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KostanjevPiknik_ULBL

KOSTANJEV
PIKNIK
NA DRUGI LETOS MALO DRUGAČE …
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VEDNO ZNOVA NAS OČARA. IN TUDI LETOS NAS JE. TA PRELEPA, BARVITA IN NOSTALGIČNA JESEN. ČEPRAV JE JESEN

več kot samo to, pa je za mnoge tudi čas druženja, novega začetka, polnih »baterij« in visokih ciljev. Prav tako je jesen na
Drugi še posebej družabna vsako leto drugo soboto v oktobru,
ko se vedno znova dijaki, profesorji, starši, sorodniki, prijatelji in znanci zberemo na kostanjevem pikniku.
Gre za dogodek, ki je predvsem družabne narave, nikakor
pa ni zgolj to. Gre namreč za preplet kreativnosti v smislu
ustvarjalnih delavnic, prostovoljstva, športnih iger, okusnih
jesenskih dobrot in dobre glasbe. Čeprav je bilo vreme bolj jesensko, se je tudi letošnjo soboto, 10. oktobra, marsikaj dogajalo. Vsakdo se je lahko našel v nečem, kar ga veseli, zanima
nadaljevanje na naslednji strani
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oz. razveseljuje. Ustvarjalne delavnice izdelovanja skulptur
iz gline in okrasja iz različnih vrst žitaric in stročnic so privabile mnogo dijakov, predvsem pa otrok, ki so v tem naravnost uživali in ustvarili mnogo različnih umetnin. Tudi športa
ni manjkalo, saj se je v šolski telovadnici odvijalo več nogometnih tekem, tudi med dijaki, starši dijakov in profesorji.
Manjkalo pa ni niti športnih aktivnosti in zabave za naše najmlajše ter ustvarjalnih delavnic, med drugim tudi poslikave
obraza in rok ter spoznavanja kitajske kulture preko učenja
kitajske pisave in ročnih spretnosti. Prav tako so znova svoje plesno-akrobatske sposobnosti pokazale skupine Tigric in
Borcev, otroške in mladinske plesne skupine ter plesni duet s
svojimi energičnimi nastopi v avli šole.
Zagotovo pa so mnogo obiskovalcev privabile okusne jesenske dobrote, ki so jih pripravile naše pridne in delovne mamice, babice in profesorice, ki vsako leto znova navdušijo z
ogromno količino okusnega peciva, piškotov, pit in zavitkov.
Različne mojstrovine in druge pregrešno sladke dobrote pa še
zdaleč niso bile vse. Poleg tega je bilo v šolski jedilnici mogoče
pokusiti mesni ali zelenjavni golaž, pico in letošnjo novost –
palačinke. Seveda pa ni smelo manjkati niti kostanja, ki ga je
bilo letos, zaradi izjemnega odziva udeležencev, mnogo. Vse
zahvale gredo tudi staršem dijakov in drugim, ki so s svojimi
prostovoljnimi prispevki in s pomočjo pri izvedbi piknika veliko pripomogli v šolski sklad in socialno ter medgeneracijsko
delo na naši šoli. Slavnostni zaključek piknika je bil tudi letos s kostanjevo torto nekaj posebnega in izjemno okusnega.
Čeprav se je piknik končal v poznih popoldanskih urah, pa
spomini nanj vsekakor ostajajo. Prav tako gre zahvala vsem
sodelujočim, ki so na kakršnikoli način pripomogli k izvedbi
piknika. In da, kostanjev piknik je bil zares drugačen, pa ne
samo zaradi tega, ker se je dogajalo marsikaj drugačnega in
zanimivega, temveč tudi zato, ker lahko kljub razmeram in
času, v katerem živimo, tovrstnemu druženju damo tudi simbolni pomen in s tem spodbudimo tudi druge k solidarnosti,
empatiji, povezanosti in strpnosti do soljudi.
Dominik Škrinjar, MM1
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KRST FAZANOV

PET MINUT PREJ NAS REVČKE SPUSTIJO OD MATEMATIKE,
KEMIJA NAM ODPADE. MOGOČE BI PA VEČINA RAJE IMELA

krstFazanov_ULBL, REK

na svoji majici jodovico kot pa na čelu štampiljko. Mogoče.
Nas pa seveda ne vprašajo, kaj bi raje. Gremo, marš pred šolo!
Prestrašeni fazančki se razredno stiskamo med sabo, ker mislimo, da bomo manj opazni. Napaka, smo na najbolj vidnem
mestu, upamo, da se imajo fajn vsaj višji letniki in profesorji, ki nas gledajo.
No, pa saj ta štampiljka ni tako slaba, prekrije nam mozolje. Mogoče za malico nismo dovolj jedli, zato nam zdaj tu
ponujajo jabolka in banane. Zraven smo lahko še športno aktivni. Ta krst je pravzaprav ful kul! Glej, še pojemo in plešemo lahko in se nam ni treba truditi, da bi vzbudili dovolj
pozornosti. Vau, s pomočjo kviza se še športno izobražujemo. Nekateri od srečnežev imajo celo možnost govoriti s starejšimi letniki, le redke izjeme pa tudi s samim duhovnikom
(voditeljem krsta). To je res enkratna (dvakratna, če ponavljam
prvi letnik) priložnost!
Mi je pa žal, da gre štampiljka za razliko od alkoholnih flumastrov po enem pranju dol, in tudi, da si samo eno leto fazan.
Eneja Sajko, 1. D

ŠT. 55_sep-okt 2015

5

SPREJEM DIJAKOV MM1
NA PETKOVO POPOLDNE, 25. 9. 2015, SO SE V JEDILNICI II.
GIMNAZIJE MARIBOR ZBRALI DIJAKI IN PROFESORJI RA-

krstMm_ULBL

zredov mednarodne mature, da bi si ogledali oziroma sodelovali na tradicionalnem sprejemu dijakov v razred MM1.
Dijaki so bili pod budnim očesom sovrstnikov iz višjega letnika soočeni z zabavnimi in intelektualno zahtevnimi nalogami. Praznjenje z dobrotami obloženih miz pa tudi krst so
po mnenju komisije uspešno opravili prav vsi dijaki razreda
MM1 in so tako uradno in z veliko zagona zakorakali v program mednarodne mature – srečno!
Polona Vehovar, prof., koordinatorica MM
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SVEČANA PODELITEV DIPLOM

MATURANTI
podelitevDiplomMednarodneMature_REK

MEDNARODNE MATURE
V SREDO, 9. 9. 2015, OB 18. URI JE V VITEŠKI DVORANI NA
MARIBORSKEM GRADU POTEKALA SVEČANA PODELITEV

diplom dijakov Mednarodne mature II. gimnazije. Letošnja
generacija je bila še posebej uspešna. II. gimnazija Maribor
se lahko pohvali z najboljšim rezultatom v zadnjih 25 letih
obstoja Mednarodne mature na II. gimnaziji Maribor. 21 dijakov je bilo zlatih maturantov, kar trije pa so dosegli vseh 45
točk (Janina Ulbl, Neven Borak in Aljoša Polajžar). Podelitve
sta se udeležili tudi gospa ministrica, dr. Maja Makovec
Brenčič, in podžupanja mestne občine Maribor, gospa
Jelka Černivec, ki sta skupaj z gospodom ravnateljem, mag.
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Ivanom Lorenčičem, podelili diplome. Uvodni Gaudeamus in
renesančni madrigal Sing we and chant it Thomasa Morleya
je zapel mladinski pevski zbor II. gimnazije, Špela But je zaigrala Preludij iz Tretje suite Johana Sebastiana Bacha, kot
zadnji pa sta nas s temperamentno ljudsko skladbo HOPCUP
na violini razveselili dijakinji Simona Korošec in Darina
Cvetrežnik s Konservatorija za glasbo in balet. Podelitev je
bila izjemno svečana in hkrati tudi zelo čustvena. Dijakom
iz srca čestitamo in jim želimo uspešno nadaljevanje življenjske poti tako doma kot v tujini!
Polona Vehovar, prof., koordinatorica MM
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HUMANITARNA AKCIJA

ZAHVALA
V SREDO, 30. 9., SMO ZAKLJUČILI HUMANITARNO AKCIJO
ZBIRANJA POMOČI ZA BEGUNCE.

zahvala_BEDENIK

V številkah:
napolnili smo 18 škatel s hrano, higienskimi pripomočki,
oblačili in spalnimi vrečami,
darovalo je približno 35 dijakov in 14 učiteljev,
pri organizaciji je pomagalo 7 prostovoljcev in 6 profesoric.
Zbrano so sprejeli v zbirnem centru humanitarne pomoči v Maribor.
Iskreno se vam zahvaljujemo za darovano pomoč.
Organizatorke akcije
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BON ZA 10 EUR

SOLIVE R.C OM

TRGOVINA S.OLIVER, EUROPARK

PODELITEV DIPLOM

L'EXAMEN DU DELF NON SEULEMENT EST UNE PARTIE INTÉGRANTE DE L'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS, MAIS AUSSI

Opravljen izpit DELF ni le pokazatelj znanja jezika, temveč tudi odpira poti do mednarodnih univerz; večina jih namreč zahteva vsaj doseženo stopnjo B1.
Pomen izpitov DELF za dijake in dijakinje je poudaril tudi
ravnatelj II. gimnazije Maribor, mag. Ivan Lorenčič.
Dobitnike diplom je nagovorila Mireille Déchelette, atašejka za francoščino na Francoskem inštitutu v Sloveniji,

DELF 2015
podelitevDiplomDelf_REK

program pa sta z glasbenimi točkami popestrili dijakinji II.
gimnazije, Alja Filip in Lucija Divjak.
Navdušujoč je podatek, da se z leti število izpitnih kandidatov veča. Leta 2014 je bilo kandidatov štajerske regije
17, letos pa 31, prejeli so izpite težavnostnih stopenj A1–B2 .
II. gimnazija Maribor predstavlja center opravljanja izpitov v naši regiji. V tem letu so profesorice francoščine Karmen
Kaučič, Tatjana Gašparič in Vesna Selinšek Jahić tudi opravile
habilitacijo za ocenjevanje izpitov DELF, tako da se je skupina
učiteljev za pripravo na te izpite močno povečala.
Eva Godina, 2. f
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krkina nagrajenca N.Rakić in S.Pluščec_HZ

V DVORANI UPRAVNE STAVBE KRKE V NOVEM MESTU JE V
PETEK, 18. SEPTEMBRA 2015, POTEKALA SLOVESNA PODE-

litev 45. Krkinih nagrad za raziskovalno delo dijakov. Ob tej
priložnosti so nagrajenci tudi predstavili svoje delo. Ponosni
smo, da so Krkino nagrado za leto 2015 prejeli kar trije dijaki naše šole, in sicer:
Avtor: NIKOLA RAKIĆ
Naslov naloge: DVA OBRAZA PEKOČE PAPRIKE
Mentorici: KATJA HOLNTHANER ZOREC, HELENA RIHTAR
Avtor: SEBASTIJAN PLUŠČEC
Naslov naloge: VPLIV KONCENTRACIJE IN NAČINA

SINTEZE NA VELIKOST SREBROVIH NANODELCEV,
NJIHOVO PROTIMIKROBNO UČINKOVITOST IN
USPEŠNOST VKLJUČITVE V HIDROGEL
Mentorici: ZDENKA KEUC, HELENA RIHTAR

DIJAKI II. GIMNAZIJE MARIBOR MED

PREJEMNIKI
45. KRKINIH NAGRAD

Avtor: ŽAN ZEMLJIČ
Naslov naloge: PRIPRAVA IN LASTNOSTI EKSTRAKTOV
BIOLOŠKO AKTIVNIH UČINKOVIN ŠENTJANŽEVKE,
HYPEROCUM PERFORATUM L.
Mentorja: SANJA CVAR, MARKO JERAN

Raziskovalno delo naših dijakov je s podeljenimi nagradami doživelo novo priznanje in potrditev kvalitetnega dela,
kar je lepa vzpodbuda mentorjem in dijakom za nadaljevanje
v novem šolskem letu. Verjamemo pa, da je našim nagrajencem raziskovalna izkušnja na naši šoli lepo popotnica na začetku študijske poti, na katero so stopili to jesen.
Nagrajencem iskreno čestitamo!
Katja Holnthaner Zorec, prof.
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https://static.slo-tech.com/64579.jpg (vir: ZOTKS)

IZJEMEN USPEH
NA BIOLOŠKI
OLIMPIJADI

POLETI, OD 12. DO 19. 7. 2015, JE V MESTU AARHUS NA
DANSKEM POTEKALA ŽE 26. BIOLOŠKA OLIMPIJADA.

Slovenijo je zastopala štiričlanska ekipa, v kateri sta bila tudi
dva dijaka naše šole.
Dogodek je trajal osem dni, dva dneva sta bila tekmovalna. Najprej so se sodelujoči z eksperimentalnimi nalogami pomerili v veščinah laboratorijskega dela s področij molekularne
biologije z mikrobiologijo, anatomije rastlin s sistematiko in
evolucijo, morfologije živali in biokemije. Sledilo je reševanje
teoretičnih nalog, pri katerih so morali pokazati poznavanje
vseh področij biologije. Prvo mesto je osvojil Jinhyun Seok iz
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Južne Koreje, drugi je bil Boyang Dun iz ZDA, tretji pa Sirui
Zhang iz Kitajske; med državami sta bili zmagovalki Kitajska
in ZDA, vsaka s po štirimi zlatimi medaljami.
Naš dijak Domen Vaupotič je dosegel srebrno odličje, uvrstil se je na 41. mesto med 239 tekmovalci, kar je izjemen
uspeh. Primož Jarc pa je le za las zgrešil najboljše. Uspeh sta
zaokrožila še dijaka Gimnazije Bežigrad Karin Hrovatin (bronasto odličje, 141. mesto) in Tim Ulčar Pertot (pohvala).
Gre za najboljši dosežek dijakov naše šole na bioloških
olimpijadah, za kar jim iskreno čestitamo!
Katja Holnthaner Zorec, prof.
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1. DEL

NOČITEV V SAVNI? ESTONIJA!

LES; ESTONSKA LJUBEZEN, PODEŽELSKA ŠOLA, PIVOVARNA, AHHAA IN »MUGLIPUDER KULIS«

estonija_EMERŠIČ

21. september. Ob pol šestih zjutraj s profesorico Keuc
kreneva iz Maribora proti ljubljanskemu letališču, potem pa
let do Varšave in nazadnje do Rige. 12 °C, rahel dež. Prvi znak,
da mi ne bo vroče. Ali pač …?
Na letališču v Rigi sta naju že čakala hrvaška predstavnika.
Minilo je precej časa, dokler ni do nas končno pristopila svetlolasa ženska z A4-listom, na katerem je pisalo ERASMUS+.
V slabi angleščini nam je razložila, da še ne moremo oditi proti Hummuliju zaradi turškega profesorja, ki se mu je izgubila
prtljaga in je prav tako potoval z nami. Zaradi vsega tega smo
v ponedeljek zamudili vse aktivnosti na majhni in preprosti
nadaljevanje na naslednji strani
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osnovni šoli ob meji z Latvijo, ki je bila naša gostiteljica –
Hummuli Põhikool. Šola šteje samo 61 učencev in 14 učiteljev.
Do tja se odpeljemo z modrim kombijem, ki mu pravijo
»bus«. Po radiu se vrti klasična glasba. Nihče ne spregovori besede, pot do Estonije pa je še dolga. Prvi vtisi o Estoniji, ko prečkamo mejo, niso najboljši. Slaba cesta in slabo vzdrževane hiše,
ki se stiskajo v majhnih naseljih, okoli njih pa se razprostira
svetlozelena trava. Hrvata in turški profesor izstopijo v Valgi,
prvem mestu, ki leži tik ob meji z Latvijo. S profesorico pot nadaljujeva do Hummulija. Pripeljemo se pred stavbo, ki nikakor
ne spominja na šolo, temveč na srednjeveški dvorec (kar je do
leta 1930 tudi bila). Tam naju pričakuje Triinu, učiteljica angleščine in organizatorka, vodička, prevajalka, svetovalka in koordinatorka izmenjave projekta Science Lab in the Kitchen (oz.
Znanost v kuhinji) v Estoniji. S svojim avtom naju odpelje do
moje estonske družine. Tukaj je stanje še slabše. Pozdravi nas
lajež psa, ki je priklenjen na verigo in je od dežja povsem premočen. Na pragu stoji mama mojega gostitelja, ki že takoj nakaže,
da ne zna angleško. Triinu živčno pove, da bo vse v redu, profesorica Keuc pa mi ob slovesu v uho zašepeta: »Drži se!« Hiša
je v celoti lesena; od omarice do kljuke na vratih. Vse je iz nelakiranega, obdelanega lesa. Na hodniku me pozdravi Kevin, moj
estonski gostitelj. Suhljat fant, leto mlajši od mene, sramežljivega in nezgovornega značaja. V roko mi da svetilko.
Že pred prihodom v Estonijo mi je preko Facebooka napisal, da bomo spali v savni, kjer bomo imeli več miru. Nisem si
znal predstavljati, kako lahko nekdo v savni prenoči, vendar
sem se pustil presenetiti.
Pelje me čez dvorišče in potem še po širokem, meglenem
travniku do srednje velike, s strešniki še nepokrite lesene (kakopak) hiše, kjer si s svetilko svetiva po poti do podaljška, kamor
je priključena žarnica. Tam odložim stvari. Hiška je razdeljena
na dva dela. V prvem sta dve postelji in dva kavča, kjer smo naslednjih pet dni spali Kevin, njegov leto mlajši brat Kristjan, dijak iz Litve Ignas in jaz. V drugem delu je »kopalnica« in savna.

Ta »kopalnica« ima dva soda z vodo, ki ju ogreva peč v savni, lavor, dve leseni pručki in vrtno cev, priključeno na stoječo pipo.
Takoj sem vedel, da mi tukaj res ne bo vroče. V savni, ki je bila
od spalnice precej odmaknjena in je bila edini ogrevan prostor
v tej hiši, je bilo zgolj 50 °C (premalo, da bi »zašvical«, in preveč,
da bi v njej zares spal). Iz kovčka vzamem darilo (ročno pobarvano repliko panjske končnice z motivom kralja Matjaža in slovensko
čokolado z motivom Aljaževega stolpa) in se s svetilko v roki, skupaj s Kevinom, odpravim nazaj proti hiši. Na stenah visijo kožuhi medvedov in na deskah pribiti okli merjascev. Zanimivo …
Na visokem stolu v kuhinji sedi oče, ki tipka po pametni tablici.
Na mizi v jedilnici me že čaka velika skleda rižote z ananasom in
rdečo papriko. V dnevni sobi, ki je priključena k jedilnici, pred
televizorjem sedi 7-letni bratec Kevina, Kaspar, na kavču pa v
kratkih hlačah sedi Ignas (litvanski dijak), ki tipka po telefonu.
Očitno so Baltiki navajeni na mraz, si mislim. Ponovno tišina
(razen glasu risank s televizije). Ko pojém, predstavim Kevinu
in mami darilo, ki me ob obrazložitvi panjske končnice vidno
ne razumeta, zato jima raje povem, da je čokolada slovenska, z
mojim imenom na njej.
Tisti večer smo v tišini, brez vljudnostnih vprašanj in odgovorov o potovanju, gledali estonsko nanizanko. Tako je minil tudi večer v »savni«, kjer smo se 5 minut v tišini gledali,
nato pa brez besed sklenili, da bo najbolje, če gremo spat.
Naslednji dan, v torek, je bil prvi »šolski dan«. Do šole smo
se peljali z majhnim avtobusom, na katerem ni bilo veliko ljudi. Tako je bilo tudi vse naslednje dni. Za izstop na pravi postaji je skrbel Kaspar, ki naju je z Ignasom s pogledom čez
avtobus opomnil na izstop. Od postaje do šole nas je ločilo le
5 minut hoje po jesensko obarvanem drevoredu.
Prva delavnica je bila delavnica o odstranjevanju madežev. Poskušali smo jih odstraniti z naravnimi sredstvi (limoninim sokom, sodo bikarbono, toplo vodo …). Precej neuspešno, še
najbolje nam je uspelo odstraniti madeže rdečega vina. Prav
tako smo sodelovali pri uri glasbe s četrtim in petim razredom,
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saj imajo zaradi majhnih razredov velikokrat pouk združen.
Igrali smo na inštrumente in »peli« estonske narodne pesmi.
Kasneje so nas peljali po njihovi pokrajini, imenovani Valgi.
Ogledali smo si ruševine starega gradu, zelo zanimive peščene
jame, imenovane Helme, in mavzolej ruskega vojskovodje de
Tollyja. Mavzolej je ena izmed 21 zanimivosti južne Estonije,
ki jih priporoča National Geographic, za kar je tam postavljeno tudi njihovo znamenito rumeno okno. Za konec dneva so
nas povabili v krasen grad, Sangaste, z zanimivo zgodovino
in zgodbo, kjer smo imeli okusno večerjo.
Sreda je bila najboljši dan v tednu, saj smo odšli v drugo
največje mesto v Estoniji, Tartu. Imeli smo voden ogled pivovarne in tovarne različnih pijač: A Le Coq. Nadeli smo si zaščitne plašče in si ogledali proizvodnjo piva in pivovarski muzej.
Postregli so nam z njihovimi brezalkoholnimi pijačami, ki so
bile zelo sladke. Za kosilo smo se odpravili v najvišji pub na
svetu, ki v višino meri 10,2 m. Ta pub je zgrajen v hrib, ki je
bil včasih skladišče smodnika. Naročil sem si Muglipuder kuklis, tradicionalno estonsko jed, ki je postrežena v močno zapečenem hlebu kruha. Muglipuder je pire krompir, prepražen
na čebuli, z malo svinjine, čez vse to pa se topi velika žlica kisle smetane. Z Litvancema smo se strinjali, da je jed izjemno
nasitna in da je kruh povsem odveč. Za povrh pa sem si še, v
strahu pred lakoto, naročil Domino Cheese Cake, prelito z jagodno kremo.
Po obilnem kosilu smo odšli v Ahhaa Science Center, znanstveni center, v katerem si lahko s kolesom vozil po vrvi na
višini približno petih metrov, si ogledal planetarium in preizkušal zakone fizike z najrazličnejšimi poskusi in interpretacijami. Za konec dneva je sledilo nakupovanje v nakupovalnem
centru, v katerem se je nahajalo pravo hokejsko igrišče. Čakala
me je samo še topla večerja doma in na žalost zadnji delovni dan v Estoniji.

Konec 1. dela
Aljaž Emeršič, 2. F
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bernard Froit_MERVirtič

OBISK

BERNARDA FRIOTA
V ČETRTEK, 8. OKTOBRA, NAS JE PRI URI FRANCOŠČINE OBISKAL FRANCOSKI PESNIK IN PISATELJ BERNARD FRIOT. ZA

našo skupino šestih deklet je pripravil sproščeno delavnico, na
kateri smo kljub 9. in 10. uri pouka zares uživale. Na začetku
se je vsaka na kratko predstavila, nato nam je prebral nekaj
svojih pesmi in krajših zgodb. Večina jih je precej humornih,
vendar na precej grotesken način, kar me je presenetilo, saj
Friot večinoma piše za otroke.
Proti koncu delavnice je na tablo napisal pet besed in nas
pozval, naj z njimi napišemo svoje kratke zgodbe. V parih smo
se trudile po svojih najboljših močeh. Nekatere smo poskušale posnemati njegov bizarni stil, drugim pa je uspelo napisati nekaj zares posrečenih zgodbic.
Bernard Friot nas je s svojo prijetno in zabavno osebnostjo spravil v boljšo voljo; tako smo do konca delavnice že vse
pozabile, da smo utrujene in lačne.

Delavnica je bila prikupna in koristna, saj smo vadile svojo še vedno nepopolno francoščino in hkrati spoznale pisatelja ter nekaj njegovih del, s katerimi se bomo verjetno še
kdaj srečale.
Veronika Draškovič-Bračun, MM1

Izjemno je imeti priložnost spoznati pisatelje. Ne le ker
so to ljudje, ki jim je uspelo ohraniti vsaj del otroštva – domišljijo, temveč ker lahko zaradi zasebnosti svojega dela razvijejo izjemno alternativno osebnost/izgled. Pisatelji se kažejo
zgolj skozi papir in ne ogledalo, vendar pa smo pri francoščini vseeno videli »realno« plat enega teh besednih umetnikov
– Bernard Friot nam je dobro uro skušal približati besede in
poti. Pred nas je postavil vprašanje, zakaj potrebujemo natančno začrtane zgodbe, če pa nam on ponudi le nekaj besed
in že nam naslika zgodbo. In ker je gospod fascinanten retorik, so bile zgodbe včasih zarisane zgolj z zvoki (ali pa zaradi
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njih). Če kdaj potrebujem motivacijo za učenje jezika, poiščem
v njem umetnost. Ker so stvari prave le, če niso izgubljene v
prevodu (pena le ni mousse).
Sarah Marn Ženko, 2. f

Obisk francoskega pisatelja Bernarda Frioja nas je vse navdušil in predvsem nasmejal. Ob njegovem prihodu je v razredu zavladala sproščenost in vsi navzoči smo ga z zanimanjem
poslušali. Osebno sem ga doživela kot prijetnega, sproščenega in polnega humorja. Kot človeka, ki v sebi še vedno ohranja otroško radovednost. Ta pa mu omogoča, da lahko v vsaki
situaciji uporabi domišljijo in najde navdih za svoje pisanje.
Izbrane odlomke iz svojih del je prebiral z veliko doživetosti.
Njegova dela so humoristična, včasih tudi neobičajna, pogosto pa odražajo igro besed, s katero želi na zabaven način približati francoski jezik bralcem vseh starosti.
Urška Štibler, MM2
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NARAVOSLOVNI TABOR OSILNICA 2015
OSILNICA OB MEJNI REKI ČABRANKA IN NATO PO SOTOČJU NAPREJ S KOLPO JE OBMOČJE, KI GA POZNAMO TUDI KOT DEŽELO

V DEŽELI

Udeleženci naravoslovnega tabora Osilnica 2015 skupaj z
mentorji pred letnim paviljonom pri Kovaču v Osilnici.

naravoslovni tabor_JAGODIČ

PETRA KLEPCA
Večina udeležencev pred sicer mirnim več
kot 70 metrov globokim izvirom Kolpe na
Hrvaškem. Obsežno ozemlje je že od leta 1953
zavarovano kot narodni park Risnjak.

Luknja ne predstavlja vhoda v medvedov brlog, čeprav
se tukaj okrog pogosto sprehajajo. Udeleženci so jo
izkopali z namenom proučiti lastnosti prsti na edinem
ravninskem območju okrog Osilnice.
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Petra Klepca. Njegovi ogromni spomeniki z drevesom v rokah, s katerim bi naj pometel Turke ter jih tako dokončno pregnal iz doline,
stojijo na več krajih ob cesti. Domačini obljubljajo, da ga bodo postavili tudi ob novi cesti, ki pripelje iz Kočevske Reke čez Strmo reber,
to je v smeri, po kateri smo tudi sami prispeli v kraj.
Gostišče Kovač je udeležence naravoslovnega tabora že večkrat
prijazno sprejelo pod svojo streho in se potrudilo z dobro hrano. Že
prvi večer je gospa Alenka Kovač s prijetnim predavanjem dolino, njene kraje in ostale zanimivosti udeležencem tabora predstavila na zanimiv način. Iz bližnjega Kočevja sta naslednji večer pripotovala in
ga popestrila s predavanjem nekdanja dijakinja II. gimnazije gospa
Petra Draškovič Pelc in njen mož Stanko Pelc. Predstavila sta vse tri
prosto živeče zveri v Sloveniji, saj se z njihovim raziskovanjem intenzivno ukvarjata že vrsto let.
V ospredju je bilo seveda delo v skupinah pri predmetih kemija, biologija, fizika in geografija. Brez težav so se prvi dan oblikovale stalne skupine, ki so nato delale po različnih lokacijah na terenu,
nekaj malega pa tudi kasneje v taboru. Vsak večer so posamezniki
na kratko predstavili nekaj dnevnih rezultatov dela ter tako ostale
seznanili s tem, kaj počnejo. Zaključno poročilo je sledilo šele v četrtek zvečer in dijaki so se nanj zelo resno pripravili.
Seveda je bil vmes čas za športno-rekreativne dejavnosti, saj je
okolica zanje primerna, gostišče Kovač pa ima tudi pokriti bazen ter
vrsto igrišč za različne rekreativne športe. Med taborom je sicer večkrat deževalo, vendar to ni zmotilo dela na terenu, saj so se skupine
po svoje prilagodile na izvedbo terenskega dela. Posebej bo ostal v
spominu pohod na hrvaško stran do okrog 5 km od meje oddaljenega izvira reke Kolpe. Pot se vije po gozdu ob reki, ki nas očara s svojo sinje modro barvo in pogostimi meglicami nad njo. Medvedov na
potepanjih okrog Osilnice sicer nismo srečali, smo pa že kar prvi dan
na krajšem pohodu na več mestih našli njegove iztrebke na gozdnih
poteh. Če povprašate domačine, pa vam vsak predstavi kakšno svoje srečanje z njim ali pa ga je vsaj že večkrat videl. Okrog naselij jim
razmetavajo koše s smetmi, vdirajo na polja in v čebelnjake ter poberejo kakšno sadje. Okrog njiv in sadovnjakov imajo pogosto napeljane žice, na katerih je obešena različna posoda, ki medvede s
hrupom prežene.
Verjamem, da je teden življenja v manj znanem delu Slovenije pustil na udeležencih tabora nepozabne vtise ter da se bo kdo še kdaj z
veseljem vrnil v dolino Petra Klepca.
Viljem Podgoršek, prof.,vodja tabora
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ORGANIZIRAMO VPISE V PROGRAME
TEČAJ VARNE VOŽNJE ZA VOZNIKE ZAČETNIKE
PROGRAM ZA IZBRIS KAZENSKIH TOČK
USPOSABLJANJE VOZNIKOV ZA TEMELJNO KVALIFIKACIJO TK
USPOSABLJANJE VOZNIKOV ZA PODALJŠANJE KODE 95
TEČAJ VARNE VOŽNJE ZA VOZNIKE POVRATNIKE
TEČAJ VARNO DELO S TRAKTORJEM IN TRAKTORSKIMI PRIKLJUČKI
TEČAJ IN IZPIT IZ TEŽKE GRADNENE MEHANIZACIJE TGM
Učilnice za izvajanje tečajev cestno prometnih
predpisov so opremljene z računalniki,
ki omogočajo dostop do izpitnih vprašanj !!!

Usposabljamo kandidate za vozniške izpite kat:

031 30 60 86 041 760 122

KULTURNO-UMETNIŠKI
TABOR 2015

kult-um.tabor_KRALJ

LETOS JE ŽE DRUGO LETO ZAPORED KULTURNO-UMETNIŠKI TABOR POTEKAL V MAJHNI VASI COGETINCI BLIZU

Cerkvenjaka. Domačija Firbas, ki ponuja krasen oddih in sprostitev, je nam umetnikom nudila navdih za ustvarjanje v prečudoviti naravi Slovenskih goric.
Ne samo da smo lahko en teden slikali v impresionističnem slogu, se učili ljudskih pesmi in plesov, se ukvarjali s krasilno umetnostjo in na dano zgodbo naredili svoj film z glasbo
in likovno podobo, torej počeli nekaj, kar nas res veseli, tudi
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jedli smo ogromno in zelo dobro. Vsa hrana je bila domača in
zagotovo lahko vsak udeleženec tabora prizna, da se je v tem
tednu zredil vsaj za kakšen kilogram.
Tako je teden, preživet v čudoviti naravi, ob dobri hrani
in v dobri ter sproščeni družbi, minil prehitro in zagotovo si
vsi želimo nazaj na domačijo Firbas na kakšno domačo bučkino juho, liter hruškovega soka ali vsaj pobožat nemškega
ovčarja Medota.
Maša Antončič, 3. f
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JEZIKOVNI TABOR
V PLISKOVICI

NADOBUDNI JEZIKOSLOVCI SMO TEDEN MED 14. IN 19. SEPTEMBROM PREŽIVELI V PLISKOVICI NA KRASU, KJER SMO
jezikovni tabor_LEŠNIK ŠTRAFELA

skupaj z dvema naravnima govorcema angleščine Karis in
Bradom govorili o stereotipih, gradili timski duh z delom v
skupinah in seveda širili svoj besedni zaklad. Prehodili smo
Pliskoviško pot in po njej spoznavali zgodovino kraja in ljudi, ki so tam živeli. Ob večerih smo se družili ob družabnih
igrah, filmih in kot pravi taborniki tudi ob tabornem ognju.
Popestritev tedna je bil nedvomno izlet v Trst, kjer smo govorili z domačini, poskušali prave italijanske jedi in seveda
nakupovali.
Živa Ferk, 3.a
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OIV TEDEN

GLAVNA TEMA DRUŽBOSLOVNEGA TABORA, KI SE JE ODVIJAL V CŠOD KAVKA V LIVŠKIH RAVNAH NAD KOBARIDOM, JE

DRUŽBOSLOVNI
družboslovni tabor_NEMŠAK

TABOR

bila 1. svetovna vojna. Najbolj me je presunil Kobariški muzej,
ki smo ga obiskali drugi dan. V njem so razstavljeni predmeti
in slike s Soške fronte. Najbolj se me je dotaknila »črna soba«,
v kateri so predstavljene grozote Soške fronte. V njej so bile
fotografije mladih fantov, ki so odhajali v vojno, trupel padlih,
fotografije iznakaženih obrazov vojakov, ki so prišli iz nje …V
četrtek opoldan smo si v Tolminskem muzeju ogledali še razstavo o propagandi v 1. svetovni vojni, ki je bila zelo zanimiva. Vojakom so razdelili dopisnice, na njih je bilo v različnih
jezikih napisano: »Jaz sem zdrav in se mi dobro godi,« nanje pa
so se samo podpisali.
Zvečer smo igrali Activity, potekal je tudi turnir v igranju
Enke, ki je bil zelo glasen in strasten. Ob večerih smo imeli zgodovinski kino, ogledali smo si Vesel božič (JoyeuxNoël)
in Sambo. Navdušila me je tudi prisrčna predstava v trdnjavi
Kluže, ki smo si jo ogledali v četrtek. V njej so nastopali štirje starejši gospodje. Zadnji dan smo preživeli v (že težko pričakovanem) Trstu. Tam smo imeli kar nekaj prostega časa, ki
smo ga izkoristili za kosilo, nakupovanje in »martinčkanje« na
sončku. Tako se je naš tabor tudi končal.
Tabor se mi je zdel zelo dobro organiziran. Imeli smo dovolj prostega časa, pa tudi izvedeli smo res ogromno dejstev
o I. svetovni vojni in Soški fronti. V živo si ogledati stvari je
veliko zanimivejše kot o tem prebirati knjige, zato verjamem,
da mi bo ta teden ostal v spominu. Zahvaljujem se profesorjema, ki sta ta teden preživela z nami in poskrbela, da smo
se imeli lepo.
Veronika Nemšak
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PROGRAM OIV

GREMO
MI
PO
SVOJE
– ALI MOJ IZZIV.
gremo mi po svoje_PETROVIĆ

ZMOREM?

70 KM V TREH DNEH, PEŠ OD BELLEVUJA DO VUZENICE, S
SPANJEM V ŠOTORU IN HRANO, VSE IZ NAHRBTNIKA?

Zmorem več, kot mislim.
Lana, 3. letnik: »Imeli smo se super! Kljub težkim nahrbtnikom in veliko prehodenih kilometrov smo se smejali, peli in se
ob tabornem ognju pogovarjali še dolgo v noč. Ko si v pravi
družbi, je vse mogoče!«
G. BERANIČ, prof.: »... To je predvsem drugačen način bivanja,
pri katerem je vsak udeleženec IZJEMNO GIBALNO nenehno aktiven in obenem veliko bolj kot v udobnem modernem
življenju ODVISEN OD SEBE – telesa in duha (vztrajnost).
Neprecenljiv je tudi socializacijski učinek tovrstnega bivanja. Ta se je pokazal v neformalnih pogovorih z dijaki na
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poti, v zgoščenih in nenadzorovanih čustvenih trenutkih
sreče, zadovoljstva, jeze, malodušja …; skratka, prava matura emocionalnega vzgajanja za kasnejše življenje.
Tak program je poseben tudi zato, ker smo spremljevalci popolnoma enakovredni udeleženci in izvajalci vsebin
– hodili smo kot dijaki, nosili svoje tovore, postavljali šotore, pripravljali kurišča, hrano ipd. V tem “taboru” ni bilo
prostega časa ne za dijake ne za nas – z njimi smo bili v
nenehnem gibanju od jutra do večera. Vse dodatne (spremljevalne) vsebine so del osnovnega početja – priprava bivališča, kurišča, kuhanje, pomivanje, pospravljanje …; vse
to se je obe noči zavleklo vsaj do 22. ure.«
J. Čopi, prof.: Program je dosegel svoj namen in uresničil
cilje. Večina dijakov je prvič doživela tako dolg pohod, spanje pod šotori v planinah (ali so sploh prvič šotorili) in organizacijo bivanja ter življenja v pogojih brez vsakdanjega
udobja. Prenašanje šotorov, hrane, potrebnega pribora je
zahtevalo dobro organizacijo vsakega posameznika in skupine. To je veljalo tudi za organizacijo življenja v taboru
(porazdelitev nalog pri postavljanju in pospravljanju šotorov,
skupno bivanje, taborni ogenj, organizacijo kuhanja in prehrane, družabno življenje). Ker so bili napori zelo veliki, je bila
marsikdaj potrebna tudi pomoč skupine in spremljevalcev.
Mislim, da se je celotna skupina zelo dobro povezala, kar
je bilo razvidno iz odličnega vzdušja in dobrega prenašanja velikih naporov. Izkušnja je bila praktično za vse dijake
nova. Dala jim je zavedanje, da lahko dobro funkcionirajo tudi v precej težjih pogojih, kot je vsakdanje udobno življenje. Mislim, da je bilo prav zato zadovoljstvo dijakov
na in po taboru toliko večje.
T. Petrović, prof.: »… Ker je takšna dejavnost nekaj nevsakdanjega za današnjo šolajočo mladino, so tudi izkušnje, ki jih
pridobijo, za večino neprecenljive za osebno rast. Verjetno se s
programom splača nadaljevati in ga še dodatno bogatiti z dodatnimi spremljevalci (tudi zunanjimi) z ustreznimi kompetencami ...«
M. Vehovar, prof., in vodja: »Kaj dodati? ... Moj izziv je bil
pravšnji za vse udeležence. Že komaj čakamo na nove GREMO
MI PO SVOJE.«
Izkušnjo je uspešno delilo 22 dijakov in 4 profesorji.
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TEDEN TOK

NA PLANINKI
TOK Teden_RUDL

MED 14. 10. IN 18. 10. JE NA CŠOD PLANINKA POTEKAL TEDEN TOK (ALI TEDEN THEORY OF KNOWLEDGE). ŽE IME

pove, da je eden izmed osrednjih poudarkov petdnevnega bivanja na Pohorju predmet, ki se v programu mednarodne mature imenuje Theory of Knowledge. Konkretno to pomeni, da
so se MM1 vsak dan takoj po zajtrku ob 8.30 zgodile 4 ure
TOK-ja, pri katerih je poleg mene v učiteljski vlogi nastopala še Tara Horvat. Ker je MM1 šele pričel mednarodno pot na
šoli, je tudi vsebina ur bila uvodna. Pričeli smo sestavljati kamenčke v mozaik, ki se bo v naslednjem šolskem letu oblikoval v TOK esej o enem izmed problemov vednosti.
Po štirih urah uvodnih razglabljanj o lastnostih in pasteh znanja sta bili pred kosilom še dve uri angleščine z
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elementi kreativnosti. Emil Pečnik in Alec Carter iz gimnazije v Bratislavi sta govorila o haiku poeziji in različnih zvrsteh
glasbe. Kaj naj rečem – angleško kreativno.
Vendar pouk ni bila edina reč, s katero smo se ukvarjali
na Planinki. Drugi pomemben namen odhoda v hribe je bilo
spoznavanje. Dijaki MM1, ki so drug drugemu v veliki meri
neznani, so imeli priložnost spoznati se, zbližati se in postati, kot se temu reče, razred. Po kosilu je bila oblikovanju MM
razreda namenjena obilica dejavnosti in priložnosti. Lezenje
navkreber v pohorske višave in spuščanje nazaj na zmernejšo nadmorsko višino je spodbujalo zbliževanje, ki ga doživimo v skupnem trpljenju. Lokostrelstvo in prosto plezanje je
brusilo psihomotorične spretnosti in nudilo možnost vzajemnega spodbujanja. Najbolj je MM1 postal MM1 med igranjem bejzbola in podajanjem žogice, ki jo je bilo treba poslati
v polje in ne na okoliške pohorske travnike. Spretnejši ko so
postajali igralci, bolj je MM1 postajal zagrizen in zaokrožen.
Po večerji smo si prve tri dni ogledali filme, ki so spodbujali razmišljanje o značilnostih moralne vednosti. Gonja za dobičkom in nepomembnost človeških življenj, trgovina z belim
blagom, skrajno krut odnos do živali. Vsak film je pokazal po
eni strani veličino nekaterih posameznikov, po drugi pa skrajno moralno sprevrženost drugih.
V četrtek zvečer je Emil Pečnik prikazal japonsko ceremonijo pitja čaja, brala se je poezija, plesali smo srbsko kolo
in peli pesmi.
Po celodnevnih peripetijah smo šli spat. Menim, da smo
šli. Jaz sem šel. In spal.
V petek, jasno, pa nazaj v dolino.
Moja nadvse subjektivna ocena tedna TOK se glasi: zelo
uspešno. Se veselim naslednjega leta.
Matevž Rudl, prof.
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ODBOJKA NA MIVKI – DIJAKINJE

2.

MESTO

NA FINALU
DRŽAVNEGA
PRVENSTVA

V LJUBLJANI JE V ČETRTEK, 1.10. 2015, POTEKALO FINALNO DRŽAVNO TEKMOVANJE V ODBOJKI NA MIVKI ZA DIJA-

kinje. V finalu so nastopale dijakinje Gimnazije in srednje šole
Rudolfa Maistra Kamnik, Gimnazije Novo mesto, Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica in II. gimnazije Maribor.
Naše dijakinje so osvojile 2. mesto; Gimnazijo Novo mesto ter
Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik so premagale z 2 : 0. Tesno so izgubile le tekmo s prvouvrščeno ekipo
državnega prvenstva – Srednjo ekonomsko in trgovsko šolo
Nova Gorica.
Vrstni red:

finale dijakinje Lj_KOTNIK

1.
2.
3.
4.

Srednja trgovska in ekonomska šola Nova Gorica
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Gimnazija in srednja šola Kamnik
Gimnazija Novo mesto

Za ekipo dijakinj II. gimnazije so nastopale Barbara
Grubišić Čabo, Aneja Tancer, Kaja Keglevič in Brina Bračko.
Jurij Čopi, prof.,vodja ekipe
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ODBOJKA NA MIVKI – DIJAKI

4.

MESTO

NA FINALU
DRŽAVNEGA
PRVENSTVA

NAŠI ODBOJKARJI SO NA POLFINALNEM TEKMOVANJU V
ZRKOVCIH PRESENETILI Z DOBRO IGRO TER ŽE DRUGIČ LE-

odbojka_finale_KOTNIK

tos premagali vrstnike s Prve gimnazije Maribor. Tako so se
zasluženo uvrstili na finalni turnir, ki je potekal v četrtek, 1.
10. 2015, v Ljubljani. Tekmovanje je izpeljala Gimnazija Šiška
na terenih Športnega parka Ludus v Črnučah. Na ta dan je bilo
zelo hladno in vetrovno vreme. V finalu so nastopali dijaki
Šolskega centra Novo mesto, Srednje ekonomske in trgovske
šole Nova Gorica, Gimnazije Šiška in II. gimnazije Maribor. Na
teh igriščih je bila mivka zelo sipka, gibanje po njej in odrivanje v skoke pa je bilo precej oteženo. Naša ekipa je bila najnižja v finalu, zato smo imeli v igri v bloku in napadu še dodatne
težave. Dijaki II. gimnazije Maribor so na tekmovanju osvojili dva posamična seta in na koncu zasedli nehvaležno 4. mesto. Zmaga je ostala v Ljubljani, drugo mesto je odšlo v Novo
Gorico, tretje pa v Novo mesto. Za ekipo dijakov II. gimnazije Maribor so nastopali: Miha Šijanec, 3. š, Aljaž Herman, 3.
š, Veno Gaube, 4. b, in Rok Zidar, 3. e.
Darij Kotnik, vodja ekipe
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<No intersecting link>

Trg Miloša Zidanška 1, SI-2000 Maribor, T: +386 2 33 04 430, F: +386 2 33 04 440, info@druga.si, www.druga.si
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