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BozicnoNovoletniKoncert_foto_RUDL

Koncerti

V AMFITEATRU
DRUGE VEČ KOT 1100
POSLUŠALCEV
22. IN 23. DECEMBER 2015. SCENARIJ MAŠE OŠLAK IN GLASBENE TOČKE DRUG' ORKESTRA, MLADINSKEGA PEVSKEGA

zbora, komornih skupin, duetov in solistov so mnogim polepšali predpraznični večer ter ga dopolnili z dobrodelno noto.
Hvala vsem nastopajočim in organizatorjem ter vam, drago
občinstvo, za obisk.
Viljem Babič, prof.
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http://www.druga.si/utrinki/2015/bozicno-novoletni-koncert/1240/

BOŽIČNO-NOVOLETNI

Dr. Primoža Šterbenca
PredavanjeDrPrimozSterbenc_foto_RUDL

BOMBA. PREDAVANJE DR. PRIMOŽA ŠTERBENCA, KI JE 8. 12. 2015 POTEKALO V AMFITEATRU II. GIMNAZIJE, JE POVZROČILO VAL DIJAKOV, ŠTUDENTOV IN DRUGIH POLNOLETNIH

osebkov, ki so začasno migrirali v amfiteater in ga skoraj popolnoma zapolnili, kar je bilo
glede na popoldansko uro in dejstvo, da je bil december (prvi izmed dveh najbrutalnejših mesecev leta), pozitivno presenečenje. Tako velika prisotnost me je razveselila, saj je bila tema
zelo aktualna in vsem poznana – Razumevanje fenomena Islamske države, begunskega
vala v Evropo in vojne v Siriji. Malokdo pa pozna dejansko ozadje in širšo sliko trenutnega dogajanja.
Na (ne)pričakovanje mnogih tokrat tema niso bili neposredno begunci, temveč ozadje
dogajanja na Bližnjem vzhodu; začeli smo z osnovami razumevanja islama, delitvijo na sunite in šiite, razliko v njihovi ideologiji in posledično sprevideli, zakaj prihaja do spopadov
med edini in drugimi. Nato smo stvar širše povezali še s politiko, odnosom med ZDA in
Vzhodom, nastankom države Izrael ter posledicami, ki jih je to povzročilo.
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Predavatelj je mnoge navdušil predvsem s svojo suverenostjo in s tem, da je svoje trditve nemalokrat podkrepil z dobesednimi citati iz Korana.
Na koncu je (pričakovano) sledilo veliko vprašanj navzočih/
poslušalcev, ki so se zavlekla v več kot tridesetminutno debato,
v kateri je bilo izpostavljeno tudi vprašanje odnosa do žensk v
muslimanskem svetu v primerjavi z našim »svobodnim« svetom.
Taka predavanja so ne samo zanimiv, temveč tudi pomemben in koristen doprinos znanja k podatkom, ki jih vsakodnevno sprejemamo iz medijev in ostalih virov. Omogočajo
nam drugačen pogled na aktualne dogodke in preprečujejo
prenagle obsodbe stvari, o katerih pogosto premalo vemo.
Neža Kokol, 3. F
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http://www.druga.si/utrinki/2015/predavanje-dr-primoz-sterbenc-razumevanje-fenomena-islamske-drzave-begunskega-vala-v-evropo-in-vojne-v-siriji/1231/

PREDAVANJE

KITAJSKA IZMENJAVA

kitajska izmenjava_foto_SAJOVIC

»Peking
JE ČUDOVITO
MESTO Z
ENO VELIKO
POMANJKLJIVO
STJO – GNEČA.”

OKTOBER JE BIL VSESPLOŠNI MESEC POTOVANJ – ZA NEKATERE OD NAS NA KITAJSKO. ZA EN TEDEN SMO SE OD-

pravili na izmenjavo v Peking, ki nas niti slučajno ni razočarala.
Ne bi mogli reči, da smo se za teh nekaj dni prelevili v kitajske dijake, ker »otroci z zahoda« tega nismo sposobni, vseeno
pa smo spoznali nam popolnoma tujo kulturo, ki nas je velikokrat presenetila.
Prestali smo dolgo potovanje, a čudenje tujemu svetu ob
pristanku letala je bilo večje od utrujenosti. Gostitelji so nas
sprejeli z obilnim kosilom, serviranim na vrteči se mizi (otroci iz Slovenije, beri: z vasi, so se nad tem navduševali dlje, kot bi
bilo to primerno). Lakota nas je hitro naučila jedenja s palčkami
(obstajajo razne analogije na temo otrok, ki ne znajo plavati, sredi
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bazena, a o njih zdaj raje ne bi). Jedli pa smo odlično – pečen riž,
tofu, zelenjava, meso, nič žužkov/psov/mačk, kot bi to nekateri pričakovali (hvala tistim, ki ste mi pred odhodom v Peking z
veseljem pripovedovali o tovrstnih specialitetah). Posebno mesto v članku bi rada namenila pekinški raci, ki me je morda
malce preveč navdušila.
Videli smo veliko. Posebna izkušnja je bila zagotovo Beijing
Foreign Languages School, polzasebna šola, ki jo obiskujejo
naši kitajski vrstniki. Gre za ogromno šolo z neverjetno discipliniranimi dijaki (ceremonija dviganja zastave v ponedeljek
zjutraj na mrazu, uniforme, pouk dobesedno od jutra do večera).
Šolski sistem temelji na vzdrževanju velikega nadzora nad dijaki, kar nam ni preveč blizu, je pa verjetno nujno za obvladovanje takšne množice.
Peking je čudovito mesto z eno veliko pomanjkljivostjo – gneča. Turistov je ogromno, za naše kriterije preveč.
Znamenitosti so vsekakor veličastne, a množica obiskovalcev
ti izkušnjo lahko pokvari. Obiskali smo dve cesarski rezidenci – Prepovedano mesto in Poletno palačo. Prav tako smo šli
na Kitajski zid, ki nas je navdušil s svojo velikostjo, še bolj pa
z načinom spusta z njega (če obstaja Pohorjet, bi se temu lahko
reklo Chinesewalljet). Videli smo tudi strogi center mesta in redno uporabljali metro, ki je za naše razmere precej, hm, velik.
Pretiranega kulturnega šoka nismo doživeli, je pa nekaj
stvari, ki se od domačih kar krepko razlikujejo. Naj omenim
stranišče – squat toilet it is! To še ni vse, vrata na javnih straniščih v šoli so visoka le en meter, kar naredi celotno izkušnjo še bolj zanimivo.
Za konec naj povem, da so nas gostitelji zelo lepo sprejeli in z nami ravnali prijazno. Organizirali so nam veliko aktivnosti, med njimi je bil za nas najzanimivejši karaoke night
(ne, nismo peli kitajskih pesmi). Vrnili smo se z lepimi spomini
in oblico slik, ki jih prilagamo k članku. Upamo, da bo izmenjava z BFLS uspešno potekala tudi v prihodnosti.
Kristina Sajovic, MM1
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izmenjava s Poljsko_foto_NOVAK, VEHOVAR

IZMENJAVA

s Poljsko

PO INTENZIVNIH PRIPRAVAH SMO SE 10. 11. KONČNO Z VLAKOM ODPRAVILI NA POLJSKO. PO DOLGEM, A VZNEMIRLJI-

vem potovanju so nas naslednji dan zgodaj zjutraj pričakali
naši novi poljski prijatelji. Po preživetem dnevu z gostitelji
in učenju slovenščine, makedonščine in srbščine smo si še
malo ogledali Gliwice, Auschwitz in preživeli dan v Krakovu.
Seveda smo med vsem tem še našli čas za zabavo, bovling in
nakupovanje. Udeležili smo se tudi angleškega in pevskega
tekmovanja ter pobrali prvo in drugo nagrado. Nekateri so
tudi že prepevali božične pesmi, našli svojo sanjsko hišo in
pojedli veliko poljskih čokoladic. Po tako dobri in zanimivi izkušnji bodo prijateljstva in spomini vsekakor ostali še dolgo.
Gaja Novak, 2. f
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2. DEL

NOČITEV V SAVNI? ESTONIJA!
NAUČIMO SE NEKAJ ESTONŠČINE, LUPLJENJA JAJC, LITVANSKIH PLESOV IN »SKRIVNOSTI ESTONSKE POKRAJINE«.

estonija_foto_EMERŠIČ

Teden je mineval vse hitreje. Od zanimivih zgodovinskih
atrakcij do nenavadne tradicionalne hrane. Najhitreje pa je čas
mineval s soudeleženci projekta Science Lab in The Kitchen.
Čakala me je še samo smoke sauna!
Zvečer je Kaspar (Kevinov najmlajši bratec) želel igrati karte. Z Ignasom sva se strinjala, da bo zanj najlažje, če se bomo
igrali vojno. Kaspar je bil pravi mojster v kartanju in naju je
vsakič premagal. To kartanje je do konca tedna sledilo ne glede na to, kje si bil ali kaj si delal. Kaspar je želel igrati karte. Bil
je veliko zgovornejši od Kevina, čeprav ni znal niti besede angleško. Razumel ga nisem nič, kljub temu da so nas estonski
nadaljevanje na naslednji strani
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nadaljevanje iz prejšnje strani

učenci naučili nekaj fraz: Tere (Zdravo!), Tere õhtust (Dober večer!) Tere hommikust (Dobro jutro!), Head aega (Nasvidenje!),
Ta viskas mode (Zgrešil si met), Kaksteist kuud (beri: koks tejst
gut … J, 12 mesecev), Viska viis (High five!) …
Četrtek je bil zadnji dan s polnim urnikom. Na programu
so imeli ogled učilnic in pogovor z nekaterimi učitelji, ki so
znali angleško. Delali smo poskuse s kokakolo in mentosi, hodili smo po jajcih in preverjali, kako odpreti pretreseno pločevinko sode, ne da bi jo polili, kar mi je tudi uspelo. Sledila je
delavnica Tehnike lupljenja sadja in zelenjave. Ogledali smo
si posnetke na YouTubu in te trike preizkusili sami. Morda
najzanimivejša je bila tehnika lupljenja trdo kuhanih jajc, ki
si jih najhitreje olupil tako, da si na vrhu in dnu jajca odkrušil
del lupine, potem pa na ožjem delu z vso sapo pihnil. Jajce bi
tako moralo »pasti« skozi lupino. Uspelo je le redkim.
Popoldne smo se odpeljali na Bagpipe Farm. Prijazen starejši gospod, lastnik posestva, je govoril rusko. Prav tako je
večina učiteljev na šoli in starejših ljudi raje govorila v ruščini kot v angleščini, saj je to njihov prvi tuji jezik. Gospod se
je izkazal za zanimivega starega možakarja, saj si je med drugim zgradil svoje jadralno letalo, igral na dude in harmoniko
ter s šalami skrbel za dobro razpoloženje. Največja atrakcija
pa je bil obisk »smoke saune«.
Že pred prihodom v Estonijo smo se spraševali, kaj naj bi
to pomenilo. Seveda je na račun imena padla tudi kaka šala.
Oblekli smo kopalke, vzeli brisače in se bosi odpravili po mehki travi do lesene hiške, ki je ležala tik ob naravnem jezeru. Ko
si stopil v TO savno, si vedel, zakaj Estoncev ne zebe. Smoke
sauna je finska savna, s to razliko, da na odprto oglje vlivajo
velike količine vode, in ta para s sabo nosi tudi precej saj in
hudo vročino. Od znoja sem bil povsem premočen, medtem
ko je bilo estonskim učencem zgolj toplo in so želeli na peč
vlivati še večje količine (tople) vode. Povedali so, da je navada

hoditi vsak konec tedna v tako savno in da moraš iz nje priti
bolj umazan, kot si šel noter. Vendar presenečenj ni bilo konec. Prave smoke savne ni brez skoka v ledeno mrzlo jezero
(ki jih v Estoniji res ne manjka). To je zaokrožilo resnično posebno izkušnjo estonskega savnanja. Za zaključek krasnega
večera nas je litvanski profesor plesa naučil plesati tradicionalne litvanske plese. Plesi so družabni in zabavni. Še posebej zabavno je bilo plesati s profesorico, in to ob sliki, kjer se
plesalca udarita s »tazadnjo«.
Po odlični zabavi na farmi smo se dijaki okoli desetih zvečer dobili v Hummuliju. Iz vseh okoliških blokov so prihajali
mladi, ki so se z nami pogovarjali, nas spraševali, od kod smo
in kaj počnemo v Estoniji. Odpravili smo se v zapuščeno tovarno živilske krme, kjer smo se imeli nepozabno.
Petek je bil dan slovesa. Z Ignasom sva od estonske družine prejela vrečko estonskih sladkarij in zapestnico z barvami
estonske zastave ter obesek za ključe. Za svoj rojstni dan, ki
ga še nisem praznoval, sem prejel plišastega Spongeboba. Še
zadnja jutranja vožnja z avtobusom in zadnja ter morda najbolj nenavadna delavnica. Izdelava torte iz toastov. To je zelo
priljubljena oblika torte, ki jo Estonci pripravijo ob rojstnih
dnevih in večjih praznovanjih. Ponovno smo delali v skupinah. Naša torta se je imenovala Skrivnosti estonske pokrajine. Vsi smo se strinjali, da je bila postavitev šopa zelene na
Pripis Aljaževe
spremljevalke

sredino torte (ki je predstavljal estonske gozdove) odlična ideja.
Po obilni malici (torte smo namreč morali tudi poskusiti) je sledilo še zadnje kosilo in slovo, ki je bilo resnično težko.
Med delavnicami smo imeli veliko prostega časa, saj je bil
urnik načrtovan precej ohlapno, zato smo lahko dijaki počeli, kar smo hoteli. Na dvorišču za šolo smo igrali košarko in
se na ves glas drli: »Ta viskas mode!« Izmenjavali smo kontakte, prakse šolskih sistemov in se učili estonščine. Zelo smo
se zbližali. Navidezno zaprti in hladni ljudje so postali moji
dobri prijatelji. Izkazali so se kot prijazni, komunikativni in
predvsem – realni. Njihovo življenje se od našega precej razlikuje. Nekatere zgodbe so precej žalostne. Dobil sem občutek, da se s šolo ne obremenjujejo preveč oziroma da šola ne
obremenjuje njih. Vsi se med seboj poznajo, so prijatelji in se
ne izključujejo zaradi socialnega statusa, videza oziroma česarkoli drugega.
Moja estonska izkušnja bo ostala nepozabna, tudi zaradi
profesorice Keuc, ki se je izkazala kot odlična sopotnica in sogovornica. Iz Estonije sem prav gotovo odnesel to, da prha in
toplo stanovanje nista nekaj samoumevnega in da se z dobro
voljo in brez nepotrebnega stresa naredi več in bolje.
Tere!
Aljaž Emeršič, 2. F

Konec 2. dela

Ž

ivljenje nas velikokrat preseneča z realno podobo in raznolikostjo te naše Evrope. Opazovati
in poskušati razumeti tisto, kar je drugačno od lastne predstave »samo po sebi umevnega«, ni
vedno enostavno. Biti del tega in ob tem ne soditi in se ne zgražati ter neprestano uveljavljati lastnih standardov je človeška lastnost, ki pomaga ustvarjati dobre/boljše odnose, odpira komunikacijski prostor in s tem tudi možnost učenja. Dijaki, ki so bili v Romuniji, na Hrvaškem in v
Estoniji ali so pomagali organizirati mobilnost v Sloveniji, so to zmogli. Zato so uspeli vzpostaviti lep odnos tudi z dijaki, ki izhajajo iz okolij, kjer imajo veliko manj kot mi. In spontano so iz teh
mobilnosti dobili več, kot bi jim lahko dala še tako velika materialna blaginja.
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EKSKURZIJA, 23.– 27. 10. 2015

TUDI LETOŠNJE »KROMPIRJEVE« POČITNICE SMO IZKORISTILI ZA MEDPREDMETNO EKSKURZIJO, TOKRAT V VEČNO

vse poti vodijo v Rim_foto_FB

Vse poti vodijo v Rim

mesto Rim.
Kljub napornemu programu v smislu, da smo ogromno
kilometrov prepešačili, si ogledali vse tisto, kar si ogledajo klasični turisti, in tudi tisto, česar ti ne vidijo. Srečo smo
imeli tudi z vremenom, ki nas je vse dni razvajalo s soncem.
Prvi dan smo začeli v Vatikanu, si ogledali Berninijev trg,
Vatikanske muzeje s Sikstinsko kapelo in Rafaelovimi sobami
ter katedralo sv. Petra ter se vzpeli na vrh kupole s čudovitim
razgledom. Popoldan se je nadaljeval bolj zgodovinsko, z
ogledi Angelskega gradu ter Koloseja. V naslednjem dnevu
smo si ogledali antični Rim: Forum Romanum, Konstantinov
slavolok, Panteon, Kapitolinski trg … Med renesančnimi spomeniki smo si ogledali Michelangelovega znanega Mojzesa,
med baročnimi pa Piazzo Navono, San Carlo alla quattro fontane, Sta. Vittorio … Zelo zanimiva je bila tudi cerkev San
Clemento, ki je pravi arheološki spomenik, saj pod zemljo
skriva še ostanke prvih rimskih svetišč, mitreja ter relikvije sv.
Cirila in Metoda. Zadnji dan smo pokukali še v katakombe sv.
Kalista, kjer smo imeli srečo in dobili tudi slovenskega vodnika. Na dolgi poti domov smo se ustavili še v Assisiju, tipičnem
srednjeveškem mestecu.
Dijaki so lahko ob umetninah, slavnih spomenikih in bogati zgodovini uživali tudi v znamenitih rimskih slaščicah,
kavi ter testeninah. Šestim dijakom pa bo zagotovo v lepem
spominu ostala tudi nogometna tekma na Stadionu Olimpico,
Lazio – Torino.
Petra Čeh, prof.
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BRATISLAVA

BratMUN
NA SPLETNI STRANI BRATMUN JE ZAPISANO: »BRATMUN
POTEKA ŽE OD LETA 2000 Z NAMENOM IZBOLJŠANJA RETO-

bratmun_foto_VEHOVAR

ričnih, pisnih in tudi vodstvenih lastnosti udeležencev.« Letos
je na BratMUN-u imelo priložnost sodelovati tudi 9 dijakov iz
II. gimnazije Maribor. Tako so se kot člani delegacij Rusije in
Mjanmara udeležili simulacije srečanja Združenih narodov v
Bratislavi. S ponosom sporočamo, da sta se dve naši dijakinji
– Anja Dekanski in Ana Vilhelmina Verdnik – še posebej izkazali s svojimi diplomatskimi in govornimi sposobnostmi ter
bili nagrajeni z nazivom Best Delegate.
Mihail Denkovski, MM1, prevod: Jure Zgubic, MM2
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OTOK KREATIVNOSTI

PRVEGA DECEMBRA SMO SE ŠTIRJE NADOBUDNI DIJAKI
KLUBA ZA RAZMIŠLJANJE II. GIMNAZIJE MARIBOR V

MALTA
MM Malta_foto_VEHOVAR

spremstvu prof. Polone Vehovar, Nastje Mulej, treh profesoric in dveh študentk odpravili na dolgo pot proti Malti. Tam
smo preživeli pet prelepih, zanimivih in poučnih dni. V tem
času smo si ogledali mnogo naravnih in kulturnih znamenitosti. Od tega najbolj znani otok Gozo, La Valletto (glavno
mesto), Mdino in obalno mestece Saint Julian´s. Poleg vseh
ogledov smo dva dni preživeli tudi na University of Malta, kjer
smo sodelovali s tamkajšnjimi študenti, podrobneje spoznali dve tehniki, namenjeni strukturiranemu in kreativnemu
razmišljanju (šest klobukov razmišljanja in SCAMPER), in preko pogovora z znano prof. Shirley Pulis Xerxen izvedeli mnogo zanimivega o šolstvu na Malti. Imeli smo tudi to čast, da
smo lahko osebno spoznali enega izmed najpomembnejših na
področju razmišljanja, prof. dr. Edwarda de Bona. Kot eni izmed redkih smo v dar prejeli tudi njegovo najnovejšo knjigo
(81. po vrsti) z naslovom Bonting. Čeprav je bil izlet na Malto
družaben, zanimiv, poučen, pa se nam je predvsem vtisnil v
spomin kot izjemno razmišljujoč in kreativen. Kot je na intervjuju prof. dr. Eward de Bono kreativno odgovoril na vprašanje o tem, zakaj so velikokrat njegove nogavice barvite: »You
have to be bright on both ends!«
Dominik Škrinjar, MM1
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10% S.OLIVER POPUST NA NOVO KOLEKCIJO
ZA VSE DIJAKE II. GIMNAZIJE
OD 2. DO 31. JANUARJA 2015
V TRGOVINI S.OLIVER IN S.OLIVER PREMIUM V EUROPARKU

PREDAVANJE PRIZNANEGA

Japonskega fizika
MM fizika_foto_JAGODIČ

V PETEK, 20. NOVEMBRA, JE II. GIMNAZIJO MARIBOR OBISKAL CENJENI JAPONSKI FIZIK, DOKTOR Y. MATSUDA.

ON FRIDAY, NOVEMBER 20TH, DOCTOR Y. MATSUDA PAID A
VISIT TO II. GIMNAZIJA MARIBOR. MISTER MATSUDA WORKS

Gospod Matsuda dela na univerzi v Tokiu kot član komite- at the international admissions office at the PEAK University in
ja za sprejemanje mednarodnih študentov. Nas pa je obiskal Tokyo. However, he visited us with the intention of talking about
z namenom predavanja o, kot pravi sam, svoji ljubezni – fizi- his love – physics. He has researched parity violation in fundamenki. Ukvarja se s principom kršenja parnosti fundamentalnih tal particles and is currently working on the wavelength of antidelcev. Trenutno preučuje valovno dolžino anti-vodika. Kljub -hydrogen. Despite choosing a demanding topic for his lecture, he
dokaj zahtevni temi je gospod Matsuda z lahkotnostjo in do- managed to broaden the knowledge of young physicists of II. gibro voljo predstavil svoje delo in razširil znanje mladim fizi- mnazija Maribor with ease and excitement.
kom II. gimnazije Maribor.
Jure Zgubič, MM2
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DRŽAVNO
TEKMOVANJE
IZ ZNANJA O
SLADKORNI
BOLEZNI

Prejemniki zlatih priznanj državnega
tekmovanja iz znanja o sladkorni
bolezni (Od leve proti desni: Žiga Cunk, 2. š,
Maja Trifkovič, 2. c, Urška Repušič, 1. f)

ZLATA PRIZNANJA
TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI NA OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH, KI GA VSAKO LETO ORGANIZIRA

Zveza društev diabetikov Slovenije, je letos potekalo že sedemnajstič zapored. Iz leta v leto je število tekmovalcev večje, kar pomeni, da se znanje o tej bolezni sodobnega časa
povečuje.
Naši tekmovalci so se šolskega tekmovanja spet udeležili v velikem številu in bili ponovno izjemno uspešni. Izmed
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97 dijakov, ki so tekmovali, jih je kar 41 prejelo bronasto priznanje.
V soboto, 21. 11. 2015, je na štirih šolah po Sloveniji potekalo državno. Naši dijaki so bili razporejeni na OŠ III Murska
Sobota. Vsi trije, ki so bili uvrščeni, so prejeli zlata priznanja,
in sicer Žiga Cunk, Maja Trifkovič in Urška Repušič.
Čestitamo in jih skupaj z ostalimi vabimo k sodelovanju
tudi naslednje šolsko leto!
16
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ŠAH

5. DECEMBRA JE BILO NA OTOČCU POSAMIČNO DRŽAVNO
ŠAHOVSKO PRVENSTVO. TEKMOVANJA SE JE UDELEŽILO

osem naših dijakov (Lazar Lekić, MM2, Andraž Šuta, 3. a, Tilen
Kodrič, 2. f, Sašo Nikič, 1. a, Miha Rajter, 3. c, Jan Gimpelj, 2. a.,
Luka Govedič, 2. b, in Filip Ljevar, MM1). Lazar Lekić je bil tretji oziroma je dobil bronasto medaljo, na nehvaležnem četrtem mestu pa je pristal Andraž Šuta. Na žalost sta Lazar in
Andraž v zadnjem kolu morala igrati en proti drugemu in sta
remizirala. Če ne bi bilo tega dvoboja, bi lahko zasedla 2. in
3. mesto. Lazar je imel možnosti celo za 1. mesto, vendar mu
je zmanjkalo nekoliko športne sreče. Tudi ostali so se dobro
odrezali. Mislim, da bomo lahko letos sestavili odlično ekipo za ekipno prvenstvo, ki bo spomladi. Čestitke vse fantom.
Vojko Brantuša, prof., mentor
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RAZVEDRILNA
MATEMATIKA
ŠT. 56_nov-dec 2015

je udeležba nekoliko manjša kot na logiki. Kljub temu pa se je
na državno tekmovanje uvrstilo 18 naših dijakov.
Državno tekmovanje je bilo letos na naši šoli v soboto, 29.
novembra. Tu so kriteriji precej strožji kot na logiki. Kljub
temu pa smo dobili eno 1. nagrado (Hana Viktorija Balan je
imela vse možne točke), eno 2. nagrado (Anamarija Uršič je izgubila samo tri točke od 195), dve zlati priznanji (Urban Duh
in Maja Trifkovič) ter 4 srebrna priznanja v 1. letnikih (David
Tobias, Katja Venuti, Vid Homšak, Zala Šeško), 4 srebrna priznanja v 2. letnikih (Gregor Mlinarič, Luka Govedič, Sara Brdnik in
Aljaž Žel), 5 srebrnih priznanj v 3. letnikih (Ana Štuhec, Miha
Rajter, Larisa Filip, Oscar Križanec in Andraž Šuta) in eno srebrno priznanje v 4. letniku, ki ga je dobil Andrej Drofenik.
Vojko Brantuša, prof., mentor
18
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PO TEKMOVANJU IZ LOGIKE SMO IMELI 8. OKTOBRA ŠOLSKO
IZBIRNO TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE. TU

OBČINSKO
TEKMOVANJE
V ROKOMETU
ZA DIJAKE IN
DIJAKINJE

Prvo mesto rokometašev
OBE TEKMOVANJI JE ORGANIZIRALA ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA A. M. SLOMŠKA. 20. NOVEMBRA JE BILO TEKMOVANJE ZA

DIJAKI SO IMELI TEKMOVANJE 26. NOVEMBRA, SODELOVALO PA JE KAR DEVET SREDNJIH ŠOL. VSE TEKME SO BILE

dijakinje. Vrstni red: 1. III. gimnazija Maribor, 2. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, 3. II. gimnazija Maribor.
Dekleta so nastopala brez Tjaše Stanko, zato je to zanje lep
uspeh.

zelo razburljive, prvič pa je prvo mesto osvojila ekipa naše
šole. Vrstni red: 1. II. gimnazija Maribor, 2. Prva gimnazija
Maribor, 3. ŠGAMS (domačini). V ekipi naše šole so nastopali:
Vid Vedlin, 3. f, Jan Alen Pernek, 2. š, Simon Matej Podgoršek,
3. a, Marko Koren, 3. c, Filip Polner, 1. a, Rok Zidar, 3. e, Miha
Težak in Nejc Gonza – oba 4. a. Čestitamo!
Darij Kotnik, prof.
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LOGIKA
SIJAJEN USPEH
PIANISTOV NA
MEDNARODNEM
TEKMOVANJU NA
SLOVAŠKEM

NA ŠOLSKEM IZBIRNEM TEKMOVANJU IZ LOGIKE SE JE NA
DRŽAVNO TEKMOVANJE UVRSTILO 27 NAŠIH DIJAKOV.

Največ, deset tekmovalcev, jih je bilo iz drugih letnikov, po 6
iz prvih in četrtih letnikov ter 5 iz tretjih.
7. novembra je bilo državno tekmovanje na Fakulteti za
elektrotehniko v Ljubljani. Naši tekmovalci so se tudi tu zelo
dobro odrezali. Prejeli so 10 srebrnih in kar 9 zlatih priznanj.

Srebrna priznanja

Zlata priznanja

1. LETNIK
Sašo Domadenik

x

Vid Homšak

x

Anamarija Uršič

x

Sašo Nikič

x

Ajda Jakomini

x

Miloš Lazić

x

2. LETNIK
Sara Brdnik

NA MEDNARODNEM TEKMOVANJU MLADIH PIANISTOV
“FORUM PER TASTI 2015” JE PRVO NAGRADO PREJEL

x

Urban Duh
Luka Govedič

Nejc Kamplet. Prav tako je prejel posebni nagradi, in sicer The
State Opera in Banska Bystrica Special Award ter The Slovak
Philharmonic Special Award.
Dijak Vid Homšak je prejel častno diplomo ter nagrado
Prize of best interpretation of a Slovak composer’s piece. Vid
je bil na tem tekmovanju tudi najmlajši tekmovalec.
OBEMA ISKRENO ČESTITAMO!

x
x

Hana Viktorija Balan

x

Gregor Brantuša

x

Jan Gimpelj
Maja Trifkovič

x
x

3. LETNIK
Mitja Žalik

x

Maša Smajila

x

Katarina Škof
Matic Komel

x
x

4. LETNIK
Tim Jeršič

x

Nik Krajnc

x

Vojko Brantuša, prof., mentor
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