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

koordinator projekta DrugaDruga

Izvenšolske dejavnosti so ena izmed najprepoznavnejših značilnosti II. gimnazije
Maribor. Nekatere razvijamo in spodbujamo že več kot dve desetletji (English
student theatre, Borec, literarna delavnica, prostovoljstvo itn.). Aktivnosti in
dejavnosti so vključene v projekt, imenovan DrugaDruga. Projekt zajema krožke,
dejavnosti, prireditve ter tekmovanja, na katerih lahko dijaki pridobivajo znanje na
področjih, ki jih zanimajo, in tako razvijajo svojo ustvarjalnost.
V šolskem letu 2016/2017 se je v okviru projekta izvajalo 87 dejavnosti in aktivno je v 
njih sodelovalo več kot 3.900 dijakov. 222 notranjih in zunanjih mentorjev je v vseh 
aktivnostih opravilo več kot 10.700 ur dodatnega dela z mladimi na 2530 srečanjih in 
aktivnostih.
V tej brošuri so obširno predstavljeni programi, projekti in dejavnosti ter njihova 
uspešnost v šolskem letu 2016/2017.
Publikacijo pa lahko v elektronski obliki najdete tudi na šolski spletni strani  
 (  www.druga.si). V publikaciji predstavljamo tudi druge aktivnosti na šoli, kot so 
jezikovni tečaji in mednarodne izmenjave.
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ff MentorICI:  
KLAVDIJA KREMPL SLANA (2. letniki), 
JASNA SUKIČ (1. letniki)

ff Št. srečanj, Št. ur: 6, 12

ff Št. udeleženCev: 36

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

V letošnjem šolskem letu smo se dijakom ponovno odločili ponuditi sodelovanje pri 
angleški bralni znački Bookworms, ki je letos potekala v okviru založbe Mladinska knjiga 
in Centra Oxford. Cilji in namen sodelovanja so predvsem širjenje in poglabljanje znanja 
angleškega jezika, spoznavanje književnosti angleško govorečih narodov v izvirniku, 
obenem pa mladim privzgojiti pozitiven odnos do knjig in branja ter tako njihovo 
pozornost vsaj za nekaj časa preusmeriti z mobilnih telefonov in s spleta. Letos so dijaki 
brali tri knjige, in sicer: 1. letniki: Sherlock Holmes: The Norwood Mystery; Love Story; 
Octopussy and the Living Daylighs; 2. letniki: Jane Austen: Mansfield Park; Arthur Conan 
Doyle: The Hound of the Baskervilles in Arthur Ransome: We Didn't Mean to Go to Sea. 
Tekmovalo je 11 dijakov 1. letnikov in 25 dijakov 2. letnikov. 

ff oCena uspeŠnostI 
1. letniki: 9 zlatih, 1 bronasto in 1 srebrno priznanje
2. letniki: 25 zlatih priznanj

Pri biološki delavnici z laboratorijskim in eksperimentalnim delom obravnavamo 
zanimive in aktualne biološke vsebine, tudi po predlogih dijakov, ki se jih pri pouku ne 
izvaja ali pa jih izvajamo manj poglobljeno. Eksperimentalno delo je večinoma skupinsko. 
Uporabljamo klasično ter tudi nadstandardno laboratorijsko opremo. Metodologija, ki 
jo uporabljamo, je naslednja: mikroskopiranje, spektrofotometrija, merjenje z uporabo 
merilnih naprav Vernier ali drugih in anatomske sekcije.
Dijaki biološke delavnice se v mesecu juniju udeležijo tudi terenskega dela v okviru 
naravoslovnega dneva na jezeru Komarnik pri Lenartu, na katerem se vključijo v pester 
izbor bioloških in drugih naravoslovnih delavnic.

ff oCena uspeŠnostI 
Delavnica je iz leta v leto bolj priljubljena in šteje največje možno število dijakov. V 
prihodnje se bo morda morala razdeliti v dve skupini, kar bo tudi dijakom omogočilo 
zanesljivejšo udeležbo, saj bodo tako imeli možnost izbire. Mnogim se namreč edini 
termin izvajanja prekriva s poukom ali z drugimi dejavnostmi.

ff MentorICa: HELENA RIHTAR. 
Ostali sodelujoči mentorji: KATJA 
HOLNTHANER ZOREC, ALENKA 
PRAPOTNIK ZALAR, VESNA HOJNIK, 
TAMARA ŠIŠKO

ff Št. srečanj, Št. ur: 11, 22

ff Št. udeleženCev: 12-18

BIOLOŠKA DELAVNICA
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ff Mentor: GORAZD ŽIBERNA

ff Št. srečanj, Št. ur: 25, 95

ff Št. udeleženCev: 10

ASTRONOMSKI KROŽEK

V letošnjem šolskem letu smo pozornost posvetili pripravam na tekmovanje iz znanja 
astronomije. Prebrati je bilo treba kar precej domače in tuje literature, rešiti veliko število 
nalog ter se pripraviti na možne pasti pri reševanju nalog, ki jih zviti organizatorji vedno 
znova vključujejo v tekmovalne naloge.
Decembra smo izvedli šolsko tekmovanje. 5 dijakov je doseglo prag točk, ki je pogoj za 
uvrstitev na državno tekmovanje; Hana Viktorija Balan, Luka Govedič, Urban Duh, Alen 
Simonič in Maša Hercog. Državno tekmovanje iz astronomije je potekalo na Gimnaziji 
Murska Sobota. Organizatorji so nas kot po navadi sprejeli izjemno gostoljubno in 
nasploh je bilo tekmovanje dobro organizirano. Zlata priznanja so prejeli Hana Viktorija 
Balan, Luka Govedič, Urban Duh, Alen Simonič, Maša Hercog pa je prejela srebrno 
priznanje. Luka Govedič se je po težkem izbirnem tekmovanju uspel uvrstiti v slovensko 
ekipo, ki bo zastopala našo državo na mednarodni astronomski olimpijadi.
Del aktivnosti je namenjen tudi praktičnemu opazovanju nočnega neba. Samo opazovanje 
spremljajo težave zaradi svetlobnega onesnaženja, saj je okolica šole močno svetlobno 
onesnažena. Tako se lahko omejimo le na opazovanje Lune in nekaterih planetov.
Spomladi je bila Venera v vzhodni elongaciji, zato je bila pri opazovanju videti kot srp, ki je 
po obliki spominjal na Luno. Pojav smo opazovali s teleskopom.
V mesecu maju so na šoli potekali dnevi astronomije. Gostili smo priznane astronome, ki 
so dogajanje v teh pomladnih dneh popestrili s predavanji.

ff oCena uspeŠnostI
Načrte smo na tekmovanjih delno izpolnili.
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ff Mentorja:  
TONI KLIS, ALENKA MIKLAVC

ff Št. srečanj, Št. ur: 10, 270

ff Št. udeleženCev: 30

ŠOLSKI ČASOPIS BOREC

V šolskem letu 2016‒17 je Borec pod uredniško taktirko dijakinj Alje Grlice in Kristine 
Sajovic izdal 4 redne številke z naklado po 300 izvodov. Prav tako je v februarju izšla 
posebna številka: Info Borec za potrebe informativnega dne na naši šoli. Za vsako številko 
je pisalo okoli 30 dijakov – novinarjev od 1. do 4. letnika. S pisci smo se v prostorih 
uredništva v kleti šole za vsako številko dobili po dvakrat, v času nastajanja vsake številke 
pa smo bili seveda ves čas v stiku tudi preko elektronske pošte in družabnih omrežij. Vsi 
tiskani izvodi so v celoti pošli. V času ko tiskani mediji izgubljajo veljavo, je to izjemen 
dosežek, še toliko bolj občudovanja vredno pa je, da na II. gimnaziji Maribor šolski časopis 
deluje že 24 let in ki na leto izda toliko zgodb, reportaž, kritik in mnenjskih člankov 
v tiskani obliki. Borec piše o dogajanju na šoli; trudimo se, da bi poročali o prav vseh 
pomembnejših dogodkih na šoli, čeprav to zaradi izjemne količine dogajanj, prireditev in 
projektov na šoli ni vedno mogoče. Z Borcem tako spoznavamo šolsko dogajanje, kritične 
poglede na šolo in odzive na dogodke na šoli in tudi izven nje. Posebej se trudimo, da 
imajo prispevki tisto značilno dijaško iskrivost in ostrino, ki je v odraslih letih na takšen 
poseben način ne zmoremo več.

ff oCena uspeŠnostI 
Uspešno, možne so izboljšave.

ff MentorICa: PETRA ČEH

ff Št. srečanj, Št. ur: 20, 60

ff Št. udeleženCev: 50

DRUGA GALERIJA
V decembru smo si v sklopu umetnostnozgodovinske ekskurzije na Dunaj ogledali dve 
razstavi: Egon Schiele v Leopold Museumu ter razstavo impresionistov v Albertini. 
Dve popolnoma različno naglašeni razstavi sta dijake navdušili, nekatere bolj ena, spet 
nekatere druga. Sprehod po Dunaju je bil v znamenju ogleda klasičnih znamenitosti, 
nikakor pa nismo izpustili niti tradicionalnega božičnega sejma. 
V aprilu se je uresničil sicer že dolgo prej načrtovan dogodek – odprtje razstave bivšega 
dijaka II. gimnazije Matica Gselmana. Matic (1990) je končal študij arhitekture v 
Mariboru, nato pa ga nadaljeval na oddelku za scenografijo alternativnega gledališča 
DAMU v Pragi. Ker se je v zadnjem času v Mariboru že predstavil z nekaj zanimivimi 
projekti, smo ga povabili k razstavi, na kateri je preko fotografij velikega formata 
predstavil nekaj najzanimivejših scenskih projektov v zadnjem času. 
Dogodek ob odprtju so pripravili dijaki Ema Beranič, Alja Grlica, Nejc Kogler, Muhamed 
Kulauzović, Helena Ponudič ter Nina Šišič. 

ff oCena uspeŠnostI 
Zelo uspešno.
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ff Mentorja:  
NINA OREŠKOVIĆ, TILEN MARKELJ

ff Št. srečanj, Št. ur:  
30 srečanj + 4 državni in 3 mednarodni 
turnirji; 60 ur srečanj, 50 ur državnih 
turnirjev (Ormož, Maribor, Kranj, Ptuj), 90 ur 
mednarodnih turnirjev (Ljutomer, Zagreb, 
Praga)

ff Št. udeleženCev:  
12 rednih in 7 občasnih 

DEBATNI KLUB II. GIMNAZIJE MARIBOR

Letos smo se z dijaki - debaterji udeležili 4 državnih in 3 mednarodnih turnirjev. Dijaki so 
na turnirjih preživeli približno 140 ur, saj tako kot drugod tudi pri debati velja, da vaja dela 
mojstra. Dokaz, da star pregovor še zmeraj drži, sta dve naši debaterki, Sara Brdnik, MM1, 
in Erleta Berisha, 2. e, ki sta bili na podlagi svojih dosežkov izbrani v nacionalno debatno 
ekipo. Pet najboljših slovenskih debaterjev se bo med 1. in 11. avgustom na Baliju v 
Indoneziji pomerilo s svetovno konkurenco mladih debaterjev. Sari in Erleti držimo pesti!!
Sicer se je debatnemu klubu letos pridružilo kar nekaj novih nadobudnih članov, ki 
niso samo pridno obiskovali petkovih srečanj, temveč so se 'kalili in brusili' tudi na 
prenekaterem državnem in tudi mednarodnem turnirju.
Ker debata ni samo tekmovanje v znanju in govorniških spretnostih, ampak za mnoge 
tudi del življenja, so bili naši debaterji aktivni tudi med počitnicami. Nekateri so se 
udeležili mednarodne poletne debatne akademije (World Schools Debate Academy), ki je 
potekala v Kranjski Gori med 24. junijem in 1. julijem. Na akademiji so poleg gostujočih 
svetovno znanih učiteljev svoje spretnosti lahko preizkušali in izboljševali s približno 200 
udeleženci – dijaki in študenti s celega sveta. 
Prenekateri naši debaterji tudi v času počitnic na lastno pest obiščejo katerega od 
mednarodnih turnirjev. Dobro se namreč zavedajo, da se v zares dobrega debaterja lahko 
razviješ le z lastnim trdim delom in motivacijo, pri čemer je naša šola s svojim debatnim 
klubom vsekakor dobra odskočna deska.

ff oCena uspeŠnostI 
V primerjavi z ostalimi slovenskimi srednjimi šolami je naš debatni klub eden najboljših – 
tako po številu rednih debaterjev v klubu kot tudi po uspehih na državnih in mednarodnih 
turnirjih.
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ff MentorjI: ALEKSANDER ČONČ – 
vodja programa, avtor aranžmajev, dirigent, 
NIKOLAJ SAJKO – avtor aranžmajev, 
dirigent, VESNA HOJNIK – koordinatorica

ff Št. srečanj, Št. ur: 26 vaj (po 
3 polne ure), intenzivne vaje (2 dni oz. 
12 polnih ur), 4 generalke, po 2,5 ure, 8 
koncertov, 150 šolskih ur

ff Št. udeleženCev: 37 članov orkestra, 
4 solisti na božičnem koncertu, 5 solistov 
na letnem koncertu, 1 povezovalka letnega 
koncerta

DRUG'ORKESTER

Drug'orkester je bil ustanovljen v šolskem letu 2002/03. Združuje sedanje in bivše dijake 
II. gimnazije Maribor ter dijake nekaterih drugih šol, ki se bodisi aktivno glasbeno šolajo 
bodisi so v svojem šolanju dosegli primeren nivo igranja za sodelovanje v orkestru.
Drug'orkester se je v šolskem letu 2016/17 pripravljal na 4 božične koncerte in 2 
samostojna letna koncerta, katerega rdeča nit so bili muzikali. Pripravili smo znane 
melodije iz muzikalov Jesus Christ Superstar, Levji kralj, Nesrečniki, Briljantina in 
mnogih drugih. Na letnem koncertu so sodelovali zbor II. gimnazije ter vokalni solisti 
Alen Kirbiš, Rahela Horvat Toš, Katarina Koželj Ružič in Lucija Divjak, kot solistka na 
violini pa se je predstavila Darina Cvetrežnik. Orkester je v tem šolskem letu sodeloval na 
podelitvi zlatega ključa II. gimnazije in na Art Kampu v okviru Festivala Lent 2017. 
Orkester je letos obsegal 37 članov: 9 violin, violo, 1 violončelo, 8 flavt, 2 klarineta, 6 
saksofonov, 2 trobenti, francoski rog, klavir, klaviature, električno kitaro, bas kitaro in 
bobne. Člani orkestra so morali opravljati avdicijo, na kateri so zaigrali skladbo po lastni 
izbiri, preverjena pa je bilo tudi njihovo branje not a-vista.

ff oCena uspeŠnostI 
Delovanje orkestra v šolskem letu 2016/17 lahko ocenimo kot zelo uspešno. 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.
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ff Mentor: DRAGO MEGLIČ

ff Št. srečanj, Št. ur: 40, 150

ff Št. udeleženCev: 17

ŠOLSKA GLEDALIŠKA SKUPINA 
DRUGA SCENA

Šolska gledališka skupina Druga scena je v šolskem letu 2016/17 uprizorila dramo Alamut; 
po literarni predlogi Vladimirja Bartola je scenarij napisala dijakinja Maša Ošlak. Roman 
je bil sicer tema maturitetnega eseja pri slovenščini.
Delo se je pričelo že oktobra 2016, ko je bila opravljena avdicija za izbor igralcev, končalo 
pa ob koncu maja 2017, ko je bila na sporedu še zadnja predstava. V njej so sodelovalo 13 
dijakov (9 deklet in 4 fantje), tem pa so bili v veliko pomoč tudi tehniki EST, ki so skrbeli 
ta tehnično izvedbo predstav, ter različni drugi dijaki šole, ki so oblikovali grafično, 
likovno in glasbeno podobo predstave.
Igralci so v med nastajanjem predstave prešli vse faze gledališkega dogodka; po samostojni 
interpretaciji gledališke predloge so se začele bralne vaje, tem pa so sledile še vaje za 
dihanje in izgovor, nebesedno govorico in gibanje na odru ter vaje aranžirke. Igralci so 
dejavno sodelovali tudi pri ostalih prvinah, tj. sooblikovali scenografijo, kostumografijo, 
plakate, gledališke liste in vstopnice, poskrbeli pa so tudi za rekvizite in za zvok. 
Gledališka predstava je bila premierno uprizorjena v drugi polovici aprila in bila nato še 
petkrat uspešno ponovljena. 

ff oCena uspeŠnostI 
Letošnja predstava je bila zagotovo najuspešnejša in najodmevnejša doslej, šestkrat smo 
do zadnjega kotička napolnili Amfiteater. Ogledalo si jo je tudi veliko četrtošolcev iz 
različnih okoliških gimnazij (Slovenska Bistrica, Ravne na Koroškem, Ormož, Murska 
Sobota, Ptuj, Slovenske Konjice, Ljutomer, Celje, vse mariborske gimnazije).
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ff MentorICe:  
SANJA CVAR, ANITA MUSTAČ, 
DARJA KRAVANJA, 
LEONIDA SERDINŠEK GRIČNIK

ff Št. srečanj, Št. ur: 20, 300

ff Št. udeleženCev: 30

EKOLOŠKA SKUPINA  
II. GIMNAZIJE MARIBOR

Aktivni smo v mednarodnem projektu Mladinski parlament Alpske konvencije (YPAC), 
katerega cilj je ozaveščanje dijakov in širše javnosti o vplivih človeka na okolje v alpskem 
prostoru in o prizadevanjih za trajnostni razvoj. Letošnji YPAC je potekal od 27. 3. do 31. 3. 
2017 v avstrijskem Innsbrucku. Ekipa 7 dijakov se je na delo v parlamentu pripravljala na 
srečanjih od novembra do marca, kar se je obrestovalo, saj so drugogimnazijci tudi tokrat 
vidno prispevali k uspešnemu poteku YPAC. 
Izpeljali smo tradicionalno akcijo ob 4. oktobru, dnevu živali, tokrat v sodelovanju 
s prostovoljci. Dijaki so zbirali hrano, igrače, odeje in donacije za zapuščene živali 
mariborskega zavetišča.
Tradicionalne so tudi delavnice Zdravo z Drugo, na katerih dijaki s peko peciva v šoli 
sodelujejo v dobrodelni akciji in obenem uživajo v preizkušanju novih receptov za 
zanimive jedi. 
Izvedli smo šolsko tekmovanje v ekokvizu. Trije najbolje uvrščeni dijaki, Aljaž Žel, Jaka 
Muršec Pitamic in Matej Višič, so se udeležili državnega prvenstva in dosegli bronasto 
priznanje.
Z dijaki 1. in 2. letnikov smo izpeljali delavnice Naravna kozmetika. Z izdelki smo 
sodelovali v novoletni dobrodelni akciji.
9. 5. 2017 smo organizirali predavanje Življenje rejnih živali, ki ga je izvedel Zavod za 
zaščito rejnih živali Koki, udeležilo se ga je okoli 40 dijakov.
Mentorice smo spodbudile dijake k raziskovalnemu delu in nastalo je kar 6 kakovostnih 
nalog s področja varovanja okolja.

ff oCena uspeŠnostI 
Ponosni smo na našo ekipo YPAC ter na naše raziskovalce. Veseli smo dobrega 
sodelovanja dijakov na delavnicah Zdravo z Drugo in njihove pripravljenosti, pomagati na 
dobrodelnem sejmu z lastnimi izdelki.
Pogrešamo več samoiniciativnosti dijakov.
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ff MentorjI:  
IVAN LORENČIČ (producent), MAJA 
PIHLER STERMECKI (umetniški vodja, 
koordinator, koreografinja, asistentka 
režije, dramaturginja), MATJAŽ LATIN 
(režiser), MIHAEL MIKLUŠ (zborovodja), 
VILIJEM BABIČ (korepetitor, zborovodja) 
EMIL PEČNIK (lektor), JANI KANCLER 
(vodja tehnike, scenograf), MIRA STRNAD 
(kostumografija), SEBASTIJAN DUH 
(produkcija matric), MATEJA KAPUN 
(modeliranje 3D-objektov), URBAN BERČIČ 

ENGLISH STUDENT THEATRE - 
MUZIKAL ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI

Od konca junija do konca avgusta 2015 so potekale intenzivne priprave na novi muzikal 
Alica v Čudežni deželi. Od oktobra 2015 do aprila 2017 smo odigrali 61 predstav. 
Udeležili smo se gostovanja na velikem odru Festivala Lent in gostovanja v Cankarjevem 
domu. Z manjšo ekipo igralcev smo nastopili na odprtju Evropskega srečanja mladih v 
Strassbourgu - EYE 2016.

ff o MuZIKalu:
Alica v Čudežni deželi je fantazijski muzikal, zasnovan po kultni istoimenski knjižni 
predlogi Lewisa Carrolla. Muzikal ima dve dejanji in je v angleškem jeziku s slovenskimi 
podnapisi. Primeren je za vse generacije in traja dve uri in dvajset minut s premorom. 
Priporočamo ga tudi kot zanimivo učno snov za popestritev pouka angleškega jezika.
Glasba v muzikalu popelje skozi največje uspešnice rock&rolla, disko-funka, glasbenih 
legend, kot so The Beatles, Queen, The Rolling Stones, Eart Wind and Fire, Tom Waits 
in mnogi drugi. Alico v Čudežno deželo zvabi bel zajček. Na potovanju se spreminja, uči, 
raste in spremlja v zrcalu Čudežne dežele, ki nas na vsakem koraku opominja, da nikoli ne 
smemo do konca odrasti. Si upate z nami v Čudežno deželo?

ff oCena uspeŠnostI
Sezona 2016 /2017 je bila izredno uspešna, predstave so bile po večini razprodane. Tudi 
gostovanje na velikem odru Festivala Lent je kljub slabšim tehničnim zmožnostim 
prireditvenega odra izpadlo zelo uspešno in profesionalno. Odprtje Evropskega srečanja 
mladih EYE 2016 je bilo za EST nekaj novega in posebnega in dobra predstavitev je 
poskrbela za še boljšo prepoznavnost šole in Slovenije.

(svetlobni design), ROBERT ROJC (oblikovanje zvoka), 
DORIAN ŠILEC PETEK (video), TAMARA MITHANS 
(booking), JURE TACER (inspicient)

ff Št. srečanj, Št. ur: Redne vaje: 80 režijskih, 
koreografskih in pevskih vaj, Intenzivne vaje: 25 
režijskih, koreografskih in pevskih vaj, 25 predstav (za 
OŠ in SŠ, za izven, za Spring Festival), gostovanje na 
festivalu Lent;  

Redne vaje: 120 ur režijskih, koreografskih in pevskih 
vaj, Intenzivne vaje: 150 ur režijskih, koreografskih in 
pevskih vaj, trajanje predstave: 2h 30min + 1h 30min 
predpriprave

ff Št. udeleženCev:  
40 igralcev, 38 članov tehnične ekipe



12

II. GIMNAZIJA MARIBOR

Šo
la

, k
i o

dp
re

 v
sa

 v
ra

ta

ff MentorICa: 
NATAŠA PREGLAU BORKO

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

ff Št. udeleženCev: DIJAKI 
SODELUJEJO PRI OBJAVI FOTOGRAFIJ NA 
FB IN INSTAGRAMU.

FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, 
ŠOLSKA SPLETNA STRAN

Facebook je še vedno naše najuspešnejše družbeno omrežje, na mesec je povprečno 30.000 
ogledov strani. Imamo čez 3.500 sledilcev, ki svojega všečka ne namenjajo vsaki objavi, 
ampak – v primerjavi s prejšnjimi leti – uspešnim dogodkom, športnim ali šolskim. V 
letošnjem šolskem letu je najuspešnejša objava, povezana s šolo – intervju z ravnateljem –, 
dosegla več kot 13.000 ljudi.
Instagram se je izkazal za uspešen prikaz utripa na šoli, dijaki s posredovanjem 
svojih fotografij skrbijo za pestrost družbenega omrežja, zelo dobro so sprejete tudi 
motivacijske/optimistične/pozitivne misli, ki jih objavljamo skoraj vsak dan. 
V enem letu imamo 990 sledilcev in 400 objav.
Naši posnetki na YouTubu imajo čez 100.000 ogledov in skoraj 150 naročnikov. Za 
amaterske posnetke je to veliko. Dijaki radi pogledajo videe, ki so objavljeni na dan 
dogodka, zato je ažurnost pri številu ogledov ključnega pomena.
Spletna stran je najkoristnejši vir šolskih informacij, trudimo se, da vse dogodke in novice 
objavimo takoj, prav tako se zavedamo pomembnosti posodabljanja, zato skrbimo tudi za 
to.

ff oCena uspeŠnostI
Virtualni šolski svet je glede na odzive in potrebe nujen, zato se moramo truditi za 
ažurnost, pestrost in živost vsebin.
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ff Mentor: MATEVŽ RUDL

ff Št. srečanj, Št. ur: 40, 200

ff Št. udeleženCev: 5

DRUGI FOTO KLUB

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

ff oCena uspeŠnostI
Dejavnost ocenjujem kot zelo uspešno. To potrjujejo objave na šolski spletni strani.
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ff MentorjI: 
MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ, 
DEJA ŽUNKO, TAMARA SOKOLOVIĆ IN 
MIGUEL MARINHO

ff Št. srečanj, Št. ur: 50, 150

ff Št. udeleženCev:  
13 rednih (30 vseh skupaj)

FRANCOSKO GLEDALIŠČE

V tem šolskem letu smo dijaki in mentorji skupaj ustvarili delo, ki se ukvarja s stenami 
v naših življenjih, ki jih postavljamo/rušimo sami ali nam jih postavljajo/rušijo drugi. 
Uprizoritev je nastajala na podlagi raziskovanja gledališke širine in svobode ter 
raziskovanja izrazne moči telesa in besede ter zvoka in glasbe v gledališkem prostoru. 
Ustvarjanje uprizoritvene predloge in uprizoritve same tako neguje in bogati izvirnost 
ter ustvarjalnost dijakov. Rdeča nit vsega skupaj je francoski jezik, ki ga pri tej dejavnosti 
dijaki lahko uporabljajo v različnih oblikah in situacijah ter tako širijo svoje znanje. Hkrati 
premagujejo zidove, ki jih postavljata učenje tujega jezika in javno nastopanje v tem 
jeziku. V januarju in februarju smo izvedli intenzivne delavnice odprtih vrat, na katerih so 
lahko vsi dijaki, ki se učijo francoščine, pripomogli k ustvarjanju tega dela in tako umestili 
zgodbo v šolski prostor. 

ff oCena uspeŠnostI
V mesecu maju smo imeli premiero, ki je bila uspešna in ji je zaradi zanimanja dijakov 
sledila še ponovitev 13. junija. Dijaki so izkazali izredno kreativnost in se hkrati v procesu 
nastajanja predstave naučili jezika in gledaliških spretnosti ter obenem kritično razmišljali 
o pojmu stene in njene vloge v našem življenju ter vse to pretvorili v zelo zanimivo in 
zabavno delo z naslovom Stena (Le Mur).

ff MentorICa: DEJA ŽUNKO

ff Št. srečanj, Št. ur: 20, 40  
(20 ur za 1., 2. letnik in 20 ur za 3. letnik)

ff Št. udeleženCev:  
17 učencev iz 1. F, 2. E in 3. F.

FRANCOSKA BRALNA ZNAČKA – 
LE RAT DE BIBLIOTHÈQUE

Pri pripravah na bralno značko iz francoščine (Le rat de bibliothèque) so dijaki z branjem 
knjig in reševanjem nalog bogatili svoje znanje jezika in razvijali različne kompetence, 
predvsem bralno razumevanje in širjenje besedišča ter sposobnost izražanja v francoskem 
jeziku. Dijaki so brali predpisane knjižice na dveh ravneh, osnovnem in višjem. 
Predpisane knjižice so skrajšana frankofonska literarna dela, ki hkrati seznanjajo dijake 
s frankofonsko literaturo in kulturo. Te knjižice so dostopne v šolski knjižnici. Izpeljava 
tekmovanja poteka preko spleta, zato ga izvedemo v računalniški učilnici.

ff oCena uspeŠnostI
Sodelovalo je 17 učencev iz 1. f, 2. e, 3. f, dve dijakinji 3. letnika sta prejeli zlato priznanje. 
Učenci so bili za delo zelo zainteresirani, predvsem so bili za svoj nivo uspešni dijaki 
1. letnika, ki imajo težjo nalogo kot ostali, saj je raven jezika zanje zelo visoka. 



ff MentorICa:  
LEA SERDINŠEK GRIČNIK

ff Št. srečanj, Št. ur: 14, 30

ff Št. udeleženCev: 20

KEMIJSKI KROŽEK

Pri kemijskem krožku dijakom omogočimo individualen pristop k eksperimentiranju, kar 
pripomore k boljši ročni spretnosti dijakov in natančnosti. Vaje so izbrane glede na znanje 
dijakov v tekočem šolskem letu in ga vse leto nadgrajujemo.
Predvsem poskrbimo za varno delo v laboratoriju. Dijaki spoznajo večji del laboratorijske 
opreme, samostojno sestavljajo aparature, ki so potrebne za izvedbo eksperimenta, 
naučijo se zapisovati kemijske reakcije ob izvajanju eksperimentov in varno ločevati 
odpadne snovi.

ff oCena uspeŠnostI
Z eksperimentalnim delom dijake motiviramo k širšemu razmišljanju o kemiji kot 
eksperimentalni vedi in o njeni uporabnosti v vsakdanjem življenju, ob tem pa razvijamo 
eksperimentalne tehnike in natančnost pri delu.
Zaradi ustvarjalnosti in izvirnosti ob eksperimentalnem delu dijaki izboljšajo kakovost 
znanja pri pouku kemije.
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ff MentorICa: 
MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ

ff Št. srečanj, Št. ur: 20, 30

ff Št. udeleženCev: Vsi dijaki, ki se 
učijo francoščino.

FRANCOSKI KLUB
Na naših srečanjih odkrivamo Francijo in frankofonske kulture drugače. 
Letos smo na različne načine odkrivali Madagaskar:

ff geografski položaj: živalstvo in rastlinstvo;
ff glasbo: glasbila, različne glasbene žanre, tradicionalne plese; 
ff jezik: poezijo, samostalnike, pisatelje;
ff tradicijo; 
ff kulinariko: dijaki so pripravili specialitete z Madagaskarja.

Učili smo se prek vprašanj in ustreznih odgovorov. Na srečanjih smo izoblikovali vsebino, 
prikazano na t. i. Dnevu frankofonije v Celju. 
Pri kulinariki smo odkrili različne regijske slaščice iz Francije. Dijaki so bili navdušeni, zato 
smo organizirali poseben dogodek »Macaron d'or« v sodelovanju s Francoskim inštitutom 
v Sloveniji. Dijaki so pokazali svoje znanje v peki francoskih slaščic - z odličnim uspehom. 
Gašper Bedenik iz 1. f-razreda je celo eden od desetih najboljših »mladih slovenskih 
slaščičarjev« na nacionalni ravni.
Ob spoznavanju frankofonskih kultur udeleženci spoznavajo tudi svojo lastno in se o 
njej ozaveščajo. Ta glavni cilj smo dosegli na srečanjih. Na končni predstavitvi v okviru 
frankofonskega večera je tudi publika z navdušenjem čestitala vsem sodelujočim. 

ff oCena uspeŠnostI
Zelo uspešno.
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ff Mentor: SVIT VURBERŠKI

ff Št. srečanj, Št. ur: 40, 100

ff Št. udeleženCev: 18

GLEDALIŠKA ŠOLA

Gledališka šola poteka vse leto po 2 uri na teden (zadnja dva meseca v šolskem letu 4 ure).
Gledališče in vse, kar je z njim povezano, vse intenzivneje posega v različne sfere 
človeškega življenja. V Veliki Britaniji in Nemčiji, kjer ima gledališče večstoletno tradicijo, 
so prvi spoznali, da je vadbo določenih igralskih tehnik mogoče prenesti iz gledališča v 
drug prostor in jih tako koristno uporabiti kot pripomoček za dosego določenih ciljev.
V Sloveniji še nismo tako daleč. Zasledimo le nekaj poskusov posameznikov, ki se trudimo 
dopovedovati okolici, da je to početje koristno tako za tistega, ki ga izvaja, kot za tistega, 
ki mu je to namenjeno. Katere tehnike igralske vadbe pa uporabljamo izven gledališča? 
Tiste, ki pripomorejo k senzibilizaciji, socializaciji, sprostitvi, razbremenitvi v stresnih 
situacijah in koncentraciji. Igralčevo delo lahko primerjamo z delom športnika. Športnik 
trenira vse leto, mi pa vidimo samo produkt tega dela, tj. njegov javni nastop. Prav tako 
je z igralcem. Občudujemo njegovo igro v predstavi, ne vemo pa, kako je do te vrhunske 
igre prispel. Kot pri športniku so v njegovem nastopu združeni talent, študij in neumorni 
trening. 
Pri izvajanju gledaliških vadbenih tehnik se moramo zavedati, da se podajamo na 
področje, ki je (vsaj pri nas) manj znano. Veliko otrok in mladostnikov ni navajeno delati 
tako. Dela se moramo lotiti previdno, vendar kljub temu samozavestno. Obstaja možnost, 
da bomo na začetku naleteli na zadržanost. Vaje vsebujejo veliko izmenjav čustvenih 
razpoloženj in dotikov. Po občutku izberemo, kaj je primerno za katero skupino, in tistih, 
ki hočejo delati skupaj, ne ločujemo. 
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 njegov prenos 
na emotivni spomin. Vadili smo govor, dikcijo, gib, pantomimo. Izvedli smo produkcijo 
čutnega gledališča.

ff oCena uspeŠnostI
Kar šest udeležencev gledališke šole bo v naslednjem letu sodelovalo pri Gnosisu. 
Predvsem je pozitivno, da so to 4 dekleta iz 1. letnika.
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ff MentorjI:  
SVIT VURBERŠKI, NADA STRNAD, 
JURE TACER

ff Št. srečanj, Št. ur:  
okoli 100, okoli 300

ff Št. udeleženCev: 20

GLEDALIŠČE GNOSIS

Letos smo na oder postavili avtorsko delo Leto XXX po literarni predlogi Georgea Orwella 
1984. Orwellov roman 1984 je kultna knjiga, ki je bila podlaga številnim filmom, in na 
njej smo gradili tudi našo predstavo. Očitno ljudje le ne sprejemajo tako enostavno 
'nakladanja' vsake oblasti, da je nadzor nujen in v dobro prebivalstva. Kaj je dobrega v 
tem, če nas na vsakem koraku spremljajo kamere? Zdaj nas nadzorujejo že z letali in 
brezpilotnimi letali, saj veste, zakaj! Da bi nas zaščitili pred terorizmom. Nato pa svizec 
zavije čokolado … Vse je plod brezobzirne manipulacije z jasnim ciljem, da se pokori 
vsakega posameznika in ustvari svet, v katerem elite nadzorujejo svoje sužnje. V svojih 
blodnjah po povečanju profita nam vtepajo v glavo, da je to početje dobro za nas. Ko bodo 
vedeli za vsak naš korak, nas bodo obvladali. Vedeli bodo, kaj počnemo, kam hodimo, s 
kom se sestajamo, kakšne prehrambne, oblačilne, vozne in spolne navade imamo. Vse 
zato, da nam bodo lahko prodali svoje gensko manipulirane, z umetnimi barvili in s 
pesticidi napolnjene izdelke. Predvsem pa zato, da bi izvedeli, kaj nam morajo ponuditi na 
naslednjih volitvah, da jih bomo izvolili. Takšni so! Razčlovečeni, brezsrčni, robotizirani, 
pohlepni nadzorniki. Mi smo ali bomo samo 'razduhovljeni'. Osvobodimo se lahko samo 
z uporom. Pa ne le jaz, ti ali on. Vsi. Dovolj je že, če jim pokažemo, da smo jih spregledali 
in da nismo nasedli njihovi manipulaciji. V tem smislu tudi naše Leto XXX ne daje 
pozitivnega odgovora, saj pokaže, da oblast s prisilo prepreči vsak poskus osvoboditve; z 
obljubami, boljšim položajem ali grožnjami, izsiljevanjem in s terorjem. Videti je, kot da 
nihče izmed nas na oboje ni imun - ali podležemo lastnemu pohlepu ali pa strahu. Izid 
je zmeraj enak. Oblast si nas je podredila. Menim, da ni tako brezupno. Končno so to v 
zgodovini revolucije že dokazale. Ne žrtvujmo svobode zaradi materialnih dobrin!
Vaje so potekale v ustaljenem ritmu trikrat na teden. Premiera je bila 3. 3. 2017. Zaradi 
zahtevnosti tematike smo imeli morda nekaj manjši obisk kot lani, vendar še zmeraj 
zadovoljiv. Uvrstili smo se na festival Transgeneracije v Cankarjevem domu v Ljubljani in 
na področni festival Vizije. Na državni festival se zaradi neke nejasne logike JSKD, ki je 
tja uvrstil 4 predstave lastne produkcije, nismo uvrstili. Prijavili smo se na mednarodni 
festival Juventafest, a znani rezultati izbora še niso. Pridružili so se nam trije novi člani, 
od tega žal ena iz 4. letnika, kar pomeni, da letos odhaja. 
Odzivi publike so bili odlični. Mnogi (tudi poznavalci) menijo, da je bila letošnja predstava 
še boljša kot lanska nagrajena predstava. Uspela nam je tudi gledališko gledano zelo tvegana 
poteza, saj smo v predstavo vključili dve podgani, ki pa sta pritegnili toliko pozornosti, da so 
gledalci v tistem prizoru bolj sledili njunemu gibanju kot besedilu. Letos je zopet takšno leto, 
ko imamo 6 maturantov, kar pomeni viden osip ansambla, ki ga bomo zapolnili z igralci iz 
gledališke šole, predvsem pa izguba kakovosti, saj so bili vsi pri nas tri leta.

ff oCena uspeŠnostI
Bilo je dobro, vendar ni nikoli tako dobro, da ne bi moglo biti boljše.
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ff MentorICa: TANJA FAJMUT

ff Št. srečanj, Št. ur: 30, 60

ff Št. udeleženCev: 6 

ff MentorICa: JASNICA BOBIČIĆ

ff Št. srečanj, Št. ur: 4, 8

ff Št. udeleženCev: 4 

KICK OFF ENGLISH

KNJIŽEVNOST IN ŽIVLJENJE

Z aktivnostjo 'Kick off English' želimo dijake spodbuditi k dodatnemu rednemu delu, 
da bi premagali strah, težave, odpravili luknje v predznanju ali odpor, ki ga dijaki čutijo 
do angleščine. Najprej je bilo mišljeno, da pri aktivnosti sodeluje tudi psihologinja Tara 
Horvat, ki bi jim nudila psihološke nasvete o učenju in strahu pred predmetom. Po 
pogovoru z dijaki smo se odločili, da jo bomo vključili po potrebi, kar se je kasneje izkazalo 
za nepotrebno.
Dijakom na tedenskih srečanjih svetujemo o učenju angleščine ter dajemo dodatne vaje 
s področja, ki jim dela največje probleme (slovnica, besedni zaklad). Sproti se spremlja 
napredek posameznika. Dve dijakinji sta srečanja redno obiskovali, ostale štiri dijakinje pa 
po potrebi (pred testi in spraševanji). Dijaki bi tudi v prihodnjem letu želeli nadaljevati z 
delom.

ff oCena uspeŠnostI: 5

Obravnavali smo dela, ki niso za maturo. Za začetek smo izbrali kratke zgodbe Jamesa 
Joycea The Dubliners. Uspeli smo se pogovarjati o dveh: Eveline in The Dead.
Dijaki so z veseljem sodelovali in z lastnimi komentarji pripomogli k približevanju zgodb 
vsakdanjemu življenju in lastnim izkušnjam.

ff oCena uspeŠnostI
Sodelovalo je premalo dijakov. Zaradi bolezni mentorja nismo uspeli nadaljevati in končati 
dejavnosti in morda pritegniti več dijakov.
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ff Mentorja:  
NINA ŠULIN, prof. lik. um. in magistrica 
scenskega oblikovanja, GAŠPER BOHINEC

ff Št. srečanj, Št. ur: 35, 120

ff Št. udeleženCev: 12

KONCEPTUALNA DELAVNICA – 
LUTKA, MASKA IN PERFORMANS

Delavnica je bila namenjena predstavitvi konceptualizma kot dela sodobne angažirane in 
predvsem aktivne umetnosti ter performansa kot izraza v gledališko scenskem smislu. 
Praktično delo je zajemalo različne pristope k vzpostavljanju odnosa dijakov do sodobnih 
alternativnih praks: performansov, razstav in instalacij. Po uvodnih predavanjih o 
zgodovinskih razsežnostih maskiranja, nošenja mask in običajih, vezanih na osnovne 
teorije performansa (filozofske predpostavke, izrazne možnosti, umetnostno zgodovinski 
razvoj ...), smo delo prilagodili interesu dijakov in se usmerili v praktično delo s tekstilom, 
ki smo ga uporabili kot vzpostavitev odnosa med likovnimi prvinami: barvo, teksturo, 
ploskvijo in prostorom. Razgradnja in ponovna vzpostavitev odnosov je praktično delo 
usmerila v velike slikovne površine z že znanimi motivi.
Zaključna produkcija bo predvidoma predstavljena v juniju v Galeriji K18 (na Koroški ulici 
18, Maribor) ali v Salonu uporabnih umetnosti (bivša Mariborska kavarna).

ff oCena uspeŠnostI
Dijaki, ki sodelujejo v programu, aktivno spremljajo sodobna dogajanja v likovni 
umetnosti doma in širše. Ob spoznavanju različnih aktualnih in tradicionalnih 
ustvarjalnih pristopov različnih umetnikov gradijo kritičen odnos do aktualnih 
umetniških gibanj in življenja nasploh. Dijaki poleg tega ohranjajo kritično držo do 
ustvarjalnosti in družbe in si prizadevajo vključiti umetnost v način izražanja ter 
delovanja v družbi. 
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ff MentorICa:  
DANICA KRIŽANIČ MÜLLER

ff Št. srečanj, Št. ur: 70 UR

ff Št. udeleženCev: 15

Delavnica je potekala vse šolsko leto, to je od začetka oktobra 2016 do konca maja 2017, 
in sicer vsak petek od 17.30 do 19.00 v učilnici 2L1 na šoli. Začenjali smo z branjem del 
avtorjev, ki niso na šolskem programu, v glavnem sodobnejših. Ustvarjalnemu branju je 
sledilo pisanje. Zaključili smo z branjem naših zapisov in s pogovorom o njih.
Prvi rezultati našega dela so se pokazali že na dijaškem Prešernovem natečaju v februarju 
2017, na katerem so sodelovali tudi člani literarne delavnice: dijak Dominik Milotić je za 
svojo kratko prozo dobil drugo nagrado za literaturo, dijakinje Lara Šalamun, Kaja Božnik 
in Lea Diana Dajčman pa so si delile tretjo. Tudi prvonagrajenka Alja Grlica je bila nekaj 
časa članica naše literarne skupine.
Aprila 2017 smo izdali literarni zbornik II. gimnazije Maribor z naslovom Tvoji prsti držijo 
le občutek, v katerem je s svojimi pesmimi, prozo in dramskim odlomkom sodelovalo deset 
mladih avtorjev. Zbornik je grafično oblikovala dijakinja Mia Sinovec, tudi naslovnica in 
ilustracije so njeno delo. Literarni zbornik smo 25. aprila 2017 tudi predstavili na literarnem 
večeru, ki ga je vodila dijakinja Ema Beranič. Predstavitev je bila ob sedmih zvečer v 
učilnici 2L1. Branje mladih pesnikov in pisateljev smo pospremili z glasbo. Zala Kralj nam 
je ob spremljavi kitare zapela dve pesmi, dve skladbi pa sta zaigrali mladi violinistki Karla 
Topolko in Urška Šumek. Večer smo zaključili s pogovori ob domačem pecivu in soku.
20. aprila 2017 smo popoldne že tradicionalno sodelovali na Srednješolskem literarno-
glasbenem maratonu na Grajskem trgu v Mariboru. Na tem nastopu smo bili ena redkih 
srednjih šol, katere dijaki so v celoti brali lastno avtorsko poezijo in prozo.
Sodelovali smo tudi na srednješolskem natečaju za najboljši haiku v slovenskem jeziku 
(Gimnazija Vič Ljubljana). V njihovem zborniku so bili objavljeni haikuji naših dijakinj 
Lare Šalamun in Lee Diane Dajčman.

ff oCena uspeŠnostI
Sama težko ocenjujem svoje delo, pri taki vrsti dejavnosti ga tudi ni mogoče neposredno 
meriti. Naši bivši dijaki in člani literarne delavnice se že vrsto let uveljavljajo kot uspešni 
avtorji, uredniki, esejisti, kritiki in prevajalci v slovenskem literarnem prostoru. Letos je 
dobil naš lanski literarni zbornik In svet se ponastavi priznanje na festivalu Transgeneracije 
v Cankarjevem domu v Ljubljani.

LITERARNA DELAVNICA
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ff MentorICa: ANA POŽGAN

ff Št. srečanj, Št. ur: 26, 52

ff Št. udeleženCev: 19

V tem šolskem letu je na ure matematičnega krožka za 1. letnik prihajalo približno 19 
dijakov, ki v matematiki vidijo bolj umetnost in konjiček kot pa obveznost, ki jo nalaga 
matematični učitelj. Srečevali smo se z različnimi matematičnimi problemi, ugankami ter 
drugimi računskimi nenavadnostmi. Dijaki so tako dobili priložnost razvijati intuitivno 
mišljenje in se naučili uporabiti svoje znanje v zahtevnejših matematičnih izzivih.
Namen matematičnega je krožka je predvsem spodbujati zanimanje in navdušenje 
o matematiki v prijaznem, sodelovalnem okolju in se tako uspešno pripraviti na 
matematična tekmovanja, ki potekajo v drugi polovici šolskega leta. Z reševanjem 
matematičnih tekmovalnih nalog na ponedeljkovih tedenskih srečanjih so dijaki utrdili 
poglobili svoje matematično znanje. Posebno pozornost smo posvetili matematično 
korektnemu zapisovanju idej in zamisli dijakov ob tekmovalnih nalogah. Te naloge so 
namreč precej drugačne od tiste matematike, ki jo običajno srečujemo pri pouku. 
Ob koncu šolskega leta se bo ekipa štirih dijakov, ki so na državnem tekmovanju iz 
znanja matematike pokazali največ, udeležilo mednarodnega tekmovanja Mathematical 
Grammar School Cup 2017 v Beogradu, kjer se bodo s svojimi sovrstniki iz približno 15 
držav preizkusili v matematiki, fiziki in informatiki.

ff oCena uspeŠnostI
Redni udeleženci matematičnega krožka so praviloma med dijaki prvih letnikov zasedali 
višja mesta na tekmovanju iz matematike. 
Naš letošnji izkupiček je tako osvojenih 15 bronastih priznanj, 8 srebrnih in 3 zlata 
priznanja na tekmovanju srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja.

MATEMATIČNI KROŽEK ZA 1. LETNIK
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ff MentorICI:  
JELKA VOGRINEC, TATJANA SIMONIČ

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

ff Št. udeleženCev: 3

MATEMATIČNI KROŽEK ZA 2. LETNIK

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

ff oCena uspeŠnostI
Matematični krožek nudi dijakom možnost razširiti in poglobiti znanje, ki ga pridobijo pri 
rednem pouku. Vedno se najde nekaj dijakov, ki si krožek izredno želijo. Vsi trije dijaki so 
obiskovali tudi celoletne priprave iz matematike na FMF v Ljubljani in na njih pridobili veliko 
dodatnega znanja, ki je pripomoglo k temu, da so bili na državnem tekmovanju izredno uspešni. 
Čeprav je termin, ki bi ustrezal večini zainteresiranih dijakov, vsako leto zelo težko najti, je s 
krožkom smiselno nadaljevati, da izkoristimo in razvijemo nadarjenost mnogih naših dijakov.

ff Mentor: DAVID GAJSER

ff Št. srečanj, Št. ur: 24, 50

ff Št. udeleženCev: 14 

MATEMATIČNI KROŽEK ZA 3. LETNIK
Dijaki letošnje generacije tretjih letnikov so v preteklih letih pokazali veliko talenta in dosegli 
dobre rezultate na tekmovanjih iz matematike. Zato smo letošnji krožek povezali z državnimi 
pripravami dijakov na mednarodno matematično olimpijado. Spremljali smo namreč 
snovi, ki so se obravnavale na pripravah v Ljubljani, in jih utrjevali ter nadgrajevali. Krožek 
je bil odprt tudi za dijake ostalih letnikov naše gimnazije. Dotaknili smo se veliko področij 
tekmovalne matematike, med drugim smo obravnavali neenakosti, geometrijske probleme, 
indukcijo, kombinatorične probleme, funkcijske enačbe. Veliko časa smo posvetili zabavnim 
kombinatoričnim igram. Od zimskih počitnic naprej smo poseben poudarek dali pripravi na 
matematično tekmovanje Kenguru ter matematično tekmovanje za Vegovo priznanje. Reševali 
smo naloge s starih tekmovanj in se pogovarjali o rešitvah ter idejah v ozadju.

ff oCena uspeŠnostI
Krožek je bil zelo uspešen. Redni obiskovalci so napredovali v poznavanju matematičnih vsebin 
in sposobnosti reševanja matematičnih problemov. 
Uspešnost se vidi tudi iz rezultatov tekmovanja za Vegova priznanja: krožek je obiskovalo 
7 prejemnikov zlatega Vegovega priznanja, od tega dva državna prvaka.
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ff MentorICa: POLONA VEHOVAR

ff Št. srečanj, Št. ur: 35, 70

ff Št. udeleženCev: 20

ff MentorICa: BARBARA KOVŠE

ff Št. srečanj, Št. ur: 18 ur  
(9 ur priprav za 1. letnik, 9 ur priprav za 
2. in 3. letnik)

ff Št. udeleženCev: 147

ff MentorICa: ALENKA NOVAK

ff Št. srečanj, Št. ur: 10, 10

ff Št. udeleženCev: 10

MODEL UNITED NATIONS (MUN)

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA – EPI LESEPREIS

NEMŠKI KROŽEK

MUN na šoli poteka že vrsto let. Letos smo bili s številom udeležencev zelo uspešni, saj se 
je kluba udeležilo kar 20 dijakov.
Za cilj smo si zadali čim več konferenc, na katere smo se pripravljali vse leto. Pri tem nam 
je pomagala tudi zunanja mentorica Maša Mikič, ki je imela dve predavanji in pripravo na 
prvo konferenco.
Letos smo se udeležili konference v Ljubljani, na Ptuju ter v Beogradu. Naši dijaki so bili 
zelo uspešni, kljub temu da so bili nekateri šele začetniki.

ff oCena uspeŠnostI: 5

Cilji in namen sodelovanja pri nemški bralni znački so predvsem širjenje in poglabljanje 
znanja nemškega jezika, spoznavanje književnosti nemško govorečih narodov v izvirniku, 
zvišati priljubljenost branja v nemškem jeziku, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja 
s področja tujega jezika, privzgojiti mladim pozitivi odnos do knjige ter pri njih vzbuditi 
voljo do branja nasploh.
V letošnjem šolskem letu se je tekmovanja iz nemške bralne značke udeležilo kar 147 
dijakov. Tekmovali so lahko dijaki 1., 2., in 3. letnikov – vsak letnik pa je imel predpisani 
svoji dve knjigi. Priprave so potekale 1-krat tedensko (ob ponedeljkih v učilnici 2-D-1) od 
14.30 do 15.30 (od oktobra 2016 do marca 2017). Na pripravah smo temeljito analizirali 
predpisane knjige za bralno značko.
Uspehi in rezultati tekmovanja:
Od prijavljenih kandidatov jih je 43 osvojilo zlato priznanje in 63 srebrno priznanje.

V sklopu nemškega krožka smo se pripravljali tudi za vodenje po Mariboru. Krožek so 
obiskovali dijaki 2. in 3. letnikov. Svoje znanje so že tudi uporabili, ko so dijake z gimnazije 
iz Lipnice popeljali po mestu in jim v nemščini razkazali znamenitosti. Naslednje leto pa 
bodo razkazali znamenitosti dijakom iz Nemčije; izmenjavo z njihovo gimnazijo poteka že 
več let.

ff oCena uspeŠnostI
Krožek pripomore k spoznavanju Maribora in njegovih znamenitosti. Dijaki si pridobijo 
besedišče na temo in tako lahko vodijo različne goste po Mariboru.



ff MentorICa: NATALIJA R. ČRNČEC

ff Št. srečanj, Št. ur: 20, 80

ff Št. udeleženCev: 27

V letošnjem letu smo raziskovali možnosti kreativnega ustvarjanja skozi motiv pokrajine. 
Raziskovanja krajine smo se lotili na več načinov od realistične, poenostavljene do 
fantazijske. Skozi delo smo si zastavljali različne likovne probleme povezane z likovnimi 
tehnikami, oblikovnimi načeli ter s samo izpovednostjo. Skozi ustvarjalni proces smo 
se ukvarjali z realistično krajino, značilnostmi spuščenega ali dvignjenega horizonta ter 
poudarjene vertikalne ali horizontalne kompozicije. Posebej smo se posvetili motivu 
neba, beli pokrajini, stilizirani pokrajini in ekspresionistični pokrajini. Leto zaokrožamo s 
skupinsko intervencijo gestualne krajine in zaključno likovno razstavo.
Ob zastavljenem programu smo se vključevali v različne dejavnosti šole in jih likovno 
obogatili (kostanjev piknik, veseli december, Prešernov natečaj, kulturni maraton …). 
Svojo ustvarjalnost smo uresničevali tudi skozi sodobne pristope v likovni umetnosti 
(performansi). Posebej smo še veseli realizacije samostojne razstave Neže Kokol z 
naslovom Iskanje izgubljenega.

ff oCena uspeŠnostI
Program ocenjujem kot uspešen.

LIKOVNA DELAVNICA
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ff Mentor:  
GORAZD BERANIČ S. & zunanji sodelavci 

ff Št. srečanj, Št. ur: 24

ff Št. udeleženCev: 21  
(20 - dijaki II. gimnazije, 1 zunanji) 
OBČINSTVO: 2 predstavitvi; udeležba na 2 
festivalih – okrog 600

PAZI, SNEMAMO!  
(FILMSKA PRODUKCIJA)

ff 7. IZdaja FIlMsKe Šole
Letošnja izvedba je ponudila 4 kratke igrane filme: Obljubim, drama, Kreten, komedija; 
Mačja karma, srhljivka, Lapsuz, mokumentarec. Na videodelavnici v Celju so dijaki posneli 
dramo Križev pot, parodija.
Projekcije: premiera 11. 5. 2017, 170 ljudi, udeležba na 2 filmskih festivalih
Sodelovanja-tekmovanja: Dififest 2016, Videomanija (maj 2017)

ff nagrade:
ff Prešernov natečaj (2. nagrada Drugsuz)
ff Finale Videomanije 2017 (Drugsuz)

ff oCena uspeŠnostI
Nadpovprečna tehnična raven, opazno izboljšanje igre, najboljše filmsko leto po sezoni 
2013/14.
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ff Mentorja:  
Zborovodja: VILJEM BABIČ, prof., 
Korepetitor: TARA HORVAT, prof.

ff Št. srečanj, Št. ur: 58, 170

ff Št. udeleženCev: 54

MLADINSKI PEVSKI ZBOR  
II. GIMNAZIJE MARIBOR

Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor je v šolskem letu 2016/17 upravičil zastavljene 
cilje in sezono več kot uspešno zaključil. Pričela se je z vsakoletnimi septembrskimi 
avdicijami, na katerih smo pridobili nove pevce. Nadaljevali smo s študijem novega 
koncertnega, tekmovalnega in hkrati božično-novoletnega programa v mešani zasedbi. 
V prazničnem času smo izpeljali štiri novoletne koncerte ter do zadnjega sedeža 
napolnili Amfiteater Druge. V mesecu januarju smo izpeljali podaljšane vikend priprave 
s 'tekmovalno' ekipo in v celoti utrdili koncertni program ter zapeli na humanitarnem 
koncertu 'Innerwheel' kluba Maribor. Veliko je bilo tudi pevskih sobot, saj se je približeval 
odhod na mednarodno zborovsko tekmovanje. 
V mesecu marcu smo se udeležili mednarodnega zborovskega tekmovanja 'Musica Festa 
Florence' v Firencah, Italija, in tekmovali v dveh kategorijah; v mešani kategoriji do 
21 let in v ljudski kategoriji. Prejeli smo dve zlati plaketi in obakrat naziv zmagovalca 
kategorije. Za skladbo Tadeje Vulc Pa ne pojdem prek poljan smo prejeli nagrado za najboljšo 
izvedeno sodobno skladbo in koreografijo. Baritonist Boštjan Petek je prejel nagrado za 
prepričljivo odpet solo v ljudski skladbi Koroška ljubezen Damijana Močnika. Zborovodja 
Viljem Babič je prejel nagrado za najboljšega dirigenta tekmovanja. Tako smo postali 
absolutni zmagovalci tekmovanja in prejeli še posebno nagrado mesta Firenc 'Il Giglio 
di Firenze'. Takoj zatem smo izpeljali celovečerni letni koncert v Kazinski dvorani SNG 
Maribor. Nepozaben je občutek stoječih aplavzov, ki povedo, da delamo dobro. Sezono smo 
zaključili z nastopom na svečani podelitvi ključev II. gimnazije Maribor v dvorani Union in 
s proslavo ob dnevu državnosti. 

ff oCena uspeŠnostI
Pevsko sezono 2016/17 smo izpeljali odlično in absolutno presegli cilje. Z mnogimi 
koncerti in nastopi smo navdušili zbrane poslušalce tako doma kot v tujini. Letošnji letni 
koncert nam bo ostal za vedno v spominu. Zbor se je neverjetno povezal in želimo si, da 
nas naslednja sezona popelje še kam po Evropi. Pevke in pevci, pridružite se nam! 
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ff Mentorja: NUŠA MAVER, 
v sodelovanju z IŠ MED NEBOM IN 
DOLINO (MATJAŽ VEHOVAR)

ff Št. srečanj, Št. ur: 9, 50

ff Št. udeleženCev: 11

PLANINSTVO IN BIVANJE V NARAVI

Program Planinstvo in bivanje v naravi smo izvajali v sodelovanju z IŠ Med nebom in 
dolino. Ob praktičnih vsebinah smo v program vključili tudi nekaj teoretičnih osnov, ki 
so ključne za varno izvajanje aktivnosti. Tako smo na začetku leta izpeljali predavanje o 
ustrezni planinski opremi ter varnosti v gorah. Temu je sledil 3-dnevni pohod čez Pohorje, 
ki se je izkazal za zelo uspešnega. O doživetju smo pisali tudi v Borcu. V naslednjem 
mesecu smo se odpravili na Boč. Skupina dijakov je bila še bolj številčna. V zimskem času 
smo na šolo povabili zunanjega predavatelja. Tema predavanja so bile zimske nevarnosti 
v gorah, predstavil je tudi zimsko planinsko opremo, ki smo jo ob koncu lahko praktično 
preizkusili. Februarja smo organizirali izlet v neznano, a udeležba dijakov ni bila tako 
številčna kot v prejšnjih akcijah. Pot nas je vodila do slapa Šumik. Naslednja načrtovana 
aktivnost je bil marčevski pohod na Trdinov vrh, toda zaradi slabega vremena smo ga 
morali odpovedati. Aprila smo se podali po poteh Rakovega Škocjana. Akcija, kjer smo 
želeli povezati plezanje in pohodništvo ter spoznati delo GRS, je zaradi premajhnega 
interesa odpadla. Zaključno akcijo smo izpeljali z junijskim pohodom v visokogorje. 
Ogledali smo si Potočko zijalko ter osvojili vrh Olševe. Dijaki, ki jih je čez leto planinstvo 
navdušilo, so imeli možnost da se pridružijo tudi planinskemu taboru, ki je potekal od 
8. do 15. julija. Obveščeni bodo tudi o vseh izletih, ki jih organiziramo v PD Drava Maribor.

ff oCena uspeŠnostI: 3 

(program je bil dobro zastavljen, a številnih aktivnosti zaradi pomanjkanja interesa 
dijakov žal nismo mogli izpeljati)
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ff MentorjI:  
IVAN LORENČIČ, MATEJA KRUMPAK, 
GORAZD BERANIČ SENEGAČNIK, SVIT 
VURBERŠKI, PETRA ČEH, TONI KLIS, 
BORIS SVETEL, DRAGO MEGLIČ, DANICA 
KRIŽANIČ MÜLLER, MARY ELLEN 
RAMASIMANANA VIRTIČ

ff Št. srečanj, Št. ur: 36, 80

ff Št. udeleženCev: okrog 1200

POMLAD NA II. GIMNAZIJI MARIBOR

Pomlad na II. gimnaziji Maribor je sklop glasbenih, filmskih, gledaliških, plesnih, literarnih 
dogodkov in predavanj, ki so namenjena predvsem dijakom, učiteljem ter staršem ter tudi širši 
mariborski in okoliški javnosti. V času od 20. marca do 23. maja se je tako zvrstilo 26 različnih 
dogodkov. Pomlad se je letos začela s koncertom Mešanega mladinskega pevskega zbora II. 
gimnazije Maribor in navdušila prepolno Kazinsko dvorano.
Ponedeljki so že tradicionalno namenjeni potopisnim predavanjem. Razvrstila so se v 
naslednjem vrstnem redu: Katarina Trstenjak in Boštjan Selinšek: vGani, ki sma bla?, Žiga 
Brdnik: Devet reportažnih krogov moderne Indije, mag. Ivan Lorenčič: Gruzija in Armenija – 
(ne) odkrita bisera, zaključila pa se je s potopisom Andreja Pulka: Z avtom do Mongolije in nazaj.
Sredina predavanja so bila strokovno naravnana. Gostili smo doc. dr. Marka Gosaka, dr. Andreja 
Natererja, dr. Francija Lazarinija in dr. Matejo Ratej.
V okviru srečanja z znanimi drugogimnazijci smo gostili Tino Vrbnjak, Polono Hercog, Davida 
Hojnika, dr. Andraža Stožerja in Simona Rečnika.
Na gledališkem področju so bile predstave Alica v čudežni deželi English Student Theatra, Živa 
bodala Alamuta gledališča Druga scena, Leto XXXX gledališča Gnosis ter predstava Občinstvu.
Glasbeno dogajanje je zaznamoval koncert Drug'orkestra. Zanimiva je bila gledališka 
predstavitev dijakov iz bivših jugoslovanskih republik, ki obiskujejo program Mednarodna 
matura, ter njihova predstava Revizor. 
Odprli smo razstavo Rdeči seznam rastlin Slovenije, razstavo Matica Gselmana ter instalacijo 
Neže Kokol.
V okviru Pomladi na šoli potekajo tudi tradicionalne prireditve, kot so predstavitev literarnega 
zbornika, praznik glasbe ter Dan frankofonije. Pomlad je v začetku marca zaznamoval tudi 
Droogstock.
Vrhunec dogajanja je zagotovo Kulturni maraton, ki mu sledi še Spring festival, kjer se mladi iz 
12 držav družijo in ustvarjajo v različnih delavnicah.
Prireditev se je udeležilo veliko obiskovalcev, poleg sedanjih dijakov tudi precej nekdanjih, veliko 
staršev in nasploh občanov Maribora in okolice. Vse to nakazuje, da je program dobro zasnovan 
in zanimiv tudi za širši prostor. 

ff oCena uspeŠnostI: ODLIČNO
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ff Mentor:  
GORAZD BERANIČ SENEGAČNIK;  
tehnična podpora: JANI KANCLER 

ff Št. srečanj, Št. ur:  
20 (NOVEMBER 2016-MAJ 2017); 80 ur

ff Št. udeleženCev:  
8. DROOGSTOCK: 8 DIJAKOV - ORGANIZATORJEV, 12 DIJAKOV TEHNIČNA 
EKIPA; 300 OBISKOVALCEV, VODITELJA EMA BERANIČ&NIK OSMANČEVIĆ 
7. GLASBENI VEČER Z/S … TABU: 200 OBISKOVALCEV, VODITELJICI 
JASMINA PAUNOVIĆ IN SARA REPNIK; TEHNIČNA PODPORA: 3 DIJAKI 
17. KULTURNI MARATON: 8 DIJAKOV ORGANIZATORJEV, 12 DIJAKOV 
TEHNIČNA EKIPA, 550/600 OBISKOVALCEV NA PRIREDITVI

ff sKupaj: 40 AKTIVNIH DIJAKOV, OKROG 1100 OBISKOVALCEV 

POP&ROCK ZGODBE

Pop&rock zgodbe so 'srednja šola rock'n'rolla' - organizacije, ustvarjanja in druženja na šoli 
z rock in s pop glasbo; so 3 tradicionalne večje glasbene prireditve.
Presežki letošnjega Droogstocka: sami tuji bendi, velika udeležba domačih dijakov, dober 
program; žanrsko pestra glasba; minusi – nobenega 'šolskega' benda.
Videoreportaža: http://www.druga.si/utrinki/video/2016/8-droogstock/155/

Glasbeni večer z/s … skupinoTabu. Akustična izvedba, improvizacija, divje misli, srednje 
razpoloženi gostje, zagnani moderatorki.
Več: http://www.druga.si/utrinki/video/2016/glasbeni-vecer-s-skupino-tabu/153/

Kulturni maraton: nori vrhunec Siddharta, nato krepek upad zagona in obiska; obetajo se 
spremembe na naslednjem/naslednjih maratonih …
Preverite: http://www.druga.si/utrinki/video/2016/kulturni-maraton-2017/159/

ff oCena uspeŠnostI
Droogstock je presegel lanskega, glasbeni večer povprečen, maraton neizenačen, a glede 
na obisk vsekakor rekordno leto – okrog 1100 obiskovalcev je skoraj nemogoče preseči.
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ff MentorjI: ALENKA MIKLAVC 
Notranji in zunanji sodelavci: VILI BABIČ, 
GORAZD BERANIČ SENEGAČNIK, 
NATALIJA ROJC ČRNČEC, DRAGO MEGLIČ, 
VILI PODGORŠEK, BORIS SVETEL, 
MAJA SAVORGNANI, DANICA KRIŽANIČ 
MÜLLER, MARJAN ŠENICA, NINA ŠULIN

PREŠERNOV NATEČAJ

Natečaj je trajal od 1. 12. 2016 do 20. 1. 2017. 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 in v časopisu Borec ter izdali 
literarni zbornik; svoje stvaritve so prebrali dijaki. Nagrajenci so prejeli knjižne nagrade in 
priznanja. 

ff oCena uspeŠnostI
Izjemni prispevki, odličen scenarij in izvedba proslave pričajo o vsestranski in ustvarjalni 
dejavnosti v okviru Prešernovega natečaja.

ff MentorICa: MATEJA KRUMPAK

ff Št. srečanj, Št. ur: 4, 8

ff Št. udeleženCev: PREKO 600

POTOPISNA PREDAVANJA

V okviru potopisnih predavanj na Drugi smo v letošnjem šolskem letu v času Pomladi na 
Drugi izvedli 4 potopisna predavanja. 
Prvo predavanje sta izvedla bivša drugogimnazijka Katarina Trstenjak in Boštjan Selinšek 
in nas že v naslovu vprašala vGani, ki sma bla? Predstavila sta šestmesečno delovno 
potovanje po tej afriški državi.
Naslednje predavanje je pripravil prav tako bivši drugogimnazijec Žiga Brdnik, ki je 
decembra 2016 obiskal Indijo. Predstavil je devet reportažnih krogov moderne Indije ter 
zelo nazorno predstavil velike socialne razlike v tej državi.
Ravnatelj, mag. Ivan Lorenčič, nas je popeljal v Gruzijo in Armenijo ter mladim na srce 
položil, da naj čim več potujejo.
Zadnje predavanje je imel Andrej Pulko, popotnik, ki skrbno načrtuje vsako svoje 
potovanje, in nas z avtom odpeljal do Mongolije in nazaj. 
Tudi letošnja predavanja so bila izjemno dobro obiskana. Želimo si, da bi tako nadaljevali 
tudi v prihodnje.

ff oCena uspeŠnostI: ODLIČNO

ff Št. srečanj, Št. ur: Okrog 150 UR

ff Št. udeleženCev: Od 50 do 100 (udeleženih dijakov)
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ff Mentorja:  
Vodji: MITJA OSOJNIK in 
ALEKSANDER KELENC,  
sodelujoč mentor: ALJAŽ JEROMEL

ff Št. srečanj, Št. ur: 32, 96

ff Št. udeleženCev: 20

PROGRAMERSKI KROŽEK - BANDA
Programerski krožek, ki ga neuradno nazivamo kar Banda, vse od svojega začetka 
predstavlja okolje, v katerem lahko nova znanja pridobivajo vsi dijaki, ki jih zanima 
programiranje. Poučujemo programski jezik C++, ki je eden izmed bolj univerzalnih jezikov. 
Zaradi podobne sintakse, kot jo imata modernejši C# ali Java, je kasnejši prehod na drug 
programski jezik enostavnejši. Ker je C++ objektno orientiran jezik, lahko poučujemo osnove 
in naprednejše metode programiranja brez vmesne menjave jezika. S prihodom zunanjega 
mentorja Aleksandra Kelenca v začetku šolskega leta se je močno zvišal nabor znanj, ki 
jih lahko nudimo, saj ima Aleksander neprecenljive izkušnje z reševanjem tekmovalnih 
nalog, s tekmovalno logiko in z algoritmi, ki so potrebni za njihovo reševanje. Tako učimo 
vse, od začetnikov, ki še nikoli niso programirali, do izkušenih dijakov, ki se pripravljajo na 
mednarodna tekmovanja.
V začetku šolskega leta dijake razporedimo v skupine glede na predznanje. Tisti, ki še niso 
programirali, pričnejo z osnovami, ostali svoje znanje nadgrajujejo. Rdeča nit poučevanja v 
krožku je priprava na tekmovanja iz programiranja. Tekmovanja potekajo v 3 težavnostnih 
skupinah:
1. skupina zahteva le osnovno znanje programiranja,
2. skupina zahteva obsežnejše znanje programiranja,
3. skupina je primerna za tekmovalce, ki obvladajo zahtevnejše programerske in 
algoritmične prijeme.
V šoli vsako leto pod okriljem ACM organiziramo šolsko tekmovanje iz programiranja. Glede 
na dosežen rezultat se dijaki kasneje na državnem tekmovanju, ki ga ločeno organizirata 
ACM in ZOTKS, razporedijo v ustrezno težavnostno skupino.
Zadnjih nekaj let opažamo osip dijakov, ki jih programiranje zanima oziroma zelo zgodaj 
izgubijo interes za učenje. Eden izmed dejavnikov je najverjetneje pomanjkanje motivacije, 
saj uspešnost na tekmovanjih nima zadostnega vpliva. Posledično bomo v prihodnjem letu 
poleg priprav na tekmovanja pričeli s poučevanjem programiranja na bolj praktičnem nivoju, 
kot je recimo delo z mikrokrmilniki Arduino, pisanje aplikacij z uporabniškim vmesnikom, 
izdelava spletnih aplikacij … S tem bomo skušali pritegniti večje število dijakov in zapolniti 
vrzel, ki trenutno zeva v slovenskem gimnazijskem programu, saj programiranje vidimo kot 
vsestransko veščino prihodnosti.

ff oCena uspeŠnostI
Uspešnost je možno ovrednotiti na več načinov, opisal bom dve metriki, ki se mi zdita 
pomembni. Iz vidika rezultatov na državnem nivoju smo z delom zadovoljni. Dveh državnih 
tekmovanj se je udeležilo 10 dijakov, prejeli so 1 zlato priznanje, 8 srebrnih priznanj, 2 dijaka 
se bosta udeležila mednarodne računalniške olimpijade. Iz vidika števila dijakov, ki se krožka 
udeležujejo redno, si želimo, da bi bile številke višje. Z aktivno promocijo programiranja 
pri pouku informatike v 1. letniku smo v pričetku šolskega leta uspeli zbrati večje število 
interesentov, ki so pa žal po nekaj tednih prenehali z obiskovanjem krožka. Kot potencialno 
rešitev vidimo širši nabor vsebin, opisan v zadnjem odstavku opisa aktivnosti.
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ff MentorICI:  
BARBARA BEDENIK, BARBARA KOVŠE

ff Št. srečanj, Št. ur: Individualno, 
odvisno od obiskane oz. sodelujoče 
organizacije

ff Št. udeleženCev: Prostovoljsko delo 
je opravljalo 115 dijakov.

PROSTOVOLJSTVO NA II. GIMNAZIJI – 
DRUGA DRUGIM

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

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 
Besenjaka, OŠ bratov Polančič, OŠ Bojana Iliha;

ff Zavetišče za živali;
ff Slovenska filantropija.

Sodelujemo tudi po dogovoru s pomoči potrebnimi posamezniki.

ff načInI dela
V začetku šolskega leta na šoli pripravimo predstavitveno srečanje, na katero so povabljeni 
mentorji iz naštetih organizacij. Dijaki se odločijo za določeno organizacijo in vse šolsko 
leto opravljajo delo prostovoljcev. V izbrani organizaciji njihovo delo spremlja mentorji.
Šola organizira samostojne akcije oz. projektne dejavnosti, ki jih povezujemo tudi s 
poukom.
V sodelovanju z VDC Maribor je 15 dijakinj in dijakov sodelovalo pri organizaciji 
nogometnega turnirja specialne olimpijade Slovenije - SOS Slovenije pod okriljem 
Nogometne zveze Slovenije (oktober 2016).
Ob svetovnem dnevu živali smo organizirali dobrodelno akcijo zbiranja stvari za Zavetišče 
za živali Maribor (oktober 2016).
V sodelovanju s ŠOUM Maribor smo ob svetovnem dnevu boja proti virusu HIV 
drugogimnazijcem delili informativno gradivo, rdeče pentljice in kondome (1. december 
2016).
V februarju 2016 smo organizirali enotedenski računalniški tečaj in tečaj nemškega 
jezika za starejše. Dijaki so bili v vlogi učiteljev, vsaki dan se je delavnic udeležilo 25 do 30 
tečajnikov.

ff oCena uspeŠnostI
Delovanje prostovoljstva na šoli lahko ocenimo kot uspešno.



32

II. GIMNAZIJA MARIBOR

Šo
la

, k
i o

dp
re

 v
sa

 v
ra

ta

ff Mentor: MIRKO PEŠEC 

ff Št. srečanj, Št. ur:  
10 (delo je potekalo tudi preko spleta, 
saj so skupni termini problem), 21

ff Št. udeleženCev: 8

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

IKT na DGM smo zaradi sodelovanja v manjših skupinah, s katerimi je laže najti termin za 
komunikacijo, razdelili na posamezna področja (video, fotografija, programiranje, spletne 
storitve, prenosne naprave …). Skupini za video (vodi jo Patrik Rek) in programiranje 
(vodi jo Mitja Osojnik) zato v tem poročilu nista zajeti.
Dijaki te skupine so nadgradili obstoječa znanja in pridobivali nova znanja s področja 
informatike in računalništva. Nekaj je tudi področij, ki jih pri rednem pouku ni. Ukvarjali 
smo se tudi z uporabo novih tehnologij in programov. Izdelovali smo animacije (primer 
Krivulja pozabljanja https://goo.gl/vQ4WCm), 360° fotografije (primer https://goo.
gl/IKqLol), zemljevide (primer Maribor https://goo.gl/UMPYji), debatirali o uporabi 
mobilnih telefonov, v 3D-tehnologiji izdelovali gradnike za 'gradnjo' stavbe, testirali 
uporabo elektronskih vezij Arduino pri pouku in pri šolskih projektih, leteli smo s šolskim 
kvadrokopterjem.
Nekaj dijakov se je z delom na daljavo srečalo prvič. Prednost je neodvisnost od 
prostora (in časa). Po potrebi se lahko dobimo v virtualnem okolju tudi v živo, saj nam 
to omogočata naše okolje in uporaba mobilnih naprav. Uporabljali smo Hangouts in 
TeamViewer.
Gre za področje, ki se dnevno spreminja in posodablja, zato je treba novosti pred vpeljavo 
v prakso preizkusiti in ugotoviti, ali je za naše okolje in uporabo pri projektih primerno.

ff oCena uspeŠnostI
Tudi letos opažam, da se za dodatne aktivnosti odloča vedno manj dijakov. Tisti, ki pa se 
odločijo, naloge naredijo dobro in se pri izvajanju naloge trudijo biti samostojni. 
Odločam se o uvedbi projektov pri INF, ki bodo zastavljeni tako, da bodo lahko dijaki ta 
dodatna znanja vključili v projekte. To bi bilo dobro, kajti s tem bi o dodatnih aktivnostih 
na področju IKT posredno obvestili tudi ostale dijake.
Dijakov je bilo letos res manj, so pa zato naloge dobro uspele. Izdelki so dosegljivi na 
spletni strani.
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ff MentorjI: KATJA HOLNTHANER 
ZOREC, koordinatorica raziskovalne 
dejavnosti, ANDREJA KORENJAK, pomoč 
pri koordinaciji, Notranji mentorji: ANJA 
SOVIČ, BARBARA BEDENIK, BERNARDA 
DEVETAK, DRAGO MEGLIČ, GORAZD 
ŽIBERNA, HELENA RIHTAR, JANINA 
CURK, KATJA HOLNTHANER ZOREC, 
LIDIJA KODRIN, MAJA SAVORGNANI, 
MARIJA SAJKO, MARKO JAGODIČ, PETRA 
ČEH, SAŠA MIKIĆ, TAMARA MITHANS , 
TARA SINKOVIČ, TJAŠA LEPOŠA, TONI 
KLIS, ZDENKA KEUC

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Večina raziskovalnega dela (načrtovanje, izvedba, pisanje raziskovalne naloge) je 
potekala od septembra do februarja kot individualno raziskovalno delo dijakov pod 
vodstvom notranjih in zunanjih mentorjev. V začetku novembra smo se prijavili na 
regijsko srečanje mladih raziskovalcev Mladi za napredek Maribora. Do začetka februarja 
so dijaki s pomočjo mentorjev izdelali in oddali 57 raziskovalnih nalog in inovacijskih 
predlogov na kar devetnajstih raziskovalnih področjih. V marcu so sledili zagovori pred 
strokovnimi komisijami, aprila pa slovesna razglasitev rezultatov srečanja v Narodnem 
domu. Na Državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije se je uvrstilo 41 raziskovalnih 
nalog, od katerih se jih je kar 27 uvrstilo v drugi krog srečanja, ki je potekal 15. 5. 2017 v 
Murski Soboti. Na vsakem raziskovalnem področju se je po šest najboljših raziskovalcev z 
zagovorom naloge potegovalo za zlato priznanje. 
Kot vsako leto so tudi letos naši dijaki so s svojimi raziskovalnimi nalogami sodelovali na 
razpisu za Krkine nagrade. 

ff oCena uspeŠnostI
Letošnje raziskovalno delo lahko s 57 oddanimi raziskovalnimi nalogami ocenimo kot 
zelo uspešno. Rezultati kažejo tudi na visoko kakovost nalog, z več kot 8660 doseženimi 
točkami je bila II. gimnazija Maribor na regijskem srečanju Mladi za napredek Maribora 
najuspešnejša med mariborskimi srednjimi šolami, dijaki so dosegli 28 zlatih in 36 
srebrnih priznanj. Bili smo tudi najuspešnejši med slovenskimi srednjimi šolami, na 
Državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije so naši dijaki dosegli 10 zlatih in 17 
srebrnih priznanj. Pet naših dijakinj pa je za svoje raziskovalno delo prejelo tudi Krkino 
nagrado.

ff ZunanjI MentorjI: ANA PŠENICA, ANDREJA GORŠEK , BARBARA 
PETOVAR, BOŠTJAN VIHAR, DANIJELA URBANCL, ANDREJ IVANIČ, DOMEN 
VAUPOTIČ, IRENA PETRINIĆ, JASMINA KORENAK, LIDIJA ČUČEK, LUCIJA 
DEŽAN, MARTIN PASKVALE, MATJAŽ VOGRIN, MOJCA GRADIČ, SEBASTIJAN 
KOVAČIČ, SEBASTJAN HUŠ, SIMONA ŠKET ŽIBERNA, SUZANA URAN, TATJANA 
ROBIČ, VLASTA STAVBAR, DARJA PEČAR, BLAŽ PETEK, DARKO GORIČANEC

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

ff Št. udeleženCev: 81 dijakov, 19 notranjih in 23 zunanjih mentorjev
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ff Mentorja:  
MATJAŽ VEHOVAR, POLONA VEHOVAR

ff Št. srečanj, Št. ur: 20, 35

ff Št. udeleženCev: 70 dijakov + 
45 otrok z OŠ Gustava Šiliha Maribor

SOLY – SPECIAL OLYMPICS – 
SPECIALNA OLIMPIJADA

Dan SOLY (športni dan za otroke z OŠ Gustava Šiliha Maribor) je potekal 16. 6. 2017 in 
so ga v celoti organizirali dijaki, ki sodelujejo v projektu Uganda, pod vodstvom Matjaža 
Vehovarja in Polone Vehovar.
Aktivnosti so potekale v telovadnici, plesni dvorani in učilnici fitnes, kjer smo imeli 
delavnice za otroke. Otroke smo tudi peljali po šoli in jim predstavili kotiček Uganda, saj je 
bila letošnja tema Deček iz džungle.
Otroci OŠ Gustava Šiliha so pripravili posebno uvodno predstavitev, potem pa so se 
razdelili po skupinah in začeli z aktivnostmi.
Organizatorji smo zelo zadovoljni z dnevom in če bo možnost, bi ga organizirali še enkrat. 

ff oCena uspeŠnostI: 5

ff Mentor: VILJEM PODGORŠEK

ff Št. srečanj, Št. ur: 10, 60

ff Št. udeleženCev: 7

ŠOLSKO RAZSTAVIŠČE V AVLI ŠOLE

Organiziranih je bilo več razstav v avli šole. Najprej je potekal izbor prispelih kolekcij 
na Prešernov natečaj, nato pa smo skupaj z likovnimi in ostalimi deli pripravili razstavo 
nagrajenih izdelkov. Med več razstavami posebej navajam razstavo z naslovom Rdeči 
seznam rastlin Slovenije, ki sta jo pripravila Marjan Šenica in Ivan Papež. Razstava je bila 
pripravljena ob odprtju prireditev v sklopu projekta Pomlad na Drugi. Ob odprtju je o 
njenem pomenu spregovorila direktorica Zavoda za varstvo narave, enote Maribor, gospa 
Simona Kaligarič. 
V šolskem letu se je na razstavišču zvrstilo še več drugih prireditev.

ff oCena uspeŠnostI
Program je bil v celoti realiziran.
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ff MentorjI:  
TONI KLIS, BARBARA KOVŠE, 
TARA HORVAT

ff Št. srečanj, Št. ur: 5.– 9. 4. 2017

ff Št. udeleženCev: 150

FESTIVAL POMLADI –  
SPRING FESTIVAL

Festival je eden od vsakoletnih vrhuncev mednarodnega dogajanja na Drugi. Letos se 
ga je udeležilo 59 tujih dijakov iz 9 držav: s Švedske, Poljske, Slovaške, iz BiH, Italije, 
Izraela, Srbije, Makedonije in Nemčije, temu številu pa moramo seveda prišteti vse 
naše sodelujoče dijake. Skupno je bilo udeleženih okoli 150 dijakov. Festival pomeni pet 
pomladnih dni ustvarjanja v delavnicah, obiskovanja kulturnih prireditev, izletov, seveda 
pa tudi brez šolske (in še katere zasebne) zabave ne gre. Vsakoletni cilji festivala so: 
spoznavanje drugačnih kultur in običajev, sprejemanje drugačnosti, preseganje stereotipov 
in predsodkov, spodbujanje dijaške ustvarjalnosti in razvijanje jezikovnih kompetenc. 
Festival se je začel z odprtjem, na katerem so se predstavile gostujoče šole. Nadaljeval se je 
v dvodnevnih delavnicah, na katerih so dijaki skupaj ustvarjali na glasbenem, dramskem, 
plesnem, likovnem, fotografskem področju ter na področju improvizacije in animiranega 
filma. Na zaključni prireditvi v petek so se prikazali rezultati dela v delavnicah oz. končni 
izdelki. Festival se je zaključil s šolsko zabavo v petek zvečer in s celodnevnim izletom 
na Bled in dan pozneje v Piran. Festival pomladi – Spring festival je izjemna priložnost 
preseganja kulturnih in nacionalnih razlik ter prikaza ustvarjalnega potenciala mladih, ki 
vedno znova iskreno navduši nove in nove generacije dijakov, tako naših kot tujih.

ff oCena uspeŠnostI
Uspešno, možne so izboljšave.
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ŠOLA RAČUNALNIŠKEGA  
3D-MODELIRANJAff Mentor: ANEJ GOLČAR

ff Št. srečanj, Št. ur: 30, 52

ff Št. udeleženCev: 15 + 10

Šola računalniškega 3D-modeliranja je letos potekala že drugo leto. Lani je nastala v 
zavedanju, kako tovrstna znanja v današnjem času postajajo pomembna in zaželena. 
Glavno vodilo pri snovanju programa je iskanje načina, s katerim lahko znanja, ki na 
prvi pogled zvenijo zapleteno in tehnično, približamo tudi dijakom, ki jim sicer delo 
z računalnikom ni v posebno veselje in bi le želeli odkriti nov medij za izražanje svoje 
ustvarjalnosti, oz. dijakom, ki bi ta znanja potrebovali za nadaljnji razvoj na drugih 
področjih. V okviru dejavnosti so potekala tedenska srečanja, na katerih so začetniki 
spoznavali osnove izdelave 3D-modelov, 3D-tiska, fotomodeliranja, modeliranja 
razstavljivih in nerazstavljivih spojev ter predstavitve modela na dvodimenzionalni 
podlagi. Udeleženci so lahko znanja, ki so jih pridobili pri uri, utrdili in obnovili s pomočjo 
gradiva, ki je dostopno na naši spletni strani. Ob tedenskih srečanjih za začetnike je pod 
okriljem dejavnosti delovala tudi projektna skupina, ki so jo sestavljali lanski udeleženci 
izobraževanja, in ta se je ukvarjala predvsem s praktičnimi projekti, ki vključujejo 
izdelavo 3D-modelov. Skupina je pomagala tudi pri raziskovalnem delu in izdelavi učnih 
pripomočkov. V namene promocije šole in dejavnosti je nastal kratek animiran film, ki je 
dostopen na spletni strani dejavnosti (3d.druga.si).

ff oCena uspeŠnostI
Ocenjujem, da je krožek potekal še uspešneje kot lani. Dijaki, ki so vztrajali do konca, so 
bili zelo zadovoljni s količino uporabnega znanja, ki so ga prejeli v tako kratkem času. 
Ponovno smo dokazali, da lahko taka znanja na zanimiv način usvoji kdor koli, čeprav ga 
morda delo z računalnikom sicer ne veseli.
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ff Mentor: DRAGO MEGLIČ

ff Št. srečanj, Št. ur: OKROG 10 UR

ff Št. udeleženCev: XX

ŠOLSKI RADIO

Šolski radio se z novicami in obvestili o vsem dogajanju na šoli oglaša dvakrat tedensko, 
in sicer ob torkih in četrtkih ob 12.05. Je slušni medij za tiste, ki ne gledajo šolske spletne 
strani, ne spremljajo FB-profila šole ali obvestil na oglasnih deskah šole, včasih pa je tudi 
zadnja varovalka, da ne bi česa spregledali ali zamudili. Poslanstvo šolskega radia pa ni 
zgolj obveščanje, ampak tudi skrb za ohranjanje lepega slovenskega knjižnega jezika, ki 
ga mediji na sploh vse preradi zamenjujejo z različnimi pokrajinskimi pogovornimi ali 
narečnimi različicami jezika.

ff oCena uspeŠnostI
Radio je opravil svoje delo.

ff MentorICa: KARMEN KAUČIČ 
MAJA SAVORGNANI (lektorica) 
DRUGAOBLIKA (oblikovalec)

ff Št. srečanj, Št. ur: 200

ff Št. udeleženCev: 3

SPLETNI ČASOPIS

Do julija 2017 smo izdali 4 dvojne številke Spletnega časopisa II. gimnazije, v katerem o 
dogajanju na II. gimnaziji obveščamo starše drugogimnazijcev, osnovne in srednje šole iz 
Maribora in okolice ter širšo javnost. Prejemnikov, ki jim pošiljamo časopis, je vsako leto 
več; zdaj že okrog 3000.
Avtorji prispevkov so večinoma drugogimnazijci, ki poročajo, komentirajo in s svojega 
gledališča povzemajo dogodke, ki so kakor koli povezani z našo šolo. Prav tako so pod 
prispevki podpisani profesorji, ki kot mentorji poročajo o dosežkih s svojega področja. 
Zahvaljujemo se tudi vsem sponzorjem, o katerih lahko berete tudi v našem spletnem 
časopisu.

ff oCena uspeŠnostI
Projekt Spletni časopis ocenjujem kot odličen, saj imamo vedno več naslovnikov, ki jim 
mesečno pošiljamo časopis, in od naših bralcev prejemamo veliko pozitivnih odmevov.
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ff MentorICa: MIRJANA VUDLER 

ff Št. srečanj, Št. ur:  
10 srečanj za vsako stopnjo (40 ur)

ff Št. udeleženCev: 32

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE 
ZA ŠPANSKO BRALNO ZNAČKO

Na II. gimnaziji je marca potekalo tekmovanje za bralno značko iz španščine, 
poimenovano El Ratón de la Biblioteca. Tekmovanje je namenjeno vsem dijakom prvih, 
drugih, tretjih in četrtih letnikov, ki se želijo preizkusiti v branju knjig v španščini in želijo 
poglobiti svoje znanje 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 bila letos predpisana romana Billy Elliot in Colegas, za tretji in 
četrti letnik pa Tocando el vacío in Don Gil de las clazas verdes. 
Cilji in namen sodelovanja pri španski bralni znački so predvsem širjenje in poglabljanje 
znanja španščine, spoznavanje književnosti špansko govorečih narodov v izvirniku, zvišati 
priljubljenost branja v španskem jeziku, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s 
področja tujega jezika, privzgojiti mladim pozitiven odnos do knjige ter vzbuditi pri njih 
voljo do branja nasploh, ponuditi dijakom drugačen, svež, zanimiv in njihovi starosti in 
razvojni stopnji primeren način usvajanja jezikovnega znanja ter jim nenazadnje pokazati 
privlačnost in koristnost medkulturne komunikacije. 
Dijaki, ki se odločijo za sodelovanje pri bralni znački, najprej preberejo obe predpisani 
knjigi ter se v času od oktobra do marca posvetijo analizi prebranih del tudi s pomočjo 
različnih jezikovnih aktivnosti: bralno razumevanje, slušno razumevanje, poznavanje in 
raba jezika oz. besedišča nasploh, ustno izražanje ...

ff oCena uspeŠnostI
Preizkusa za špansko bralno značko se je udeležilo 21 dijakov prvih, drugih, tretjih in 
četrtih letnikov. Veliko je tudi dijakov, ki so predpisane knjige prebrali, vendar se iz 
različnih razlogov končnega preizkusa ni udeležilo.
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ff MentorjI: SIMONA KRAJNC,  
vodji programa KATARINA CAFNIK, 
MATEJ TRILAR

ff Št. srečanj, Št. ur:  
BORCI: 96, 190, TIGRICE: 120, 250

ff Št. udeleženCev: 40

BORCI IN TIGRICE

Borci in Tigrice so v tem šolskem letu izvajali redno vadbo trikrat na teden in se 
pripravljali na različne nastope in tekmovanja. Nastopili so na jesenskem pikniku za 
starše, informativnem dnevu ter na vseh košarkarskih in odbojkarskih tekmah znotraj 
šolskih športnih tekmovanj v okviru MŠŠ, ki smo jih organizirali na naši šoli. Ob novem 
letu in zaključku šolskega leta pa so izvedli nastop za starše in prijatelje Borcev in Tigric.
V sklopu svojih tekmovanj so se udeležili letnega preglednega tekmovanja v Dolu pri 
Hrastniku, državnega prvenstva šolskih skupin in državnega prvenstva, poimenovanega 
Slocheer open, ki je bilo letos v Mariboru. 

ff oCena uspeŠnostI
Uspešno leto.

ff Mentor: SAŠA MIKIĆ

ff Št. srečanj, Št. ur: 5, 22

ff Št. udeleženCev: 112

TEČAJ CESTNOPROMETNIH PREDPISOV

Tečaj cestnoprometnih predpisov na šoli izvajamo že 18 let. V preteklem letu ga je 
opravljalo 112 naših dijakov, ki so se tečaja udeležili v okviru 5 avtošol, ki so sprejele 
našo ponudbo za izvajanje tečaja oz. so imele dovolj prijavljenih kandidatov. Dijaki sami 
izberejo avtošolo, v kateri bi želeli opravljati tečaj CPP in praktične ure vožnje. 
Tečaj poteka v januarju v učilnicah avtošol.
Največ prijavljenih dijakov prihaja iz tretjega letnika, vse več pa se jih priključuje tudi iz 
prvih dveh letnikov. Dijaki spoznavajo teorijo CPP in simulirajo dogodke, ki se jim bodo 
dogajali v realnem prometu. Tečaj je vsa leta zelo dobro obiskan, dijaki pa po opravljenem 
tečaju dobijo tudi 20 OIV-ur.
Tečaj je uspešno opravilo vseh 112 dijakov.

ff oCena uspeŠnostI
Načrtovane aktivnosti smo v celoti opravili. 
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ff MentorjI: TOMAŽ PETROVIĆ;  
Zunanja: JAŠA DIMIČ, URŠKA KUR

ff Št. srečanj, Št. ur:  
27 vadb + 5 tekmovanj, 84

ff Št. udeleženCev: 46

ULTIMATE FRIZBI

V šolskem letu 2016/17 smo na II. gimnaziji Maribor izvajali treninge ultimate frizbija, in 
sicer v terminu od septembra 2016 do maja 2017. Opravili smo 27 vadb. Do januarja smo 
imeli termin ob sredah ob 15:15 do 16:45, nato pa smo dodali še dodaten termin v četrtek 
od 16:00 do 17:30. Povprečno se je treningov udeleževalo 20 dijakov, od tega 8 deklet. 
Vadba je potekala v šolski telovadnici in na prostem. 
Udeležili smo se štirih turnirjev Srednješolske ultimate lige. Vsi so potekali v Univerzitetnem 
športnem centru Leona Štuklja ob sobotah od 9:00 do približno 18:00, vsakega pa se je 
udeležilo približno 10 ekip.
Prvi (spoznavni) turnir je potekal 19. 11. 2017. Namen spoznavnega turnirja je bil, da se 
dijaki seznanijo z ultimatom in drugimi ekipami. Naučili so se osnov igre med samimi 
tekmami, potekale pa so tudi delavnice o športnem duhu, ki je v ultimatu izrednega 
pomena. Na turnir smo peljali 2 ekipi, ki sta zasedli 2. in 7. mesto. Drugi turnir je potekal 
14. 1. 2017. II. gimnazija je na turnirju imela 2 ekipi, ki sta dosegli 8. in 9. mesto. Tretji 
turnir je potekal 25. 2. 2017. Dosegli smo 1. in 6. mesto, pokazali pa tudi zelo dobro 
uporabo pravil in ročnih signalov, ki je bila tema tretjega ŠUL-turnirja. Zadnji turnir je 
potekal 1. 4. 2017. Uvrstili smo se na 1. in 5. mesto, na koncu pa smo dosegli tudi skupno 
zmago lige. Delavnice so tokrat potekale pod vodstvom ERIC-trenerjev (Early Recognition 
Is Critical), ki združuje informiranje o simptomih raka in ultimate frizbija. 
22. 4. 2017 smo se udeležili tudi državnega prvenstva za srednješolce v ultimate frizbiju. 
Potekal je v Športnem parku Pobrežje. Dijaki so prvič zaigrali na prostem na travi in 
zasedli 4. mesto. Z vadbo smo zaključili konec aprila. 

ff oCena uspeŠnostI
Glede na število sodelujočih in tekmovalne rezultate menim, da je bil program izpeljan več 
kot uspešno.
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VIDEOKROŽEK DRUGA TV
ff Mentor: PATRIK REK

ff Št. srečanj, Št. ur: 20, 60

ff Št. udeleženCev: 25

Druga TV se ukvarja z videoreportažami šolskih dogodkov, režiranimi posnetki ter s 
fotografiranjem šolskih dogodkov.
V letošnjem šolskem letu smo v krožku z videoposnetki pokrili več kot 20 
najpomembnejših dogodkov, s fotografijami pa vse šolske dogodke. Dijaki se aktivno 
vključujejo v vsa področja krožka - od fotografiranja, snemanja do novinarstva ter tudi 
montaže. Na srečanjih skupaj predebatiramo vsa vprašanja in morebitne napake ter se 
dogovorimo za razdelitev dela. 
Z dobro fotografsko in videoopremo delamo kakovostne posnetke, ki so bili uporabljeni 
tudi za aktualni promocijski film za informativni dan, pri katerem je v veliki meri pomagal 
član krožka Domen Leš. 
Naša oprema zajema vse od sodobnega fotoaparata do dodatne opreme, ki služi za 
osvetlitev in višanje kakovosti fotografij ter posnetkov. Uporabljamo najsodobnejši 
in najpopolnejši komplet programske opreme Adobe, ki v kombinaciji s hitrim 
multimedijskim računalnikom dijakom omogoča brezskrbno in hitro učenje. 
Izvedli smo tudi več intervjujev, med drugim tudi s skupino Siddharta, ki je nastopila na 
Kulturnem maratonu. 
Ob koncu šolskega leta izvajamo tudi končno strokovno ekskurzijo, katere namen je, da se 
učimo drug od drugega in da skupaj naredimo dober produkt.

ff oCena uspeŠnostI
Glede na to, da smo na fotografskem področju pokrili vse dogodke, z videom pa vse 
pomembnejše dogodke, smo lahko z letošnjim izkupičkom zelo zadovoljni. Kakovost se 
zelo hitro veča in veseli tudi dejstvo, da so posnetki zmontirani hitro po dogodkih, tj. da 
ne zaostajamo in da smo ažurni. Dobro se vključujejo tudi novinarji, prav na področju 
novinarskega dela pa imamo največ možnosti za napredek.
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ZGODOVINSKI STUDIO
ff Mentor: SAŠA MIKIĆ

ff Št. srečanj, Št. ur: 12, 132

ff Št. udeleženCev: 297

Zgodovinski studio organizira različna potovanja po deželah Evrope, in sicer so strokovne 
ekskurzije tako enodnevne kot večdnevne. Spoznavanje različnih dežel, podobnosti in 
različnosti dijakom omogoča širitev obzorij in pridobivanje novih znanj na neuraden 
način.
V mesecu decembru smo v okviru zgodovinskega studia pripravili enodnevne ekskurzije 
na Dunaj (141 dijakov), v Budimpešto (82 dijakov) in v Zagreb (42 dijakov). 
Med 9. in 14. aprilom smo se odpravili na ekskurzijo po evropskih institucijah. Obiskali 
smo Mastricht, Brugge, Gent, Antwerpen in Bruselj, kjer smo bili sprejeti pri evropski 
poslanki, mag. Tanji Fajon, nadaljevali pot do Luksemburga in Schengna in potovanje 
zaključili z ogledom Strasbourga.
Potovanja se je udeležilo 32 dijakov. 

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



TEKMOVANJA 
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ff MentorICa:  
KLAVDIJA KREMPL SLANA

ff Št. srečanj, Št. ur: 2,  
Koordinacija in organizacija tekmovanja: 
10 ur, Priprave na tekmovanje: 4 ure

ff Št. udeleženCev: 27

MEDNARODNO TEKMOVANJE 
'BEST IN ENGLISH'

ff MentorICa:  
KLAVDIJA KREMPL SLANA

ff Št. srečanj, Št. ur: Za priprave: 
3-krat REGIJSKO, 2-krat DRŽAVNO, 
Organizacija in izvedba šolskega 
tekmovanja: 5 ur; Organizacija in izvedba 
regijskega tekmovanja: 8 ur; Priprave na 
regijsko tekmovanje: 6 ur; Priprave na 
državno tekmovanje: 6 ur; Skupaj: 25 ur

ff Št. udeleženCev:  
54 (ŠOLSKO), 21 (REGIJSKO), 9 (DRŽAVNO)

ŠOLSKO, REGIJSKO, DRŽAVNO 
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE

V letošnjem šolskem letu smo našim dijakom prvič ponudili možnost sodelovati na 
mednarodnem spletnem tekmovanju iz znanja angleščine, t. i. Best in English, ki ga organizira 
Institute for Competencies Development na Češkem. Tekmovanje je zajemalo bralno in slušno 
razumevanje ter poznavanje in rabo jezika, raven znanja jezika od B1 do C1. Sodelovalo je 27 
dijakov 2. in 3. letnikov in je potekalo v šolski računalniški učilnici, saj gre za spletno tekmovanje, 
ki ga je istočasno reševalo 15701 tekmovalcev s 683 različnih šol iz 28 različnih držav s celega 
sveta. Po objavljenih rezultatih so nas s svojim obiskom počastili tudi krovni organizatorji 
tekmovanja, ki so našim najboljšim dijakom osebno podelili dosežena priznanja. 

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
Nina Štumberger (2. c) je dosegla izjemno 14. mesto, sledila sta ji Domen Leš (3. e) z osvojenim 
39. mestom in Nikita Arslanovski (2. š) z 220. mestom. Ostali dijaki so se uvrstili v 40 % 
najboljših. Kot šola smo se uvrstili na izjemno 4. mesto na svetovnem nivoju ter na 1. mesto 
med vsemi sodelujočimi slovenskimi šolami. 

V okviru aktivnosti, ki jih vsako leto načrtujemo in izvedemo profesorji angleščine, pripravimo 
in izvedemo šolsko tekmovanje, ki se ga je v letošnjem šolskem letu udeležilo 54 dijakov, ter 
tako izvedemo selekcijo za regijsko tekmovanje. To organiziramo na II. gimnaziji Maribor v 
sodelovanju z organizacijo IATEFL Slovenija in pokriva celotno podravsko regijo. Letos se ga 
je udeležilo 21 naših dijakov. Dijaki z dovolj dobrimi rezultati se nato udeležijo še državnega 
tekmovanja, ki vsako leto poteka v Ljubljani. Letos je na državni ravni tekmovalo 9 dijakov naše 
šole. V okviru aktivnosti smo izvedli tudi priprave na regijsko in državno tekmovanje. 

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
V kategoriji A1 (dijaki nacionalnih gimnazijskih oddelkov) se je najbolje odrezala Lucija Ivanuša 
s 14. mestom in zanj prejela srebrno priznanje, sledil pa ji je Jan Horvat s 17. mestom in prav 
tako srebrnim priznanjem. Bronasta priznanja so prejeli Domen Leš, Hana Viktorija Balan 
in Lara Veingerl. V kategoriji A2 (dijaki mednarodnih gimnazijskih oddelkov) se je najbolje 
odrezala Ana Časar, ki je dosegla 2. mesto in prejela zlato priznanje. Sledila sta ji Lan Oberžan 
s 6. mestom in srebrnim priznanjem ter Mihaela Denkovska z 10. mestom in bronastim 
priznanjem. 
V kategoriji C (dijaki 3. letnikov, ki se angleščine učijo kot drugega tujega jezika) pa se je odlično 
odrezala Kaja Kač, saj je dosegla 2. mesto in srebrno priznanje.
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ff MentorICa: HELENA RIHTAR

ff Št. srečanj, Št. ur: 15, 15

ff Št. udeleženCev: 80 (Priprav se 
je udeleževalo 10-20 dijakov, priprav na 
državno tekmovanje pa trije dijaki.)

TEKMOVANJE IZ ZNANJA 
O SLADKORNI BOLEZNI

ff MentorjI:  
ALENKA PRAPOTNIK ZALAR, KATJA 
HOLNTHANER ZOREC, VESNA HOJNIK;  
DOMEN VAUPOTIČ (zunanji)

ff Št. srečanj, Št. ur: 90 
ALENKA PRAPOTNIK ZALAR: 10, KATJA 
HOLNTHANER ZOREC: 40, VESNA HOJNIK: 
30, DOMEN VAUPOTIČ: 10

ff Št. udeleženCev: 57

TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE 
ZA PROTEUSOVO NAGRADO

Pripravljanje dijakov na tekmovanje z namenom doseči čim boljše rezultate.
Poglabljanje znanja in razumevanje vzrokov in posledic nastanka sladkorne bolezni, 
ki presega zahtevano znanje za tekmovanje, tako da dijaki postavljajo vprašanja ali da 
učitelj pripravi širšo razlago določenega področja in spodbuja dijake k sodelovanju s 
problemskimi vprašanji.
Organizacija in izvedba šolskega tekmovanja.
Spremljanje dijakov na državno tekmovanje.

ff oCena uspeŠnostI
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 80 dijakov, od tega jih je 64 dobilo bronasto 
priznanje. Dobre rezultate so potrdili tudi na državnem tekmovanju z enim zlatim in 
dvema srebrnima priznanjema.

Tema tekmovanja za dijake 1. In 2. letnikov je bila letos Favna in flora presihajočih jezer.
Tekmovanje za 3. in 4. letnike je ponovno zajemalo vsebine obveznega dela učnega 
načrta za biologijo ter vsebine za maturo. 

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
Poleg 17 bronastih priznanj in enega srebrnega priznanja sta dijaka Jernej Imperl in 
Oscar Križanec osvojila zlato priznanje. Oscar Križanec je osvojil peto mesto, Jernej 
Imperl pa pod mentorstvom profesorice Katje Holnthaner Zorec drugo mesto med 
vsemi dijaki četrtih letnikov. Jerneju Imperlu je poleg tega uspel izjemen podvig, saj se 
je uvrstil tudi na 28. Mednarodno biološko olimpijado, ki je potekala od 23. do 30. julija 
2017 v mestu Coventry v Veliki Britaniji.
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ff MentorjI:  
MAJA SAVORGNANI, NATAŠA PREGLAU 
BORKO, DRAGO MEGLIČ, MARIJA SAJKO

ff Št. srečanj, Št. ur: 20, 80

ff Št. udeleženCev: 90

TEKMOVANJE  
ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

Naša šola se vsako leto več kot uspešno udeleži tudi tekmovanja za Cankarjevo priznanje. 
Vsako leto na šolskem nivoju sodeluje med 80 in 90 dijakov, ki imajo radi književnost in 
svet besed, v katerega se zatekajo pod budnim očesom učiteljev mentorjev. 
Decembra po vsej Sloveniji potekajo šolska tekmovanja, najboljši se januarja udeležijo 
področnega, najuspešnejše s področnega pa marca čaka še državno tekmovanje. Svoje 
znanje in sposobnosti literarnega branja izkazujejo s pisanjem eseja, razdeljeni na dve 
stopnji (1. in 2. letniki ter 3. in 4.). Najuspešnejši na področnem in državnem tekmovanju 
prejmejo srebrna oz. zlata priznanja. 
V letošnjem šolskem letu (2016/2017) smo se sprehajali po odru domišljije s pomočjo 
Shakespearjevega Beneškega trgovca, Partljičeve Ščuke, Strniševega Samoroga in 
Jančarjevega Klementovega padca. Dobivali smo se na pripravah (ločeno za obe stopnji), 
na katerih smo prebirali odlomke iz del, jih analizirali in interpretirali, razmišljali o 
problemih, ki jih dela odpirajo, prebirali dodatno strokovno literaturo in se pripravljali 
na čim izvirnejše (in seveda jezikovno pravilno) pisanje esejev. Na šolo smo povabili tudi 
gospoda Partljiča, s katerim smo se pogovarjali o njegovih komedijah. 

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
Dijaki so dosegli 31 bronastih priznanj na šolskem tekmovanju, 7 srebrnih na regijskem 
(Ana Štuhec, Julija Koletnik, Eneja Sajko, Tjaša Lorbek, Rebeka Globevnik, Dominik 
Škrinjar in Eva Godina) ter 5 zlatih na državnem tekmovanju (Tjaša Lorbek, Ana Štuhec, 
Eneja Sajko, Rebeka Globevnik in Dominik Škrinjar). Še posebej nas veseli, da je bila 
Tjaša Lorbek v svoji skupini prva z vsemi možnimi točkami.
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ff Mentor: MATEVŽ RUDL

ff Št. srečanj, Št. ur: 35, 70

ff Št. udeleženCev: 5

DRUGI FILOZOFI

Dejavnost Drugih filozofov sta sestavljala dva sklopa: seznanjanje z nekaterimi osnovnimi 
filozofskimi problemi in priprave na tekmovanje iz pisanja filozofskega eseja. Srečevali 
smo se v rednih časovnih razmikih, v času pred tekmovanjem tudi dvakrat ali trikrat 
tedensko. Dve dijakinji, ki sta vztrajali vse do konca priprav, sta resnično želeli razumeti 
nekatere filozofske vidike človekovega obstoja in sta veliko snovi temeljito predelali 
povsem samostojno.
Pogovarjali smo se zlasti o dveh filozofskih temah: o problemu odnosa med človekovo 
duševnostjo in njegovo telesno naravo ter o značilnostih moralnosti in moralnega 
odločanja. V zvezi s tako imenovanim problemom duha in telesa nas je zanimalo npr. 
vprašanje, ali je človeški duh možno pojasniti z zakoni fizike, ali problem svobodne volje in 
determinizma. V okviru filozofije morale smo razmišljali o prepričljivosti različnih teorij 
o temeljnih moralnih načelih, o načinih spoznavanja teh načel in o vprašanju, do kolikšne 
mere je človek sploh zmožen biti moralen. Konkretno smo se ukvarjali z vprašanjem, 
kakšna je pravična družba, ali obstajajo moralna čustva, koliko je za razumevanje bistva 
moralnosti potreben razum, ali je za moralnost naših dejanj neizbežna pristranskost ali pa 
nasprotno skrb za lastne interese, ali imamo dolžnost do živali in ali imajo živali podobne 
pravice kot ljudje, kdaj je vojna pravična itn. Med razmišljanjem se je seveda kar samo 
odprlo še marsikatero drugo vprašanje. 
Dve dijakinji sta se najprej udeležili državnega tekmovanja iz pisanja filozofskega eseja; 
Ana Vilhelmina Verdnik je dosegla prvo mesto, Martina Fridl pa drugo. Obe dijakinji 
sta tudi bili izbrani v državno ekipo za udeležbo na mednarodni filozofski olimpijadi v 
Rotterdamu, na kateri so sodelovali predstavniki iz 45 držav. Martina Fridl je odlično 
znanje iz filozofije potrdila s prejemom pohvale.

ff oCena uspeŠnostI
Drugi filozofi smo se z vnemo in veliko delavnosti ukvarjali s temeljnimi filozofskimi 
problemi, ki zadevajo človekov obstoj. Uspešno delo je potrjeno z dvema nagradama na 
tekmovanju na državni ravni in enim priznanjem z mednarodne ravni.
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ff MentorICa: LIDIJA KODRIN

ff Št. srečanj, Št. ur: 6, 12

ff Št. udeleženCev: 24

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE 
IZ ZNANJA EKONOMIJE

V okviru krožka, ki je namenjen dijakom 4. letnikov, ki imajo izbirni maturitetni 
predmet ekonomija, so potekale priprave na tekmovanje iz znanja ekonomije. Na šolsko 
tekmovanje se je pripravljajo vseh 24 dijakov, ki so v tem letu izbrali ekonomijo kot enega 
od izbirnih predmetov na maturi.
Šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije je bilo v petek, 17. februarja, sodelovali so prav vsi 
dijaki, ki so se na tekmovanje pripravljali. Prvo mesto na šolskem tekmovanju je dosegel 
Marko Edelbaher, 4. d, drugo mesto Samuel Plečko, 4. b, in tretje mesto Ana Škrinjar, 4. e. 
Intenzivne priprave na državno tekmovanje so potekale v mesecu marcu. 
18. državno tekmovanje iz znanja ekonomije, ki sta ga v sodelovanju z Zvezo ekonomistov 
Slovenije organizirali Srednja ekonomska šola Maribor in II. gimnazija Maribor, je bilo 23. 
marca 2017 v Mariboru, in sicer na Srednji ekonomski šoli Maribor. Naši tekmovalci so 
se odrezali odlično, saj se je Marko Edelbaher, 4. d, med 29 tekmovalci uvrstil na drugo 
mesto in prejel zlato priznanje, Samuel Plečko, 4. b, se je uvrstil na 5. mesto in prav tako 
prejel zlato priznanje, Ana Škrinjar, 4. e, pa se je uvrstila na 18. mesto in prejela bronasto 
priznanje.
II. gimnazija se je odlično odrezala tudi kot ekipa, saj smo se med desetimi slovenskimi 
šolami uvrstili na tretje mesto.
Po tekmovanju so si dijaki v spremstvu vodičev ogledali mestno središče, obiskali 
Ekonomsko poslovno fakulteto, ki je organizirala predavanje na temo prevzemov v 
slovenskem gospodarstvu, časa pa je bilo dovolj tudi za druženje z dijaki iz različnih delov 
Slovenije.

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
Podrobni rezultati tekmovanja so na 
http://www.ses-mb.si/index.php/dejavnosti/tekmovanja/867-rezultati-18-drzavnega-tekmovanja-iz-ekonomije
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ff MentorICa: LIDIJA KODRIN

ff Št. srečanj, Št. ur: 8, 25

ff Št. udeleženCev: 10

TEKMOVANJE GENERATION €URO

V tekmovanju GENERATION €URO je sodelovalo 10 dijakov razreda MM2. Tekmovanje je 
potekalo v treh krogih.
Prvi krog se je zaključil s tekmovanjem v spletnem kvizu v mesecu novembru, v njem pa je 
sodelovalo 143 mednarodnih šol. Za dijake sem za pripravo na ta del tekmovanja pripravila 
spletno učilnico v okolju Moodle (IB moodle učilnice na URL: http://194.249.18.179/), 
naloge pa smo nato obdelali v petih tednih. Dijaki, razdeljeni v dve skupini, so opravili 
spletno tekmovanje v četrtek, 10. novembra 2016. Ena ekipa je dosegla 100 % in druga 
97 %. 
25 ekip, ki so v prvem krogu tekmovanja dosegle 100 % točk, je organizator povabil v 
drugi krog tekmovanja. V njem so ekipe do konca januarja morale pripraviti esej na 
temo monetarne politike ECB. Določiti so morale temeljno obrestno mero ECB za mesec 
marec 2017, 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. 
Ekipa, ki so jo sestavljali Ana Vilhelmina Verdnik, Kristina Sajovic, Nađa Vujović, Mihail 
Denkovski in Oscar Križanec, se je uvrstila v finale med pet najboljših ekip.

ff oCena uspeŠnostI
Tretji krog, oziroma finale tekmovanja, je potekal tokrat po skypu, in sicer v četrtek, 
9. marca. Ekipa je pred sedemčlansko komisijo, ki so jo sestavljali strokovnjaki ECB, 
predstavila razloge za svoje odločitve in odgovarjala na številna zastavljena vprašanja. 
Ekipa je pripravila odlično predstavitev svojega eseja in suvereno odgovarjala na 
zastavljena vprašanja.



ff MentorICa: GORDANA BANJANIN

ff Št. srečanj, Št. ur: 9, 18

ff Št. udeleženCev: 14

HIBRA – TEKMOVANJE V HITREM BRANJU
Spoznavali in trenirali smo različne načine in namene branja ter tehnike za uspešnejše branje 
in razumevanje prebranega, vsak dijak si je zastavil svoj cilj in na koncu izmed vseh izbral tiste 
metode, ki so mu najbolj ustrezale. Oči so bile pogosto že utrujene, zato smo si pomagali še s 
tehnikami za razgibavanje in sproščanje oči. Urili smo se tako intenzivno, da sta se Nataša Barberić 
(1. c) in Lan Kresnik (3. a) po šolskem izboru že isto sezono uvrstila na državno tekmovanje.
Na Hitro branje sem se prijavila z namenom, da spoznam nove načine učenja. Izkazalo se je za zelo 
priročno, še posebej ko kaj prebiraš že milijontič. Ko sem začela hoditi na hitro branje, sem se počutila, 
kot da cilja, ki sem si ga zadala, ne bom dosegla, a z vsakim naslednjim srečanjem sem izpopolnjevala 
svojo tehniko do te mere, da lahko sedaj brez problema prehitim v branju vse svoje sošolce, tudi tiste, ki 
so hitri bralci (Jej!). Mnogokrat me vprašajo po načinu, kako bi lahko tudi oni to naredili, in iskreno, z 
vajami in voljo je mogoče doseči vse. Vesela sem, da mi je uspelo pogruntati, kako najlaže in najhitreje 
prideš skozi zahtevna in dolga poglavja v (pre)debelih učbenikih. Seveda mi tudi naslednje leto hitro 
branje ne uide iz mojega natrpanega urnika. – Nataša Barberić

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
Udeležba dveh dijakov na državnem tekmovanju.
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ff MentorICa: LIDIJA KODRIN

ff Št. srečanj, Št. ur: 8, 25

ff Št. udeleženCev: 5

TEKMOVANJE GENERACIJA €URO
V tekmovanju GENERACIJA €URO je sodelovalo 5 dijakov iz razredov, ki imajo v četrtem 
letniku izbirni predmet ekonomija. Tekmovanje je potekalo v treh krogih.
Prvi krog se je zaključil s tekmovanjem v spletnem kvizu v mesecu novembru, v njem pa je 
sodelovalo 27 ekip. Za dijake sem za pripravo na ta del tekmovanja pripravila spletno učilnico 
v okolju Moodle (IB moodle učilnice na URL: http://194.249.18.179/), naloge pa smo nato 
obdelali v petih tednih. Dijaki so opravili spletno tekmovanje v četrtek, 10. novembra 2016, 
in dosegli 100 %. Uvrstila se je v drugi krog, v katerega je Banka Slovenije povabila 16 najboljših 
ekip. V drugem krogu tekmovanja je morala ekipa, v kateri so sodelovali Eva Kerčmar, Nika 
Žurga, Miha Malenšek, David Vijatović (vsi MM2) in Marko Edelbaher, 4. d, do 1. februarja 2017 
pripraviti esej na temo monetarne politike ECB. Določiti so morali temeljno obrestno mero ECB 
za mesec marec 2017, pojasniti razloge za svojo odločitev (analizirati gospodarske razmere v 
evroobmočju) in predvideti posledice svoje odločitve. V pomoč pri pisanju eseja sem za dijake 
v okviru spletne učilnice pripravila poseben tematski sklop, v katerem so povezave na tiste 
spletne strani, ki so omogočile dijakom analizo ekonomske situacije v državah evroobmočja. Z 
esejem, ki so ga pripravili, so se uvrstili med pet finalistov.

ff oCena uspeŠnostI
V tretji krog, v katerem so morali dijaki pred tričlansko komisijo Banke Slovenije predstavi esej 
in odgovarjati na zastavljena vprašanja in ki je bil 16. marca 2017 v Ljubljani na sedežu Banke 
Slovenije, se ekipa ni uvrstila.



51

Šo
la

, k
i o

dp
re

 v
sa

 v
ra

ta
II. GIMNAZIJA MARIBOR

ff MentorjI:  
PETER CRNJAC, LADISLAV HORVAT, 
MARKO JAGODIČ, GORAZD ŽIBERNA

ff Št. srečanj, Št. ur:  
Priprave na tekmovanje iz fizike so po 
skupinah potekale enkrat tedensko po 
dve uri

ff Št. udeleženCev: 40

TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV V ZNANJU 
FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA

Priprave na tekmovanje iz fizike že vrsto let potekajo organizirano za vsako tekmovalno 
skupino posebej. Tekmovalne skupine se razlikujejo po obsegu snovi in težavnosti nalog. 
Tako kot prejšnja leta sta priprave za I. tekmovalno skupino vodila prof. Crnjac in prof. 
Horvat, dijake, ki so tekmovali v II. tekmovalni skupini, je pripravljal prof. Žiberna, III. 
skupino pa je vodil prof. Jagodič. Enkrat tedensko so dijaki pod vodstvom mentorja 
reševali zahtevnejše fizikalne probleme ter tako poglabljali in širili svoje fizikalno znanje.
Tekmovanje za vsako tekmovalno skupino poteka v dveh stopnjah. Prva stopnja je regijsko 
tekmovanje, ki je letos potekalo v Lendavi, sledi pa mu državno tekmovanje, ki ga je letos 
gostila Prva gimnazija Maribor.
Organiziran in sistematičen način dela je tudi letos obrodil sadove, saj se je naša šola s 7 
srebrnimi priznanji, s 3 zlatimi priznanji ter z uvrstitvijo Luke Govediča in Urbana Duha 
na evropsko in na svetovno fizikalno olimpijado ponovno uvrstila med najuspešnejše 
slovenske šole.
Namen priprav pa ni le uspeh dijakov na tekmovanju iz fizike. Dijaki namreč na pripravah 
predelajo snovi, ki presega učni načrt za fiziko, rešujejo naloge, ki povezujejo različna 
področja fizike, in se ukvarjajo s problemi, ki opisujejo realne in praktične situacije.

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
Regijskega tekmovanja, ki je letos potekalo na Dvojezični srednji šoli Lendava, se je udeležilo 
35 naših dijakov. 16 naših dijakov je osvojilo bronasto priznanje, od tega se jih je 11 uvrstilo 
na državno tekmovanje.
Državno tekmovanje je potekalo na Prvi gimnaziji Maribor. Deset naših dijakov je osvojilo 
srebrno priznanje, trije pa tudi zlato. 
Dijaka Luka Govedič in Urban Duh sta se je uvrstila na izbirno tekmovanje za olimpijado 
iz fizike, tam pa tudi na evropsko in svetovno olimpijado.
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ff Mentor: MARKO JAGODIČ

ff Št. srečanj, Št. ur:  
Priprave na tekmovanje iz odpiranja 
fizikalnih sefov so potekale enkrat tedensko 
in intenzivno zadnje 4 dni pred državnim 
tekmovanjem. Marko Jagodič – 50

ff Št. udeleženCev: 10

VIDEL, PREMISLIL, ODKLENIL! - TEKMOVANJE 
V ODPIRANJU FIZIKALNIH SEFOV

Naša šola se je prvič udeležila tekmovanja v odpiranju fizikalnih sefov 'Videl, premislil, 
odklenil!', ki ga organizira Hiša eksperimentov v Ljubljani. Dijaki tekmujejo v skupinah po 
5 in njihova naloga je, da izdelajo fizikalni sef, škatlo, ki jo je moč odpreti s poznavanjem 
fizikalnih principov. Poleg odpornosti lastnega sefa je pomembno tudi, kako uspešno 
ekipa vdira v sefe, ki so jih pripravile nasprotne ekipe. Točkujeta se tudi izvirnost fizikalne 
uganke in zagovor sefa pred komisijo.
Tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov poteka v dveh stopnjah. Najprej smo na šoli 
izvedli šolsko tekmovanje, na katerem smo izbrali najboljšo ekipo, ki je šolo nato zastopala 
na državnem tekmovanju.

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
K tekmovanju sta se prijavili dve ekipi po 5 dijakov, zato smo na šolskem tekmovanju 
izbirali med dvema sefoma. V prvi ekipi so bili Alen Gajer, Matej Melanšek, Neža Dvoršak, 
Megi Tinev in Jernej Domanjko, v drugi pa Teja Potočnik, Tian Breznik, Oscar Križanec, 
Miha Rajter in Filip Ljevar. Za državno tekmovanje je bila izbrana druga ekipa, ki je svoj 
sef poimenovala 'Slepi vodovodar'. Ekipa je uspešno tekmovala na državnem tekmovanju v 
Želimljah, a se žal ni uvrstila med tri najboljše.

ff MentorICa: DEJA ŽUNKO

ff Št. srečanj, Št. ur: 30, 50

ff Št. udeleženCev: 11

TEKMOVANJE IZ 
FRANCOŠČINE ZA SREDNJE ŠOLE
Z dijaki smo utrjevali znanje in sposobnosti bralnega razumevanja, poznavanja in rabe 
jezika, pisnega izražanja, razvijali smo strategije bralnega razumevanja. Skupaj smo 
predvsem analizirali vaje in utrjevali slovnico ter širili besedišče obravnavanih tem pri 
pouku, reševali pole prejšnjih tekmovanj. Za državno tekmovanje pa smo še posebej 
pripravljali na pisno izražanje in utrjevali formo in vsebino možnih tem in oblik pisnega 
izražanja.

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
V tem šolskem letu se je šolskega tekmovanja udeležilo 11 dijakov 4. f in MM2. 5 dijakinj 
(Neža Kokol in Laura Weingerl iz 4. f ter Ajda Novak, Kristina Sajovic in Nika 
Žurga iz MM2) se je uvrstilo na državno tekmovanje v Ljubljani. Dekleta so na državnem 
tekmovanju izkazala vrhunsko znanje. 
Kristina Sajovic je zasedla prvo mesto na tekmovanju in tako prejela zlato priznanje, Neža 
Kokol in Nika Žurga pa sta prejeli bronasto priznanje.
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ff Mentor: SVIT VURBERŠKI

ff Št. srečanj, Št. ur:  
ISTO KOT VAJE, 300

ff Št. udeleženCev: 20

FESTIVAL TRANSGENERACIJE, 
FESTIVAL VIZIJE

Isto kot v poročilu za Gnosis.

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
Uvrstitev na področni festival Vizije.

ff MentorICI:  
MATEJA KRUMPAK, ANJA SOVIČ

ff Št. srečanj, Št. ur: 5, 28

ff Št. udeleženCev: 69 dijakov 
prijavljenih na šolsko tekmovanje, 
3 dijaki na regijskem tekmovanju

ŠOLSKO, REGIJSKO TEKMOVANJE 
IZ ZNANJA GEOGRAFIJE

Dijaki se na šolsko tekmovanje iz znanja pripravljajo sami, literaturo pa sta jim predhodno 
pripravili mentorici. Ti sestavita tudi zadnji del izpitne pole, ki se nanaša na orientacijo. 
Na šolsko tekmovanje, ki je letos potekalo 17. 1., se je prijavilo 69 dijakov, tekmovanja pa 
se je udeležilo 23 dijakov. Po šolskem tekmovanju se glede na število točk dijaki uvrstijo 
na regijsko tekmovanje. Regijsko tekmovanje je bilo 9. 3. in je potekalo na Škofijski 
gimnaziji Maribor. Udeležili so se ga Anamarija Uršič, Matej Višič in David Vuk. Pred 
tekmovanjem smo se z dijaki sestali in predelali vsebino, ki se je dijakom zdela nejasna. 
Preko geografskih vsebin smo opredelili območje geografskega tekmovanja in ga tako bolje 
spoznali, saj je regijsko tekmovanje sestavljeno iz terenskega dela na območju tekmovanja. 
Dijaki so bili uspešni, vendar ne dovolj za uvrstitev na državno tekmovanje.

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
Žal se nobeden od dijakov ni uvrstil na državno tekmovanje iz znanja geografije.
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ff MentorICe: ZDENKA KEUC, SANJA 
CVAR, DARJA KRAVANJA, ANITA 
MUSTAČ, LEONIDA SERDINŠEK GRIČNIK

ff Št. srečanj, Št. ur: 175, 4x 35 ur za 
priprave 1. , 2., 3. in 4. letnikov na državno 
tekmovanje iz znanja kemije, 35 ur za 
priprave na mednarodno naravoslovno 
olimpijado (EUSO 2017) ter mednarodno 
kemijsko olimpijado (IChO);

ff Št. udeleženCev:  
Priprave je redno obiskovalo 43 dijakov, 
občasno pa se je priprav udeležilo 97 dijakov. 

PRIPRAVE NA DOMAČA IN MEDNARODNA 
TEKMOVANJA S PODROČJA KEMIJE

Osnovni cilj programa je poglobiti in razširiti znanje kemije ter dijakom omogočiti 
hitrejše napredovanje in ustrezne priprave na mednarodna tekmovanja. V okviru 
praktičnih priprav so dijaki pridobili veščine dobre eksperimentalne prakse in s tem 
postali konkurenčni na mednarodnih tekmovanjih iz znanja kemije. Z dijaki smo se redno 
srečevali 1x tedensko, priprave na EUSO in IChO so potekale v dogovoru z dijaki, ki so se 
uvrstili na državno oz. mednarodno raven tekmovanj. Praktični del priprav je bil usmerjen 
na spektroskopijo in volumetrične analize. V oktobru, novembru in decembru 2016 smo 
se osredotočili na poglabljanja in utrjevanja znanja temeljnih vsebin, sledile so naloge, ki 
so zajemale nadgradnjo le-teh. V januarju, februarju in marcu 2017 so potekla šolska in 
izbirna tekmovanja za slovensko ekipo na mednarodni ravni. Nanja smo se intenzivno 
pripravljali s pomočjo nalog iz prejšnjih let ter nalogami, ki so dostopne na spletni strani 
ZOTKS. Priprave na mednarodno kem. olimpijado je letos vodila dijakinja Ana Štuhec. 
Priprav se je redno udeleževalo 6 dijakov (vsak torek zjutraj). Žal se je v zaključni del 
tekmovanja, med 8 najboljših dijakov, uspelo uvrstiti le Ani Štuhec. 
V priprave na mednarodna tekmovanja je bila vključena tudi Staša Gejo, bivša dijakinja 
II. gimnazije Maribor, ki se je z raziskovalno nalogo, ki jo izdelala lani, uvrstila v finale 
mednarodnega tekmovanja Intel-ISEF v ZDA. Senzor za odkrivanje amonijaka v mesu je 
požel veliko zanimanja mednarodne javnosti. 

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
Z rezultati dijakov smo bili zadovoljni. 8 dijakov prvih letnikov se je uvrstilo na državno 
tekmovanje iz znanja kemije. Dva dijaka sta prejela zlato in dva srebrno priznanje, 
preostali štirje so bili bronasti. Od 2. – 4. letnika se je na državno tekmovanje uspelo 
uvrstiti osmim dijkaom, ki so dosegli dve zlati in dve srebrni plaketi. 
V pripravah na EUSO so se štirje dijaki uvrstili na državno tekmovanje. Dve dijakinji sta 
prejeli zlato in en eden srebro priznanje. Maša Predin se je uvrstila v slovensko ekipo, ki 
je na EUSO 2017 prejela srebrno medaljo in dosegla 2. najboljšo uvrstitev Slovenije na tem 
tekmovanju. Maša Predin je tudi državna prvakinja iz kemije med 2. letniki.
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ff MentorICa: MOJCA SELJAK

ff Št. srečanj, Št. ur: 10, 20

ff Št. udeleženCev: 4

4. DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU 
KITAJŠČINE ZA DIJAKE SLOVENSKIH 
SREDNJIH ŠOL

V petek, 26. 5. 2017, s pričetkom ob 15. uri je na Gimnaziji Kranj potekalo 4. državno 
tekmovanje v znanju kitajščine za dijake slovenskih srednjih šol in kvalifikacije za 
10. tekmovanje Chinese Bridge v znanju kitajskega jezika za dijake tujih srednjih šol. 
Letošnjega tekmovanja so se udeležili dijaki petih slovenskih srednjih šol, ki v svojem 
učnem načrtu že ponujajo interesno dejavnost Spoznavanje kitajske kulture in jezika v 
okviru lokalnih Konfucijevih učilnic (Konfucijeva učilnica Maribor, Konfucijeva učilnica 
Ljubljana in Konfucijeva učilnica Kranj). Dijaki so se pomerili v znanju kitajskega jezika 
in kulture ter se predstavili s svojimi 'kitajskimi talenti'. Tekmovanje je bilo razdeljeno na 
tri dele, pri čemer je prvi del obsegal enominutni govor v kitajščini na temo 'Jaz in kitajski 
jezik/Jaz in Kitajska', v drugem delu so tekmovalci predstavili svoje talente in v tretjem 
odgovarjali na vprašanja, povezana s Kitajsko in z njeno kulturo. Naše dijakinje so se na 
tekmovanju predstavile z naslednjimi 'kitajskimi talenti': tradicionalni kitajski 'hanfu' ples, 
kitajski ples s pahljačo, petje kitajske pesmi in čarovniški trik, izveden v kitajskem jeziku. 
Prve dve uvrščeni dijakinji se bosta za nagrado udeležile svetovnega tekmovanja v znanju 
kitajskega jezika Chinese Bridge, ki bo tako kot običajno potekalo v enem izmed kitajskih 
mest. Tekmovanja so se udeležili tudi predstavniki Veleposlaništva Ljudske republike 
Kitajske v Sloveniji ter vodstvo in predstavniki Konfucijevega inštituta na Ekonomski 
fakulteti Univerze v Ljubljani.

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
3. mesto: Maja Majer
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ff MentorICa: MOJCA SELJAK

ff Št. srečanj, Št. ur: 5, 10

ff Št. udeleženCev: 2

9. TEKMOVANJE CHINESE BRIDGE V ZNANJU 
KITAJSKEGA JEZIKA ZA DIJAKE TUJIH 
SREDNJIH ŠOL (HANYU QIAO 2016)

Med 14. in 30. oktobrom 2016 je v Kunmingu na Kitajskem potekalo že deveto 
mednarodno tekmovanje iz znanja kitajščine in poznavanja kitajske kulture za 
srednješolce. Letos so se tekmovanja udeležili srednješolci iz 89 držav, vse skupaj jih je 
bilo 445 in med njimi tudi štirje predstavniki iz Slovenije. Alja Filip (Konfucijeva učilnica 
Maribor; II. gimnazija Maribor) in Annemarie Lotti Gosar (Konfucijeva učilnica 
Ljubljana; BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola) sta se tekmovanja udeležili 
kot tekmovalki, medtem ko sta bila Rene Gril Rogina (Konfucijeva učilnica Maribor; 
II. gimnazija Maribor) in Alja Katič (Konfucijeva učilnica Ljubljana; BIC Ljubljana, 
Gimnazija in veterinarska šola) opazovalca tekmovanja. Tekmovanje je bilo razdeljeno 
na tri dele: tekmovalci so svoje znanje najprej preizkusili na pisnem in slušnem testu, v 
drugem delu so se v enominutnem govoru predstavili v kitajščini, nato prosto govorili 
o temi, ki je letos nosila naslov 'Vse, kar vem o Kitajski', ter skupaj s partnerjem tvorili 
dialog na izvlečeno temo, ki je trajal dve minuti. Tema, ki sta jo izbrali Alja in Lotti, so 
bila prevozna sredstva. V tretjem delu tekmovanja so se tekmovalci predstavili s svojimi 
kitajskimi talenti; Alja je na kitajsko pihalo hulusi odlično zaigrala kitajsko pesem z 
naslovom Feniksov rep v mesečini, Lotti pa izvrstno zapela kitajsko pesem Pojem mesecu. 
Obe tekmovalki sta na Kitajskem odlično zastopali Slovenijo in za nagrado prejeli možnost 
štipendiranega študija kitajščine za en semester v kitajskem mestu Kunming, ki mu 
pravijo tudi 'mesto večne pomladi'. Po prvem krogu tekmovanja se je v polfinale uvrstilo 
prvih 20 najboljših držav, temu je sledil še tretji krog izločanja. V finalu je tako ostalo le 
še pet držav, s petih različnih kontinentov. Te države so bile: Tajska, Malavi, Nemčija, 
Argentina in Avstralija. Končna zmagovalka je bila dijakinja iz Nemčije. 

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
Tekmovalki Alja Filip in Annemarie Lotti Gosar sta za Slovenijo skupaj dosegli 75 točk od 
skupno 100 točk. 
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE ZA 
VEGOVA PRIZNANJAff MentorICa: JELKA VOGRINEC  

in vsi ostali člani aktiva matematikov

ff Št. srečanj, Št. ur: Srečanja so se 
izvajala v okviru matematičnih krožkov, 
ločeno po letnikih, celo šolsko leto; 160 ur v 
okviru matematičnih krožkov, okvirno 40 ur 
za posamezni letnik

ff Št. udeleženCev: 155 DIJAKOV

Letos se je šolskega tekmovanja iz matematike, bolj znanega kot Kenguru, udeležilo 
155 dijakov. Potekalo je 16. marca. Kenguru je med dijaki zelo priljubljen, saj se z njim 
srečujejo že od 1. razreda osnovne šole. Vsebuje naloge objektivnega tipa, razdeljene v 
tri različne težavnostne stopnje. Naloge so zabavne, zanimive, seveda pa tudi zahtevne. 
Tekmovanje traja 90 minut. 
Ko so dijaki odpisali prvi del tekmovanja, se jih je večina udeležila še t. i. odbirnega 
dela tekmovanja, na katerem so še 45 minut reševali dve zahtevnejši nalogi. Dijaki, ki v 
nalogah iz zadnjega dela Kenguruja in obeh nalogah odbirnega dela zberejo največ točk, 
se uvrstijo na državno tekmovanje.
Takih dijakov je bilo letos 37, državno tekmovanje pa je bilo 22. aprila na Prvi gimnaziji 
Maribor. Dijaki so imeli 180 minut časa, da pokažejo čim več svojega matematičnega 
znanja in nadarjenosti v treh nalogah objektivnega tipa in treh nalogah odprtega tipa. 
Tudi v tem šolskem letu smo 15 najboljšim matematikom omogočili celoletno obiskovanje 
priprav iz matematike za uvrstitev v ekipo za MMO (Mednarodno matematično 
olimpijado), ki potekajo na FMF v Ljubljani. Dijakom šola organizira prevoz in malico. 
Udeležili so se 15 priprav, 3 izbirnih testov ter obeh delov tekmovanja mest.

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
155 tekmovalcev na šolskem tekmovanju – doseženih 63 bronastih priznanj,
36 tekmovalcev na državnem tekmovanju – doseženih 13 zlatih in 23 srebrnih priznanj.

ff Srebrna priznanja: 1. letnik: Maša Galun, Staš Horvat, Vid Peršak, Pablo Mohr, 
Kaja Blažka Žnuderl, David But, Monika Hudekova, Kaja Kancler; 2. letnik: Sašo 
Domadenik, Miloš Lazić, Patrik Torhač, Lucija Pinterić, Luka Brodnik, Maja Dretar; 
3. letnik: Hana Viktorija Balan, Jan Gimpelj, Eva Horvat, Matej Melanšek, Nina 
Varda; 4. letnik: Filip Ljevar, Niko Turšič, Oscar Križanec, Alexander Mulec 

ff Zlata priznanja: 1. letnik: Miha Potočnik, Lovro Verk, Luka Korotaj, Maja Farazin; 
2. letnik: Sašo Nikić, 1. mesto, 1. nagrada, osvojenih 29 od možnih 30 točk Anamarija 
Uršič; 3. letnik: Luka Govedič, 1. mesto, 1. nagrada, osvojenih 29 od možnih 30 
točk; Nino Cajnkar, Urban Duh, Gregor Mlinarič; 4. letnik: Mitja Žalik, 3. mesto, 
3. nagrada; Miha Rajter, Andraž Šuta
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ff MentorICI:  
ANDREJA ROBIČ (popravljanje tekmovalnih 
nalog), JELKA VOGRINEC (izvedba 
tekmovanja)

ff Št. srečanj, Št. ur:  
PRIPRAV V TEM ŠOLSKEM LETU NI BILO. 
5 – POPRAVLJANJE 
4 – ORGANIZACIJA TEKMOVANJA IN 
NADZOR TEKMOVALCEV

ff Št. udeleženCev: 7

TEKMOVANJE V ZNANJU FINANČNE 
MATEMATIKE ZA SREDNJE ŠOLE

ff Mentorja:  
VOJKO BRANTUŠA (priprave), 
JELKA VOGRINEC (organizacija 
tekmovanja)

ff Št. srečanj, Št. ur: 2, 4

ff Št. udeleženCev: 106

TEKMOVANJE V RAZVEDRILNI MATEMATIKI

Že tretje leto smo na šoli izvedli šolsko tekmovanje iz finančne matematike, ki se ga 
je udeležilo sedem dijakov, najboljši štirje pa so se udeležili državnega tekmovanja v 
Ljubljani. Priprav v tem šolskem letu nismo izvajali zaradi odsotnosti mentorice. Zato so 
se tekmovanja udeležili predvsem dijaki, ki so priprave obiskovali v preteklih šolskih letih. 
Zanimanje za finančno matematiko in finančno pismenost nasploh narašča, zato bomo 
tekmovanje izvajali tudi v prihodnje.

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
Dijaki so na šolskem tekmovanju dosegli 3 bronasta priznanja, na državnem pa 3 srebrna 
in 1 zlato.
Srebrna priznanja so dosegli: Filip Ljevar, Tian Breznik in Nika Žurga.
Zlato priznanje in 2. nagrado za 3. mesto je dosegel Miha Rajter.

Izvedli smo dvojne priprave za šolsko tekmovanje. Veliko dijakov priprav ne obiskuje, se 
pa udeležijo šolskega tekmovanja. Letos je priprave obiskalo 20 dijakov, tekmovanja pa se 
jih je udeležilo 106. Šolsko tekmovanje je bilo 6. oktobra 2016, državno pa 26. novembra 
2016 na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru.
Tekmovanje iz razvedrilne matematike je med dijaki priljubljeno, ker vsebuje naloge 
iz logike, prostorske predstavljivosti in nalog, kot sta sudoku in kakuro, vsako leto pa 
prinese tudi kaj novega.

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
Dijaki so na šolskem tekmovanju dosegli 34 bronastih priznanj, na državnem pa 12 
srebrnih in 4 zlata priznanja.

ff Srebrna priznanja so dosegli:
1. letnik: Maša Galun, Tinkara Vehovar
2. letnik: Sašo Nikić, Zala Šeško, Krištof Križanec
3. letnik: Maja Trifkovič, Urban Duh, Gregor Brantuša, Luka Govedič
4. letnik: Ana Štuhec, Miha Rajter, Oscar Križanec

ff Zlata priznanja so dosegli:
Luka Korotaj iz 1. letnika: 1. mesto, 1. nagrada, osvojenih 150 od 154 možnih točk,
Anamarija Uršič in David Tobias iz 2. letnika in
Hana Viktorija Balan iz 3. letnika.
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ff Mentorja:  
VOJKO BRANTUŠA, HANA VIKTORIJA 
BALAN (zunanji sodelovalec)

ff Št. srečanj, Št. ur: 4, 16

ff Št. udeleženCev:  
Šolsko tekmovanje: 227 tekmovalci 
Državno tekmovanje: 20 tekmovalcev

ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE  
IZ LOGIKE

Na pripravah smo predelali naloge iz logike, ki se najpogosteje pojavljajo na tekmovanjih. 
Pogledali smo si tudi spletno stran, s katere lahko učenci sami rešujejo naloge in nato 
preverijo rešitve.
Sam sem jim pokazal lažje naloge iz lingvistike, težje primere pa je pokazala udeleženka 
lanske lingvistične olimpijade, Hana Viktorija Balan.

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
Na šolskem tekmovanj smo dobili 81 bronastih priznanj, na državnem pa 4 zlata in 3 
srebrna priznanja.

ff MentorICa: ALENKA NOVAK

ff Št. srečanj, Št. ur: 10, 10

ff Št. udeleženCev: 8

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE

V sklopu nemškega krožka smo imeli tudi priprave na nemško tekmovanje Pripravljali so 
se le dijaki 3. in 2. letnikov, ki jim je tekmovanje namenjeno. Letos se je priprav udeležilo 
8 dijakov, vsi pa so se tudi uvrstili na državno tekmovanje in dosegli odlične rezultate. 
Nina Štumberger je bila na državnem tekmovanju 2. v Sloveniji in je za nagrado dobila tudi 
5-tedensko štipendijo v Nemčiji, ki jo razpisuje PAD (Pedagogischer Austauschdienst)

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
Na državnem tekmovanju sta dve dijakinji dosegli zlato priznanje: Nina Štumberger (2. c) 
in Nika Lorber (3. e).
Srebrna priznanja pa so dosegli naslednji dijaki 2. letnikov: Katja Venutti, Medeja Golob, 
Luka Rinc in Matija Šiško, in 3. letnikov: Nejc Filip Svenšek, Nika Kramberger in Domen 
Leš.
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ff Mentor: DAVID GAJSER

ff Št. srečanj, Št. ur: 13, 26

ff Št. udeleženCev: 4

5TH MATHEMATICAL GRAMMAR SCHOOL CUP 
2017 (BEOGRAD, SRBIJA)

Tokrat smo se že četrtič zapored ob koncu šolskega leta (26. junij‒1. julij) udeležili 
mednarodnega tekmovanja Mathematical Grammar School Cup, ki ga organizira 
Matematična gimnazija v Beogradu. Dijaki so se s sovrstniki iz 13 držav (Bolgarija, 
Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Italija, Madžarska, Makedonija, Nemčija, 
Romunija, Rusija, Slovenija, Srbija in Velika Britanija) pomerili v znanju matematike, 
fizike in programiranja. Našo šolo in s tem Slovenijo so zastopali Maja Farazin, 1. a, Staš 
Horvat, 1. d, Luka Korotaj, 1. b, in Miha Potočnik, 1. d. Tekmovanja so potekala v treh 
zaporednih dneh v dopoldanskem času, v popoldanskih uricah pa je bil čas za oglede. 
Nekaj smo jih opravili v lastni režiji (park Kalemegdan, Ada Ciganlija), nekaj pa so jih 
organizirali domačini (panoramska vožnja z ladjico po Savi in Donavi, ogled muzeja o 
Nikoli Tesli). V četrtek zvečer je na Matematični gimnaziji v Beogradu potekala svečana 
podelitev priznanj in medalj. Zadnji dan smo se v sklopu organizacije tekmovanja udeležili 
celodnevnega izleta. Ogledali smo si arheološko najdbišče starorimske vojaške postojanke 
Viminacium in obiskali samostan Gornjak.
Maja Farazin: »Na tekmovanje MGSC sem odšla nervozna zaradi tekmovanj, za katere 
sem mislila, da bodo najpomembnejši dogodki. Kmalu po prihodu sem ugotovila, da 
je spoznavanje ljudi iz drugih držav, sklepanje novih prijateljstev in poznanstev ter 
ustvarjanje novih spominov veliko pomembnejše in zanimivejše. Teden je minil res (pre)
hitro in z veseljem bi se še enkrat udeležila podobnega tekmovanja.«
Priprave na tekmovanje so potekale 1–2-krat tedensko od državnega tekmovanja iz 
matematike naprej. 

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
Miha Potočnik je prejel bronasto medaljo iz fizike.
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ff MentorICI:  
GORDANA BANJANIN, 
ANDREJA KORENJAK

ff Št. srečanj, Št. ur: 10; 5, 20; 10

ff Št. udeleženCev: 8

MEMORIADA –  
DRŽAVNO PRVENSTVO V POMNJENJU
Dijaki so spoznali metode za učinkovito pomnjenje in redno izvajali praktične vaje z 
različnimi tehnikami. 
Šolsko tekmovanje v mesecu februarju je zajemalo 4 discipline: binarna števila, naključne 
besede, izmišljeni dogodki, naključna števila. Dva naša dijaka, Anja Kores in Luka 
Gašparič (oba 2. a), sta se vsak s svojimi priljubljenimi tehnikami uvrstila na državno 
tekmovanje, na katerem je bilo skupaj 10 tekmovalnih disciplin (še hitra števila, 
abstraktne slike, imena in priimki, karte, govorjena števila, hitre karte). Tekmovala sta v 
starostni kategoriji do 18 let in na koncu dneva stala pred udeleženci tekmovanja, ovešena 
z medaljami za posamezne osvojene kategorije in vsak s svojim pokalom v rokah.
Memoriada - števila, povsod, vedno, neizbežna v prostoru in času, kako so si že sledila ...? 
Binarna, desetiška, katera so lažja? Kako se jih naučiti?
V letošnjem letu smo v krožku memoriranja spoznavali tehnike učenja in pomnjenja 
raznoraznih podatkov, bodisi letnice, besede ali pa imena s priimki. Po vztrajnem delu in 
vrhunskem mentorstvu so naši sadovi pridobljenega znanja obrodili sadove na državnem 
tekmovanju. – Luka Gašparič, 2. a

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
1. in 3. mesto na državnem tekmovanju

ff Mentor: VOJKO BRANTUŠA

ff Št. srečanj, Št. ur: 8, 16

ff Št. udeleženCev:  
NA POSAMIČNEM JE BILO 6 UČENCEV. 
NA EKIPNEM TEKMOVANJU STA BILI DVE 
EKIPI - 1. EKIPA S TREMI TEKMOVALCI IN 
2. EKIPA S 4 TEKMOVALCI.

18. POSAMIČNO IN 26. EKIPNO 
SREDNJEŠOLSKO DRŽAVNO PRVENSTVO 
2016/17 V ŠAHU

Na posamičnem tekmovanju, ki je bilo 4. decembra 2016 v Kranju, se je Tilen Kodrič uvrstil 
na 5. mesto. Ostali so se razvrstili okoli sredine od 41 tekmovalcev.
12. marca 2017 je bilo v Kranju ekipno srednješolsko državno prvenstvo v šahu. Prva ekipa, 
v kateri so igrali Tilen Kodrič, Andraž Šuta in Pablo Mohr, je bila druga in osvojila srebrno 
medaljo. Druga ekipa (Timotej Gabrijan, Sašo Nikič, Domen Pukl Kopinč in Tit Šuman) 
je bila 11., kar tudi ni slab rezultat.

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
2. mesto na državnem ekipnem tekmovanju
5. mesto na državnem posamičnem tekmovanju
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ff MentorICa: MIRJANA VUDLER

ff Št. srečanj, Št. ur: 14, 40

ff Št. udeleženCev: 9

TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA 
ŠPANŠČINE: DILO EN ESPAÑOL

Na državnem tekmovanju srednješolcev iz znanja španščine sodelujejo dijaki 3. 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 80 dijakov v drugem slovenskem kraju, kjer jim gostujoča šola v 
popoldanskem času, ko učitelji popravljajo njihove teste, pripravi spoznavanje kraja in 
pester kulturni program. To je priložnost, da se mladi in njihovi učitelji španščine družijo 
in spoznavajo Slovenijo. Letošnje državno tekmovanje je potekalo v soboto, 8. aprila, 
na Gimnaziji Škofja Loka. Vsako leto se dijaki preizkusijo še v temeljitejšem poznavanju 
izbrane španskogovoreče dežele oz. regije, tokrat je bila to Kolumbija, in v popoldanskem 
času je bil za sodelujoče dijake organiziran pogovor s predstavniki iz Kolumbije. Po pestrih 
popoldanskih aktivnostih in ogledu mesta ter njegovih najpomembnejših znamenitosti so 
nato na zaključni prireditvi najboljšim dijakom podelili nagrade in priznanja.
Na pripravah na tekmovanje, ki so se pričela oktobra, so dijaki poglabljali predvsem svoje 
znanje iz španskega jezika, pri čemer smo poudarjali predvsem utrjevanje že znanih 
jezikovnih struktur, učenje zahtevnejših jezikovnih struktur ter bogatenje besednega 
zaklada. Nekaj ur pa je bilo namenjeno tudi spoznavanju in odkrivanju Kolumbije na 
različnih področjih: geografija, zgodovina, umetnost v najširšem pomenu besede, navade 
in običaji, šport, prehrana, gospodarstvo in politika …

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
Na državnem tekmovanju srednješolcev iz znanja španskega jezika je sodelovalo okrog 
80 dijakov iz dvajsetih različnih srednjih šol. Z II. gimnazije Maribor so se na državno 
tekmovanje uvrstile 3 dijakinje 3. letnikov, ki so posegle tudi po najvišjih priznanjih; 
Martina Fridl je osvojila skupno 10. mesto in prejela srebrno priznanje, Sergeja Topolšek je 
prav tako prejela srebrno priznanje, Kaja Vorih pa bronasto.
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ff Mentorja:  
MITJA OSOJNIK, ALEKSANDER KELENC

ff Št. srečanj, Št. ur: 18, 54

ff Št. udeleženCev: 8

DRŽAVNO SREDNJEŠOLSKO TEKMOVANJE 
ZOTKS IZ RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE

ff Mentorja:  
MITJA OSOJNIK, ALEKSANDER KELENC

ff Št. srečanj, Št. ur: 21, 63

ff Št. udeleženCev: 9

DRŽAVNO SREDNJEŠOLSKO TEKMOVANJE 
ACM IZ RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE

V soboto, 11. 3. 20017, smo se udeležili državnega srednješolskega tekmovanja iz programiranje, 
ki ga organizira ZOTKS. Tekmovanje je potekalo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo 
in informatiko Univerze v Mariboru. Tekmovanja se je udeležilo 8 dijakov, spremljala sva jih 
oba mentorja. Državno tekmovanje je razdeljeno v tri težavnostne skupine: 1. lahko skupino; 2. 
srednjo skupino; 3. težko skupino. Vsi naši tekmovalci v 3. skupini so prejeli vabilo za udeležbo 
na izbor za ekipo, ki bo potovala na mednarodno računalniško tekmovanje. Izbor je potekal 
5. 5. in 12. 5. na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. V ekipo, ki se 
bo udeležila 29. mednarodne računalniške olimpijade, je letos potekala med 28. julijem in 4. 
avgustom 2017 v Teheranu, sta se uvrstila Urban Duh in Mitja Žalik.
Izbor: https://www.zotks.si/tehnologije/novice/izbor-za-mednarodna-ra%C4%8Dunalni%C5%A1ka-tekmovanja

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
ff 3. skupina: Mitja Žalik,3. mesto, srebrno priznanje; Urban Duh,4. mesto, srebrno 
priznanje; Luka Govedič,6. mesto, srebrno priznanje

Uradni rezultati: https://www.zotks.si/tehnologije/rezultati

V soboto, 25. 3. 20017, smo se udeležili državnega srednješolskega tekmovanja 
iz programiranje, ki ga organizira ACM. Tekmovanje je potekalo na Fakulteti za 
računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Tekmovanja se je udeležilo 9 dijakov, 
spremljala sva jih oba mentorja. Državno tekmovanje je razdeljeno v tri težavnostne 
skupine: 1. lahko skupino; 2. srednjo skupino; 3. težko skupino. Zmagovalci 3. skupine 
poleg priznanj prejmejo tudi praktične nagrade. Letos je prvih 6 prejelo mobilni telefon. 
Prav tako so vsi naši tekmovalci v 3. skupini prejeli vabilo za udeležbo v ekipi, ki bo 
Slovenijo zastopala na CEOI (srednjeevropski računalniški olimpijadi).

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
ff 3. skupina: Urban Duh, 2. mesto, zlato priznanje, 1. nagrada; Mitja Žalik, 4. mesto, 
srebrno priznanje, 3. nagrada; Mihail Denkovski, 6. mesto, srebrno priznanje, 3. 
nagrada; Luka Govedič,9. mesto, srebrno priznanje

ff 1. sku-pina: Luka Železnik, 26. mesto, srebrno priznanje; Gregor Brantuša, 37. mesto, 
srebrno priznanje; Aljaž Žel, 81. mesto; Andraž Adamič, 100. mesto; Pia Golob, 106. 
mesto

Uradni rezultati: http://rtk.ijs.si/2017/rezultati.html



64

II. GIMNAZIJA MARIBOR

Šo
la

, k
i o

dp
re

 v
sa

 v
ra

ta

ff MentorICa: TAMARA MITHANS

ff Št. srečanj, Št. ur: 4, 8

ff Št. udeleženCev: 57/3

TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV 

V letošnjem šolskem letu je potekalo XVI. tekmovanje mladih zgodovinarjev, ki ga 
organizira Društvo učiteljev zgodovine. Dijaki, ki so se udeležili tekmovanja, so poglabljali 
svoje znanje o industrijski revoluciji na Slovenskem. Na šolski del tekmovanja, ki smo ga 
izvedli 19. 1. 2017, se je prijavilo 57 dijakov.
Od teh dijakov jih je 16 prejelo bronasta priznanja in doseglo mejo za uvrstitev na državno 
tekmovanje.
Pravila tekmovanja določajo, da se lahko na državni del uvrstijo le trije dijaki s posamezne 
šole. Dijaki so bili izbrani glede na rezultate šolskega dela tekmovanja. Najbolje so se 
odrezale Vita Volgemut, Mia Dorman in Maja Trifkovič. Te tri so sestavljale ekipo, ki je II. 
gimnazijo predstavljala na državnem tekmovanju v Celju. Z dijakinjami smo se februarja 
in marca pripravljali na tekmovanje.
Državno tekmovanje je bilo izvedeno 1. 4. 2017 in je bilo razdeljeno na pisni del, na 
katerem so dijaki dokazovali svoje poznavanje industrijske revolucije, in na terenski del, 
pri katerem so dijaki spoznavali zgodovino Celja.

ff uspehI In reZultatI na teKMovanju
Vita Volgemut je dosegla zlato priznanje.

ff MentorICa: POLONA VEHOVAR

ff Št. srečanj, Št. ur: 35, 70

ff Št. udeleženCev: 15 -18

WSC ALI TEKMOVANJE IZ ZNANJA

V okviru mednarodnega tekmovanja World Scholar's Cup (WSC) ali Tekmovanje iz 
znanja se je skupina 12 dijakov iz II. gimnazije Maribor pripravljala in udeležila regijskega 
tekmovanja na OŠ Danile Kumar v Ljubljani.
Ker so naši dijaki bili zelo uspešni in so skupaj prejeli 93 medalj in 5 pokalov, smo se na 
šoli odločili udeležiti se še svetovnega pokala v Hanoiju v Vietnamu, kar nas je še dodatno 
motiviralo. Dijaki se sami pripravljajo na 6 različnih predmetnih področij, debato in 
pisanje eseja v angleščini.
Med 21. 6. in 5. 7. smo s sedmimi dijaki in dvema mentoricama odpotovali v Vietnam. 

ff oCena uspeŠnostI: 5



IZMENJAVE
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IZMENJAVA Z ITALIJO 
Z GIMNAZIJO LICEO BANFIff Mentor: PETER CIGROVSKI

ff čas IZMenjave:  
V TUJINI: 7 DNI 
DOMA: 7 DNI

ff Št. udeleženCev:  
NAŠI DIJAKI: 30 
TUJCI: 30

Izmenjava z naravoslovno gimnazijo iz okolice Milana poteka že vrsto let. Letos smo se 
udeležili t. i. European Week, ki ga je organizirala naša partnerska šola, italijanski dijaki pa 
so se udeležili klasične enotedenske izmenjave, ki smo jo organizirali marca 2017. Skupno 
je sodelovalo 60 dijakov: 30 slovenskih in 30 italijanskih. V času našega obiska v Italiji 
smo poleg zanimivih delavnic, s katerimi smo spoznavali italijansko kulturo, obiskali tudi 
Milano, Monzo, Mantovo, Bergamo in okoliška mesta, bivanje pri italijanskih družinah pa 
nam je omogočilo vpogled v vsakdan italijanske družine. V času t. i. evropskega tedna smo 
se udeležili različnih delavnic, od športnih do kulinaričnih. V dveh tednih, ki so ga dijaki 
prebili skupaj, so se spletla mnoga mednarodna prijateljstva. 

ff oCena IZMenjave
Odlično.

ff MentorICI:  
MOJCA SELJAK, TANJA FAJMUT

ff čas IZMenjave:  
DOMA: 28. 9. 2016–4. 10. 2016 (7 DNI)

ff Št. udeleženCev:  
NAŠI DIJAKI: 14; KITAJSKI DIJAKI: 14

IZMENJAVA S KITAJSKO,  
NANTONG NO.1 MIDDLE SCHOOL

Med 28. septembrom in 4. oktobrom 2016 je na šoli potekala izmenjava s kitajsko šolo 
Nantong No.1 Middle School. Obiskalo nas je 14 dijakov, ki so bivali pri naših dijakih, 
ter skupaj s prevajalcem tudi kitajski učitelj športne vzgoje. V času bivanja v Sloveniji 
so obiskali Bled, Postojnsko jamo, Rogatec, Olimje, Ljubljano, Ptuj, podrobneje pa so 
spoznavali tudi Maribor. Udeležili so se različnih etnoloških delavnic, na katerih smo jim 
skušali približati slovensko tradicijo. Nadaljevanje izmenjave je potekalo aprila 2017, ko so 
Nantong obiskali naši dijaki. 

ff oCena IZMenjave
Zelo uspešno.
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IZMENJAVA S KITAJSKO,  
NANTONG NO.1 MIDDLE SCHOOLff MentorICI:  

MOJCA SELJAK, TANJA FAJMUT

ff čas IZMenjave:  
V TUJINI: 26. 3. 2017–5. 4. 2017 (10 DNI)

ff Št. udeleženCev:  
NAŠI DIJAKI: 14 
KITAJSKI DIJAKI: 14

Med 26. marcem in 5. aprilom je potekala izmenjava s kitajsko šolo Nantong No.1 Middle 
School. Tokrat je 14 dijakov v spremstvu dveh profesoric odpotovalo na Kitajsko in 
osem dni preživelo v kitajskem mestu Nantong ter en dan v kitajski kulturni prestolnici 
Šanghaju. Naši dijaki so bivali pri kitajskih družinah, s čimer so lahko še bolje izkusili 
kitajski način življenja in na lastni koži doživeli razlike med njihovimi in našimi navadami. 
Kitajski gostitelji so se za nas resnično potrudili in v program uvrstili raznolike delavnice 
(kitajska kaligrafija, rezanke, taijiquan, kitajski ples), na katerih smo spoznavali kitajsko 
umetnost in kulturo. Kar nekaj časa je bilo namenjeno tudi prisostvovanju njihovemu 
pouku, in sicer na več različnih šolah, med katerimi so bile tudi podružnične šole Nantong 
No.1 Middle School. V času našega obiska smo obiskali tudi nekaj muzejev; prvi je bil 
na programu zgodovinski muzej šole Nantong No.1 Middle School, ki se nahaja znotraj 
šolskega kampusa, v naslednjih dneh so sledili še Muzej abakusa, Muzej modro potiskanih 
tkanin in Muzej mesta Nantong. Z dijaki smo obiskali še Volčji hrib, na katerem se 
nahaja stari daoistični tempelj, v večernih urah smo se z ladjico vozili po reki Haohe, ki s 
kanali obdaja stari del Nantonga, v parku Binjiang pa smo lahko videli različne skupinice 
povečini starejših Kitajcev, ki so vadili borilni taiji, kaligrafijo in zahodne plese. Dijaki so 
s svojimi gostitelji obiskali različne kraje, med drugim mesto Hangzhou, kjer se nahajajo 
znamenite plantaže zelenega čaja, manjši kraj Rugao, ki slovi kot 'kraj dolgoživosti' in od 
koder prihaja največ stoletnikov s celega sveta, ter kraj Wuxi, kjer se nahaja park Treh 
kraljestev. Naš zadnji dan na Kitajskem smo vsi skupaj preživeli v Šanghaju – mestu, kjer 
na enem mestu sobivata staro mestno jedro in novodobni nebotičniki. 

ff oCena IZMenjave
Zelo uspešno.
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IZMENJAVA Z IZRAELOM (HAIFA)
ff MentorICa: PETRA ČEH

ff čas IZMenjave:  
V TUJINI: 6.–12. november 2016 
DOMA: 2.–9. april 2017

ff Št. udeleženCev:  
NAŠI DIJAKI: 15 
TUJCI: 11

Novembrske izmenjave v Izrael so se udeležile štiri dijakinje. Izrael je tako kulturno kot 
geografsko za vse nas pomenil doživetje, v katerem smo odkrili marsikaj povsem novega 
in drugačnega. Ampak za to konec koncev tudi gre – spoznavanje novih kultur in običajev. 
V Izraelu smo bivali v Haifi, ob tem smo si ogledali še Jeruzalem, Tel Aviv, Kibouc … 
Obiskali smo tudi slovensko ambasado, kjer so nas pogostili in nam predstavili svoje delo 
ter vlogo Slovenije v očeh Izraela. Prav tako smo spoznali šolo ter dobili vpogled v šolski 
sistem srednjih šol, ki so urejene in zastavljene precej drugače kot naše. Kljub različnosti 
naših in njihovih navad je komunikacija stekla brez zadržkov, eni in drugi pa so bili polni 
vprašanj. Dijaki so iz fotografij, ki so jih posneli v tem tednu, zadnji dan sestavili tudi 
razstavo Izrael skozi oči domačinov in gostov.
Izmenjava je pustila polno lepih spominov, dijakinje pa so prepričane, da se bodo v Izrael 
še vrnile, saj so tam ustvarile mrežo prijateljskih vezi. 
V aprilu so se nam gostje vrnili obisk, tokrat z nekoliko večjo delegacijo. Predstavili smo 
jim šolo, nato pa Maribor in znamenitosti Slovenije – Bled, Bohinj, Ljubljano, Postojno, 
Piran ter Ptuj. Naše mesto so tokrat spoznavali na nekoliko drugačen način – skozi 
fotografske oči ter naredili razstavo fotogeničnih trenutkov mesta, ki smo jo predstavili 
na šoli. Tradicionalno so izraelski gostje del festivala Spring, ki poteka v okviru šole, zato 
so konec tedna preživeli ustvarjalno v delavnicah in se na koncu predstavili na zaključni 
produkciji. Nad Slovenijo so bili vidno navdušeni, predvsem nad zeleno in svežo pokrajino 
ter občutkom varnosti. 

ff oCena IZMenjave
Zelo uspešno.
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ff Mentorja:  
SAŠA MIKIĆ, PETRA ČEH

ff čas IZMenjave:  
DOMA: 4.-10. MAREC 2017 
V TUJINI: 6.–12. MAJ 2017

ff Št. udeleženCev:  
NAŠI DIJAKI: 30 
TUJCI: 30

IZMENJAVA S SRBIJO, KRUŠEVAC

Sodelovanje med II. gimnazijo Maribor in Gimnazijo Kruševac se je začelo že leta 2004, 
ko je delegacija devetih profesorjev srbske gimnazije obiskala našo šolo in na poslovnem 
in izobraževalnem obisku ostala štiri dni. Sodelovanje se je nadaljevalo z mednarodnimi 
izmenjavami znotraj programa evropskih oddelkov. V devetih dosedanjih izmenjavah 
(2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016) smo povezali več kot 550 
dijakov iz Maribora in Kruševca. Gimnazija Kruševac je leta 2009 od II. gimnazije Maribor 
prevzela tudi organizacijo Spring festivala (takrat smo šolo obnavljali), v Kruševcu pa je 
zelo uspešno v razprodanem Mestnem gledališču trikrat nastopal tudi English student 
theater. Sodelovanje je v teh letih potekalo tudi preko izmenjave profesorjev in skupnega 
timskega poučevanja na obeh šolah. 
Med 4. in 10. marcem 2017 smo na šoli gostili 30 dijakov in dva profesorja z Gimnazije 
Kruševac (Srbija). Cilji izmenjave so bili spoznavanje in sprejemanje drugačne kulture, 
navad in običajev ter krepitev medsebojnih odnosov med mladimi, saj so dijaki teden dni 
bivali pri gostiteljih.
V okviru izmenjave so gostje spoznavali geografijo, zgodovino Slovenije, spoznavali 
Europsko unijo in se učili slovenščine. V delavnicah so spoznavali in primerjali obe 
kulturi, raziskovali stereotipe o Slovencih in Srbih, odšli na izlet po Sloveniji (Ljubljana, 
Postojnska jama, Piran), spoznavali Maribor in njegovo okolico. Dijaki iz Srbije so bili 
sprejeti tudi v slovenskem parlamentu pri poslanki Vesni Vervega.
Obisk smo vrnili med 6. in 12. majem 2017. Program v Kruševcu je bil
identičen našemu programu – delavnice na Kopaoniku, spoznavanje Kruševca z okolico 
in celodnevni izlet v notranjost Srbije z ogledom znamenitosti; obiskali smo Resavsko 
pečino, samostan Manasija, Viminacium, Smederevo in Svilajnac.

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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ff MentorICa: MIRJANA VUDLER

ff čas IZMenjave:  
DOMA: 7. 3.–14. 3. 2017 
V TUJINI: 6. 5.–13. 5. 2017

ff Št. udeleženCev:  
NAŠI DIJAKI: 24 
TUJCI: 24

IZMENJAVA S ŠPANIJO (BASKIJA)

V letošnjem letu smo gostili 24 španskih dijakov v spremstvu 2 profesoric iz šolskega 
centra Txingudi Ikastola iz Irúna iz Baskije. 
V tednu njihovega bivanja pri nas smo na šoli izvedli razne delavnice, v katerih so 
sodelovali tako španski kot naši dijaki: predstavitev Slovenije, učenje slovenščine tudi s 
pomočjo gledališča, predstavitev in spoznavanje slovenskih navad in običajev, predstavitev 
slovenskega šolskega sistema …
Poleg aktivnosti, ki so se izvajale na šoli, smo jih popeljali tudi na voden ogled Maribora 
z obiskom muzeja NOB Maribor, v katerem smo imeli delavnico na temo strpnosti in 
miru. V muzeju na prostem v Rogatcu smo se udeležili treh delavnic slovenskih narodnih 
običajev (ples, peka kruha in čebelarstvo), obiskali pa smo tudi samostan v Olimju. 
Popeljali smo jih tudi na celodnevni izlet v Škocjanske jame, Piran in Ljubljano. Najbrž 
pa se bo dijakom iz skoraj obmorskega mesta Irún najbolj vtisnilo v spomin sankanje na 
Arehu. 
Na obisku v Španiji je bil poudarek na spoznavanju Baskije. Tako smo spoznali glavne 
geografske značilnosti pokrajine, ogledali smo si naravni park, kjer se ustavijo ptice 
selivke na svoji poti v Afriko ali nazaj. Predstavili so nam tudi svojo zgodovino in svoj 
jezik, baskovščino. Ogledali smo si nekaj baskovskih mest, kot so Irún, San Sebastián 
(Donostia) in Hondarribia na španski strani ter Hendaye, Bayonne in Biarritz na francoski 
strani Baskije. Prav tako smo spoznali mnogo baskovskih običajev, med drugim tudi 
baskovske kmečke športne igre ter tradicionalni baskovski ples. Predstavili so nam 
tudi svojo glasbo. Najbolj nas je seveda navdušila gastronomija, saj smo se nahajali v 
eni od kulinaričnih prestolnic sveta (San Sebastián). Seznanili so nas z nekaterimi 
tradicionalnimi recepti, tudi sami smo se preizkusili v kuhinji, spoznali pa smo tudi, kako 
pridelujejo jabolčnik, ki je za to pokrajino zelo značilen. 

ff oCena IZMenjave
S to šolo smo sodelovali prvič in smo z izmenjavo več kot zadovoljni. Program je bil zelo 
pester in bogat. Skupaj smo preživeli mnoge lepe trenutke in zagotovo smo ustvarili lepe 
in nepozabne spomine.



JEZIKOVNE ŠOLE
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ff MentorjI:  
MIRJANA VUDLER (koordinatorica, 
španščina, DELE), DEJA ŽUNKO 
(francoščina), TANJA FAJMUT 
(nemščina, CAE), ELENA PONUDIČ 
(ruščina), NASTJA FAGANEL IN MITJA 
JURANČIČ (italijanščina), VANESA 
VUJANOVIĆ (japonščina), MARY ELLEN 
RAMASIMANANA VIRTIČ (DELF)

ff Št. srečanj, Št. ur:  
Vsi tečaji trajajo 40 ur. Če je premalo 
prijavljenih, se tečaj lahko skrajša na 30 ur. 
Tečaj medicinske latinščine obsega 70 ur, 
od tega 40 ur začetne latinščine, 30 ur pa je 
namenjeno medicinskemu izrazoslovju. 
390

ff Št. udeleženCev: 95

ZAČETNI JEZIKOVNI TEČAJI IN  
PRIPRAVE NA MEDNARODNO VELJAVNE 
IZPITE TER OSTALI IZPITI 

Jezikovni tečaji se izvajajo enkrat do dvakrat tedensko v majhnih skupinah, praviloma 
v popoldanskem času, lahko pa tudi takoj po pouku. Urnik je že v naprej določen pri 
razpisu tečajev ali pa se o njem dogovorijo dijaki s profesorjem. Dijaki so lahko v letošnjem 
šolskem letu obiskovali naslednje začetne tečaje tujih jezikov: nemščina, francoščina, 
španščina, ruščina, japonščina, italijanščina in latinščina s poudarkom na medicinski 
latinščini. Na začetnem tečaju tujega jezika, ki obsega 40 šolskih ur, dijaki spoznajo 
osnove nekega jezika (pravopis, fonetika, uvod v slovnico in besedišče: opis sebe in 
svojega okolja ter svojih interesov, svoje dežele in sveta), prav tako pa spoznavajo tudi 
kulturno-civilizacijske vidike posameznih držav, v katerih se posamezni jezik govori. 
Na vseh tečajih se razvijajo vse 4 jezikovne kompetence: ustno sporočanje, branje, 
poslušanje in pisanje.
Poleg tečajev tujih jezikov pa smo ponudili tudi posebne tečaje, na katerih se udeleženci 
pripravljajo na mednarodno veljavne izpite iz angleščine (CAE, TOEFL, IELTIS), 
francoščine (DELF) in španščine (DELE). Priprave na mednarodno veljavne izpite 
potekajo enkrat tedensko po 2 šolski uri ali pa vsakih 14 dni po 3 šolske ure skupaj 
(skladno z dogovorom v posamezni skupini). Pri DELF in DELE si je raven opravljanja 
izpita mogoče izbrati (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Najpogosteje naši dijaki opravljajo izpit na 
ravneh B1 in B2, zato se pri pripravah osredotočamo predvsem tema ravnema. Posebej pa 
seveda poudarimo tiste dele izpita, za katere se v splošnem gimnazijskem programu ni 
moč pripraviti, tj. pisanje različnih besedilnih zvrsti (časopisni članek, poročilo, intervju, 
življenjepis, kritika filma ali knjige ipd.), obdelamo tudi težje slovnične strukture. Prav 
tako se opravi simulacija ustnega dela izpita.
Na pripravah udeležencem tudi nudimo vse informacije o opravljanju izpitov in jih 
napotimo oz. pospremimo na slovenske inštitucije, na katerih se posamezni izpiti lahko 
opravljajo. Mednarodni izpiti iz angleščine se opravljajo v Ljubljani, izpit iz španščine v 
Mariboru, izpit iz francoščine pa se opravlja na naši šoli. 

ff oCena tečajev
Tečaje je letos obiskovalo 95 dijakov. Večina teh je tečaj tudi uspešno zaključila. Mnogi so 
že opravili mednarodno veljavne izpite, nekateri jih bodo opravljali še poleti in jeseni.
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ff MentorICI:  
MOJCA SELJAK, CAO DANNI

ff Št. srečanj, Št. ur:  
OKTOBER 2016–MAJ 2017; 60

ff Št. udeleženCev:  
ZAČETNI TEČAJ: 17 
NADALJEVALNI TEČAJ: 9

ZAČETNI IN NADALJEVALNI TEČAJ 
KITAJŠČINE

Tečaj kitajščine poteka v okviru projekta Konfucijeve učilnice Maribor, ki ga je omogočil 
Hanban, kitajski državni urad za poučevanje kitajščine kot tujega jezika. Vsako šolsko 
leto je možen vpis v začetni kot tudi v nadaljevalni tečaj, ki ju vodita kitajska učiteljica in 
slovenska sinologinja. Kitajska učiteljica razlaga snov v kitajskem in angleškem jeziku, 
medtem ko sinologinja poskrbi za dodatno razlago v slovenščini. Poleg učenja kitajščine 
vam tečaj omogoča tudi spoznavanje bogate kitajske kulture, njene zgodovine ter kitajske 
umetnosti, ki vam jo približamo na delavnicah kitajske kaligrafije, kitajskih vozlov, 
kitajskih rezank ter delavnici kitajske hrane. Tečajniki se lahko ob koncu šolskega leta 
udeležijo tudi Državnega tekmovanja iz znanja kitajščine za dijake slovenskih srednjih šol. 
Njihova uvrstitev med prve štiri v državi se bogato nagradi z brezplačnim tritedenskim 
obiskom Kitajske in udeležbo na svetovnem tekmovanju iz znanja kitajščine.
V šolskem letu 2016/17 smo v okviru tečaja kitajščine organizirali Kitajske dneve na II. 
gimnaziji, ki so potekali med 10. in 25. januarjem. Dneve smo pričeli z odprtjem razstave 
Tradicionalna kitajska glasbila v avli šole, zaključili pa z dogodkom Praznovanje kitajskega 
novega leta, ki je potekal v Amfitetaru II. gimnazije. Na dogodku so se naši tečajniki 
predstavili s svojimi 'kitajskimi' talenti, kot so petje kitajskih pesmi, kitajski plesi, igranje 
na kitajska glasbila in kitajski lomilci jezika. V času Kitajskih dnevov smo organizirali tudi 
delavnici izdelovanja kitajskih rezank in kitajske kaligrafije ter predvajali kitajski film 
Ljubezen za življenje (Zui ai, 2011).

ff oCena tečaja: ZELO USPEŠNO
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