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O MATURANTSKEM PLESU

#promgoals
maturantskiPles_foto_ULBL

»AJA, PA HVALA ZA
VSE STARE TESTE.«

DOLGA VRSTA POVABLJENCEV PRED UNIVERZITETNIM
ŠPORTNIM CENTROM LEONA ŠTUKLJA JE SLAVNOSTNI ZA-

četek večera prestavila za skoraj pol ure. Bleščeče, svetleče,
svetlo, svetleje – to je bil najbrž moto organizatorja letošnjega
maturantskega plesa Eventi.Si in hkrati prva misel ob vstopu
v dvorano. Tokratna novost, okrogle mize, vojaško označene
nadaljevanje na naslednji strani
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nadaljevanje iz prejšnje strani

in natančno dodeljene gostom, so ponudile kratek sprehod (po
možnosti v petah in ozki obleki). Navsezadnje, v prostoru, kjer
se nahaja več kot 1000 ljudi, je povsem preprosto najti mizo
D23. Potem se je začelo. Večkratni poskus voditeljice Bernarde
Žarn, da bi maturantski ples spremenila v televizijski šov, so
odtehtali četrtošolci, ki so blišču prostora dali vrednost in pravi pomen. Gaudeamus Igitur in prve plese so starši plesalk in
plesalcev sprejeli z nekaj patetičnosti, potem pa se je vzdušje
razživelo. Morda je pomagala hrana, morda vino, najbrž pa
dejstvo, da mikrofon ni bil v rokah nadvse entuziastične voditeljice. Za glasbeno spremljavo so poskrbeli Marko Vozelj in
Mojstri. Nekateri pravijo, da je bilo v repertoarju preveč »domačih«, je pa band bojda oživel v zadnjih urah maturantskega

plesa in marsikoga, ki je bil že na poti na afterparty, zadržal.
Malo pred polnočjo so maturantje poslednjič odplesali naučeno, potem je sledil izbor za Naj Drugo in Naj Drugega – domislica organizatorja, v kateri so se plesni pari na (načeloma)
zabaven način spopadli za naziv in Samsungov telefon. Ta
točka programa je grenko opomnila na letošnjo afero »kralja
in kraljice« – verjetno je telefon boljši kot velika plišasta žival.
Misli gostov tega marčevskega dogodka so najbrž zelo različne. Povsem odvisno od tega, kje si sedel. In od tega, kakšna je bila tvoja vloga na plesu. Za maturante je bilo posebno,
vsaj prelomno in svečano, če ne lepo. Starši so uživali, ponekod so jokale kar cele rodbine. V vsakem primeru pa je zaposlitev dalo ocenjevanje maturantskih oblek in opazovanje
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profesorjev na plesišču. Končalo se je klasično – za šolo le še
eden od mnogih maturantskih, za udeležence (poljuben pridevnik) izkušnja. Da zaključim spektakularno in primerno
stopnji letošnjega maturantskega plesa, prav kot bi morala
Žarnova, pa je bila prezaposlena s hvaljenjem naše šole in
nadvse duhovitimi izjavami. Dragi četrtošolci, ohranite ta dogodek v spominu, pomnite Drugo, Jocota, Kalina, Cantante,
Padrino, bivše kavne avtomate in vse, kar je vredno hraniti v
mislih. Vso srečo pri opravljanju mature, vse lepo v najdaljših počitnicah. Potem pa, saj veste, želim veliko študentskih
zabav, ugodnih malic, zanimivih cimrov in prizanesljivih profesorjev. Aja, pa hvala za vse stare teste.
Jerneja Potočnik
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FESTIVAL POMLADI

FESTIVAL JE EDEN OD VSAKOLETNIH VRHUNCEV MEDNARODNEGA DOGAJANJA NA DRUGI. LETOS SE GA JE UDELE-

springDelavniceInZakljucek_foto_DECKO

Spring festival 2016

žilo 62 dijakov iz 9 držav. Festival pomeni pet pomladnih dni
ustvarjanja v delavnicah, obiskovanja kulturnih prireditev, izletov, seveda pa tudi brez šolske (in še kakšne zasebne) čage
ne gre. Na letošnjem festivalu, ki je trajal od 13. do 17. aprila, so se srečali dijaki iz Srbije, Makedonije, BiH, Slovaške,
Hrvaške, Nemčije, Italije, Poljske, Izraela in seveda Slovenije,
ki so jo predstavljali naši dijaki. Skupno je bilo udeleženih
okoli 150 dijakov. Vsakoletni cilji festivala so: spoznavanje in
sprejemanje drugačnosti, preseganje stereotipov in predsodkov, spodbujanje dijaške ustvarjalnosti in razvijanje jezikovnih kompetenc.
Festival se je začel z otvoritvijo, na kateri so se gostujoče
šole predstavile. Nadaljeval se je v dvodnevnih delavnicah, na
katerih so dijaki skupaj ustvarjali ter hkrati presegali osebne
in kulturne razlike. 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 v Piran dan kasneje. 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.
Toni Klis, prof.

ŠT. 58_mar-apr 2016

5

SREČANJE

srecanjeZZnanimiDrugogimnazijci_foto_REK

z bivšimi

DRUGOGIMNAZIJCI
V OKVIRU PRIREDITEV POMLAD NA DRUGI VSAKO LETO PRIPRAVIMO SREČANJE Z ZANIMIVIMI BIVŠIMI DRUGOGIMNA-

zijci. Poiskati skušamo ljudi različnih starosti, poklicnih in
življenjskih poti, ki jih druži le dejstvo, da so bili nekoč tudi
sami dijaki naše šole. Srečanje je namenjeno tretješolcem, na
njem pa lahko dijaki v sproščenem pogovoru izvedo kaj o izbranem gostu. Tako so se nam letos 19. aprila predstavili bivši
športnik, sedaj pa podjetnik Rok Florjančič, pevka Maja Pihler
Bilbi, biologinja dr. Nataša Toplak, strokovnjak za mednarodno politiko dr. Marko Lovec ter naš ravnatelj Ivan Lorenčič.
Hvaležni smo jim za pripravljenost, da z mladimi delijo svoje
spomine na gimnazijska leta, poglede na študijsko pot, predvsem pa odstrejo marsikatero zanimivost svojega poklicnega
področja. Zanimivo je namreč slišati, kaj vse je lahko za vrati,
ki jim jih je začela odpirati prav Druga.
Boris Svetel, prof.
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drugštuk,Drugštok,Droogstock_foto_RUDL,DEČKO

DRUGŠTUK, DRUGŠTOK,

Droogstock…

ZAKAJ TEGA NE ZNA NIHČE PRAV IZGOVORITI?

Luči, ki te privedejo de meje epileptičnega napada, zvočniki, ki ti tekom večera počasi in vztrajno uničujejo bobnič in tehniki, ki skrbijo za to, da mikrofoni solidno delujejo (niso). Bilo
je vredno. Če spregledamo seksističen komentar enega izmed
žirantov (trikrat uganite katerega), je bil Droogstock izvrsten.
Letošnji, že 7. Droogstock se je odvijal 12. marca in seveda nas je talent petih bendov popolnoma osupnil. Osrednja
tema večera je bila 7 smrtnih grehov, kar je popolnoma razumljiva tema za strastne poslušalce rock oziroma metal glasbe.
Bendi so pričakovali, da jih bosta napovedovalca Ema Beranič
nadaljevanje na naslednji strani
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in Aljaž Emeršič prijazno sprejela in napovedala, vendar sta
jih namesto tega obtožila ene izmed sedmih stvari, ki jih bodo
pripeljale v pekel. Najs. Navdušeni prvi letniki, ki smo prvič
doživljali ekstazo tega spektakla, smo se odzvali povabilu prvega benda in odšli pred oder kot pravi rokerji. Tisti luzerji,
ki pa so prišli samo zaradi OIV ur, pa so kot kup nesreče žalostno sedeli na neudobnih stolih amfiteatra in razmišljali o
tem, kako malo OIV ur bodo za to v bistvu dobili. Rahlo zmedeni in okorni dijaki smo prvo skupino Liburoa kot edino iz
Maribora, in sicer s I. gimnazije, sprejeli z obilo navdušenja
(štajerska roka štajersko umije). Od benda, katerega bobnar je
bil oblečen v kratko krilce in imel spleteni dve naravnost čudoviti kiti, ne bi pričakovali tako divjega nastopa, a Liburoa je
presenetila s svojo izvedbo avtorskih in tujih komadov. Bilo
je fenometalno (ta besedna igra ni). Bobnar je moral takoj po
nastopu svoje krilo zamenjati za nekaj elegantnejšega, saj se

je s še enim članom zasedbe takoj po nastopu odpravil na lastni maturantski ples. Petka za predanost, dečka. Naslednja
skupina je bila Niddeon, katere glasba je spominjala na glasbo Omarja Naberja, glavni pevec pa na svetlolasega Omarja
Naberja. Niddeon nam je ponudila nekoliko milejšo zvrst
glasbe, a izvedba je bila odlična. Smrtni greh štirih fantov iz
Ljubljane, zbranih pod imenom Alarm, je bil jeza. Kot največji
bad boyi večera sta njihova energija in imidž v dvorani dali publiki posebno vzdušje. Bilo je glasno (in špasno). Predstavnica
S.Oliverja je Alarm še posebej pohvalila za njihov izgled. To
pa ni kar tako, če te pohvali gospa iz S.Oliverja. VestriPullum
nas je poleg glasbe navdušil tudi z njihovo izjavo o ljubezni do
kmečkih deklet (potemtakem je bila pot na Štajersko prava odločitev zanje). Pa ne pozabimo na priredbo Green Dayev, lepo
prosim. Zadnja skupina No Agenda iz Bilj pri Novi Gorici je
očitno imela agendo, saj je na koncu (spoiler alert!) pobrala
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nagrado za najboljši bend tako od gledalcev, kot tudi od žirije, v kateri so bili Jaša Lorenčič, Gregor Stermecki, Robert Flik
Novak in gospa iz S.Oliverja. Glavni pevec skupine, Kristjan
Arčon, je dobil nagrado za najboljši vokal, pesem Why Don't
You Get A Job, ki jo odpel Luka Flander, pa za najboljšo priredbo. Imeli so »res celovit zvok, super dva slovenska štikla, izjemno priredbo in povsem nepopisno energijo« (povzeto pa Jaši
Lorenčič). Drugih prejemnikov nagrad se nihče ne spomni, saj
zgodovino pišejo zmagovalci.
Večer se je zaključil tako, da je vsaka glasbena skupina odnesla vsaj eno nagrado, gledalci in poslušalci pa smo izkusili
rock v pravem pomenu besede, in to od praktično naših vrstnikov. Kot pravi drugogimnazijki lahko rečeva le to: energija na in pod odrom je bila neverjetna, lahko bi celo rekli da
je bil letošnji Droogstock resnično… Eksotermen.
Nina Šišić i n Tjaša Lorbek
9

likovno izražanje_foto_ZALA ŠEŠKO, REK

42 kilometrov
KULTURE

JAZ SPLOH NISEM BILA ZASPANA. CELI KULTURNI MARATON, ČISTO NIČ. ČEPRAV SEM V PETEK ŽE OB SEDMIH ZJU-

traj začela z informatiko1, niti ene kave nisem spila2, pa
vendar sem bila celo noč polna energije. To je efekt kulturnega maratona.
Ni treba pretiravati, saj sem videla tvoje podočnjake do
kolen.
Vsaj nisem prespala celega kulturnega maratona v Hyde
parku (kot skupina prešibkih obiskovalcev) in zamudila pestrega dogajanja.
1 Pa še dežurna sem bila (da ne bo kdo mislil, da sem tam spala)
2 M
 ogoče eno ali dve (ampak to je bilo že ob petih zjutraj, tako da to več ne
šteje)
nadaljevanje na naslednji strani

ŠT. 58_mar-apr 2016

10

nadaljevanje iz prejšnje strani

Jaz sem se okoli desetih udeležila programa v Hard Rock
Cafe-ju, ti pa z mano. Niti nisva imeli izbire, saj sva nastopali3 takoj na začetku, potem pa poslušala ostale glasbene zvezde. Kaj si pa ti delala po našem nastopu?
Tudi jaz sem najprej poslušala nastope v Hard Rocku (čestitke vsem nastopajočim!), potem pa je mojo pozornost pritegnil likovni performans v avli šole. Po eni strani je bilo noro
zanimivo, pritegnili so veliko publike, po drugi pa je moj notranji umetnik jokal za porabljenimi temperami4.
Vau, si bila zaposlena. Jaz sem večino večera/noči preživela v jedilnici na pici in soku, ki so ga nekateri kasneje zamenjali z drugimi substancami5.
Na kaj namiguješ?
Nič specifičnega, samo pravim, da so bila vsaj ženska
3 Naslednje leto prosim vklopite mikrofone
4 Sicer pa je tudi to umetnost, čeprav ne v klasični obliki (v bistvu umetnost
nima klasične oblike) (ne vem)
5 Ker sta sok in pica preveč mainstream

stranišča večino časa zasedena s strani istih oseb.
No, kakorkoli, potem sem šla v amfiteater, kjer se je odvijala predstava Tatovi podob. Veliko obiskovalcev mi je po koncu
predstave povedalo, da je bilo predstavo skoraj nemogoče dojeti.
Kaj pa kaj Tabuji? So ti bili všeč?
Imeli so super energijo, njihov nastop se mi je zdel super
izveden. Zdi se mi, da se je nova pevka že čisto vključila. Tudi
najbolj sramežljivi drugogimnazijci so se na njihovem nastopu popolnoma razživeli. Kako pa se je tebi zdel Emkej?
Sicer zelo zaspanega sem ga uspela vprašati par stvari. Kot
prvo lepo pozdravlja profesorico Sajko, saj je tudi on obiskoval Drugo. AMPAK na kulturnem je bil letos prvič6, vendar
se mu je tokrat zdel odlična stvar. Sicer pa to, da maratona v
svojih »časih« ni nikoli obiskal, ni presenetljivo, saj je sam povedal, da je kot dijak bil popolnoma neopažen iz vseh strani7.

Emkej pa se ti je precej čustveno izlil.
Tudi nekateri dijaki v Hard Rocku so se histerično čustveno izlivali nad ubogimi tam stoječimi bobni, dve uri, brez prestanka, patetično treskanje. Mislim, da sem slišala, kako se
bobni jočejo.
Kaj pa Just dance? Si veliko plesala?
Osebno ne, ker bi verjetno klicali rešilca, ampak sem videla veliko nadobudnih plesalcev, ki so vztrajali do poznih8ur.
Jaz sem po tem, ko sem prišla domov, nekaj malega9 spala. Nepričakovano dolgo sem bila pod vtisom svojega prvega
kulturnega maratona. Meni je bil res super. Od organizacije,
programa, nastopajočih, sama izpeljava in seveda samo vzdušje. Greva naslednje leto spet?
Mislim, da bi ob takšnih argumentih samo norec rekel ne.

6 Ironija, pravim jaz
7 Sem rekla, da je ironija

8 Ali pa zgodnjih, odločite se sami
9 Beri: 24 ur (padla Borka)
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Julija Lukovnjak &
  Zala Arzenšek, 1.a
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GLASBENI VEČER z

Mi2
17. MARCA 2016 SE JE V AMFITEATRU ZVRSTIL DRUGI DOGODEK V OKVIRU POP & ROCK ZGODB. NA TRADICIONALNEM

glasbeniVecerZMi2_foto_REK,DECKO

glasbenem večeru smo letos gostili skupino Mi2 v okrnjeni
zasedbi, ki je štela dva člana in se prvič smiselno ujemala z
imenom banda. Z Nikom sva se pogovarjala s frontmanom
Tončkom Kregarjem in kitaristom ter pevcem Jernejem
Dirnbekom.
Dogodek je bil za naju kar precejšen izziv, saj sva se morala
prvič lotiti pisanja originalnega scenarija. Zahvaljujoč njihovim številnim pesmim sva v besedilih našla številne iztočnice
za pogovor, ki sva ga popestrila z originalno pesmijo in rekviziti. Pogovarjali smo se o njihovih začetkih in zgodnjih besedilih, ki so veliko bolj površinska v primerjavi s kasnejšimi,
globljimi. Veliko vprašanj je temeljilo na konkretnih primerih iz pesmi, govorili smo pa tudi o slovenski rock sceni, o klišejskem življenju slavne osebe, o njunem zasebnem življenju
in o preostalih članih. Pogovor je potekal sproščeno, vzdušje
je bilo dobro, sogovorca pa polna humorja in najrazličnejših
anekdot. Publika se je aktivno vključevala, čutiti je bilo, da so
se zabavali, izvedli pa smo celo nagradno igro, v kateri je skupina podarila svojo ploščo.
Kljub temu da je bila to prva najina izkušnja take vrste, sva
z mojim sovoditeljem v vodenju večera ob očitni tremi uživala. Člana zasedbe Mi2 sta bila krasna sogovorca, ki sta občinstvo znala nasmejati in z glasbenimi vložki očarati. Želiva si,
da bi Druga še večkrat gostila tako zanimive goste.
Astrid Marovič
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Fête de la musique

V SREDO, 4. 5. 2016, SMO NA II. GIMNAZIJI PRAZNOVALI
(ZDAJ ŽE TRADICIONALNI) FRANCOSKI PRAZNIK GLASBE,

feteDeLaMusique_foto_REK

fête de la musique. Nastopali so dijaki različnih šol iz vse
Slovenije, ki so se predstavili z glasbenimi, tj. pevskimi in plesnimi točkami na temo Pariza. Dogodek je bil zelo sproščen in
raznolik, saj smo lahko videli marsikaj, od priredb šansonov
do modernih plesnih koreografij. Spoznavanje francoske kulture s tovrstnimi prireditvami ne širi le obzorij, ampak ima
tudi svojevrsten čar, saj je vzdušje drugačno od drugih dogodkov. Praznika glasbe sem se udeležila že prejšnje leto in sem
vedno bolj navdušena nad njim.
Ana Časar, 2. f
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V TOREK, 10. 5. 2016, JE V AMFITEATRU II. GIMNAZIJE POTEKAL
FRANKOFONSKI VEČER.

frankofonskiVecer_foto_KULAUZOVIC

Frankofonski večer

S pesmijo Sous le ciel de Paris (Edith Piaf), ki jo je Sara Česar
z II. gimnazije zapela zelo čutno, smo pričeli naš večer. Pesem je
bila napisana za istoimenski film, ki prikazuje dogodke iz življenj
ljudi, katerih usode se prepletejo med seboj.
Nato so se nam na odru z gledališko igro Ninareja predstavili učenci osnovne šole Jarenina. Ninareja je nastala v sklopu programa Popestrimo šolo. Francosko-slovensko besedilo so učenci
napisali s pomočjo profesorice Deje Žunko, koreografijo pa so si
izmislili sami. Profesorica je dejala, da so bili učenci zelo kreativni in so si igro v veliki meri izmislili sami. Zgodba govori o mestu
Ninareja, ki slovi po barvitosti in dobri volji ter prebivalcih z veliko domišljije. V mesto zaide tudi mogočen, star čarovnik, ki ga
meščani ne sprejmejo medse, saj ne pozna pojmov, kot sta vljudnost in sodelovanje, zato se jim maščuje.
Igra je bila zelo domiselna in zanimiva. Popestrili so jo različni
plesni vložki, plesali pa so na pesmi znanih francoskih izvajalcev
(Zaz, Stromae). S predstavo so nam želeli pokazati vrednost domišljije v današnjem svetu, saj nanjo velikokrat pozabimo.
Po gledališki igri smo prisluhnili pesmi Je vole v izvedbi Pie
Krampl, dijakinje Prve gimnazije. Govori o dekletu, ki se je odločilo, da zapusti svoje gluhoneme starše in si začne graditi pevsko
kariero. Pia je pesem odpela hrepeneče, saj je takšno tudi njeno
besedilo.
Na frankofonskem večeru je bil predstavljen tudi film Le portage-le souvenir, ki je delo mladih iz delavnice foto-video na festivalu FETLYF. Pri izdelavi filma so sodelovali mladi iz različnih
držav.
Kot zadnji pa so se na odru predstavili mladi igralci francoskega gledališča II. gimnazije. Igra postavlja v ospredje vprašanja o
usodi migrantov, ki nihajo med upanjem, obupom in žalostjo. Igra
je bila predstavljena na festivalu FETLYF v Saint Maloju. Napisala
jo je Sonja Ristić, režiser je Matevž Biber, mentorica igre pa je
Mary Ellen Ramasimanana Virtič. Dijaki so jo zaigrali tako, da
smo lahko začutili, kako se migranti počutijo ob tem, kar se jim
dogaja, in kako ravnamo z njimi.
Večer smo zaključili s čudovito mislijo, ki pravi, da nam vsak
človek, ki ga v življenju spoznamo, prinese nekaj dobrega in da
naj na to ne pozabimo.
Karla Topolko in Dora Mališ, 1. e
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V BRATISLAVI
V ČETRTEK, 21. APRILA 2016, SMO PEVCI MLADINSKEGA ZBORA II. GIMNAZIJE MARIBOR V DOPOLDANSKIH URAH Z NABITO

bratislava_foto_KAREL KAŠAK

dvojno zlato
ŠT. 58_mar-apr 2016

polnim avtobusom (in ogromno peciva za na pot) začeli vožnjo v slovaško prestolnico Bratislavo. Vsi smo pričakovali prekrasen podaljšani vikend, vendar se nas večina ni zavedala, kako krasen bo.
Po približno peturni vožnji, zapolnjeni s klepetom, branjem,
glasbo in kartanjem, smo prispeli v Bratislavo. Po prihodu v hotel
smo se zvečer zbrali na vaji, nato pa smo se odpravili zgodaj spat,
saj smo vedeli, da nas čaka zelo pomemben in naporen dan D. V
petek zjutraj smo se pred odhodom zbrali na upevanju in kratki
vaji, na kateri smo ponovili del tekmovalnega programa, profesor
Babič pa nam je namenil še nekaj spodbudnih besed.
Vsi smo vedeli, da smo zelo dobro pripravljeni na tekmovanje
in da ni razloga za strah. Ko smo končno odšli na oder, pa smo se
znebili še tistega kančka napetosti, ki nas je še spremljal. Najprej
smo odpeli program spiritual/pop/jazz kategorije, nato pa še kategorije mladinskih pevskih zborov do 21 let. Dobre volje nam ni
manjkalo, in tako se je naše petje nadaljevalo še na parkirišču ter
na avtobusu nazaj do hotela.
Tisto popoldne smo nastopali še v koncertni dvorani Klarisky
v Bratislavi, kjer smo s svojim prostim programom navdušili publiko.
Soboto smo izkoristili za ogled devinskega in bratislavskega
gradu (seveda smo na gradu tudi nekaj zapeli) ter za ogled mestnega jedra. Popoldne smo se z drugimi pevci (bilo nas je več kot 800),
čakajoč na rezultate, zbrali na trgu. Ko smo zaslišali, da smo si
pripeli zlato (in to v obeh kategorijah), je izbruhnilo nepopisno veselje. Preostanek sobote smo porabili za proslavljanje našega izjemnega dosežka – dvakratnega zlatega priznanja in dvakratnega
naslova zmagovalca kategorije na mednarodnem zborovskem festivalu Slovakia Cantat 2016.
V nedeljo dopoldne pa je bil čas, da se odpravimo proti domu.
Na poti do Maribora smo se ustavili še v Železnem (Eisenstadt) v
Avstriji, kjer smo si ogledali neverjetno Esterhazyjevo palačo in
Haydnov muzej.
Ti štirje dnevi, zapolnjeni z druženjem in petjem, šalami in
klepetom ter še s čem, so bili neverjetna izkušnja in priložnost
za spoznavanje, utrjevanje vezi in zabavo. Naša pot se je končala
tam, kjer se je začela – pred II. gimnazijo Maribor, le da smo bili
ob vrnitvi bogatejši ne le za dvakratno zlato, ampak tudi za čudovito izkušnjo.
Urška Štefanič, 1. f, in Aljaž Simonič, 1. f
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TEKMOVALNI REZULTATI

letošnje matematične sezone
KOT VEDNO SMO TUDI LETOS ZAČELI S KENGURUJEM,
ŠOLSKIM TEKMOVANJEM IZ MATEMATIKE: 17. MAR-

ZLATI SO POSTALI:

SREBRNA PRIZNANJA SO OSVOJILI:

ff 1. LETNIK: Anamarija Uršič (12. mesto), Sašo Domadenik

ff 1. LETNIK: Sašo Nikić, Aljaž Simonič, Elena Shkylarnik,

ca so zabavne, zanimive, pa tudi zahtevne naloge reševali kar 203 drugogimnazijci, bronasta priznanja jih
je doseglo 75. Vseh 120 točk so dosegli: Miloš Lazić
in Anamarija Uršič iz 1. letnika, Urban Duh, Luka
Govedič, Filip Justinek, Muhamed Kulauzović in
Gregor Mlinarič iz 2. letnika, Miha Rajter in Andraž
Šuta iz 3. letnika ter Vid Ravnik iz 4. letnika.
Na odbirnem delu se je 40 dijakov uvrstilo na državno tekmovanje, ki je bilo 16. aprila v Slovenski
Bistrici. Domov so prinesli 15 zlatih in 21 srebrnih priznanj.

(22. mesto)
ff 2. LETNIK: Luka Govedič (1. mesto, 1. nagrada, vseh možnih
30 točk), Urban Duh (4. mesto, 3. nagrada, osvojenih 28 točk),
Sara Brdnik (12. mesto), Maruša Pokeržnik (16. mesto),
Matej Melanšek (22. mesto), Gregor Mlinarič (22. mesto)
ff 3. LETNIK: Andraž Šuta (11. mesto), Miha Rajter (14.
mesto), Filip Ljevar (17. mesto)
ff 4. LETNIk: Miha Brešar (7. mesto ), Vasil Vasilev (14. mesto),
Tim Jeršič (20. mesto), Daria Latysheva (20. mesto).
ff Luka Govedič in Urban Duh sta zaradi izjemnega
tekmovalnega rezultata prejela tudi posebni nagradi.

ŠT. 58_mar-apr 2016

Ajda Jakomini, Miloš Lazić
ff 2. LETNIK: Nino Cajnkar, Filip Justinek, Kevin Punčuh,

Aljaž Žel, Staša Kučer, Gregor Brantuša, Neja Novak,
Ana Časar
ff 3. LETNIK: Mitja Žalik, Oscar Križanec, Jernej Imperl,
Mihail Denkovski, Gabriela Štumberger
ff 4. LETNIK: Aljaž Hvala, Vid Ravnik, Nika Petelinšek.
Tudi v tem šolskem letu smo v okviru programa
DrugaDruga 16 dijakom omogočili obiskovanje priprav iz
matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani.
Jelka Vogrinec, prof.
18

TEKMOVANJE IZ
ZNANJA BIOLOGIJE

USPEHI NAŠIH DIJAKOV NA
TEKMOVANJIH IZ FIZIKE

19. MARCA LETOS JE NA FAKULTETI ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO PONOVNO POTEKALO DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA

LETOŠNJE REGIJSKO TEKMOVANJE IZ FIZIKE SMO ORGANIZIRALI NA NAŠI ŠOLI.
UDELEŽILO SE GA JE 115 DIJAKOV IZ CELOTNE PODRAVSKE REGIJE, OD TEGA 52 DRUGO-

biologije za Proteusovo nagrado, na katerem so naši dijaki ponovno
dosegli odlične rezultate. Poleg 30 bronastih priznanj so trije dijaki
prejeli srebrno priznanje, kar šest dijakov pa zlato. Med slednjimi je
Jernej Imperl dosegel tretje mesto med vsemi dijaki tretjih letnikov in
se uvrstil v ožji izbor za mednarodno biološko olimpijado, ki bo letos
potekala v Vietnamu; izbor dijakov za olimpijado bo potekal 19. maja.
Tema tekmovanja za dijake 1. in 2. letnikov je bilo življenje v kraških
jamah, dijaki 3. in 4. letnikov pa so odgovarjali na vprašanja iz vsebin obveznega dela učnega načrta za biologijo ter vsebin za maturo.

gimnazijcev. Bronasto priznanje je prejelo 12 naših dijakov, Filip Marhl, Sašo Domadenik, Vid
Homšak, Urban Duh, Mitja Žalik, Martin Tušek, Gregor Brumec, Luka Govedič in Filip
Ljevar pa so se uvrstili na državno tekmovanje, ki je letos potekalo na gimnaziji v Sežani.
Urban, Mitja in Luka so prejeli zlato, vsi ostali pa srebrno priznanje. Čestitamo!
Luka Govedič se je s tretjim mestom v III. tekmovalni skupini uvrstil na izbirno tekmovanje za fizikalno olimpijado, in to že v drugem letniku! Z izvrstnim rezultatom na izbirnem tekmovanju si je na koncu med leto ali dve starejšimi dijaki celo delil prvo mesto in se
prepričljivo uvrstil v olimpijsko ekipo. Med 11. in 17. julijem se bo v Zürichu kosal z najboljšimi mladimi fiziki na svetu. Luka, držimo pesti!

Vesna Hojnik, prof.

aktiv učiteljev fizike
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BIMUN 2016

PET DIJAKOV SE JE LETOS UDELEŽILO KONFERENCE BIMUN,
BELGRADE INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS. GRE

BIMUN_foto_RUDL

za simulacijo zasedanj Združenih narodov, namenjeno mladim. Ti predstavljajo vsak svojo državo in tako debatirajo na
različne podane teme ob konstantnem zastopanju mnenja
njim dodeljene vlade. Dijaki smo štiri dni v Srbiji preživeli
produktivno, sklepali zavezništva in pisali resolucije. Končni
produkt naših sestankov je poleg predlogov o ukrepih za izboljšanje sveta tudi nagrada za najboljšega delegata, ki jo je
prejela Anja Dekanski. Tako smo uspeli združiti prijetno s koristnim – spoznali smo veliko zanimivih ljudi in navezali veliko stikov ter bili hkrati inovativni.
Kristina Sajovic, MM1
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TUDI LETOS SMO SI POD MENTORSTVOM PROF. POLONE
VEHOVAR IN PROF. JASNE SUKIČ KRAJNC V OKVIRU PRO-

MMLondo_foto_P.VEHOVAR

Moj London

jekta Moj London dijaki sami oblikovali program za štiri dni
in se odpravili v mesto, ki so ga leta 50 pr. n. št. ustanovili
Rimljani na severni brežini Temze. Za razliko od prejšnjih let
pa smo izlet podaljšali še za en dan.
Nepozabno potovanje smo pričeli v četrtek, 31. 3., na letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani. Po srce parajočem slovesu od
staršev in učbenikov za fiziko smo se uspešno vkrcali na letalo. Po dvournem letu, kosilu v Wagamami in prvem (#1) obisku Starbucksa smo prvič ugledali naš hostel v vsej njegovi
veličini. Naslednji dan smo imeli organizirani ogled univerze
UCL, potem pa smo si ogledali še British Museum, National
Gallery, Science Museum in Natural History Museum.
V naslednjih dneh smo obiskali še znamenito Madam
Tussauds in muzej Sherlocka Holmsa, si ogledali vse glavne znamenitosti, Tower of London, London Eye, The Globe
Theatre. V nedeljo je bil dan po naših željah, zato smo se razdelili v skupine in nekateri so fangirlali v The Making of Harry
Potter, drugi so se odpravili z vlakom v Brighton, tretja skupina pa se je z ladjico odpeljala po Temzi vse do Greenwicha.
Tam so si ogledali Royal Observatory, Catty Sark in National
Maritime Museum.
Ker smo se imeli fantastično, smo se s težkim srcem poslovili od mesta, v katerega se je aprila 1941 po napadu sil osi na
Jugoslavijo umaknil kralj Peter II. Karađorđević. Kakšna sreča
torej, da smo redki izbranci zaradi spleta (ne)srečnih okoliščin
letalo zamudili! In si za nagrado ogledali še angleško podeželje ter si privoščili čisto pravi “pub lunch”. Vsekakor vredno
denarja, ki smo ga porabili za novo letalsko karto in prenočišče. Ker smo se imeli res lepo.
Lara Rubin i n Polona Vehovar
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festivalSpanskegaGledalisca_foto_REK

ŠPANSKO GLEDALIŠČE IN MEDNARODNI GLEDALIŠKI FESTIVAL

Teatrola
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LETOS JE NA II. GIMNAZIJI MARIBOR ZAČELO DELOVATI
ŠPANSKO GLEDALIŠČE, KI JE PRIPRAVILO PREDSTAVO

Historia de una escalera (Zgodovina nekega stopnišča). Z njo
so se predstavili na mednarodnem festivalu srednješolskega gledališča v španščini – Teatrola 8, ki je potekal 15. in 16.
marca 2016 na Drugi. Na festivalu je nastopilo sedem gledaliških skupin iz Slovaške, Italije in Slovenije.
Odprtje festivala je bilo v torek, 15. marca 2016, ob 12. uri.
V polnem Amfiteatru so nas nagovorili španski veleposlanik
José Luis de la Peña, ravnatelj mag. Ivan Lorenčič, profesorica španščine in gostiteljica festivala Melita Perkovič ter koordinatorica festivala Nataša Peunik.
nadaljevanje na naslednji strani
22

nadaljevanje iz prejšnje strani

Špansko gledališče Druge je z otvoritveno dramo Historia
de una escalera predstavilo in proslavilo svoje (enoletno) delovanje. Historia de una escalera je drama avtorja Antonia
Buera Valleja, ki govori o krivicah in hinavščini španske družbe. Govori o osebnih odnosih med tremi generacijami, ki živijo v isti zgradbi in jih povezuje stopnišče kot simbol družbene
(ne)mobilnosti. Publiki je »telenovelasta« drama ugajala, čeprav je večina razumela zgolj stavek: »Por favor, Fernando.«
Predstavo so znova uprizorili v četrtek, 21. aprila 2016.
V torek sta se na festivalu predstavili še dve slovaški gimnaziji, ena s komedijo o ljubezenski dilemi in prepletenosti
usod mnogih (skupina Divatro), druga pa s predstavo o korupciji sodne ustanove (skupina Lindus y Gymkus). Na Slovaškem
je španščina izjemno priljubljena, prvi letnik pouka na srednji šoli iz Žiline, ki se je na festivalu predstavila v sredo, pa
večinsko sestoji prav iz ur tega bliskovitega jezika (naša angleščina & matematika sta njihova španščina!). Predstava njihovega gledališča Los demonios del Titanic ¡No quiero morir!

(Nočem umreti), ki je mešanica grozljivke in komedije, je občinstvo najbolj navdušila.
V sredo je nastopila še gledališka skupina I. gimnazije v
Celju Kreatro, ki je naredila priredbo Grimmove Rdeče kapice, postavljeno v kontekst sodobne mladine, puhloglavih
pacifistov in zenovskih babic. Predstavila se je tudi zasebna
srednja šola iz Trsta s parodijo na klasično delo, ki so jo poimenovali Todos a un@ (gledališka skupina Teatro con ñ). Festival

IZJAVE
DIJAKOV:

je zaključila gledališka skupina Muchamierda iz Gimnazije
Poljane, ki se je lotila aktualne problematike – selfiji, prodaja sebe in upor.
Na kratki zaključni slovesnosti je nekaj besed povedal še
odpravnik poslov venezuelske ambasade Wilmer Armando
Depablo, kmalu zatem pa smo tuje dijake strpali na njihove
avtobuse in jim pomahali v slovo.
Martina Fridl

»
»
»

Sicer sem bolj malo razumela, ampak mi je bilo zelo všeč, še posebej, ko so nastopile moje sošolke – takrat sem
začela zares uživati v predstavi. – VITA VOLGEMUT, 2. E
Špansko gledališče me je kot igralca in tehnika v amfiteatru motiviralo in mi dalo nov zagon, saj gledališča v
takšni obliki še nisem poznal. Upam, da bom tudi jaz nekega dne tako dober kot oni. – MIHA SMAKA, MM1
Gledališče je zame vrh človeškega ustvarjanja. Lahko bi rekel, da je kot strup ... Ko se enkrat okužiš, je to za
zmeraj. Omogoča ti, da se povežeš z ljudmi, okolico in s sabo, tako pa postaneš nov človek z novimi izkušnjami
in spoznanji. Predstavlja kraj za ljudi in svojevrstno umetnost. Moram reči, da sem šele zdaj spoznal, kako veliko
mi dejansko pomeni igra in kako pomembni so medsebojni odnosi, da igra lahko v popolnosti steče. – TONI KVAR, 1. E
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LJUBEČA ČLOVEČNOST

drugaScenaAntigona_foto_RUDL

Druga Antigona

ZAVEDANJE, DA JE ŽIVLJENJE BOJ, SE JE ZNEBILO TANČICE, KI GA JE PREKRIVALA. TEBANSKO KRALJESTVO JE PO-

krila tema in ljubeča človečnost na odru je bila poražena.
Občinstvo nam je uspelo iz groze, s katarzo bele vrtnice in
objemi, vrniti k spoznanju človeštva 21. stoletja. Ni mirnega
načina, ni ga. Boriti se je treba.
Šolska gledališka skupina Druga scena je letos uprizorila Jovanovićevo Antigono in z dramo presegla svet komedije,
ki še vedno ostaja bistvo njenega delovanja. V igri optimističnega izhoda sploh ni, pa čeprav je po predstavi v zraku ostalo
tisto dobro, ki pač usodno prenaša sovraštvo, ker druge možnosti nima.
Scensko, glasbeno in kostumografsko nam je uspelo ustvariti melanholijo grške atmosfere. Z dodatki, ki igro aktualizirajo v celoti, pa je režiser, profesor Drago Meglič, umestil
dogajanje iz glav občinstva na oder in nazaj.
Občutek, ki nam ga prinaša druženje skozi leto in ustvarjanje predstave, je občutek gledališča. Ne igralska izpopolnjenost in dovršenost, ampak prava volja in ideja, ki nas
povezuje z odrsko prezenco. Gostili smo vas v Tebah, vi pa
ste se odločili, kdo je pravični zmagovalec borbe pod plaščem
Sfinge –Starke.
Maša Ošlak, 3. C
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DRUGOGIMNAZIJCI
27. 1. 2016, CENTER JUDOVSKE KULTURNE DEDIŠČINE
SINAGOGA MARIBOR – OB DNEVU SPOMINA NA ŽRTVE HOLO-

prireditevVSinagogi_foto_STRUC

v Sinagogi

kavsta smo dijaki II. gimnazije Maribor pod vodstvom profesorice Alenke Miklavc sodelovali na odprtju razstave Tvegali so
življenja: Poljaki, ki so reševali Jude v času holokavsta. Razstavo
je pripravil POLIN – Muzej zgodovine poljskih Judov iz Varšave
v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike
Poljske. Razstava pripoveduje zgodbe Poljakov, ki so med drugo svetovno vojno pomagali Judom v okupirani Poljski in tako
rešili več deset tisoč življenj. Zaradi svojih pogumnih in nesebičnih dejanj so v spominskem centru holokavsta Yad Vashemu
prejeli naziv pravičnikov med narodi.
Razstavo, katere pokrovitelj je bil mariborski župan
dr. Andrej Fištravec, je na otvoritvi občinstvu predstavil dr.
Krzysztof Bielawski iz muzeja POLIN. Med govorci sta bila
tudi veleposlanika Izraela in Poljske, Shmuel Meirom in Pawel
Czerwinski. Nagovorom gostov je sledil kulturni program, v katerem smo dijaki ob spremljavi glasbe predstavili prvoosebna
pričevanja Judov, ki so preživeli holokavst, prebirali pisma Ane
Frank, obiskovalce seznanili z nacistično ideologijo in predstavili življenje slovenske pravičnice Zore Pičulin.
»Danes se v svetu dogajajo čudne stvari, saj znova dviguje glavo
nestrpnost do drugih in drugačnih po barvi kože, veri, ljubezni; nestrpnost med narodi, kjer tudi Izraelci niso izjema. Zato zagotovo ni
narobe, da se kdaj za trenutek ustavimo, ponotranjimo svoje občutke, prelistamo zgodovinske strani, se zamislimo in se iz tega nekaj
naučimo ali samo doživimo katarzo … O tem je pričal tudi izjemen
odziv vseh navzočih, ki ste jih pretresli s svojimi doživetimi interpretacijami in vrhunsko izvedbo pričevanj!« je povedala prof. Alenka
Miklavc.
Povezati preteklost in sedanjost v nov in poučen občutek je
po njenem mnenju tudi smisel tovrstnih spominskih dogodkov.
V kulturnem programu smo sodelovali Nina Dobaj, Rachela
Škrinjar, Matija Žižek, Vita Krump, Špela But, Darina Cvetrežnik,
Taja Cekovski in Lara Rubin.
Razstava je bila v Sinagogi Maribor na ogled od 27. 1. do 22.
4., prireditev pa smo za dijake in profesorje II. gimnazije ponovili
30. 3. 2016, a žal ste dijaki izpustili možnost prisluhniti nekoliko
drugačni uri zgodovine, saj ste se nam pridružili le redki. Škoda.
Lara Rubin
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odbojka za mešane ekipe_foto_ROK ZIDAR

MEDRAZREDNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA

mešane ekipe

V MESECU APRILU JE POTEKALO ŠOLSKO PRVENSTVO V ODBOJKI ZA MEŠANE EKIPE. MEŠANO EKIPO POSAMEZNEGA

razreda so sestavljali po 3 dijaki in dijakinje. V 3 predtekmovalnih skupinah je nastopilo kar 13 razrednih ekip. V finale, ki
je potekalo v torek, 26. 4. 2016, so se uvrstile 3 najboljše ekipe (2. d, 3. e in 4. š). Po izenačenih in ogorčenih bojih je zmagala ekipa 2. d razreda.
REZULTATI:
VRSTNI RED:
2. D : 3. E
30 : 25
1.
2. D
4. Š : 3. E
24 : 35
2.
3. E
4. Š : 2. D
28 : 28
3.
4. Š
Jurij Čopi, prof.
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odbojka finale dijakinje_foto_PREK

DIJAKINJE II. GIMNAZIJE MARIBOR

državne prvakinje
V ODBOJKI

V TELOVADNICI II. GIMNAZIJE MARIBOR JE V PONEDELJEK, 21. 3. 2016, POTEKALO FINALNO DRŽAVNO TEKMOVANJE V
ODBOJKI ZA DIJAKINJE. V FINALU SO NASTOPALE DIJAKINJE GIMNAZIJE ŠIŠKA, SREDNJE EKONOMSKE IN TRGOVSKE

šole Nova Gorica, I. gimnazije iz Celja in II. gimnazije Maribor. Veliko število gledalcev in navijačev je spremljalo izredno
kvalitetno in borbeno igro 4 najboljših ekip v državi. V polfinalnih tekmah sta zmagali ekipi Gimnazija Šiška in II. gimnazije
Maribor. Gimnazija Šiška je premagala I. gimnazijo iz Celja, II. gimnazija pa Srednjo ekonomsko in trgovsko šolo Nova Gorica.
Obe tekmi sta se končali z rezultatom 2 : 0. Sledila je tekma za 3. mesto, v kateri so bile boljše dijakinje I. gimnazije iz Celja.
V finalu so ob bučni podpori navijačev obeh ekip in ogorčeni borbi za vsako žogo slavile naše dijakinje z rezultatom 2 : 0
ter tako postale državne prvakinje za šolsko leto 2015/16. V zmagovalni ekipi je bila najboljša igralka dijakinja 4. š Anita
Sobočan. Za ekipo dijakinj II. gimnazije so nastopale: Barbara Grubišić Čabo, Katja Čeplak, Aneja Tancer, Brina Bračko, Ana
Kristina Šalinović, Lena Pučnik, Tonka Pučnik, Kaja Keglevič, Nika Dobaj, Lea Ivančič, Ana Marija Vovk in Anita Sobočan.
Našim dijakinjam čestitamo za prikazano igro in osvojen naslov državnih prvakinj.
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