja. Dijaki so stanovali pri družinah naših dijakov, enako bo tudi, ko bodo
naši dijaki odpotovali na Kitajsko. Gostom smo razkazali Maribor, Ljubljano, Bled, Piran,
Postojnsko jamo, sodelovali so v etnoloških in folklornih delavnicah, s čimer smo jim
želeli kar najbolj približati Slovenijo, naše ljudi in našo kulturo. Gosti so bili navdušeni
predvsem nad naravo, zelenjem v mestih, majhnostjo in dostopnostjo vsega (Nantong
ima več prebivalcev kot Slovenija), še posebej pa niso mogli verjeti, da pri nas lahko
pijemo vodo iz pipe. Proti pričakovanjem se tudi nad našo hrano niso pritoževali.
Med 6. in 14. aprilom je 18 dijakov, skupaj z dvema spremljevalkama, vrnilo obisk kitajski
šoli Nantong No. 1 Middle School of Jiangsu Province. Šola se nahaja v sedemmilijonskem
mestu Nantong, ki je od Šanghaja oddaljen dobrih 100 kilometrov, v bližini mesta pa
sta tudi mesti Suzhou in Hangzhou, znani iz kitajskega pregovora »Zgoraj so nebesa,
spodaj sta Suzhou in Hangzhou«. Kraja namreč slovita po svoji naravni lepoti, po urejenih
parkih, mostičkih, rečicah in po čudovitih plantažah čajevca (Hangzhou), kar smo si jih
v času našega obiska imeli priložnost ogledati. Nasploh je bil program izmenjave zelo
pester, urnik pa zapolnjen do zadnje minute v dnevu, saj so se naši gostitelji trudili, da
bi nam pokazali in predstavili čim več kitajske kulture ter kitajskih znamenitosti. Poleg
že omenjenih krajev smo obiskali tudi staro mestece Yangzhou, katerega mestno jedro je
polno ozkih uličic, kjer se druga ob drugi vrstijo trgovinice s kitajskim porcelanom, izdelki
iz bambusa, zelenim čajem idr. Svoj zadnji dan na Kitajskem smo preživeli v Šanghaju,
modernem velemestu Kitajske, ki hkrati velja za enega izmed tradiconalnih trgovskih in
kulturnih centrov. Pod vodstvom kitajske vodičke smo si ogledali stari in novi del mesta,
znameniti predel, imenovan Bund, kjer vsako leto poteka praznovanje novega leta, ter
Oriental Pearl TV tower, kjer se nam je z višine 263 metrov odprl čudovit razgled na velik
del Šanghaja.
Naše izmenjave pa niso zaznamovali samo obiski krajevnih znamenitosti, temveč tudi
naša udeležba na delavnicah tradicionalne kitajske umetnosti in kulture, kjer so imeli naši
dijaki priložnost, seznaniti se z raznovrstnimi tradicionalnimi običaji in rokodelskimi
tehnikami. Tako so se lahko preizkusili v vadbi taijiquana, tradicionalnem rezanju papirja
in kitajski kaligrafiji, za svoje spretnosti pa so si zaslužili pohvalo kitajskih učiteljev.
Tokratna izmenjava nam bo zagotovo ostala v spominu predvsem zaradi razlika v šolskem
sistemu, ki smo jih izkusili ob prisostvovanju pri pouku, in po kitajski hrani, na katero
smo se počasi navajali.
Ocena izmenjave
Tudi tokratna izmenjava je bila zelo dobro izpeljana. Dijaki so spoznali pobliže kitajsko
kulturo, se družili z vrstniki in ugotovili, da sta Evropa in Azija dva popolnoma različna
svetova.

ff
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Mednarodna izmenjava s Kitajsko

ff

Mentorja:

ff

Čas izmenjave:

ff

Št. udeležencev:

Saša Mikić, Petra Čeh

Mednarodna izmenjava
s SRBIJO (Kruševac)

v tujini: 18. - 24. oktober 2014
doma: 18. – 24. april 2015
naši dijaki: 31
tujci: 31

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 ostala
na poslovnem in izobraževalnem obisku štiri dni. Sodelovanje se je nadaljevalo z
mednarodnimi izmenjavami znotraj programa evropskih oddelkov. V šestih dosedanjih
izmenjavah (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014) smo povezali več kot
450 dijakov in družin iz Maribora in Kruševca. Gimnazija Kruševac je od II. gimnazije
Maribor leta 2009 prevzela tudi organizacijo Spring festivala (takrat smo obnavljali šolo),
v Kruševcu pa je pred razprodanim Mestnim gledališčem trikrat zelo uspešno nastopil
tudi English student theater. Sodelovanje je v teh letih potekalo tudi preko izmenjave
profesorjev in skupnega timskega poučevanja na obeh šolah.
Med 18. in 24. oktobrom 2014 smo na šoli gostili 31 dijakov in dva profesorja z Gimnazije
Kruševac (Srbija). Namen izmenjave je bil 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.
Obisk smo vrnili med 18. in 24. aprilom 2015. Program v Kruševcu je bil
identičen našemu programu – delavnice na Jastrebcu, spoznavanje Kruševca z okolico,
celodnevni izlet v Beograd z ogledom znamenitosti, obisk samostanov Ravanica in
Oplenac.
ff

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.
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