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Dobrodošli na II. gimnaziji, kjer smo vam ob informativnem dnevu pripravili posebno 
številko šolskega glasila Borec. V glasilu so zbrane številne informacije, ki vam na 
dostopen način predstavljajo šolo. Prepričani smo, da vam bodo v pomoč, ko se boste 
odločali za nadaljevanje šolanja na II. gimnaziji Maribor.

DRAGE OSNOVNOŠOLKE 
IN OSNOVNOŠOLCI, 
SPOŠTOVANI STARŠI!

II. GIMNAZIJA – VČERAJ 
II. gimnazija je bila ustanovljena 1949 in 
postavljena v napol dotrajano stavbo, ime-
novano Začarani grad. Mnogo so jo imeno-
vali »šola čez Dravo«, v katero so se vpisova-
li številni vozači, otroci s Pobrežja, Tezna, 
Studencev – otroci z velikimi sposobnost-
mi, a zaradi velikih eksistenčnih stisk z 
majhnimi možnostmi za uspeh. V takšni 
šoli so se našli dvoji, ki so odločujoči za 
kvaliteto dela: ambiciozni učitelji in dijaki. 
Oboji so se zavedali, da je le ena možnost 
za uspeh: z delom ustvariti dobro šolo in 
izobraziti ljudi, navajene dobrega in pošte-
nega dela, ljudi odprtih glav in svojega jaza.
Šola je hitro napredovala in kmalu vstopi-
la v širši mariborski prostor. Postala je zna-
na po svojih plesih, športnih tekmah, pev-
skem zboru, gledališki dejavnosti. Dijaki so 
dosegali številne uspehe na tekmovanjih, 
mnogi so kasneje postali nosilci slovenske-
ga razvoja v gospodarstvu, kulturi, znano-
sti, politiki, športu. Konec osemdesetih let 
je šola začela navezovati številne mednaro-
dne stike s šolami v Avstriji, Italiji, Franciji 
itd. Velik korak odpiranja šole v svet pred-
stavlja uvedba mednarodne mature leta 
1990, s katero se je skupaj z Gimnazijo 
Bežigrad kot prva šola v takratni vzhodni 
Evropi vključila v družino najbolj priznanih 
svetovnih srednjih šol. 
II. GIMNAZIJA DANES –  
ŠOLA , KI ODPRE VSA VRATA 
II. gimnazija nadaljuje tradicijo in osnov-
no usmeritev šole, tj. omogočati dijakom 
kvalitetno znanje, razvijanje ustvarjalno-
sti, iniciativnosti, samostojnosti in solidar-
nosti.
Šolanje dijakov poteka v naslednjih vzgoj-
no-izobraževalnih programih: splošna gim-
nazija, športna gimnazija in mednarodna 
matura. Vsi programi se zaključujejo z ek-
sterno maturo, ki omogoča primerljivost 

znanja in rezultatov. Rezultati dijakov II. 
gimnazije na slovenski maturi uvrščajo 
šolo med najboljše v Sloveniji. Zavidljivi so 
rezultati dijakov mednarodne mature, saj 
uvrščajo šolo v sam svetovni vrh šol s tem 
programom. Dijaki v športnih oddelkih do-
kazujejo, da je možno združevanje šolanja 
in vrhunskega športa. Imena, kot so Katja 
Koren, Blaž Medvešek, Rok Kolander, 
Sonja Roman, Polona Hercog, Jan Muršak, 
Ilka Štuhec in druga, najlepše dokazujejo 
to združljivost. 
Odlični rezultati omogočajo dijakom 
vpis na najboljše svetovne univerze, kot 
so Oxford, Cambridge, Imperial College, 
London School of Economics, New York 
University, Univerza v Amsterdamu itd. 
Razvijanju ustvarjalnosti, individualno-
sti in vzpodbujanju iniciativnosti posve-
ča šola izjemno pozornost. Zato ima šola 
izjemno razvite izvenšolske dejavnosti, 
združene v celovit program DrugaDruga. 
V DrugiDrugi ponujamo dijakom več kot 
osemdeset izvenšolskih dejavnosti. Tako 
na šoli s svojimi predstavami razveselju-
je širši mariborski, pa tudi slovenski pro-
stor znani English Student Theater, Drug’ 
Orkester, z resnejšimi temami pa nastopa 
gledališče GNOSIS, uspešno delujeta fran-
cosko gledališče in gledališče Druga scena. 
V amfiteatru II. gimnazije potekajo pred-
stave drugih gledališč in ustvarjalcev, npr. 
vsakoletni festival Drugajanje. Prav tako 
na šoli potekajo likovna in literarna delav-
nica, številne ekološke dejavnosti, razisko-
valne naloge dijakov, pevski zbor, prosto-
voljno socialno delo, literarna dejavnost 
in še bi lahko naštevali. V jezikovne tečaje 
nemščine, španščine, francoščine, latinšči-
ne, ruščine in kitajščine je vključeno preko 
100 dijakov. Dvajset let izhaja šolsko glasi-
lo Borec. V pomladanskem času je šola or-
ganizator enomesečnega dogajanja na šoli 

pod naslovom Pomlad na II. gimnaziji, ki 
se konča s celonočnim kulturnim marato-
nom.
Velika pozornost je namenjena pripravam 
na tekmovanja iz znanj. Udeležba štiride-
setih dijakov na olimpijadah iz matemati-
ke, fizike, kemije, biologije, astronomije, 
naravoslovja, geografije in filozofskega ese-
ja v zadnjih sedmih letih priča o izjemnih 
uspehih dijakov II. gimnazije.
Zelo so razvite tudi mednarodne izmenja-
ve s šolami iz Avstrije, Nemčije, Poljske, 
Srbije, Italije, Švedske, Izraela, Rusije, 
Španije, Francije, Ugande. Posebej smo ve-
seli izmenjave s Kitajsko, s konfucijsko 
učilnico pa je šola postala vozlišče širjenja 
kitajske kulture in učenja kitajščine v tem 
delu Slovenije. Posebnost je tudi Spring 
Festival – Festival pomladi, na katerem 
dijaki iz več kot desetih evropskih držav 
ustvarjajo v različnih delavnicah. 
Šola spada med najlepše in najbolje opre-
mljene v Sloveniji. V vsaki učilnici je in-
teraktivna tabla z računalnikom, dvora-
na z 200 sedeži je vrhunsko opremljena. 
Jedilnica s 300 sedeži omogoča izvrstne 
pogoje za tople in hladne malice ter kosi-
la. Francoska kavarna, Hyde park Corner, 
Dunajska kavarna, Hard Rock Cafe, 
Španski trg in Slovenska kavarna v avlah 
pa omogočajo izvrstne pogoje za sprošče-
no druženje. 
Posebni ponos II. gimnazije so telovadni-
ca z dvema vadbenima površinami, plesna 
dvorana in naravoslovni prizidek s sodob-
no opremljenimi učilnicami. 
Naši rezultati, pripadnost šoli današnjih 
in bivših dijakov, uspehi dijakov v nadalj-
njem življenju se odražajo v našem geslu, 
ki označuje II. gimnazijo: Šola, ki odpre vsa 
vrata. Prepričani smo, da jih bomo z vpi-
som na II. gimnazijo odprli tudi vam. Vso 
srečo na II. gimnaziji!

mag.  
Ivan Lorenčič, prof. 
ravnatelj
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PROGRAM SPLOŠNE GIMNAZIJE
je sestavljen iz obveznih štiriletnih predmetov, ob-
veznih predmetov in obveznih izbirnih vsebin.
Obvezni štiriletni predmeti so: slovenščina, mate-
matika, dva tuja jezika (angleščina, nemščina, fran-
coščina, španščina), zgodovina in športna vzgoja. 
Vsi ostali predmeti, ki so napisani v predmetniku 
gimnazije, so obvezni predmeti in jih imajo dijaki 
od enega do treh let.
V vsakem letniku, razen v prvem, imajo dijaki na raz-
polago tudi nekaj ur za izbirne predmete. Ure za iz-
birne predmete omogočajo dijakom poglab ljanje 

znanj pri določenih predmetih, predvsem tistih, ki 
jih bodo imeli na maturi. Dokončno se dijaki odloči-
jo za izbirno skupino maturitetnih predmetov v 3. le-
tniku.
Obvezne izbirne vsebine (OIV) so programi naj-
različnejših dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom 
z namenom, da si poleg osnovnih znanj in obve-
znih šolskih predmetov pridobijo tudi znanja, ki 
zadovoljujejo njihova individualna nagnjenja in 
želje v skladu z njihovimi vrednotami in življenj-
skimi cilji. Del vsebin je obvezen za vse dijake, del 
vsebin pa je prosta izbira.

VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNI 
PROGRAMI
Na šoli izvajamo naslednje vzgojno-izobraževalne programe:

• program gimnazija – splošna
• program gimnazija – športni oddelek
• program mednarodne mature (International Baccalaureate)

Mateja  
Krumpak, prof.,
pomočnica 
ravnatelja
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PREDMETNIK GIMNAZIJE
 LETNIK (ŠTEVILO UR NA TEDEN) STANDARD MATURITETNI 

STANDARDPREDMET 1. 2. 3. 4.

OBVEZNI ŠTIRILETNI PREDMETI
SLOVENŠČINA 4 4 4 4 560 560
MATEMATIKA 4 4 4 4 560 560
PRVI TUJI JEZIK 3 3 3 3 420 420
DRUGI TUJI JEZIK 3 3 3 3 420 420
ZGODOVINA 2 2 2 2 280 280
ŠPORTNA VZGOJA 3 3 3 3 420
OBVEZNI PREDMETI
GLASBA 1,5 52+18*
LIKOVNA UMETNOST 1,5 52+18*
GEOGRAFIJA 2 2 2 210 280
BIOLOGIJA 2 2 2 210 315
KEMIJA 2 2 2 210 315
FIZIKA 2 2 2 210 315
PSIHOLOGIJA 2 70 280
SOCIOLOGIJA 2 70 280
FILOZOFIJA 2 70 280
INFORMATIKA 2 70
SKUPAJ 32 31 29 19 3885
URE ZA IZBIRNE PREDMETE - 1 3 10-14 490-630
OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 90 90 90 30 300
SKUPAJ URE 32 32 32 29-33 4375-4515

* Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin;

Po končanem štiriletnem izobraževanju na gimna-
ziji opravlja dijak maturo. Matura je zunanji (eks-
terni) izpit, ki ga pod enakimi pogoji opravljajo vsi 
kandidati v državi. Opravlja se vsaj iz petih pred-
metov, ki so razdeljeni v dve skupini. Prvo skupi-
no predstavljajo predmeti skupnega dela, ki so ob-
vezni za vse dijake – to so slovenščina, matemati-
ka in en tuji jezik (angleščina, nemščina, francošči-
na). V drugi skupini so predmeti izbirnega dela, ki 
jih izberejo dijaki glede na svoje interese. Izberejo 
vsaj dva predmeta, lahko tudi tri. Dijaki, ki se vpi-
sujejo v 1. letnik II. gimnazije, bodo imeli možnost 
izbirati med naslednjimi predmeti: tujimi jeziki 
(angleščina, nemščina, francoščina, španščina), ke-
mijo, biologijo, fiziko, sociologijo, psihologijo, filo-
zofijo, zgodovino, geografijo, ekonomijo, umetno-
stno zgodovino.
Po uspešno opravljeni maturi, ki je pogoj za vpis 
na univerzo, lahko dijak nadaljuje s študijem na 
univerzi.

PROGRAM ŠPORTNIH ODDELKOV
Z izjemo športne vzgoje je enak predmetniku 
v splošnem gimnazijskem programu. Dijakom 

skušamo olajšati šolsko delo s prilagajanjem učne-
ga procesa njihovim športnim aktivnostim in ob-
veznostim.

PROGRAM MEDNARODNE MATURE
V ta program se lahko vpišejo dijaki, ki so že uspe-
šno končali 1. in 2. letnik gim nazijskega programa. 
Program je sestavljen iz šestih predmetov:
1. skupina: jezik A (materni jezik)
2. skupina: jezik B (angleščina, nemščina, franco-

ščina)
3. skupina: družboslovje (ekonomija, psihologija, 

filozofija)
4. skupina: eksperimentalne vede (fizika, kemija, 

biologija)
5. skupina: matematika, računalništvo
6. skupina: umetnost ali eden izmed neizbranih 

predmetov 2., 3., 4. ali 5. skupine

Poleg tega morajo dijaki izdelati seminarsko nalogo, 
obiskovati predmet teorija spoznanja in sodelovati 
pri interesnih dejavnostih (ustvarjalnost, šport, soci-
alno delo). Tudi dijaki mednarodne mature zaključi-
jo izobraževanje z maturitetnimi izpiti.
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Z akaj jih ne bi našel v naših nekdanjih dijakih, 
ki so končali šolanje v športnih oddelkih na 

II. gimnaziji Maribor, kot na primer v Ilki Štuhec, 
Boštjanu Klinetu, Janu Muršaku in mnogih dru-
gih. Prav Ilka nam je s svojimi rezultati pokazala, 
kako nikoli v življenju ne smeš obupati, kako se je 
treba boriti in verjeti vase, tudi takrat, ko so pred 
teboj takšne ovire, kot so poškodbe.
Ob vseh teh naporih pa je tukaj šola, ki v veliki 
meri odloča o prihodnosti posameznika, čeprav 
včasih še komaj upošteva posebnosti, zmožnosti 
in zahteve posameznih dijakinj in dijakov v špor-
tnih oddelkih. Ob vpisu v športni oddelek trenira-
nje za večino predstavlja le izziv, kasneje pa to pri 
nekaterih preraste v obvezo, ki jo nosijo v sebi in 
verjamejo, da lahko posežejo tudi po tistem naj-
višjem, to pa so olimpijske igre.
Meje, kako doseči oboje, vrhunskost v šoli in špor-
tu, ne obstajajo, zato smo poiskali način izobraže-
vanja in udejstvovanja, ki bo mladim športnikom 

omogočal skladen in optimalen razvoj na obeh po-
dročjih. Hkrati se zavedamo, da bi neuspehi v šoli 
lahko porušili stabilnost športnikove motivaci-
je. Da se to ne bi zgodilo, že vrsto let sodelujemo s 
starši, trenerji in selektorji najrazličnejših repre-
zentanc.
Tako dijakom športnikom zagotavljamo ustrezne 
izobraževalne možnosti in jim omogočamo žele-
ni razvoj tudi na način, da so tistim najuspešnej-
šim šolska vrata dobesedno odprta skoraj vse ko-
ledarsko leto. Za njihovo zdravje pa v sodelova-
nju z našo šolo poskrbi Inštitut za športno medi-
cino, Regeneracijski center Medela in Fizioterapija 
Roberto Steble.
Seveda je še vedno velika težava obiskovanje re-
dnih ur pouka, ki jo v zadnjem času v svetu in na 
II. gimnaziji rešujemo z različnimi metodami izo-
braževanja. Ena takšnih je tudi izobraževanje na 
daljavo, ki ga kot sponzorji podpirajo OKS, OK 
Nova KBM in NK Maribor.

PREDMETNIK GIMNAZIJE - ŠPORTNI ODDELKI
PREDMET LETNIK (ŠTEVILO UR NA TEDEN) STANDARD MATURITETNI 

STANDARD1. 2. 3. 4.
OBVEZNI ŠTIRILETNI PREDMETI
SLOVENŠČINA 4 4 4 4 560 560
MATEMATIKA 4 4 4 4 560 560
PRVI TUJI JEZIK 3 3 3 3 420 420
DRUGI TUJI JEZIK 3 3 3 3 420 420
ZGODOVINA 2 2 2 2 280 280
ŠPORTNA VZGOJA 6 6 6 3-6 735-840
OBVEZNI PREDMETI
GLASBA 1,5 52+18*
LIKOVNA UMETNOST 1,5 52+18*
GEOGRAFIJA 2 2 2 210 280
BIOLOGIJA 2 2 2 210 315
KEMIJA 2 2 2 210 315
FIZIKA 2 2 2 210 315
PSIHOLOGIJA 2 70 280
SOCIOLOGIJA 2 70 280
FILOZOFIJA 2 70 280
INFORMATIKA 2 70
SKUPAJ 32 34 34 21-24 4235-4340
URE ZA IZBIRNE PREDMETE - - 1-2 12-14 420-525
OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 90 90 90 30 300
SKUPAJ URE 32 34-35 34-36 31-36 4655-4865

* Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.

ŠPORTNI ODDELKI
V svetu in pri nas dobiva šport vse pomembnejšo vlogo, saj pomaga pri bogatenju 
življenja vsakega človeka, še posebej mladostnika, ki se ves čas sprašuje o svoji 
prihodnosti, hkrati pa išče ideale in vzornike. 

Renato  
Kuzman, prof.,
pedagoški 
koordinator v 
športnih oddelkih

.jpg
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DEJAN KOROTAJ, prof.,
športni koordinator 
športnih oddelkov

JURIJ ČOPI, prof.,
prof. športne vzgoje 
v športnih oddelkih

RENATO KUZMAN, prof.,
pedagoški koordinator 
športnih oddelkov

S pomočjo sponzorjev, kot so OKS, NK 
Maribor in OK Nova KBM omogočamo, da 
tudi pri nas poteka najsodobnejša oblika 
izobraževanja na daljavo z uporabo listov-
nika Mahara.

ILKA ŠTUHEC  
 Ilka, želimo ti 

hitro okrevanje po 
poškodbi.

JAN MURŠAK 
Tudi kapetan 

slovenske hokejske 
reprezentance je 

moral pisati teste

KATJA FAIN, 
najbolj 

perspektivna 
športnica Maribora 

za leto 2016

BOŠTJAN KLINE,  
najhitrejši 

slovenski smukač 
je končal šolanje 

s pomočjo 
e-izobraževanja

Po tej metodi se trenutno izobražujejo 
športno najbolj obremenjeni dijaki špor-
tnih in splošnih oddelkov, ki zaradi veli-
kih izostankov od pouka ne morejo redno 
spremljati izobraževalnega procesa.
Rezultati so vidni, saj so nekateri danes že 
uveljavljeni športniki končali šolanje prav 
s pomočjo te oblike izobraževanja (Boštjan 
Kline, Ilka Štuhec, Polona Hercog …)
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1. skupina
Jezika in literatura:
materni jezik ali jezik A
(SLO, SR, MAC, BOS)
Jezik A
jezik in literatura
(AN)

•TOK
•RAZŠIRJEN ESEJ

•CAS

2. skupina
Usvajanje jezika:
Jezik B 
osnovna in višja raven
(AN, NE, FR, ŠP)

3. skupina
Posameznik in družba:
Ekonomija,
Filozofija,
Psihologija,
Zgodovina

6. skupina
Umetnost:

Glasba

5. skupina
Matematika

(OR, VR)

4. skupina
Naravoslovne 

znanosti:
Fizika,

Kemija,
Biologija
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Dodatne zahteve programa: dijak mora na-
pisati tudi razširjeni esej (Extended Essay) 

v obsegu 4000 besed, obiskovati mora predmet 
Theory of Knowledge (TOK) ter napisati TOK-
esej. Udejstvovati se mora tudi v CAS-dejavnostih 
(ustvarjalnost, športna aktivnost, socialno delo).
Študij v tujini je eden od najpogostejših razlogov, ki 
jih dijaki navajajo ob vprašanju, zakaj v MM. Dobro 
znanje angleščine, ki ga pridobijo ob pouku pri vseh 
predmetih (razen pri maternem jeziku in tujih jezikih, 
seveda), je temelj za nadaljnji študij. Eden pogostih 
razlogov je tudi pridobitev poglobljenega znanja, saj 
imajo dijaki le 6 predmetov, od katerih so trije izbir-
ni, pouk pa poteka v manjših skupinah. Mnoge dija-
ke privlači tudi samostojno delo, npr. pisanje poro-
čil, esejev in izvajanje nekaterih raziskav po lastnem 
izboru, ter mednarodno sodelovanje, ki smo ga poi-
menovali IB Travel.

VPIS NA UNIVERZE
Po opravljenem programu mednarodne mature di-
jaki prejmejo dvojezično diplomo, s katero se lahko 
vpišejo na univerze v Sloveniji ali tujini. Imetnik 
diplome lahko kandidira povsod po svetu, vključno 
z najimenitnejšimi evropskimi in ameriškimi uni-
verzami. 
Dijaki, ki so končali program mednarodne ma-
ture na II. gimnaziji Maribor, so uspešni na tu-
jih univerzah, kot so Univerza v Cambridgeu, 
Univerza v Oxfordu, Imperial College in UCL v 
Londonu, University of St. Andrews, Glasgow in 
Edinburgh na Škotskem, Utrecht in Amsterdam 
na Nizozemskem, Dunaj v Avstriji, Berlin, 
Mannheim, Nürnberg in München v Nemčiji ter 
na drugih univerzah po svetu, kot so New York 
University v Abu Dhabiju, Stanford, Barkeley in 
Harvard v ZDA.

PROGRAM 
MEDNARODNE MATURE 
(IB – INTERNATIONAL BACCALAUREATE)
IBO ima sicer več programov, naša gimnazija ponuja le dveletni t. i. Diploma 
Programme, ki je namenjen dijakom med 16. in 19. letom, torej se pri nas v 
MM vpisujejo dijaki po končanem 2. letniku gimnazije. V program vsako leto 
sprejmemo 22 slovenskih dijakov in 9 dijakov iz bivših jugoslovanskih republik. 
Da bi dijak po dveh letih šolanja dobil diplomo oz. spričevalo mednarodne mature, 
mora v angleškem jeziku opraviti izpit iz šestih predmetov. 

mag. Polona 
Vehovar, prof.,
koordinatorica 
programa MM
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KaKO POSTaTI uSPeŠeN Ib-DIJaK?
BODI ORGANIZIRAN
Najpomembneje je, da si dobro organiziraš svoj čas, tako da ti bo uspelo postoriti vse stvari za šolo, 
hkrati pa ti bo ostalo tudi nekaj prostega časa. Uredi si mapo, v kateri boš zbral vso učno snov, ki ste jo 
obravnavali v šoli, dobro pa je tudi, da imaš planer, v katerega si zapisuješ naloge in ostale obveznosti, ki 
te še čakajo, in jih urediš po časovnem zaporedju.

BODI POZOREN IN SODELUJ MED POUKOM
Če zbrano sodeluješ in poslušaš med poukom, boš potreboval manj časa za učenje snovi doma, sodelovanje 
med poukom pa ti bo pomagalo hitreje usvojiti novo snov. 

DELAJ DOMAČO NALOGO IN PRIPRAVLJAJ SE NA PRIHAJAJOČE TESTE
Sprotno delanje domače naloge ti omogoča boljše razumevanje snovi, ki si jo predelal med poukom, hkrati 
pa služi tudi kot priprava na test. Dobro je, da si pred testom narediš načrt o tem, kdaj boš predelal kateri 
del snovi, saj se boš tako pravočasno uspel dobro naučiti vse potrebno. 

 ― GAJA GOLIJA, MAJA KOTNIK

REZULTATI MEDNARODNE MATURE NA II. GIMNAZIJI MARIBOR
V spodnji tabeli so nanizani rezultati v primerjavi s svetovnim IBO-povprečjem za obdobje zadnjih petih 
let. Zapisana je uspešnost dijakov na maturi, povprečno število točk, število dijakov z več kot 40 točkami 
in število dijakov z vsemi 45 točkami.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ŠTEVILO DIJAKOV, KI SO PREJELI DIPLOMO (v %) 100 100 97 94 94 100 100

POVPREČNO ŠTEVILO TOČK NA MATURI  
(dijaki, ki so opravili maturo) 37 38 39 38 37 40 39

DIJAKI, KI SO DOSEGLI VSEH 45 TOČK 1 0 2 2 1 3 0

DIJAKI, KI SO DOSEGLI 40 TOČK IN VEČ 10 15 14 16 9 21 19

Več informacij in prijavnico najdete na: www.mm-druga.si, FB: IB at II. gimnazija Maribor.
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DRUGADRUGA
Druga Druga je naziv za dejavnosti, ki se odvijajo »po šoli«. Projekt predstavlja 
izjemno pomembno dejavnost šole, saj omogoča dijakom razvoj individualnosti 
in ustvarjalnosti ter zadovoljevanje radovednosti na številnih področjih. Teh 
aktivnosti izobraževalni program ne predpisuje in jih šola razvija in izvaja po svoji 
presoji, ob pomoči dijakov ter po svojih močeh. Izvajajo se po pouku, ob koncih 
tedna ali med počitnicami.

Saša Mikić,  
spec., prof.,
koordinator 
programa

D ruga Druga ponuja aktivnosti s področja kul-
ture in umetnosti, športa, znanstveno-razi-

skovalnega dela, humanističnega, jezikoslovnega 
področja, tekmovanja na različnih nivojih ipd. Vsi 
programi potekajo ob rednem šolskem delu. Vanje 
se vključuje večina dijakov in zaposlenih, vse pogo-
steje pa se vključujejo tudi mladi in mentorji iz šir-
šega okolja. Projekt z leti raste in se razvija. V pri-
hajajočem šolskem letu so mentorji v projekt prija-
vili 81 aktivnosti.
Programi bodo financirani s sredstvi prostovolj-
nega prispevka staršev, sponzorskega sklada in s 
sredstvi, pridobljenimi na razpisih.

V preteklem šolskem letu 2016/2017 se je v okviru 
projekta izvajalo 87 dejavnosti, ki sta se jih je ak-
tivno udeležila 3.902 dijaka. 222 notranjih in zu-
nanjih mentorjev je v vseh aktivnostih opravilo 
10.748 ur dodatnega dela z mladimi na 2.742 sreča-
njih in aktivnostih.
Programi, projekti in dejavnosti ter njiho-
va uspešnost so obširno predstavljeni v brošuri 
Izvenšolske dejavnosti v šolskem letu 2016/2017, ki 
jo bomo izdali v septembru, lahko pa jo boste našli 
tudi na šolski spletni strani (www.druga.si). V bro-
šuri predstavljamo tudi druge aktivnosti na šoli, 
kot so jezikovni tečaji in mednarodne izmenjave.

Ime aktivnosti Mentor, nosilec dejavnosti
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA Jasna Sukič
BIOLOŠKA DELAVNICA Bernarda Devetak
BOREC – ŠOLSKI ČASOPIS Toni Klis
DEBATNI KLUB Nina Gašparič, Andreja Mikluš
DRUG ORKESTER Aleksander Čonč
DRUGA BERE Gordana Banjanin
DRUGA GALERIJA Petra Čeh
DRUGA SCENA Drago Meglič
DRUGA TV Patrik Rek
DRUGI FOTOKLUB Matevž Rudl
DRUGO RAZSTAVIŠČE Vilijem Podgoršek
EKO SKUPINA Sanja Cvar
ENGLISH STUDENT THEATER Ivan Lorenčič
FACEBOOK Nataša Preglau Borko
FRANCOSKA BRALNA ZNAČKA Karmen Kaučič
FRANCOSKI KLUB Mary Ellen Rasimanana Virtič
FRANCOSKO GLEDALIŠČE Mary Ellen Rasimanana Virtič
GLEDALIŠKA ŠOLA II. GIMNAZIJE Svit Vurberški
GLEDALIŠČE GNOSIS Svit Vurberški
INSTAGRAM Nataša Preglau Borko
KEMIJSKI KROŽEK Leonida Serdinšek Gričnik
LEKTORIRANJE – YEARBOOK Maja Savorgnani
LIKOVNA DELAVNICA Natalija R. Črnčec
LITERARNA DELAVNICA Danica Križanič Muller
MATEMATIČNI KROŽEK – 1. LETNIK Polonca Križanič
MATEMATIČNI KROŽEK – 2. LETNIK Barbara Pećanac
MATEMATIČNI KROŽEK – 3. LETNIK David Gajser
MATEMATIČNI KROŽEK – 4. LETNIK David Gajser
MLADINSKI PEVSKI ZBOR Vilijem Babič
MOJ LONDON Jasna Sukič
MUN (MODEL UNITED NATIONS) Polona Vehovar
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA Tanja Fajmut
PAZI SNEMAMO! Gorazd Beranič Senegačnik
POMLAD NA II. GIMNAZIJI Ivan Lorenčič
POP&ROCK ZGODBE 
(KULTURNI MARATON IN DRUGSTOCK)

Gorazd Beranič Senegačnik

POTOPISNA PREDAVANJA Mateja Krumpak
PREŠEROV NATEČAJ Alenka Miklavc
PROGRAMERSKI KROŽEK Mitja Osojnik
PROSTOVOLJSTVO Barbara Bedenik
RAČUNALNIŠKI KROŽEK Mirko Pešec
RAZISKOVALNO DELO DIJAKOV Katja Holnthaner Zorec
ROBOTIKA Vojko Brantuša
SPECIAL OLYMPICS Polona Vehovar, Matjaž Vehovar

Ime aktivnosti Mentor, nosilec dejavnosti
SPLETNA STRAN Nataša Preglau Borko
SPLETNI ČASOPIS Karmen Kaučič
SPRING FESTIVAL Toni Klis
ŠOLSKI RADIO Nataša Preglau Borko
ŠOLA RAČUNALNIŠKEGA 3D 
MODELIRANJA

Anej Golčar

ŠPANSKA BRALNA ZNAČKA Mirjam Vudler
TIGRICE IN BORCI Simona Krajnc
TEČAJ CPP Saša Mikić
ULTIMATE FRIZBI Tomaž Petrovič
WSC (WORLD SCHOOLARS CUP) Polona Vehovar
YOUTUBE Nataša Preglau Borko
ZGODOVINSKI STUDIO Saša Mikić
ANGLEŠKO TEKMOVANJE Andreja Mikluš
TEKMOVANJE ASTRONOMIJA Gorazd Žiberna
TEKMOVANJE BIOLOGIJA Vesna Hojnik
TEKMOVANJE IZ ZNANJA O 
SLADKORNI BOLEZNI

Tamara Šiško

TEKMOVANJE – EKONOMIJA Lidija Kodrin
TEKMOVANJE EUROGENERACIJA Lidija Kodrin
TEKMOVANJE GENERACIJA €URO Lidija Kodrin
TEKMOVANJE FILOZOFIJA – 
DRUGI FILOZOFI

Matevž Rudl

TEKMOVANJE FIZIKA Marko Jagodič
TEKMOVANJE FIZIKA
(V ODPIRANJU SEFOV)

Marko Jagodič

TEKMOVANJE FRANCOŠČINA Karmen Kaučič
TEKMOVANJE GEOGRAFIJA Mateja Krumpak
TEKMOVANJE KEMIJA Anita Mustač
TEKMOVANJE LOGIKA Vojko Brantuša
TEKMOVANJE MATEMATIKA Jelka Vogrinec
TEKMOVANJE RAZVEDRILNA 
MATEMATIKA

Jelka Vogrinec

TEKMOVANJE FINANČNA 
MATEMATIKA IN STATISTIKA

Tatjana Simonič

MATHEMATICAL GRAMMAR SCHOOL 
CUP 2016

David Gajser

TEKMOVANJE MEMOŠOLA Gordana Banjanin
TEKMOVANJE NEMŠČINA Alenka Novak
TEKMOVANJE SLOVENŠČINA Drago Meglič
TEKMOVANJE ŠAH Vojko Brantuša
TEKMOVANJE ŠPANŠČINA Mirjana Vudler
TEKMOVANJE ZGODOVINA Tamara Mithans
DRUGAJANJE Ivan Lorenčič
KOSTANJEV PIKNIK Ivan Lorenčič
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ŠOLSKA KNJIŽNICA
Knjižnice so vedno prostori s posebno energijo. Na nek način se čuti prisotnost 
vsakogar, ki vstopi. Na Drugi jih v ta prostor vsak dan v povprečju vstopi več kot 
tristo. Včasih pa se to število še podvoji. Domače branje – cobissklikkliklik; slovarji 
za angleščino, nemščino – klik, klik kliklikliklik; seminarske in raziskovalne 
naloge – piiiip, kliklik, kitetoje; obdobje testov in spraševanja – jojdajtemižemir; 
pisanje esejev – click clickcklick, isitoktociteitlikethis; vračanje učbenikov – klik-
klik-naslednji-klik-klik; počitniško branje – klik-klik … klik-klik ...

V ozadju pa bele, sive ali črne miške (podobno kot 
v zgodbi Svetlane Makarovič) pospravljajo vse 

te gore knjig nazaj na police, izbirajo, nabavljajo in 
opremljajo nove knjige, nevidno usmerjajo izgu-
bljene duše med policami, da vendarle najdejo is-
kano gradivo, v kotiček nastavijo udobne blazine, 

na mize pričarajo še kakšen računalnik in včasih 
kakšnega odčarajo ... 
Ko ob koncu dne povsod ugasnejo luči, ostane pri-
žgana še tista, kjer se zbirajo napisane, a nedokon-
čane, včasih nepodpisane, a dobro znane drobne 
zgodbe ...

mag. Gordana 
Banjanin, prof., 
vodja knjižnice

» Sem reden obiskovalec šolske knjižnice, že tako rekoč njen prebivalec. Knjižnica je zelo dobra, ima vse, 
kar dijaki potrebujemo: knjižni material (gradivo), sedežne, predvsem sedežne, pa dovolj miz za učenje in 

računalnike. Ni čudno, da smo tako zadovoljni. Samo eno stvar bi predlagal, namreč računalniške mize bi bilo 
treba na novo pritrditi, ker so od uporabe že nekoliko poševne. — LUKA KOPŠE» Ni je boljše atmosfere za spanje med odmorom, kot je tista, ki jo knjige ustvarjajo okoli mene. — ALJAŽ SIMONIČ 

» Knjižnica me rešuje kot izhod v sili, ko na dan testa poskusim še z »last minute« učenjem. Zaenkrat je vedno 
uspelo! :) — ANDRAŽ BERČIČ» Second home of a sleeping beauty who is waiting for her prince Giancoli (Djani) to wake her up. However, 
instead of Giancoli it is always her majesty Madam Andreja who wakes her up. — SONJA BABAC» Naša knjižnica je najbolj prijazna učilnica na šoli. Res je, tukaj ne smemo preglasno govoriti (ovira zame), 
ampak je to kraj, kjer imamo pri roki vse potrebno znanje, kjer si hektično izposojamo učbenike (ki jih 

potrebujemo pri pouku in so ostali pozabljeni doma), se srečujemo s sošolci v odmorih pred testom matematike 
in predvsem drug drugemu pomagamo. No, takšne so vsaj moje izkušnje. Upam, da bodo vaše prav tako 
prijetne! — LANA KOKOL
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OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih mora 

dijak opraviti do zaključka izobraževanja, saj 
so del gimnazijskega predmetnika. Njihov namen je, 
da dijaki nekatere vzgojno-izobraževalne cilje, ki so 
sestavni del gimnazijskega izobraževanja, dosežejo 
izven šole in pouka, v okviru izvenšolskih dejavnosti. 
Pri tem gre predvsem za seznanitev z vsebinami dr-
žavljanske kulture, vzgoje za družino, mir in nenasi-
lje, okoljske vzgoje, športa, knjižničnih in informacij-
skih znanj ter zdravstvene vzgoje. Z izbiro dejavnosti, 
ponujenih v okviru obveznih izbirnih vsebin, se dijaki 
lahko preizkusijo v nečem novem in morda odkrijejo 
svoje talente ali celo svoje življenjsko poslanstvo.
Obvezne izbirne vsebine se delijo na: vsebine, obve-
zne za vse in vsebine – prosta izbira.
Vsebine, obvezne za vse, pripravi in organizira šola, 

izvedejo pa v glavnem notranji izvajalci (učitelji). 
Razporejene so vse šolsko leto (kulturni dnevi, obeleži-
tve državnih praznikov, športni dnevi). Že nekaj let za-
pored šola v septembru pripravi teden OIV, v katerem 
dijaki vseh letnikov opravijo največji del teh vsebin.
1. letniki se v tem tednu z različnimi vsebinami spo-
znavajo v CŠOD po Sloveniji, 2. letniki opravljajo do-
ločene vsebine v domači okolici in šoli, za 3. letni-
ke šola pripravlja tematske tabore na različnih kon-
cih Slovenije, 4. letniki pa obvezni del opravijo z matu-
rantsko ekskurzijo.
Programe proste izbire pa dijak izbere glede na svoje 
interese, npr. obšolske dejavnosti, krožke, ekskurzije 
itd. V okviru izbirnega dela lahko dijak uveljavi katero 
koli obšolsko oz. interesno dejavnost naše šole ali zu-
nanjih izvajalcev.

OIV IN DRUGE EKSKURZIJE
Ekskurzije v okviru obveznih izbirnih vsebin 

(OIV) so stalnica proste izbire OIV. Ponudba se 
iz leta v leto dopolnjuje, poslušamo tudi želje dija-
kov, a se še vedno držimo pravil šolskih ekskurzij.
Decembra dijake odpeljemo na Dunaj, v 
Budimpešto in Zagreb, kjer si ogledajo znameni-
tosti prestolnic in božični sejem. Maja in junija di-
jakom ponudimo dvodnevne ekskurzije. Izberemo 
destinacije, ki se nam zdijo zanimive in hkrati 

poučne. Dijake najbolj pritegnejo ekskurzije k na-
šim južnim in zahodnim sosedom (Plitvice in Krk, 
Kornati, Rimini in San Marino).
Še vedno pa dijakom ponujamo tudi maturantske 
ekskurzije. V letošnjem šolskem letu so bili dija-
ki 4. letnikov v Barceloni, Amsterdamu in na Malti.
Ker so odzivi na večino ekskurzij več kot pozitivni, 
se zavedamo, da moramo ponuditi še več in pred-
vsem to, kar je za mlade zanimivo.

Karmen 
Kaučič, prof., 
koordinatorica

Letos najbolj vroča maturantska destinacija Barcelona je na “siesto” privabila kar 6/8 četrtošolcev in vsaj za 
svoj razred lahko trdim, da smo se odločili pravilno. Iz hladne in sive Slovenije smo si v topli, sončni in živi 
Kataloniji (Si!) podaljšali poletna pohajkovanja, zabave in celo poležavanje na plaži. Fantàstic! — EMA BERANIČ

Mateja  
Krumpak, prof.,
pomočnica 
ravnatelja in 
mentorica
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Kako mikrovalovi vplivajo na zvijanje β peptida? Čigav je teran? Koliko tonika 
potrebujemo za obrambo proti malariji? Kakšni so motivi socialne izključenosti v 
slovenski kratki prozi? So moje odločitve moje ali naše? 

T o je samo nekaj vprašanj, ki so si jih v leto-
šnjem letu zastavili dijaki raziskovalci na naši 

šoli. Na srečanje Mladi za napredek Maribora smo 
v tem šolskem letu prijavili sedemdeset raziskoval-
nih nalog in inovacijskih predlogov, kar kaže na iz-
jemno raziskovalno vnemo naših dijakov in njiho-
vih mentorjev. Raziskovalne naloge naših dijakov 
so vedno med najkvalitetnejšimi in najštevilčnejši-
mi na regijskem in državnem srečanju mladih raz-
iskovalcev, kar dokazuje sedeminpetdeset oddanih 
raziskovalnih nalog v preteklem šolskem letu in 28 
doseženih zlatih priznanj na srečanju Mladi za na-
predek Maribora ter deset zlatih priznanj na dr-
žavnem srečanju mladih raziskovalcev. 
Sodelovali smo tudi na ostalih domačih in medna-
rodnih srečanjih raziskovalcev. V preteklem letu 
sta prestižno Krkino nagrado prejeli dve razisko-
valni nalog naših dijakov. 
Dve nalogi sta se uvrstili tudi na mednarodna tek-
movanja, in sicer na EU Contest (evropsko tekmova-
nje mladih znanstvenikov), ki bo septembra 2018 v 

Dublinu, in na Intel ISEF, tekmovanje mladih znan-
stvenikov, ki bo potekalo maja 2018 v ZDA.
Šola nudi dijakom strokovno usposobljene men-
torje, profesorje naše šole, povezujemo se tudi s 
strokovnjaki z univerze in različnih raziskovalnih 
institucij. Dijake k raziskovalnemu delu usmerja-
mo in spodbujamo z dejavnostmi, kot so predava-
nja priznanih strokovnjakov/znanstvenikov, z de-
lavnicami za spoznavanje znanstvene metode dela, 
z dnevom mladih raziskovalcev …
Srednješolsko raziskovalno delo nudi dijakom pri-
ložnost za razvijanje raziskovalnega pristopa, za 
razvoj kritičnega mišljenja, nudi možnost za samo-
stojno delo in širjenje znanja področja, ki posame-
znika zanima. Predstavlja tudi dodatno spodbudo 
za delo nadarjenih dijakov in pripomore k razvi-
janju njihovih potencialov. Vsega tega se zavedajo 
tudi številni dijaki, ki se ga lotijo, in njihovi men-
torji, ki jih pri tem vodijo in vzpodbujajo. 
Pridružite se nam na vznemirljivi poti odkrivanja 
novega!

RAZISKOVALNO DELO

Raziskovanje, kljub patetičnemu prizvoku sporočila v narekovajih, zares “širi obzorja”, v katerokoli že smer 
se odločimo pogledati nekoliko bolje. Je dinamično in zanimivo. Do sedaj sem na srečanju Mladi za napredek 
Maribora sodelovala s petimi raziskovalnimi nalogami, vse pokrivajo bolj ali manj samo družboslovno področje. 
Na slednjem imam možnost spoznavanja novih ljudi, povezovanja z inštitucijami in spoznavanja nadvse 
razburljivih dejstev, ki so skrita nekje globoko v našem mestnem arhivu ali na sebi nabirajo muzejski prah. In 
prav ta prah, ne glede na področje, je treba obrisati. Če imate tako odličnega mentorja, kot ga imam jaz, pa je 
raziskovanje še bolj fino! — HELENA PONUDIČ

Raziskovalno delo me veseli, ker mi omogoča, da se osredotočim na vsebine izven učnega načrta. Na neki 
točki preprosto “padeš” v izbrano temo in posledično samoiniciativno učenje se mi zdi veliko bolj celostno, 
kot pa če bi o istem poslušali v razredu. Z raziskovalnimi nalogami na naravoslovnem področju lahko dijak 
spozna številne eksperimentalne tehnike, ki so uveljavljene v znanstvenih krogih, vendar običajno niso 
del praktičnega dela pri pouku. Sploh pa raziskovanje spodbuja ustvarjalnost in iznajdljivost, ko ne gre 
vse kot po maslu (kar je sploh v znanstvenih vodah neizogibno). Raziskovalno delo se mi zdi logična izbira 
za vsakega, ki ve, kaj ga zanima; tiste, ki se še iščejo, pa lahko dodatno motivira, da se preizkusijo na 
različnih področjih. — MAŠA PREDIN

Vprašanja so vedno bila gonilna sila za razvoj in napredek naše civilizacije. Če posamezniki v zgodovini ne bi 
postavljali vprašanj, se različna znanstvena področja sploh ne bi razvila. Imeti vprašanja in iskati znanje so 
zame najlepše vrednote, v katerih vidim tudi namen in smisel svojega življenja. Prav zato sem vsa ta leta pisala 
raziskovalne naloge. Kljub temu da mi je bilo zaradi vseh obveznosti v šoli in športu velikokrat zelo težko ob 
tem še raziskovati, se je na koncu vedno izplačalo, saj sem pridobila veliko izkušenj (na primer v laboratoriju), 
ki mi bodo koristile in pomagale kasneje na fakulteti in v življenju, prav tako pa sem dobila priložnost, da sem 
lahko poglobila svoje znanje v družboslovnih in naravoslovnih vedah, ki me zanimajo. Menim, da vlaganje 
v znanstveno izobraževanje in raziskovanje, ki temelji na radovednosti, pomeni vlaganje v prihodnost. Brez 
dvoma bomo priča izjemnim znanstvenim dosežkom na različnih področjih v bližnji prihodnosti in mislim, da si 
vsi želimo k temu prispevati in biti del tega čudovitega razvoja. — SATJA ŠKOBALJ

Katja Holnthaner 
Zorec, prof.,
koordinatorica
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II. gimnazija Maribor namenja posebno pozornost tekmovanjem iz znanj na 
vseh področjih. Za tekmovanja so organizirane priprave, ki dijakom omogočajo 
poglobljeno znanje in odlične rezultate na državnih tekmovanjih ter olimpijadah. 

V šolskem letu 2016/17 so se dijaki II. gimnazije 
Maribor udeležili državnih tekmovanj iz fizi-

ke, matematike, razvedrilne matematike, računal-
ništva, ekonomije, debate, kemije, biologije, nem-
ščine, angleščine, španščine, francoščine, logike, 
astronomije, robotike, slovenščine, naravoslovja, 
zgodovine, debate, filozofije, sladkorne bolezni in 
geografije. Prejeli so 48 zlatih, 82 srebrnih in 334 
bronastih priznanj, skupaj 464 priznanj.
Posebni ponos II. gimnazije Maribor so udeleženci 

olimpijad iz znanj. V zadnjih sedmih letih se je 
olimpijad iz kemije, fizike, matematike, informa-
tike, naravoslovja, geografije, astronomije in fi-
lozofskega eseja udeležilo 40 dijakov II. gimnazi-
je Maribor.
Lansko šolsko leto so se dijaki II. gimnazije 
Maribor udeležili olimpijad iz astronomije, fizike, 
naravoslovja, informatike, naravoslovja in filozof-
skega eseja. Osvojili so dve srebrni in eno bronasto 
medaljo ter eno pohvalo.

TEKMOVANJA IZ ZNANJ

mag.  
Ivan Lorenčič, 
prof., ravnatelj

Letos sem imel priložnost tekmovati na treh tekmovanjih: balkanski, centralnoevropski in svetovni 
olimpijadi iz informatike. Tekmovanja so bila težka in dolga, vendar sem na njih spoznal veliko ljudi, se z 
njimi družil, hkrati pa raziskoval Rusijo, Ciper in Romunijo. Kljub temu da sem bil doma samo dva tedna, 
sem letos preživel najboljše poletje do sedaj. – MIHAIL DENKOVSKI 

V letu 2016 sem se udeležil treh olimpijad: naravoslovne, fizikalne in astronomske. V splošnem 
so olimpijade bolj podobne potovanju kot pa tekmovanju, saj se teste piše le 2 od približno 10 dni. 
Glede na to, da tekmovalci nimamo nobenih stroškov, se mi zdi, da se kar splača pripraviti na 
tekmovanje. Ti dogodki so prav tako odlične priložnosti za spoznavanje novih ljudi. – LUKA GOVEDIČ 

Na mednarodnih olimpijadah iz znanj sem dobil veliko izkušenj, ki jih samo v šoli ni mogoče pridobiti. 
Poleg veliko znanja, ki sem ga dobil na pripravah in samem tekmovanju, je zelo pomembno tudi, da 
sem spoznal veliko ljudi iz drugih držav, ki jih zanimajo podobne stvari kot mene. Spoznal sem države 
gostiteljice, in sicer Estonijo, kjer je bila naravoslovna olimpijada, in Rusijo, kjer je bila računalniška 
olimpijada. – URBAN DUH
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»Baterije so?« »Itak!« »Zvok?« »Jep!« »Kamera?« »Teče!« A K C I J A! 

V edno znova, vedno magično! In svet je posnet 
… Letos vstopamo v 9. sezono. Ko pridejo ti-

sti zaspani meseci in energija spi, se prebudimo fil-
marji na Drugi: koordinator GBS, filmski mački 
Film Factory in vsako leto 20–25 mladih filmarjev. 
Vsako sezono dodamo vsaj 3 nove filme, torej smo 
že pri številki 25. To leto bomo ustvarjali med fe-
bruarjem in majem, sredi aprila gremo na morje in 
se vrnemo z vsaj 3 novimi kratkimi filmi. Premiera 

bo 10. maja 2018. 
Helena Ponudič bo postavila rekord – bo prva dru-
gogimnazijka, ki bo sodelovala vsa štiri leta. V naši 
produkciji je posnela tri filme, ob tem še nekaj la-
stnih. Pravi, da je iskala ljubezen, a obtičala v ča-
rovniji snemanja in filmov na –suz. 
Mi rolamo filme, vi rolajte občutke! Se gledamo: 
http://www.filmskasola.si/.

PAZI, SNEMAMO! – 
FILMSKA ŠOLA

Gorazd Beranič S., 
prof., mentor

Mirjana 
Vudler, prof., 
koordinatorica

FAKULTATIVNI TEČAJI 
TUJIH JEZIKOV
N e samo da nam jezikovno znanje odpre mno-

ga vrata tako na potovanjih kot pri iskanju 
zaposlitve, ampak s pomočjo tujih jezikov spozna-
vamo tudi druge kulture in tako bogatimo svo-
je vedenje o svetu. In prav zato na II. gimnaziji po-
nujamo kopico fakultativnih tečajev tujih jezikov 
po izredno ugodni ceni, ti pa se izvajajo enkrat do 
dvakrat tedensko v majhnih skupinah. Dijaki lah-
ko letos obiskujejo tečaje nemščine, francoščine, 
španščine, ruščine in latinščine.
Poleg tečajev tujih jezikov ponujamo tudi poseb-
ne tečaje, na katerih se udeleženci pripravljajo na 
mednarodno veljavne izpite iz angleščine (CAE), 
francoščine (DELF) in španščine (DELE). Na teh te-
čajih poleg priprav udeležencem nudimo tudi vse 

informacije o opravljanju izpitov in jih napotimo oz. 
pospremimo na slovenske inštitucije, kjer se posa-
mezni izpiti lahko opravljajo. Mednarodni izpiti iz 
angleščine se opravljajo v Ljubljani, izpit iz španšči-
ne v Mariboru, iz francoščine pa na naši šoli.

Filmska šola Pazi, snemamo! mi je podarila dobre zgodbe obupa in sreče, prava prijateljstva, pet kratkih igranih 
filmov, petsto neuspelih eksperimentov tega in onega, obenem pa so se tudi moje organizacijske sposobnosti 
povzpele do samih višav. Ni mi žal, za nič. — VAŠA MORDA NEKOČ NEKJE REŽISERKA HELENA PONUDIČ
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E nglish Student Theatre je mladinska gledali-
ška skupina, ki se že 25 let ukvarja s produk-

cijo muzikalov v angleškem jeziku in z izobraževa-
njem mladih, ki jih zanimata odrsko ustvarjanje 
(petje, igra, ples) in gledališka tehnika (scenografi-
ja, tonska tehnika, light design). Kar nekaj znanih 
imen iz umetniških krogov (igralca Primož Bezjak 
in Peter Harl, pevki Ana Bezjak in Maja Keuc …) je 
pričelo svojo odrsko pot prav v English Student 
Theatru. Njegov idejni oče je prof. angleškega jezi-
ka Emil Pečnik. Pod njegovim vodstvom, s tehnič-
no in kostumsko podporo Zvonka Babič Kurbusa 
ter producenta Ivana Lorenčiča, so v vseh teh le-
tih bili zaigrani uspešni muzikali, kot so Cats, 
Nesrečniki, Fantom iz opere, Briljantina, Aladin, 
Levji kralj, We Will Rock You, Feel The Beat in 
Showtime. Z leti se je mentorska ekipa širila in 
spreminjala, tako je za muzikal Deček iz džungle 
režijsko taktirko prevzela koreografinja doteda-
njih muzikalov, Mojca Cvikl, leta 2012 pa je ume-
tniško vodstvo prevzela Maja Pihler Stermecki. Z 
režiserjem Matjažem Latinom sta ustvarila muzi-
kale Romeo + Julija, Alica v Čudežni deželi in tre-
nutno aktualen muzikal, Sen kresne noči. Z gle-
dališčem je sodelovalo tudi več glasbenih mentor-
jev, Ana Bezjak, Mihael Mikluš in Viljem Babič. 
Omenjene muzikale si je ogledalo več kot 150.000 
navdušenih gledalcev vseh starosti, pohvali-
mo se lahko tudi s številnimi gostovanji doma 
(Cankarjev dom, Festival Lent) in v tujini (Kruševac, 
Beograd, Sarajevo, Bolzano, Strasburg). Vsak 

muzikal se izvaja dve šolski leti v matični dvora-
ni Amfiteatra II. gimnazije Maribor, ki se lahko 
pohvali z najsodobnejšo tehnično opremo. Konec 
oktobra 2017 je premiero doživel muzikal Sen kre-
sne noči, ki bo na sporedu do konca šolskega leta 
2018/2019.
Muzikal Sen kresne noči je mladostna glasbena 
predelava najbolj priljubljene Shekespearove ro-
mantične komedije o ljubezni in zmešnjavah, ki jih 
lahko ta povzroča. Dogajanje je postavljeno v so-
dobno svetovno metropolo, kjer se veliki naftni 
mogotec in diktator Tezej pripravlja na poroko s 
Hipolito, kraljico še zadnjega domorodskega ljud-
stva ob izlivu reke Amazonke. Tegobe prve velike 
ljubezni pa preganjajo štiri mladostnike. Hermija 
je zaljubljena v Lisandra, Helena pa v Demetrija, 
ki si želi poroke s Hermijo. Ker na Hermijo s po-
roko pritiska tudi njen oče, mafijski šef Egej, se 
Hermija in Lisander odločita pobegniti. Istočasno 
se v vilinskem kraljestvu tropskega deževnega goz-
da prepirata kralj Oberon in kraljica Titanija zaradi 
Oberonove nezvestobe. Ko se pobeglim zaljubljen-
cem ter Oberonu in Titaniji pridružijo še amater-
ski igralci, ki pripravljajo poročni program, se na 
kresno noč zgodi prava ljubezenska zmešnjava. 
Na koncu se seveda vse uredi in konec je, kot se za 
pravo komedijo spodobi, srečen.
Vse informacije o English Student Theatru in na-
slednjih avdicijah lahko najdete na naši spletni in 
facebook strani (www.est.si, www.facebook.com/
estdgm/).

eNGLISH STUDENT THEATRE

Maja Pihler 
Stermecki, 
umetniška vodja
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» Predstava Sen kresne noči je za nas, pevce, igralce in plesalce, velik izziv in hkrati nepozabno doživetje na 
odru. Vesela sem, da sem del teh sanj, iz katerih se nikoli ne želim prebuditi. — TAJA KUŠAR» Predstava je odlična, v njej zelo uživamo. Kot član EST-ja sem pridobil novo družino, v kateri smo vsi med 
seboj povezani in v zelo dobrih odnosih. Biti član EST-ja je SUPER! — GAŠPER BEDENIK» Predstava je dinamična in s pestro izbiro pesmi v vsaki sceni pričara edinstveno atmosfero. Je nepozabna 
kaotična zabava za nastopajoče in za gledalce. — LARA PAUL»  Velikokrat se mi zdi, da smo tehniki kot velika družina, saj v amfiteatru pogosto preživimo več časa, kot 
ga doma. To se pokaže v vseh predstavah in ob dogodkih, še posebej pa v Snu kresne noči, ki je presegel 
pričakovanja vseh. — MATJAŽ ROBNIK
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Gledališče Gnosis na šoli deluje že 18. leto. Nastalo je leto prej v Pekarni in se nato 
preselilo na II. gimnazijo. Do zadaj smo uprizorili 19 predstav, med katerimi so 
bile tudi zelo uspešne. Dvakrat smo zmagali na festivalu Transgeneracije, prejeli 
Vizionarja za najboljšo moško in najboljšo žensko vlogo, za najboljši gledališki 
ansambel in Matička za najboljšo ansambelsko igro na Linhartovem festivalu. 
Uvrstili smo se tudi na mednarodni festival Juventafest v Sarajevu.

I z gledališke šole Gnosis izhajajo štirje mladi po-
klicni igralci (Uroš Kaurin, Tina Vrbnjak, Vito 

Weis, Mia Skrbinac). Uroš Kaurin in Vito Weis sta 
dobitnika Borštnikove nagrade za najbolj perspek-
tivna mlada igralca. Predlani je na AGRFT diplo-
mirala naša igralka Mia Skrbinac, ki se je dokazala 
tudi že s televizijskimi in filmskimi vlogami, sedaj 
pa se je zaposlila v SNG Drami v Ljubljani; Lovro 
Zafred pa obiskuje 3. letnik.
Gnosis pomeni trdo delo za vse člane. Vsako leto 
se trudimo, da bi vzbudili pozornost pri zahtevnih 
festivalskih selektorjih z našim umetniškim pri-
stopom, istočasno pa moramo zadovoljiti tudi pri-
čakovanja naše zveste publike, ki nas hodi gledat 

že vrsto let. Zadnja leta nam to do neke mere uspe-
va, saj smo uspešni na festivalih in imamo na pred-
stavah naš »kulturni hram« Amfiteater dobro zase-
den.
Naš letošnji projekt se imenuje Pomladno prebuja-
nje, ki ga je po Francku Wedekindu priredila naša 
kolegice Sarah Marn. Wedekind je delo imenoval 
»mladinska tragedija v treh dejanjih«. Kaj bo nasta-
lo v naši produkciji, bomo videli na premieri 9. 3. 
2018.
»Valilnica« za Gnosisove igralce je gledališka šola II. 
gimnazije, ki poteka vse leto in je odprta za vse, ki 
se želijo naučiti igranja in odrskega nastopanja.

GLEDALIŠČE GNOSIS

Svit  
Vurberški,  
mentor

Sedaj, ko sem v 4. letniku, se šele zavedam, koliko stvari bom naslednje leto pogrešal, ko me ne bo več 
na Drugi. Ampak izmed vseh trenutkov na šoli se mi bodo najbolj vtisnile v spomin vse preživete ure v 
Amfiteatru z Gnosisom. Vsake vaje, vsak nastop, vsako potovanje z ansamblom ... To so trenutki, ki se jih 
bom vedno srčno spominjal. — NIK OSMANČEVIĆ 

Gnosis je stičišče svetov – mladega in stare(jše)ga, sodobnega in klasičnega, komičnega in tragičnega. Je zavetje 
za vse mlade upe in za vse upajoče, ki bi radi ‘zares’ igrali. Ki črpajo iz teh svetov in jih tkejo v svoje sporočilo. 
Svit je vrelec inovacij in informacij, ki jih potrebujemo in jih ne bi mogli dobiti drugje. Ko se pridružiš Gnosisu, 
dobita besedi mentor in družina še en pomen. Mislim, da smo v primerni fazi našega življenja, da se imamo čas 
iskati, in iskati se pod vodstvom Svita je privilegij. Iskati se skupaj z drugimi člani Gnosisa je lažje. Gnosis je 
kraj neizmerne podpore in absolutne odprtosti komunikacije, kar je redkost in dragocenost današnjega sveta. 
Če ne bi prišla k temu gledališču, bi zamudila stik s sedaj bistvenim delom sebe. In pravzaprav gre prav za to: za 
spoznavanje svojega bistva in spoznavanje načinov, kako se to bistvo preda gledalcem, s spoštovanjem do sebe in 
do njih. Izjemno hvaležna sem ob misli, da bo Gnosis še dolgo podpiral mlade in jim nudil odprtost do umetnosti 
in različnih svetov. — SARAH MARN

Odlične predstave, zanimivi ljudje ter seveda naš nepogrešljiv in odštekan mentor – vse to me je 
prepričalo, da sem pristopila h gledališču Gnosis. Gnosis nam pomaga razvijati naše sposobnosti, za 
katere še sami nismo vedeli, da jih imamo. Preizkusimo se v res raznolikih prizorih, od običajnih in 
življenjskih pa vse do najbolj brutalnih. Kot navadnemu smrtniku mi je namenjeno samo eno življenje. 
Vendar imam kot igralka privilegij, da lahko znova in znova podoživim na tisoče življenj nesmrtnih likov. 
Smo igralci torej popotniki skozi čas? — ANA BREZNIK
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Gledališče ima neverjetno zmožnost ustvarjanja paralelnega sveta, ki odseva krute zakonitosti realnega. Hibe 
našega sveta popači, se iz njih norčuje, jih izpostavlja in sestavlja nek čisto nov svet, ki ima lahko izjemno zdravilno 
moč za posameznika in družbo. Pravo gledališče je tisto, ki igralcu in tudi vsem ostalim vpletenim omogoči 
svobodno gibanje in izražanje v tem svetu. Pravo gledališče dovoli umetniški in osebnostni razvoj. In takšno 
gledališče je Druga scena. Dijaki smo aktivno vključeni v proces ustvarjanja, mentor upošteva vsakogar in ga 
poskuša pravilno usmeriti. To je bistvo našega gledališča in ponosna sem, da sem del vsega tega. — AJDA KLEINDIENST

Druga scena te nauči pomembne življenjske sposobnosti; ustvarjanje vélikega projekta z omejenimi 
sredstvi. Tako se ustvarjalni proces spreminja in oblikuje v skladu z okoliščinami. Prilagodljivost je ključni 
del in poglavitni indikator ustvarjalnosti. Gledališčniki Druge scene to imamo. — ALJAŽ EMERŠIČ

Druga scena je tista vrsta dejavnosti, ki te sprosti, hkrati pa zahteva veliko mero samorefleksije in razmišljanja 
o vlogi. Razvije te v igralca, ki ni omejen z režiserjevimi napotki, temveč omejitve igralske platforme zgolj 
podira. Dovoli ti slediti lastni intuiciji. Naj bo vloga stranska ali glavna, v obeh primerih je potrebna pozorna 
študija vloge. Gre za učni postopek, ki obsega bralne, govorne, igralske in odrske vaje. Med iskanjem svojega 
alterega hkratno iščeš nova prijateljstva, ki se, še posebej v ekipi Druge scene, vedno izkažejo za močna in 
dolgoročna. — MILA KOTNIK

Druga scena je bila sprva ustanovljena, da bi uprizarjala komedije, in tako od začetkov 
leta 2010 uprizorila Malomeščansko svatbo (Bertolt Brecht), Slačilnico (Drago 
Meglič), Boeing boeing (Marc Camoletti) in Štajerca v Ljubljani (Tone Partljič). V 
sezoni 2015/16 pa se je podala v resnejše gledališke vode. Uprizorila je dramo Antigona 
(Dušan Jovanović), lansko sezono pa še Živa bodala Alamuta. Scenarij zanjo je po 
romanu Vladimirja Bartola Alamut pripravila dijakinja-igralka Maša Ošlak.

D rama je osredinjena na dogajanje v raju, ko-
der se rajske deklice, hurije, pripravljajo na 

sprejem fedaijev, junakov, ki jim je poglavar izmail-
cev Hasan ibn Saba naklonil milost in odklenil vra-
ta v raj. Manipulacija z rajskim doživetjem velike-
mu diktatorju popolnoma uspe; ustvari nova živa 
bodala, ki se lahko odlepijo od alamutske institu-
cije in uresničujejo njegovo velikopotezno idejo ‒ 
kot zli duhovi širijo moč njegove volje, vedoč, da 
jih v smrti čakajo hurije. Te, po perzijskih bazar-
jih kupljene sužnje, se ‒ razen najmlajše Halime ‒ 
ne zavedajo, da so v resnici ujetnice, da jim vsesko-
zi preti smrt. Starka Apama, učiteljica ljubezni, in 
lepotica Mirjam, voditeljica hurij, sta edini, ki jima 
Seiduna razkrije bistvo svojega načrta: ,,Nič ni re-
snično, vse je dovoljeno.’’ A ta ima kljub natančno 

premišljenemu ustroju (Omnia in numero et mensu-
ra, tj. Vse je v številu in meri) slabosti, kajti kolesje 
sestavljajo ljudje - bitja s čustvi. Hasanov načrt se 
zamaje, preobrat pa je dvojen ‒ doživi rojstvo svo-
jega duhovnega sina, usmeri ga po svoji poti spo-
znanja, odprt konec pa gledalcu odpira nova vpra-
šanja ...
Drugo sceno sestavljajo izključno dijaki Druge; ne 
le v njej igrajo, pomembno besedo imajo tudi pri 
vseh ostalih prvinah gledališkega dogodka (glasbe-
na, likovna, tehnična podoba predstave, prišepetova-
nje, sodelujejo pri kostumografiji, scenografiji, rekvizi-
tih …) - Druga scena je gledališče dijakov za dijake. 
V sezoni 2017/2018 pripravljamo adaptacijo poe-
tične drame Saloma irskega dekadenčnega drama-
tika Oscarja Wilda.

ŠOLSKA GLEDALIŠKA 
SKUPINA DRUGA SCENA

Drago 
Meglič, prof., 
mentor
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DRUG’ ORKESTER
Drug’ orkester je bil ustanovljen leta 2002 in 

združuje sedanje in bivše dijake II. gimnazi-
je Maribor ter nekaterih drugih šol, ki se bodisi ak-
tivno glasbeno šolajo oziroma so v svojem šolanju 
dosegli primeren nivo igranja za sodelovanje v or-
kestru. Orkester ima zelo specifičen zvok, ki zdru-
žuje komponente revijskega orkestra, jazz banda 
in rock skupine. V njem v šolskem letu 2017/18 so-
deluje 39 članov, ki imajo različno predznanje in 
so uspešno opravili avdicijo. Koncerti so namenje-
ni mladim in so zanimiv, pogosto tudi multime-
dijski glasbeni dogodek, ki navduši tako poslušal-
ce kot izvajalce; cilj ni glasbena perfektnost, pač 

pa mnogovrstna ustvarjalna glasbena animaci-
ja mladih. Kot glasbeni gostje so v več kot desetle-
tnem delovanju orkestra sodelovali nekateri po-
membnejši izvajalci tako popularne kot tudi klasič-
ne glasbe (Vlatko Stefanovski, Marko Hatlak, Boštjan 
Gombač, Tomaž Gajšt, Jadranka Juras, Bilbi, Ana 
Bezjak in drugi). Orkester je nastopil na različnih 
odrih v Mariboru, predstavil se je tudi v Ljubljani, 
v šolskem letu 2017/18 pa pripravlja prvo gostova-
nje v tujini. Orkester v letošnjem šolskem letu vodi 
skladatelj in dirigent Aleksander Čonč, aranžmaje 
pa mu pomaga pripraviti Nikolaj Sajko, ki je orke-
ster vodil od ustanovitve do lanskega šolskega leta.

Viljem  
Babič, prof., 
mentor

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 
II. GIMNAZIJE MARIBOR
N ovo šolsko leto vedno prinese nekaj novega 

in to je prineslo v naš pevski zbor veliko no-
vih pevcev, saj je veliko četrtošolcev odšlo na štu-
dij. Trenutno nas v zboru prepeva 52 pevskih en-
tuziastov, ki pridno obiskujemo ponedeljkove po-
poldanske vaje in tudi kakšna sobota je »pevska«. 
Lanski uspeh na mednarodnem zborovskem tek-
movanju »Music Festa Florence« v Firencah z dve-
ma zlatima plaketama in nazivom zmagovalca ka-
tegorije mešanih mladinskih zborov ter s poseb-
nim priznanjem mesta »Il Giglio Di Firence« nam je 
velika motivacija. Trenutno pridno oblikujemo nov 
koncertni program in se pripravljamo na mednaro-
dni projekt »Europe Sings Together«, ki bo izveden 
maja. In tako zazrti v prihodnost, kjer nas čaka še 

veliko pomembnih nastopov in gostovanj, že ne-
strpno pričakujemo vas, dragi osnovnošolci, da za-
pojete z nami. 

Petje v zboru mi pomeni sprostitev. Daje mi občutek pripadnosti in omogoča druženje s prijetnimi ljudmi. 
Vaje so polne smeha in dobre volje. — ENEJA LINA BERGLEZ

Marsikdo bi rekel, da je zbor le še ena izmed mojih obveznosti. Te tri ure vaj na teden pa zame niso obveznost, 
ampak so kvalitetno izkoriščen čas za druženje ter uživanje v glasbi in petju. — LUKA LONEC

Aleksander Čonč, 
mentor
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LIKOVNA DELAVNICA
L ikovna delavnica je skupnost mladih ustvar-

jalcev. Njen bistveni namen je razvijanje posa-
meznikove ustvarjalnosti, doživljanja in razume-
vanja likovne umetnosti ter ukvarjanje s sodobni-
mi likovnimi praksami. Dijaki se v delavnici sre-
čajo s praktičnim likovnim ustvarjanjem in izra-
žanjem. Uporabljajo različne materiale, orodja in 

postopke, s katerimi spoznavajo, doživljajo, ra-
zumejo in vrednotijo likovni svet ter svoja likov-
na dela predstavljajo na likovnih razstavah. V leto-
šnjem letu raziskujemo različne likovne motive, s 
pomočjo katerih razvijamo posameznikovo krea-
tivnost in likovno doživljanje.

PROSTOVOLJSKO DELO 
DRUGA DRUGIM
Na II. gimnaziji Maribor dijakinje in dijaki že 

dobri dve desetletji delujejo prostovoljsko, 
obiskujejo domove starejših občanov, na osnovnih 
in srednjih šolah nudijo učno pomoč in vodijo krož-
ke, v mladinskih centrih pomagajo pri organizaciji 
različnih projektov, se družijo z otroki s posebnimi 
potrebami, so sprehajalke in sprehajalci psov … 
V preteklih štirih letih smo s prostovoljci orga-
nizirali humanitarno akcijo za begunce, zbira-
li opremo in sredstva za pomoč živalim iz zaveti-
šča, 1. decembra smo s štiristotimi razdeljenimi 

kondomi med drugogimnazijci opozarjali na var-
no spolnost, pripravili smo enotedenske računal-
niške tečaje za starejše, pomagali na nogometnem 
turnirju specialne olimpijade Slovenije (pod okri-
ljem VDC Sožitje), s Slovensko filantropijo smo de-
lili najboljše novice sveta, pomagali OŠ Gustava 
Šiliha pri izvedbi 11. državnih iger specialne olim-
pijade – MATP. 
Drugogimnazijke in drugogimnazijci poskušajo 
vrniti del tega, kar imajo. Soustvarjajo, se vključu-
jejo, pomagajo, darujejo, prispevajo. 

Likovna delavnica, ki jo letos obiskujem že tretje leto, je ena tistih izvenšolskih aktivnosti (in tudi edina), 
pri kateri je vzdušje vedno sproščeno, kar pa ne izključuje delavnosti. Vsaka delavnica do zdaj je prinesla 
neko svojstveno izkušnjo, vse pa so take, da te “prisilijo”, da razmišljaš drugače, in te na pozitiven način 
potisnejo iz mej udobja. Likovna delavnica je za vse, ki ob ustvarjanju radi tudi klepetajo, debatirajo (o 
umetnosti pa tudi drugih temah), se družijo in nenazadnje tudi kaj prigriznejo. — AJDA PODGORELEC, 3. E

Barbara Bedenik, 
prof., mentorica

Barbara Kovše, 
prof., mentorica

Natalija 
R. Črnčec, prof., 
mentorica
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ŠOLA AMBASADORKA 
EU PARLAMENTA
I I . gimnazija Maribor je v šolskem letu 

2016/2017 postala ena izmed prvih šol v 
Sloveniji, ki je pridobila status Šole ambasadorke 
Evropskega parlamenta.
Projekt je namenjen ozaveščanju in izobraževanju 
učiteljev in dijakov o Evropski uniji ter usposablja-
nju za aktivno državljanstvo. Na II. gimnazji Maribor 
že nekaj let ponujamo izbirni predmet v 4. letniku – 
Evropske študije – v obsegu 35 ur, pri katerem dija-
ki spoznajo osnove delovanja EU. Vsako leto, že 12 let 
zapored, organiziramo ekskurzijo po evropskih in-
stitucijah ali pa se udeležimo srečanja mladih Evrope 
pod imenom EYE. V okviru teh ekskurzij obišče-
mo Maastricht, Brugge, Gent, Antwerpen, Bruselj, 
Schengen, Luksemburg in Strasbourg. Sprejmejo 
nas različni evropski poslanci iz Slovenije, ki nam 
tudi predstavijo delovanje EU in življenje v instituci-
jah EU. Zaradi lažjega dostopa do informacij o delova-
nju EU smo v knjižnici uredili EU-kotiček, ki ga redno 

dopolnjujemo z gradivom, izdali smo tudi 28 pravljic v 
posebni knjigi z naslovom Pravljice in pripovedi držav 
Evropske unije, organizirali smo pravljični večer in še 
veliko drugih aktivnosti, kot so predavanja in razprave. 
V novembru smo se udeležili prvega državne-
ga tekmovanja iz poznavanja EU in med 38 ekipa-
mi osvojili drugo mesto ter si priborili sodelovanje 
na Evrošoli v Strasbourgu, kjer dijaki za en dan po-
stanejo evropski poslanci. Potovanje, ki je bilo 15. 
Decembra, smo združili z ogledom Nürnberga in 
Rothenburga. To je bilo že deveto sodelovanje II. 
gimnazije na Evrošoli v Strasbourgu. 
Dijaki, ki se aktivno vključijo v program šole amba-
sadorke Evropskega parlamenta, pridobijo status 
ambasadorjev EP. Takšen status ima na šoli trenu-
tno 18 dijakov.
Več o naših aktivnostih lahko preberete na www.
druga.si pod zavihkom II. gimnazija, šola ambasa-
dorka Evropskega parlamenta.

FESTIVAL POMLADI – 
SPRING FESTIVAL
Festival je eden od vsakoletnih vrhuncev medna-

rodnega dogajanja na Drugi. Na njegovi zadnji 
izvedbi v aprilu 2017 se ga je udeležilo 62 tujih dija-
kov iz 9 držav, temu številu pa moramo seveda pri-
šteti vse naše sodelujoče dijake. Skupno je bilo udele-
ženih okoli 150 dijakov. Festival pomeni pet pomla-
dnih dni ustvarjanja v delavnicah, obiskovanja kul-
turnih prireditev, izletov, seveda pa tudi brez šol-
ske (in še katere zasebne) zabave ne gre. Na lanskem 
festivalu so se srečali dijaki s Poljske, Slovaške, iz 

Srbije, Makedonije, BiH, s Švedske, iz Nemčije, Italije, 
Izraela in seveda iz Slovenije, ki so jo predstavlja-
li naši dijaki. Vsakoletni cilji festivala so spoznavanje 
in sprejemanje drugačnosti, preseganje stereotipov 
in predsodkov, spodbujanje dijaške ustvarjalnosti in 
razvijanje jezikovnih kompetenc. Festival pomladi – 
Spring festival je izjemna priložnost preseganja kul-
turnih in nacionalnih razlik ter prikaza ustvarjalne-
ga potenciala mladih, ki vedno znova iskreno navduši 
nove in nove generacije dijakov, tako naših kot tujih.

Euroscola mi je omogočila, da sem spoznala, kako poteka delo poslancev in predsedstva, in ugotovila, da to 
sploh ni lahko. Verjamem pa, da je pravim parlamentarcem s sprejemom zakonov, ki so v dobro ljudem, vse 
to povrnjeno. — VITA VOLGEMUT

Ta dogodivščina mi bo za zmeraj ostala v spominu, saj česa takega res nisem pričakovala, po drugi strani pa sem 
res vesela, da smo imeli priložnost spoznati ljudi iz vseh držav EU, vzpostaviti stike z njimi, izvedeti kaj novega o 
njihovi kulturi in njihovem načinu življenja. Prav tako sem navdušena nad našo zmagovalno skupino, saj smo se 
v tako kratkem času uspeli povezati 4 popolni tujci, ki nas je združila ta igra Eurogame, ki bo zagotovo vsakemu 
od nas pustila nepozabne spomine in nas še dolgo spremljala. In ko gledam nazaj, nič ni lepšega kot to, da ljudje, 
ki nas združuje Evropska unija, stopimo skupaj in sodelujemo kot celota, v kateri vsak prispeva le najboljše, kar 
zmore. — NIKA ALENC

Saša Mikić, 
spec., prof.,  
mentor

Toni Klis, prof., 
koordinator 
festivala
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Obisk Kitajske je bil nepozabna izkušnja. Nabite ulice, ogromno stavb, precej manj smoga kot pričakovano, veliko 
šol in veliko (tudi nenavadne) hrane. Za razliko od običajnih turistov smo v okviru izmenjave dobili vpogled 
v tipičen dan kitajskih dijakov in hkrati spoznali njihov način razmišljanja, ki je v veliko primerih drugačen 
od našega. Kljub pogostemu nerazumevanju govora in posledični uporabi spletnih prevajalnikov (ki niso zelo 
učinkoviti) smo se dobro ujeli. Verjetno si vsak misli, da bi se v državi, katere jezika ne razume niti besedice, počutil 
zbegano, vendar sem se jaz počutila sproščeno (zahvala gre gostiteljem, ki so skrbeli za nas), po vrnitvi domov pa 
sem začela tudi bolj ceniti Slovenijo (predvsem pitno vodo iz pipe in centralno ogrevanje).« — ZALA ŠEŠKO

Uganda je bila zame neponovljiva izkušnja. Spoznati svet v drugi luči, družiti se z ljudmi z drugačnimi 
vrednotami in pogledi. Seveda je bila na prvem mestu dobrobit otrok, a vsi se zavedamo, da smo od projekta 
največ odnesli mi sami. Po takšni izkušnji se ne moreš vrniti v t. i. zahodni svet in živeti na enak način kot prej, 
saj spoznaš, da sta lepota in zadovoljstvo tudi v najmanjših stvareh in da za osrečitev sočloveka ni potrebno 
veliko. — NIKA PINTARIČ

DRUGA V UGANDI 
IN UGANDA NA DRUGI
B il je junij 2017. Za 16 dni smo odpotova-

li v Ugando, deželo v osrčju Afrike. Hodili po 
Ekvatorju, se vzpenjali po hribih otočja Bunyonyji, 
opazovali šimpanze v njihovem naravnem okolju 
in v večernem soncu občudovali leva, slone, povo-
dne konje ter poslušali smeh hijen. Živeli smo z do-
mačini, ki so nas naučili mnogo več, kot smo priča-
kovali, si predstavljali ali upali. Majhna skupnost 
srednješolcev sredi velike Afrike, kjer smo se poču-
tili varno. 
Februar in junij 2018. Majhna skupnost Bunyonyi 
Secondary Lake School prihaja v veliko Evropo, 
v Slovenijo, na II. gimnazijo Maribor. Misija sko-
raj nemogočega. Pa vendar – uspeli smo; z vztraj-
nostjo in veliko željo, da življenje, ki je tako zelo 

drugačno, lahko doživimo, spoznamo in izkusimo 
vsi. V projektu “Never Lose Your Soul” (Erasmus+) 
bodo afriški dijaki imeli možnost prvič v življenju 
potovati izven svoje države in izven svoje celine. 
To je večji dosežek kot naše prvo potovanje k njim. 
In v avgustu 2018 bo druga odprava II. gimnazije 
Maribor spet potovala k njim. Tokrat v okviru pro-
jekta Erasmus+ skupaj z DOPPS in CEZAM Ruše. 
Zakaj tolikšni napori? Prepričani smo, da zgodnje 
spoznavanje, ki je usmerjeno k razumevanju kul-
turnih razlik, ustvarja strpnejše in bolj odprte po-
sameznike ter odnose med nami. Na tej poti se ve-
dno znova soočamo s pregradami, vendar sta ra-
dovednost in potreba po ustvarjanju novih znanj 
močnejši. 

KITAJSKA IZMENJAVA
Med 26. marcem in 5. aprilom 2017 je poteka-

la izmenjava s kitajsko šolo Nantong No.1 
Middle School. 14 dijakov je v spremstvu profeso-
ric za deset dni odpotovalo na Kitajsko. Kitajski go-
stitelji so za nas pripravili raznolike delavnice, na 
katerih smo spoznavali kitajsko umetnost in kul-
turo. V času našega obiska smo obiskali nekaj mu-
zejev; med drugim Muzej abakusa, Muzej modro 
potiskanih tkanin in Muzej mesta Nantong. V ve-
černih urah smo se z ladjico vozili po reki Haohe, 
ki s kanali obdaja stari del Nantonga, ter obiska-
li Volčji hrib s starim daoističnim templjem, me-
sto Hangzhou z znamenitimi plantažami zelenega 
čaja, kraj Rugao, ki slovi kot »kraj dolgoživosti«, naš 

zadnji dan na Kitajskem pa smo vsi skupaj prežive-
li v Šanghaju – mestu, kjer na enem mestu sobivata 
staro mestno jedro in novodobni nebotičniki. 

Mojca Seljak, 
prof. kitajščine,
direktorica 
Konfucijeve učilnice 
Maribor

Zdenka Keuc, prof. 
mentorica
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IZMENJAVA S FRANCIJO
P o nekajletnem premoru smo imeli med 16. 

in 21. oktobrom 2017 izmenjavo s franco-
sko gimnazijo Claude Lebois iz Saint Chamonda. 
Drugogimnazijci smo se seznanili z mnogimi fran-
coskimi klišeji, kot so bagete in siri, hkrati pa smo 
v najboljši možni luči predstavili tudi slovensko 
kulinariko. Sprejemu, ki se ga je udeležil tudi žu-
pan mesta, je sledila pogostitev s slovenskimi in 
francoskimi specialitetami. V povezavi s temati-
ko izmenjave, ki je poudarjala vez med preteklo-
stjo in sedanjostjo, smo si ogledali precej zgodo-
vinsko pomembnih znamenitosti, kot na primer 
mesto Le Puy-en-Velay, ki se ponaša z mnogimi 
svetovno znanimi primeri srednjeveške arhitek-
ture. V okviru zgodovinskega dela smo si v mestu 

Vienne, ki izvira še iz časa antičnega Rima, ogleda-
li muzej, postavljen ob arheološko najdišče, ki se 
osredotoča na tematiko razvoja mesta v tem obdo-
bju. Nasprotno temu smo bili v zapuščeni tovarni v 
Saint Étienneu seznanjeni z najnovejšimi »gadgeti« 
s področja moderne tehnologije in dizajna. Muzej 
sotočja (Musée de Confluence) pa je ob moderni ar-
hitekturi prikazal tako razvoj in znamenitosti regi-
je, v kateri se nahaja Lyon, kot tudi napredek celo-
tnega človeštva. Seveda so pomembno vlogo med 
našim bivanjem v Franciji odigrale tudi družine, ki 
so nam predstavile francosko kulturo in s kateri-
mi smo preživeli tudi ves zadnji dan našega bivanja 
v Franciji. Komaj čakamo na marec 2018, saj bomo 
takrat mi gostili francoske prijatelje.

FRANCOSKO GLEDALIŠČE
V šolskem letu 2016/2017 so dijaki in mentor-

ji skupaj ustvarili delo, ki se ukvarja s stenami 
v našem življenju, ki jih postavljamo/rušimo sami 
ali nam jih postavljajo/rušijo drugi. Uprizoritev je 
nastajala na podlagi raziskovanja gledališke širi-
ne in svobode ter raziskovanja izrazne moči telesa 
in besede ter zvoka in glasbe v gledališkem prosto-
ru. Ustvarjanje uprizoritvene predloge in uprizori-
tve same tako neguje in bogati izvirnost ter ustvar-
jalnost dijakov. Rdeča nit vsega tega je francoski je-
zik, ki ga pri tej dejavnosti dijaki lahko uporabljajo 
v različnih oblikah in situacijah ter tako širijo svoje 
znanje. Hkrati premagujejo zidove, ki jih postavljata 

učenje tujega jezika in javno nastopanje v njem. V 
januarju in februarju so izvedli intenzivne delavnice 
odprtih vrat, na katerih so lahko vsi dijaki, ki se uči-
jo francoščine, pripomogli k ustvarjanju tega dela in 
tako umestili zgodbo v šolski prostor.

V maju 2017 so imeli uspešno premiero, ki ji je 
zaradi zanimanja dijakov sledila še ponovitev 13. 
junija 2017. Dijaki so izkazali izredno kreativnost 
in se hkrati v procesu nastajanja predstave naučili 
jezika in gledaliških spretnosti ter obenem kritično 
razmišljali o pojmu stene in njene vloge v našem 
življenju ter vse to pretvorili v zelo zanimivo in za-
bavno delo z naslovom Stena (Le Mur). 

Karmen  
Kaučič, prof., 
mentorica

Mary Ellen 
Ramasimanana 
Virtič, prof.,
mentorica

Zadnja izmenjava mojih srednješolskih let na Drugi je bila izmenjava s Francijo. Z veseljem lahko rečem, da je 
bila to najbolj zabavna izmenjava (klišejsko, a resnično), najbolj smo se razumeli z gostitelji, ki so bili preprosti 
in hkrati zanimivi Francozi. Predstavili so nam laser tag igro, mi pa smo jih naučili par slovenskih besed, ki 
so jih z velikim veseljem poskušali pravilno izgovoriti. Bil je vrhunec in popoln zaključek mojih sodelovanj na 
izmenjavah. — GAJA NOVAK
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mag. Peter 
Cigrovski, prof., 
mentor

Obstaja več razlogov za udeležbo na španski izmenjavi. Pred nekaj leti sem bila v Barceloni, kjer sem se 
navdušila nad prisrčnostjo in dobrovoljnostjo Špancev, hkrati pa me je očarala melodičnost španskega jezika. 
To je bil tudi eden izmed glavnih razlogov, da sem izbrala španščino kot drugi tuji jezik. Z izmenjavo, ki je 
bila obogatena s pestrimi aktivnostmi, sem spoznala tamkajšnjo kulturo, se pobližje seznanila z njihovim 
vsakdanom in preizkusila svoje znanje španščine in angleščine. Z gostiteljico Maitane in tudi z drugimi 
španskimi sovrstniki sem navezala nepozabne vezi. — URŠKA VEBERIČ

IZMENJAVA S ŠPANIJO
M arca smo gostili 24 dijakov v spremstvu dveh 

profesoric s šolskega centra Txingudi Ikastola 
baskovskega mesta Irún. V tem času smo na šoli iz-
vedli razne delavnice: predstavitev Slovenije, učenje 
slovenščine tudi s pomočjo gledališča, predstavitev 
in spoznavanje slovenskih navad in običajev … Poleg 
vseh izletov pa se je dijakom iz skoraj obmorskega me-
sta Irún najbolj vtisnilo v spomin sankanje na Arehu. 
Mi pa smo se v Irún odpravili v maju. Baski so se 

ponovno izkazali za izvrstne gostitelje. Spoznavali 
smo njihovo pokrajino, tako z geografskega kot zgo-
dovinskega vidika. Seznanili so nas tudi s svojimi ti-
pičnimi športi, en dan pa je bil posebej namenjen od-
krivanju baskovske vrhunske kulinarike. Naučili pa 
smo se tudi nekaj baskovskih besed. Poleg nadgrajeva-
nja španščine so udeleženci z izmenjavo zagotovo pri-
dobili še kaj več, predvsem v smislu osebne rasti in sa-
mostojnosti ter dragocenih izkušenj. 

IZMENJAVA Z ITALIJO
I I . gimnazija Maribor in italijanska naravo-

slovna gimnazija Liceo Scientifico Banfi že 
vrsto let uspešno organizirata izmenjavo. Je že res, 
da ne gre za angleško šolo, je pa jezik sporazume-
vanja angleščina in zato jo morajo dijaki, ki se ude-
ležijo izmenjave, intenzivno uporabljati. Ni treba 
poudarjati, da Italijani za nas lepo skrbijo, saj so 
znani kot gostoljuben narod. Poleg gostoljubnosti 
pa italijanski kolegi za nas pripravijo razgiban pro-
gram: strogi center italijanske (in seveda tudi sve-
tovne) modne prestolnice si ogledamo večkrat; obi-
ščemo svetovno znano operno hišo La Scalla. Če 
imamo srečo, ima La Scallin orkester prav takrat 

vajo in umetnike lahko poslušamo pri delu. Sledi 
še obvezen postanek pri Castel Vecchio in Duomo 
di Milan. Italijani so nas v preteklosti peljali na 
ogled čudovitih Boromejskih otokov, ki so še danes 
v zasebni lasti plemiške družine in pričajo o nek-
danjem luksuznem življenju italijanskih plemičev. 
Obiščemo tudi tipično italijansko tržnico in iščemo 
skriti zaklad v bližnjem mestu Monza, sicer bolj 
znanem po tekmovanju iz Formule 1.
Menimo, da tradicija potrjuje svoje: že več kot de-
setletna izmenjava je sad učinkovitega sodelova-
nja med slovenskimi in italijanskimi učitelji ter na 
novo nastajajočih prijateljstev med dijaki.

Mirjana  
Vudler, prof., 
mentor



26 ODPRLI SMO MNOGO VRAT

ŠOLSKI ČASOPIS  
BOREC 
Š olski časopis Borec spremlja dogajanje na šoli 

že polnih 24 let. To je redkost med srednješol-
skimi glasili, 5 ali še več številk letno pa še večja. 
V 24 letih je Borcu tako uspelo izdati 137 številk. 
Zasluga gre urednikom in novinarjem (v enem šol-
skem letu članke napiše okoli 40 novinarjev – dijakov), 
brez katerih Borca seveda ne bi bilo. V izdanih šte-
vilkah spoznavamo šolsko dogajanje, kritične po-
glede na šolo in odzive na dogodke izven nje. S tem 
ima Borec neprecenljivo vlogo pri ohranjanju spo-
minov na najživahnejši del našega življenja, to je 

obdobje srednje šole. Poleg pisanja o aktualnih do-
godkih na šoli dijakom omogoča razvijanje ustvar-
jalnosti, tako da jim daje možnost izražanja in pi-
sanja o temah, ki jih zanimajo, prav tako pa jim 
omogoči na usmerjen način izraziti svojo kritič-
nost. Borec je tudi dijaški prostor debate in »bluze-
nja«, prostor, kjer se profesorji spreminjajo v ljudi. 
Gre za prostor, ki ga dijaki dobijo, da lahko o ne-
katerih stvareh, ki so v njihovem življenju ključne, 
v miru pišejo, mentor pa jim je ob tem bolj kolega 
kot avtoriteta. 

MLADINSKI PARLAMENT 
ALPSKE KONVENCIJE
M ladinski parlament Alpske konvencije 

(YPAC) sta ustanovili Akademska gimnazi-
ja Innsbruck in Stalni sekretariat Alpske konvenci-
je. Združuje mlade iz različnih regij, da bi na parla-
mentarni simulaciji razpravljali o aktualnih temah 
v alpskem prostoru. 
YPAC poteka enkrat letno. Vsako leto je 

gostiteljica druga šola. V marcu 2018 bo organiza-
cijo 13. mladinskega parlamenta Alpske konvencije 
prevzela II. gimnazija Maribor. Tega parlamenta se 
bo udeležilo približno 70 dijakov in 20 učiteljev de-
setih srednih šol iz Avstrije, Nemčije, Italije, Švice, 
Francije, Lihtenštajna in Slovenije. Tema letošnje 
razprave bodo Tla v alpskem prostoru.

Toni Klis, prof., 
mentor

Darja  
Kravanja, prof., 
mentorica
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Gorazd  
Beranič S., prof., 
koordinator

Nataša  
Preglau Borko, 
prof.

POP&ROCK ZGODBE 2018
V sako leto pridejo. Trije »razposajeni tipi«, 

ki slišijo na ime Droogstock, Glasbeni ve-
čer in Kulturni maraton. Prvi pobalin bo letos pri-
šel že devetič, tokrat 24. marca 2018. Drugi po-
stopač je Glasbeni večer; k nam bo prijezdil v če-
trtek, 15. marca 2018. Tokrat bomo gostili Happy 
Ol’ McWeasel. Zadnji mačkon je hud’ gospod, naj-
starejši in najuglednejši med trojico. Letos bo do-
polnil 18 let – Kulturni maraton. Celonočna prire-
ditev, tobogan razpoloženja, glasbe, gledališča, di-
jaške ustvarjalnosti in druženja. Zadnja leta smo 

ga dvignili v višave in si zakuhali godljo. Kam po 
MI2 in Siddharti? Višje ne gre, torej … – nazaj, h 
koreninam! Preobrat bo hud, a vanj verjamemo. 
Odločili smo se, da iz enega dogodka naredimo 
dva, ki se ne prekrivata in ne motita drug druge-
ga. Maraton se bo zgodil 20. aprila 2018. Glasbeni 
gost, preveliko ime, ki je zadnja leta »požrlo« ostalo 
vsebino, bo dobilo samostojni termin, drugi datum 
– 19. maj 2018. Obeta se nam koncert, s katerim se 
maturanti poslovijo od pouka, mlajši pa se pripra-
vijo na naporni finale šolskega leta.

DRUGA NA 
SOCIALNIH OMREŽJIH
V irtualni šolski svet je glede na odzive in potre-

be nujen, zato se moramo truditi za ažurnost, 
pestrost in živost vsebin.
Facebook je še vedno naše najuspešnejše družbeno 
omrežje, imamo dobrih 3.700 sledilcev, skrbimo za 
vsakodnevno objavljanje šolskih dogodkov, dosež-
kov dijakov in novic, povezanih s šolo. 
Tudi Instagram se je izkazal za uspešen prikaz 
utripa na šoli, dijaki s posredovanjem svojih foto-
grafij skrbijo za pestrost družbenega omrežja, zelo 
dobro so sprejete tudi motivacijske/optimistične 
misli, ki jih objavljamo skoraj vsak dan. V dobrem 
letu imamo 1133 sledilcev in 530 objav.
Naši posnetki na YouTubu imajo okoli 107.000 
ogledov in 150 naročnikov. Za amaterske posnetke 
je to veliko. Dijaki radi pogledajo videe, ki so obja-
vljeni na dan dogodka, zato je ažurnost pri številu 
ogledov ključnega pomena.

Spletna stran je najkoristnejši vir šolskih informa-
cij, trudimo se, da so vsi dogodki in novice obja-
vljeni takoj, prav tako se zavedamo pomembnosti 
posodabljanja, zato skrbimo tudi za to.
FB: https://www.facebook.com/drugamaribor/

IG: https://www.instagram.com/ll.gimnazijamaribor/

YouTube: https://www.youtube.com/user/drugagimnazija

Šolska spletna stran: www.druga.si

Prvo leto je bilo Čista jeba, drugo Divje, tretjič smo pripravili Piknik. To so Kulturni maratoni – »zaj*****«, divji, 
sproščeni, živahni, razigrani. Petkova noč in sobotno jutro, prebedeno na šoli, je, čeprav morda ne zveni najbolj 
mikavno, odličen uvod v najzahtevnejše obdobje v šolskem letu. — EMA BERANIČ
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ff Imejte se radi in spoštujte zakone ter božje 
zapovedi. — LUKA

ff Če boste imeli težave pri učenju, se obrnite na Luka 
Šalkoviča. — MIHA

ff Vaše življenje bo izpolnjeno in zapolnjeno. — MIHA

ff Ohranite zmagovalno miselnost: »Prišel, videl, se 
vpisal na Drugo,« in ne bo vam žal. — VESNA

ff Ko se napiflaš tloris šole, kdaj je čas odmora in 
postaneš ekspert v odpiranju omarice, je vse 
lažje. — VESNA

ff Navor je zanimiva in uporabna zadeva. Jakob
ff Pri profesorici Sajko ne zamujajte, ker vas bo 

čakala japonska šola in boste ostali zaklenjeni pred 
vrati. — MANCA

ff Vsako prosto uro izkoristite za kakšen špricar 
ali dva (lahko tudi za kaj močnejšega), saj nikoli 
ne veš, morda je to vaša zadnja prosta ura v 
življenju. — DAŠA

ff Čudovito je biti drugogimnazijec. — NIK

ff Decembra bodi bolan – ni vredno dobiti toliko 
enk. — GAJA

ff Ko dobiš slabo oceno, se tolaži s tem, da imaš dobro 
srce. — GAJA

ff Družite se s starejšimi dijaki, ker so nekateri super 
in dobri za vzgled. — LUKA

ff Razvijte vse svoje talente, četudi jih imate malo 
preveč. — JAKOB

ff You shall not pass (this test). — VITO

ff Vedno se trudi, samo ne obupaj nad lajfom. — KAJ

ff Tudi če večino cajta ne boš vedel/-a, za kaj 
gre pri uri, z malo truda ne boš imel/-a samih 
cvekov. — KATARINA

ff Lahko vam zagotovim, da najboljšega razrednika 
ne boste imeli, ker je že naš. Sorry, not 
sorry. — KATARINA

ff Če ti bo pri geografiji dolgčas, preberi/poglej 
atlase, pa boš zvedel/-a dosti koristnih (ali pač?) 
informacij. — HANA

ff Če si misliš, da si pameten, premisli o tem in vse ti 
bo jasno. — JAKOB 

KAJ BI PO 4 MESECIH 
NA ŠOLI SVETOVAL 
OSNOVNOŠOLCEM, KI SE 
VPISUJEJO NA DRUGO?
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ff Težko bo. Ampak zmoreš. Verjemi vase in v svoje 
švinglce. — JOVANA

ff Ko skužiš sistem, je veliko lažje. Ko odkriješ Peko, je 
veliko zabavneje. — TJAŠA 

ff V resnici je lažja, kot jo promovirajo. — FILIP 

ff Ja, pridi lol kul je xD (sej ne varka lel). — IZI

ff Sprotno učenje je ključ do uspeha. Ključ do 
uspeha je prav tako letna zaloga kave in energy 
drinka. — GREGOR

ff Naspite se, dokler se še lahko. — ŠTEFAN

ff Vse je manj resno, kot se zdi. — NINA

ff Računalniki na hodniku so uporabni samo za Curve 
Fever. — SAŠO

ff Trava v Hyde Parku je res udobna postelja, torba 
vzglavnik, jakna pa odeja. Ko je kriza, je pač 
kriza. — MATJAŽ

ff Nasvet, kako zmanjšati stres na Drugi: - zbudi se, 
- pretegni se, - pojdi na avion, - nikoli več se ne 
vrni. — URI

ff Najdi čas za “čago”, drugače se ti lahko 
zmeša! — NINA

ff Ko dobiš učbenike, ti postane slabo. Ampak verjemi 
mi, ni tako hudo, kot se zdi. — ANJA

ff  Najhujši predmet je vedno tisti, ki ga imaš 
trenutno na urniku. — TIMOTEJ

ff Če hočeš vedeti, koliko živcev imaš, pridi na 
Drugo. — SARA

ff Včasih je hudo, včasih je fajn. — NIKA

ff Na eno stvar se lahko pri pravem drugogimnazijcu 
zmeraj zaneseš. Polovica drugogimnazijcev bi si 
tudi po apokalipsi parala živce zaradi testa, ki 
so ga izvlekli iz ožganega predalnika pokojnega 
profesorja fizike, druga polovica pa bi tudi gledajoč 
v eno izmed treh zobatih žrel mutantskga križanca 
med kravo in mačko preprosto zazehala in zaspala 
z glavo na po čudežu jedrsko vojno preživeli 
mizi. — ALJAŽ

ff Poženiiiiiiiiii! — BORUT

ff Ne bo ti žal. — ĐEK

ff Ne hodi v Centra, ker naročila ne boš dobil. Uživaj 
med počitnicami, ker med letom ziher ne boš. 
Preberi Božansko komedijo, pa boš videl, kako je na 
Drugi. — FERDO

ff Ne paničari, vse bo ok. — ANICA

ff Tvoje možgane upravljajo palčki, vzemi jih ven in 
jih pretepi! — MONIKA

KAJ BI KOT IZKUŠEN 
DRUGOGIMNAZIJEC 
SVETOVAL OSNOVNOŠOLCU, 
KI SE VPISUJE NA DRUGO?
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Ravnatelj 
IVAN LORENČIČ

Pomočnica ravnatelja 
MATEJA KRUMPAK

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

AKTIV SLAVISTOV
Stojita:  BORIS SVETEL, DRAGO MEGLIČ
Sedijo:  NATAŠA PREGLAU BORKO, GORAZD BERANIČ SENEGAČNIK, 

MAJA  SAVORGNANI
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AKTIV ZGODOVINARJEV IN GEOGRAFOV
Stojita: TAMARA MITHANS, VILJEM PODGORŠEK
Sedijo: MATEJA KRUMPAK, TONI KLIS, ANJA SOVIČ

AKTIV GERMANISTOV IN ROMANISTOV
Stojijo:  KARMEN KAUČIČ, MIRJANA VUDLER, TANJA FAJMUT, 

ALENKA NOVAK
Sedijo:  MARY ELLEN RAMASIMANANA, ZLATA NOVAK, NINA OREŠKOVIČ, 

NATAŠA LEŠNIK

AKTIV ANGLISTOV
Stojijo:  EMIL PEČNIK, POLONA VEHOVAR, JASNICA BOBIČIĆ, 

PETER CIGROVSKI
Sedijo:  ZLATA NOVAK, JASNA SUKIČ KRAJNC, TANJA FAJMUT, 

NINA OREŠKOVIČ

AKTIV MATEMATIKOV
Stojijo:  MATEJA FOŠNARIČ, VOJKO BRANTUŠA, ANDREJA ROBIČ, 

DAVID GAJSER
Sedijo:  POLONCA KRIŽANIČ, BARBARA PEČANAC, JELKA VOGRINEC, 

TATJANA SIMONIČ
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AKTIV ŠPORTNIH PEDAGOGOV
Stojijo:  MATJAŽ VEHOVAR, DEJAN KOROTAJ, TOMAŽ PETROVIČ
Sedijo: JURIJ ČOPI, SIMONA KRAJNC, DARIJ KOTNIK

AKTIV FIZIKOV IN UČITELJEV RAČUNALNIŠTVA
Stojita: LADISLAV HORVAT, MARKO JAGODIČ
Sedijo: MIRKO PEŠEC, PETER CRNJAC, MATJAŽ ČRČEK

AKTIV KEMIKOV
Stojijo: ANITA MUSTAČ, LEONIDA SERDINŠEK GRIČNIK
Sedijo:  DARJA KRAVANJA, ZDENKA KEUC, SANJA CVAR

AKTIV BIOLOGOV
Stojijo:   ALENKA PRAPOTNIK ZALAR, BERNARDA DEVETAK, 

KATJA HOLNTHANER ZOREC
Sedita:  VESNA HOJNIK, HELENA RIHTAR, TAMARA ŠIŠKO
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AKTIV UMETNOSTNE IN GLASBENE VZGOJE
Stoji: VILJEM BABIČ
Sedita: PETRA ČEH, NATALIJA ROJC ČRNČEC

TEHNIČNO OSEBJE
Stojijo:  MIRAN GLINŠEK, IGOR TEPEJ, ALOJZ ŠENK, JANI KANCLER
Sedijo:  SARA ŠOBERNIK, MOJCA ŠOBERNIK, JOŽICA ŠENK, 

TATJANA ZAGORANSKI

KNJIŽNIČARKI
Sedita: GORDANA BANJANIN, ANDREJA KORENJAK

AKTIV SOCIOLOGOV, FILOZOFOV, PSIHOLOGOV IN 
EKONOMISTOV
Stojijo:  MATEVŽ RUDL, JANINA CURK, BARBARA BEDENIK, 

POLONA KIKER
Sedijo: LIDIJA KODRIN, TARA HORVAT, TJAŠA LEPOŠA, IRENA DOGŠA





#freewifi #sportamoradi #ucimoseskupaj 

#nikolilacni #ciliinzdravi #vsejeblizu #kaknamjefajn #DDDrava

 
W: www.dddrava.si
E: info@dddrava.si

T: 02 234 81 50
F: 02 234 81 70

Smetanova ulica 67
2000 Maribor

JAZ sem tu, pridi tudi TI!



www.aquasystems.si

www.aquasystems.si



Sproščeno 
kamorkoli
Z zavarovanjem Tujina. 
Za sproščena potovanja sklenite zavarovanje 
za tujino z medicinsko asistenco. Sebi in svojim 
najbližjim boste zagotovili dodatno varnost v 
primeru zdravstvenih težav in kritje morebitnih 
stroškov zdravstvenih storitev, ki bi ob tem 
nastali. 
Če v tujino potujete večkrat letno, sklenite letno  
zavarovanje Tujina Multitrip* – sklenete  enkrat 
in velja celo leto, tudi za vso družino. Poleg tega 
dobite še DARILO.

* Vključite se v program Varuh zdravja in prejeli 
boste 10-odstotni popust. 

080 20 60

Tujina oglas A4 zima_(24-10-2017).indd   2 7. 11. 2017   11:56:12
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RAZPOREDITEV 
PROSTOROV

II. NADSTROPJE

I. NADSTROPJE

PRITLIČJE

KLET



MATELANDIJA  
(PRED 1D2)

PREDSTAVITEV  
MEDNARODNE  
MATURE 
(2L2)

PREDSTAVITEV  
ŠPORTNEGA  
ODDELKA 
(2L4)

KONFUCIJSKA  
UČILNICA  

(1D1)

ZGODOVINA  
(PL3)

GLASBENO 
USTVARJANJE 

(HARD ROCK CAFE)

RAČUNALNIŠTVO  
IN INFORMATIKA  
(1L1)

ŠPORTANJE  
(HYDE PARK &
PLESNA DVORANA)

DRUŽBOSLOVJE  
(avla)

OSREDNJA  
PRIREDITEV 

TELOVADNICA

GEOGRAFIJA  
(PRED PD1)

II. nadstropje

I. nadstropje

prItlIčje

KNJIŽNICA

RAZISKOVALNI  
KOTIČEK  
(DUNAJSKA
KAVARNA)

PREDSTAVITEV  
GLEDALIŠKE  

DEJAVNOSTI in  
SKRITI ZAKLAD 

(AMFITEATER)

RAZSTAVA 
DRUGA DRUGA 
(RAZSTAVIŠČNI PROSTOR

PRED AMFITEATROM) 

JEZIKOVNE  
DELAVNICE 

JEDILNICA

NARAVOSLOVJE 
PD5

LIKOVNO  
USTVARJANJE  

(PL1)

BESEDARIJE 
(SLOVENSKI KOTIČEK)
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PROGRAM INFORMATIVNEGA DNE

9. 2. 2018
09.00 / 15.00 Skupni del – športna dvorana

10.00 / 16.00 Predstavitev dejavnosti po šoli

10.45 / 16.45 Predstavitev športnih oddelkov – učilnica 2L4 

10.45 / 16.45 Predstavitev oddelkov mednarodne mature – učilnica 2L2

 

10. 2. 2018
09.00 Skupni del – športna dvorana

10.00 Predstavitev dejavnosti po šoli

10.45 Predstavitev športnih oddelkov – učilnica 2L4

10.45 Predstavitev oddelkov mednarodne mature – učilnica 2L2

PETEK, 

SOBOTA, 

VSE INFORMACIJE o šoli in informativnem dnevu 
najdete od 12. 2. 2018 na šolski spletni strani
www.druga.si ali  
www.facebook.com/solakiodprevsavrata oz.  
II. gimnazija Maribor (uradna stran),  
www.facebook.com/gremnadrugo.


