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Ustvarjalnost posameznika predstavlja v današnjem hitro spreminjajočem se času 
ključni pogoj za uspeh in uveljavljanje v življenju. Vsak izmed nas ima prirojen kakšen 
ustvarjalni potencial, le odkriti in razviti ga je treba. Številne ustvarjalne potenciale 
lahko odkrijemo pri pouku, druge le izven pouka - žal velikokrat ostanejo neodkriti. 
Vloga šole je pri tem lahko odločujoča.
II. gimnazija Maribor je zaradi pomembnosti ustvarjalnosti posebno pozornost 
posvetila odkrivanju in razvijanju ustvarjalnosti izven pouka z vzpostavitvijo sistema 
izvenšolskih dejavnosti pod nazivom DrugaDruga. Lahko govorimo skoraj o šoli v 
šoli, saj 'Prva Druga' predstavlja reden program šole, ki poteka v obliki klasičnega 
pouka.
V DrugaDrugi poteka preko 70 različnih dejavnosti z vseh področij ustvarjalnosti, v 
aktivnosti je vključena že več kot polovica dijakov. Številni med njimi so v DrugiDrugi 
našli svojo poklicno usmeritev, ki je brez DrugaDruge ne bi nikoli odkrili. 
Izvajanje tako obširnega programa zahteva precejšnja finančna sredstva. Pri tem 
imajo odločilno vlogo sredstva, ki jih v obliki prostovoljnega prispevka zagotavljajo 
starši, sponzorji in sredstva, pridobljena na razpisih. Brez teh sredstev DrugaDruga 
ne bi mogla potekati v takem obsegu. Vsem iskrena hvala!
Velika zasluga za uspešno in razpoznavno DrugaDrugo gre učiteljem in zunanjim 
mentorjem, ki veliko časa in energije posvečajo delu v dejavnostih. 
Upamo, da bomo kljub težkim časom uspeli DrugaDrugo razvijati tudi v prihodnje 
in s tem omogočati razvoj ustvarjalnosti, ki je eden osnovnih pogojev uspešne in 
zadovoljne družbe.
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SAŠA MIKIĆ, spec., prof.,

koordinator projekta DrugaDruga

Izvenšolske dejavnosti so ena izmed najbolj prepoznavnih značilnosti II. gimnazije 
Maribor. Nekatere razvijamo in spodbujamo že več kot dve desetletji (English student 
theatre, Borec, literarna delavnica, prostovoljstvo itd.). Aktivnosti in dejavnosti so 
vključene v projekt, imenovan DrugaDruga. V okviru tega projekta delujejo krožki, 
dejavnosti, prireditve ter tekmovanja, kjer lahko dijaki pridobivajo znanja na 
področjih, ki jih zanimajo, in tako razvijajo svojo ustvarjalnost.
V šolskem letu 2017/2018 se je v okviru projekta izvajalo 78 dejavnosti, teh pa se 
je aktivno udeležilo in v njih sodelovalo 3.407 dijakov. 193 notranjih in zunanjih 
mentorjev je v vseh aktivnostih opravilo 9440 ur dodatnega dela z mladimi na  2.669 
srečanjih in aktivnostih.
Programi, projekti in dejavnosti ter njihova uspešnost so obširno predstavljeni 
v brošuri Izvenšolske dejavnosti v šolskem letu 2017/2018, ki jo izdamo v 
septembru, objavljena pa je tudi na šolski spletni strani (www.druga.si). V brošuri pa 
predstavljamo tudi druge aktivnosti na šoli, kot so jezikovni tečaji in mednarodne 
izmenjave.

3

Poročilo koordinatorja projekta

Šo
la

, k
i o

dp
re

 v
sa

 v
ra

ta



4

II. GIMNAZIJA MARIBOR

Šo
la

, k
i o

dp
re

 v
sa

 v
ra

ta

ff MentorICA: JASNA SUKIČ

ff Št. srečAnj, Št. ur: 10, 20

ff Št. udeleženCev:  
74 dijakov iz 1. in 2.letnikov

ANGLEŠKO BRALNO TEKMOVANJE 
BOOKWORMS

V šol. letu 2017/2018 se je kar 74 dijakov iz 1. in 2. letnikov udeležilo angleškega bralnega 
tekmovanja Bookworms 2018. 
Dijaki so prebrali tri predpisane knjige, rešili spletne vprašalnike za vsako prebrano knjigo 
in se potegovali za lepe nagrade. 
Čas tekmovanja si dijaki izberejo sami, saj lahko tekmujejo od novembra do marca. 
Tekmovanje v celoti poteka prek spleta; ob prijavi dijaki/dijakinje dobijo kode, s katerimi 
dostopajo do spletnih vprašalnikov, preprosto in hitro. S pomočjo mentorice književna 
dela tudi analizirajo in tako utrjujejo različne jezikovne spretnosti: bralno razumevanje, 
slušno razumevanje, poznavanje in rabo jezika ter ustno izražanje.
Cilji in namen sodelovanja pri bralnem tekmovanju Bookworms so predvsem širjenje 
in poglabljanje znanja angleškega jezika, spoznavanje književnosti angleško govorečih 
narodov v izvirniku, privzgojiti mladim pozitiven odnos do knjige in branja na sploh.
In, dragi dijaki in dijakinje, ne pozabite: »Reading is dreaming with open eyes.« And always 
read a lot and dream big! : )
In medtem ko to počnete, lahko osvojite tudi glavno nagrado: izlet v London. 

ff oCenA uspeŠnostI 
Osvojili smo 56 zlatih priznanj, 13 srebrnih priznanj in 3 bronasta priznanja. 
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II. GIMNAZIJA MARIBOR

ŠOLSKI ČASOPIS BOREC
ff MentorjA:  

TONI KLIS, ALENKA MIKLAVC

ff Št. srečAnj, Št. ur: 10, 270

ff Št. udeleženCev: 30

V letu 2017/18 je Borec pod uredniško taktirko Helene Ponudič izdal 4 redne številke z 
naklado po 200 izvodov. Prav tako je v februarju izšla posebna številka: Info Borec za 
potrebe informativnega dne na naši šoli. Za vsako številko je pisalo okoli 30 dijakov – 
novinarjev od 1. do 4. letnika. S pisci smo se za vsako številko dobili po dvakrat, med 
nastajanjem vsake številke pa smo bili seveda ves čas v stiku tudi preko elektronske 
pošte in družabnih omrežij. Vsi tiskani izvodi so v celoti pošli. V času ko tiskani mediji 
izgubljajo veljavo, je to izjemen dosežek, še toliko bolj občudovanja vredno pa je, da na 
II. gimnaziji Maribor šolski časopis deluje že 25 let in na leto izda toliko zgodb, reportaž, 
kritik in mnenjskih člankov v tiskani obliki. Borec piše o dogajanju na šoli; trudimo se, da 
bi poročali o prav vseh pomembnejših dogodkih na šoli, čeprav to zaradi izjemne količine 
dogajanja, prireditev in projektov na šoli ni vedno mogoče. Z Borcem tako spoznavamo 
šolsko dogajanje, kritične poglede na šolo in odzive na dogodke na šoli. Posebej se 
trudimo, da imajo prispevki tisto značilno dijaško iskrivost in ostrino, ki je v odraslih letih 
na takšen poseben način ne zmoremo več, in da tako ponujajo tudi povratno informacijo 
učiteljem in snovalcem šolskega dogajanja. Letos smo dejavnost obogatili še z dvema 
delavnicama v časopisni hiši Večer in dogovorom o počitniški praksi pri časniku Večer.

ff oCenA uspeŠnostI 
Uspešno.
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ff MentorjA: ANDREJA MIKLUŠ, 
TILEN MARKELJ (zunanji sodelavec, trener)

ff Št. srečAnj, Št. ur: 4 srednješolski 
turnirji na državni ravni, 3 mednarodni 
srednješolski turnirji, 1 debatni vikend, 32 
srečanj po cca. 2 uri; 460 ur

ff Št. udeleženCev: 18

ff Št. nAdArjenIh dIjAkov 11

DEBATNI KLUB II. GIMNAZIJA

V okviru Debatnega kluba II. gimnazije so se dijaki srečevali enkrat tedensko po 2 ali 3 ure. 
Pred turnirji, ki so načeloma enkrat mesečno, so bila srečanja pogostejša in daljša. 
Že od začetka imamo navado, da izkušenejši debaterji uvajajo mlajše – jim svetujejo pri 
pripravah in izvedbi debat. Srečanja je moderiral in vodil tudi Tilen Markelj, trener naših 
debaterjev.
Razloge za svojo predanost debati dijaki le s težavo opišejo, večinoma pa pravijo, da je to 
življenjski slog. Poleg tega da so po nekaj letih že pravi stari mački v javnem nastopanju 
v slovenskem in angleškem jeziku, znajo sprejemati nasprotna mnenja in argumente, so 
vešči natančnih metod raziskovanja iz različnih virov in sposobni karseda hitro iskati nove 
ideje ter odgovarjati nanje, hkrati pa se pri vsem tem zabavajo in spoznavajo sorodne duše 
z drugih slovenskih in tujih srednjih šol. Z udeležbo v klubu postajajo odgovorni misleči 
svetovljani, ki bodo morda nekoč tako kot marsikateri debater čez lužo postali veliki na 
področjih, ki premikajo gore in obračajo svet.
Letos smo se udeležili 4 srednješolskih turnirjev na državni ravni, ki so potekali na 
Gimnaziji Bežigrad, II. gimnaziji Maribor, Gimnaziji Litija in Gimnaziji Ledina. Prav 
tako smo se udeležili 2 srednješolskih mednarodnih turnirjev v Zagrebu in Ljutomeru, 2 
ekipi pa julija odpotujeta tudi na mednarodni turnir v Prago. V mesecu maju smo izvedli 
debatni vikend, na katerem so se v okviru delavnic in moderirane debate dijaki pripravljali 
na turnir v Pragi.
Debatni klub II. gimnazije že nekaj let sodi med najboljše slovenske klube, zato se 
nekaj naših dijakov vsako leto uspe kvalificirati v slovensko debatno ekipo za svetovno 
prvenstvo. Letos sta v nacionalni ekipi Sara Brdnik in Lucija Ivanuša, Staša Kučer in Sara 
Brdnik pa sta se uvrstili tudi na debatni turnir na Oxfordu.
Ker je naš cilj udeležba na večjih mednarodnih turnirjih, kjer je konkurenca večja in 
so debate kakovostnejše in zanimivejše, debatiramo v angleščini, čeprav se zadnja leta 
udeležujemo tudi turnirjev v slovenščini.

ff oCenA uspeŠnostI:
Glede na dosežene rezultate debatno leto ocenjujem kot uspešno. 

ff dejAvnost je vključenA v projekt rAst 
(rAzvojno sredIŠče tAlentov): Projekt RaST sofinancirata 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

ff trAjAnje sofInAnCIrAnjA Iz projektA rAst: 3. 1.–20. 7. 2018
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ff Mentor: MATEVŽ RUDL

ff Št. srečAnj, Št. ur: 40, 200

ff Št. udeleženCev: 5

DRUGI FOTOKLUB

Dejavnost Drugega fotokluba sestavlja beleženje dogajanja na šoli. S teorijskimi vidiki 
fotografije, npr. s funkcijo zaslonke, zaklopnega časa ali goriščne razdalje objektiva, se 
srečujemo neposredno v praksi fotografiranja. Z dejanskim fotografiranjem in ne le s 
teorijsko uporabo fotoaparata se najučinkoviteje oblikuje izostreno oko fotografa.
Drugi fotoklub se lahko pohvali, da na šoli ni prireditve, srečanja in obšolskega dogodka, 
ki ga fotografi ne bi dokumentirali. To dokazuje šolska spletna stran, kjer so v Utrinkih 
zbrani in v fotografskih slikah ohranjeni vsi dogodki, ki so se zvrstili med šolskim letom. 
Nemogoče je našteti vse fotografirane prireditve, omenjene bodo le najbolj izstopajoče. 
Fotografi so bili prisotni na predstavah EST in v fotografski objektiv lovili čarobnost 
vzdušja, ki ga pričarajo nastopajoči v muzikalu Sen kresne noči. Za to predstavo smo 
naredili tudi fotografije za gledališki list. Upodobili smo napetost sveta človeških čustev, ki 
jo je v svoji gledališki predstavi uprizorila gledališka skupina Gnosis. Bili smo na koncertih 
Drug'orkestra in prikazali pestrost glasbenega ustvarjanja dijakov. S fotoaparati smo 
bili prisotni še na številnih dogodkih od glasbenega pogovora s člani skupine Happy Ol’ 
Wiesel, prikaza filmske produkcije dijakov, Prešernove proslave, predavanj in kramljanja 
s posebej uspešnimi nekdanjimi drugogimnazijci do sprejema prvošolcev na začetku 
šolskega leta in podelitve ključev najuspešnejšim drugogimnazijcem na koncu leta. Če je 
bilo treba, je Drugi fotoklub poskrbel za spominski posnetek na podelitvi diplom dijakom 
Mednarodne mature ali ravnateljevem sprejemu dijakov, ki so sodelovali na mednarodnih 
tekmovanjih. Skratka, v preteklem šolskem letu se je na šoli zvrstila nepregledna vrsta 
dogodkov, s tem pa tudi veliko priložnosti za potrjevanje fotografskega znanja in potešitev 
fotografske strasti.

ff oCenA uspeŠnostI 
Dejavnost Drugega fotokluba ocenjujem kot zelo uspešno. To potrjujejo objave na šolski 
spletni strani.
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ff MentorjI:  
ALEKSANDER ČONČ, vodja, dirigent in 
avtor aranžmajev, NIKO SAJKO, dirigent 
in avtor aranžmajev, VESNA HOJNIK, 
koordinatorica

ff Št. srečAnj, Št. ur: 33, 160

ff Št. udeleženCev: 38

ff Št. nAdArjenIh dIjAkov:

DRUG'ORKESTER

Orkester se je letos preizkusil v filmskem programu. Tokrat smo poslušalce očarali tudi 
z glasbo iz risank, kot so Palček David, Baltazar, Vlakec Tomaž, Popaj in A je to. Publiki 
smo predstavili tudi dva jazz standarda, ki se kot glavni temi pojavljata v filmu Children 
of Sanchez in seriji Take Five. Šolsko leto smo zaključili z gostovanjem na Ohridu v 
Makedoniji, kjer smo se predstavili na festivalu Slovenija na Ohridu 2018. Člani orkestra 
so se prvič soočili s korakanjem med igranjem.

ff oCenA uspeŠnostI 
Orkester je uspešno izpeljal koncerte in prvo gostovanje. Člani orkestra so se uspešno 
prvič soočili s korakanjem, ki ga izvajajo t. i. »marching bandi«.

ff dejAvnost je vključenA v projekt rAst 
(rAzvojno sredIŠče tAlentov): Projekt RaST sofinancirata 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

ff trAjAnje sofInAnCIrAnjA Iz projektA rAst: 3. 1.–31. 8. 2018



9

Šo
la

, k
i o

dp
re

 v
sa

 v
ra

ta
II. GIMNAZIJA MARIBOR

ff MentorICA: PETRA ČEH

ff Št. srečAnj, Št. ur:  
Po dogovoru, 50

ff Št. udeleženCev: 50

DRUGA GALERIJA

Strokovna umetnostnozgodovinska ekskurzija v Benetke in Bologno 
Umetnostnozgodovinska ekskurzija poteka vsako leto, praviloma vedno v nove še 
neraziskane pokrajine, zato so tisti dijaki, ki jih zgodovina in umetnost še posebej 
zanimata, 6. in 7. aprila 2018 obiskali Benetke in Bologno. Kot je v navadi, smo tudi tokrat 
pokukali tudi v notranjščino in se tako poglobili v nekatere izmed mnogih znamenitosti 
obeh mest. 
V Benetkah smo si ogledali najveličastnejše spomenike – tako tiste, turistično obljudene, 
kot tudi tiste malce bolj skrite, a zato nič manj čudovite. Doževo palačo, Markovo cerkev in 
še nekatere druge znamenitosti smo si ogledali tudi od znotraj in se tako pobližje seznanili 
z njihovo zgodovinsko vrednostjo. 
Naslednji dan v Bologni nas je navdihnil bližnji hrib San Lucca, v centru mesta pa 
smo si ogledali nekaj najpomembnejših znamenitosti, med drugim tudi univerzo in 
Muzej znanosti, ki nam je postregel s prenekatero zanimivostjo in novostjo. Ena izmed 
pomembnih znamenitosti v Bologni je kajpada tudi hrana, špageti po bolonjsko so bili 
zato skorajda obvezni. Da smo zaključili v stilu 'dolce vita', smo pred odhodom domov 
obiskali še muzej 'gelata' – tega posebno dobrega italijanskega sladoleda. Med vodenjem 
smo izvedeli, da so sladoled poznali že Egipčani in ga izdelovali kar iz snega in ledu. 
Ogled Restavratorskega centra in Zavoda za varovanje kulturne dediščine OE Maribor 
Obisk Zavoda za varovanje kulturne dediščine je priložnost, da dijaki lahko v praksi 
spoznajo, kako je treba rokovati z umetninami iz različnih materialov in kako jih je treba 
hraniti. Dijaki so spoznali potek dneva arheologa na terenu in kako najdeni predmeti na 
koncu pridejo v muzej. Zanimivo je bilo slišati tudi o izbiranju barv za fasade stavb. Dijaki 
so na koncu sami poskusili lomiti tesere za mozaik in kaj kmalu ugotovili, da je za to treba 
veliko moči in dobre volje. 

ff oCenA uspeŠnostI 
Zelo uspešno.
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ff MentorjA:  
DRAGO MEGLIČ, JANI KANCLER

ff Št. srečAnj, Št. ur: 40, 150

ff Št. udeleženCev: 16

ŠOLSKA GLEDALIŠKA SKUPINA 
DRUGA SCENA

Šolska gledališka skupina Druga scena je v šolskem letu 2017/18 uprizorila dramo Saloma 
po literarni predlogi Oscarja Wilda.
Delo se je pričelo že oktobra 2017, ko je bila opravljena avdicija za izbor igralcev, končalo 
pa ob začetku maja 2018, ko je bila na sporedu še zadnja predstava. V njej je sodelovalo 12 
igralk oz. igralcev, tem pa so bili v veliko pomoč tudi tehniki EST, ki so skrbeli ta tehnično 
izvedbo predstav, ter različni drugi dijaki šole, ki so oblikovali grafično, likovno in 
glasbeno podobo predstave.
Igralci so v med nastajanjem predstave prešli vse faze gledališkega dogodka; po samostojni 
interpretaciji gledališke predloge so se začele bralne vaje, tem pa so sledile še vaje za 
dihanje in izgovor, nebesedno govorico in gibanje na odru ter vaje aranžirke. Igralci so 
dejavno sodelovali tudi pri ostalih prvinah, tj. sooblikovali scenografijo, kostumografijo, 
plakate, gledališke liste in vstopnice, poskrbeli pa so tudi za rekvizite in za zvok. 
Gledališka predstava je bila premierno uprizorjena v drugi polovici aprila in bila nato še 
petkrat uspešno ponovljena. 

ff oCenA uspeŠnostI 
Predstava je bila izjemno uspešna in odmevna, še posebej pa je pomembno, da sta jo 
režijsko izvedla dijaka in glavna igralca Ajda Kleindienst ter Aljaž Emeršič. 
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ff Mentor: PATRIK REK

ff Št. srečAnj, Št. ur: 50, 100

ff Št. udeleženCev: 20

DRUGA TV

Druga TV zajema video- in fotoreportaže vseh šolskih dogodkov in različna izobraževanja 
na področju fotografije in videoprodukcije.
Z videoposnetki smo v šolskem letu pokrili več najpomembnejših šolskih dogodkov, 
s fotografijami pa vse dogodke. Dijaki se aktivno vključujejo v vsa področja krožka – 
od fotografiranja, snemanja, do novinarstva ter tudi montaže. Na srečanjih skupaj 
predebatiramo vsa vprašanja in morebitne napake ter se dogovorimo za razdelitev dela.
S kakovostno strojno in programsko opremo, ki jo šola premore, je dijakom omogočeno 
nemoteno delo in učenje na področju multimedije. Naša oprema zajema od sodobnega 
fotoaparata do dodatne opreme, ki služi za osvetlitev in višanje kakovosti fotografij 
ter posnetkov. Uporabljamo najsodobnejši in najkakovostnejši komplet programske 
opreme Adobe, ki v kombinaciji s hitrim multimedijskim računalnikom dijakom omogoča 
brezskrbno in hitro učenje. 
Izvedli smo tudi več intervjujev, med drugim tudi v zadnjih letih s skupinami Tabu, 
Siddharta in Dan D, ki so nastopile na šoli.
Da je vzdušje v krožku kar se da sproščeno, poskrbi tudi dejstvo, da krožek vodijo dijaki. 
Z odhodom mentorja s šole se je namreč spremenila organizacija, saj je vodstvo krožka 
predano najizkušenejšim dijakom.
Izvedli smo tudi strokovno ekskurzijo na FERI, kjer so dijaki spoznali studijsko snemalno 
opremo in pripravili lastno oddajo v živo, s čimer so se seznanili tudi s televizijsko 
produkcijo.

ff oCenA uspeŠnostI 
Na fotografskem področju smo pokrili vse dogodke, z videom pa najpomembnejše 
dogodke, tako da je uspešnost visoka. Ob tem smo uspešno uvedli tudi nove novinarje 
in nekaj dijakov prvih letnikov, kar je vzpodbudna novica za prihodnje leto, ko je treba 
začeti z iskanjem novih dijakov že na začetku šolskega leta. Ob tem je bila uspešna tudi 
strokovna ekskurzija, ki jo bomo poskušali ponoviti tudi prihodnje leto.
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ff MentorjA:  
IVAN LORENČIČ, ALMA R. SELIMOVIĆ

ff Št. srečAnj, Št. ur: 12, 6

ff Št. udeleženCev: 190

DRUGAJANJE

Letošnje Drugajanje je nadaljevalo svoje osnovno poslanstvo seznanjanja mladih z 
drugačnimi načini umetnosti, s katerimi se vedno poredkeje srečujejo. Predstave, ki jih 
je prineslo letošnje Drugajanje, so predstavljale izziv ne samo za izvajalce, ampak tudi 
za mlade gledalce. Letošnje predstave so omogočile vstop v virtualen svet, ki pa ga z 
gledanjem predstav ustvarimo sami in v njem ostanemo do konca predstave. 
Izvedene so bile naslednje predstave;

ff Ponedeljek, 27. november 2017, ob 19.00, Amfiteater II. gimnazije
EnKnapGroup&Nature Theater of Oklahoma: Zasledovalci sreče, Slovenija, ZDA

ff Torek, 28. november 2017, ob 17.00 in 19.00, Železniška postaja
Rima Najdi: Think much. Cry much. Nemčija, Libanon

ff Sreda, 29. november 2017, ob 16.00, 18.00 in 20.00, Narodni dom
Mare Bulc: Prva altruistična predstava, Slovenija

ff Četrtek, 30. 11. 2017
Andra Aaloe&Flo Kasearu: Kostumska drama: mestna patrulja Maribor/Costume drama: 
City Patrol Maribor, Estonija

ff oCenA uspeŠnostI 
Letošnje Drugajanje je bilo zelo uspešno, kar je posledica dobre priprave dijakov na 
predstave in dobrega izbora predstav.



13

Šo
la

, k
i o

dp
re

 v
sa

 v
ra

ta
II. GIMNAZIJA MARIBOR

ff MentorjI:  
SANJA CVAR, ANITA MUSTAČ, DARJA 
KRAVANJA, BARBARA BEDENIK, TANJA 
FAJMUT, LEONIDA SERDINŠEK GRIČNIK

ff Št. srečAnj, Št. ur: 24, 500

ff Št. udeleženCev: 100

EKOLOŠKA SKUPINA 
II. GIMNAZIJE MARIBOR

Aktivni smo v mednarodnem projektu Mladinski parlament Alpske konvencije (YPAC), 
katerega cilj je ozaveščanje dijakov in širše javnosti o vplivih človeka na okolje v alpskem 
prostoru in o prizadevanjih za trajnostni razvoj. 
Letošnji YPAC je potekal na II. gimnaziji Maribor, in sicer od 19. do 24. 3. 2018. Sodelovalo 
je 10 delegacij iz Avstrije, Francije, Italije, Liechtensteina, Nemčije, Švice in Slovenije. 
Vodilna tema je bila Ohranjanje tal, komiteji pa so proučevali probleme kmetijstva, 
prostorskega načrtovanja na podeželju in v urbanih področjih ter obvladovanja naravnih 
nesreč. Ekipa naših učiteljev in dijakov se je odlično izkazala, tako v organizaciji kot tudi 
pri delu v komitejih. Aktivnosti so predstavljali na spletni strani YPAC, spletni strani šole, 
radiu, v časopisih in v Mestnem svetu MOM.
Tradicionalne so delavnice Zdravo z Drugo, v kateri dijaki s peko peciva v šoli sodelujejo v 
dobrodelni akciji in obenem uživajo v preizkušanju novih receptov za zanimive jedi. 
Izvedli smo šolsko tekmovanje v Ekokvizu. Trije najbolje uvrščeni dijaki so se udeležili 
državnega tekmovanja in dosegli eno srebrno in eno bronasto priznanje.
Mentorice smo spodbudile dijake k raziskovalnemu delu. Nastale so kar tri kakovostne 
naloge s področja varstva okolja, s katerimi so dijaki dosegli zlato in dve srebrni priznanji 
na natečaju Mladi za napredek Maribora, se uvrstili na državno tekmovanje in dosegli dve 
srebrni in eno bronasto priznanje.

ff oCenA uspeŠnostI 
Na našo ekipo YPAC ter na naše raziskovalce smo ponosni. Veseli smo dobrega sodelovanja 
dijakov na delavnicah Zdravo z Drugo in njihove pripravljenosti pomagati na dobrodelnem 
sejmu z lastnimi izdelki.
Pogrešamo več samoiniciativnosti dijakov.

ff dejAvnost je vključenA v projekt rAst 
(rAzvojno sredIŠče tAlentov): Projekt RaST sofinancirata 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

ff trAjAnje sofInAnCIrAnjA Iz projektA rAst: 3. 1.–31. 3. 2018
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ff MentorjI:  
MAJA PIHLER STERMECKI (umetniški 
vodja programa, koordinator, koreografinja, 
asistentka režije, dramaturginja), MATJAŽ 
LATIN (režiser), VILIJEM BABIČ (zborovodja), 
IVAN LORENČIČ (producent), EMIL PEČNIK 
(lektor), JURE TACER, JANI KANCLER 
(vodja tehnike, scenograf), MIRA STRNAD 
(kostumografija), SEBASTIJAN DUH 
(produkcija matric), URBAN BERČIČ (svetlobni 
design), JAKA ŠTRUC (oblikovanje zvoka), 
TAMARA MITHANS (booking), JURE TACER 
(inspicient)

ff Št. srečAnj, Št. ur:  
Redne vaje: 80 režijskih, koreografskih in pevskih vaj. Intenzivne vaje: 25 režijskih, koreografskih 
in pevskih vaj. Število rednih predstav v Amfiteatru II.gimnazije Maribor (za OŠ in SŠ, za izven, 
za Spring Festival): 24 predstav. Gostovanja: Cankarjev dom Ljubljana: 6 predstav, Festival Lent: 
1 predstava. Redne vaje: 200 ur režijskih, koreografskih in pevskih vaj. Intenzivne vaje: 150 ur 
režijskih, koreografskih in pevskih vaj. Trajanje predstave: 2 h 30 min + 2 h 30 min predpriprave

ff Št. udeleženCev:  
37 igralcev, 35 članov tehnične ekipe

ENGLISH STUDENT THEATRE -  
MUZIKAL SEN KRESNE NOČI

Konec junija in v začetku julija ter tudi konec avgusta 2017 so potekale intenzivne priprave 
na novi muzikal Sen kresne noči. Od oktobra 2017 do aprila 2018 smo odigrali 31 predstav. 
Z muzikalom smo gostovali tudi v Linhartovi dvorani Cankarjevega Doma v Ljubljani (6 
predstav) in na velikem odru Festivala Lent. O MUZIKALU: Muzikal Sen kresne noči je glasbena 
predelava Shakespearove romantične komedije. Dogajanje je postavljeno v sodobno svetovno 
metropolo, kjer se veliki naftni mogotec in diktator Tezej pripravlja na poroko s Hipolito, 
kraljico še zadnjega domorodskega ljudstva ob izlivu reke Amazonke. Tegobe prve velike 
ljubezni preganjajo štiri mladostnike. Hermija je zaljubljena v Lisandra, Helena v Demetrija. 
Nenadoma se Demetrij ogreje za Hermijo, predvsem zaradi njenega nesramno bogatega očeta, 
mafijskega šefa Egeja, ki Demetrija naravnost obožuje in sili hčer v poroko z njim. Zato se 
Hermija in Lisander odločita za beg, prijateljica Helena pa njun načrt izda Demetriju, ki hoče 
nesojeno nevesto nazaj. Istočasno se prepir zaneti v vilinskem kraljestvu tropskega deževnega 
gozda, kjer se kralj Oberon in kraljica Titanija prepirata zaradi Oberonovega skoka čez plot in 
njegovega nezakonskega sinčka. Oberon naroči svojim pažem Spakcem, da začarajo Titanijo in 
tako se ta zaljubi v prvo bitje, ki ji križa pot, govorečega Osla. Oberonove čarovnije na kresno 
noč povzročijo pravo ljubezensko zmešnjavo. Pobeglim zaljubljencem in vilinski kraljici se v 
tropskem deževnem gozdu pridružijo še amaterski igralci, ki pripravljajo poročni program. Na 
koncu se vse uredi. Mladostniki so poparčkani, Titanija in Oberon se pobotata, Tezej pa dovoli 
Hipoliti, da se vrne k svojim Amazonkam.

ff oCenA uspeŠnostI
Sezona 2017 /2018 je bila zelo uspešna, novi muzikal Sen kresne noči je zelo dobro sprejet 
pri vseh starostnih skupinah. Vse igrane predstave so bile v veliki večini razprodane. Prvič 
smo izvedli gostovanje muzikala v Cankarjevem domu že v prvi igralni sezoni, dva meseca po 
premierni uprizoritvi, kar se je izkazalo za zelo dobro odločitev, saj je bil muzikal prikazan v 
zelo kakovostni izvedbi, brez težav z igralsko zasedbo. Vseh šest predstav je bilo zelo dobro 
obiskanih, nekatere so bile tudi razprodane. Tudi gostovanje na Festivalu Lent ocenjujemo za 
zelo uspešno. Predstavo na velikem odru si je ogledalo približno 1600 ljudi. Šolska tehnična 
ekipa je pod vodstvom Jureta Tacerja pripravila brezhibne tehnične pogoje za izvedbo vrhunske 
predstave. Predstava se je zaradi narave odra in festivala izvajala brez premora in brez sprednje 
zavese, vendar so vse spremembe potekale brez težav. V septembru nas čaka gostovanje v 
Narodnem gledališču Sarajevo v v sklopu festivala Juventafest, kjer bo muzikal Sen kresne noči 
uprizorjen na odprtju festivala.
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ff MentorICA:  
NATAŠA PREGLAU BORKO

ff Št. srečAnj, Št. ur:  
Vsakodnevno urejanje, cca. 250 ur

ff Št. udeleženCev:  
Dijaki preko e-pošte pošiljajo gradivo za 
objavo.

FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, 
ŠOLSKA SPLETNA STRAN

Instagram postaja po odzivih naše najuspešnejše omrežje, vsaka objava ima povprečno 
130 všečkov, vse objave enega tedna so vidne približno 20.000-krat, kar je enako dosegu na 
omrežju Facebook. 
Imamo 1354 sledilcev in 728 objav.
Facebook ima skoraj 4.000 sledilcev.
Naši posnetki na YouTubu imajo čez 120.000 ogledov in 165 naročnikov. 
Spletna stran je najkoristnejši vir šolskih informacij, trudimo se, da so vsi dogodki in 
novice objavljene takoj, prav tako se zavedamo pomembnosti posodabljanja, zato skrbimo 
tudi za to.
Naše najuspešnejše objave 2017/2018

ff INSTAGRAM: fotografija profesorja Tonija Klisa – 419 všečkov (objavljeno 11. aprila 
2018)

ff FACEBOOK: fotografija individualne pustne maske – 386 všečkov (objavljeno 13. 
februarja 2018)

ff YOUTUBE: najbolje gledan posnetek je video Zale Kralj, ki je imela z Gašperjem 
Šantlom 3. februarja 2018 v Amfiteatru II. gimnazije samostojen koncert – 3.321 
ogledov (objavljeno 3. februarja 2018)

ff oCenA uspeŠnostI
Virtualni šolski svet je glede na odzive in potrebe nujen, zato se moramo truditi za 
ažurnost, pestrost in živost vsebin.



16

II. GIMNAZIJA MARIBOR

Šo
la

, k
i o

dp
re

 v
sa

 v
ra

ta

ff MentorICA: KARMEN KAUČIČ

ff Št. srečAnj, Št. ur: 20, 40

ff Št. udeleženCev: 35

FRANCOSKA BRALNA ZNAČKA

Od oktobra 2015 smo z dijaki (posebej 1., 2. letniki in 3., 4. letniki) v okviru bralne značke 
obravnavali knjižice, predpisane za bralno značko (Le rat de bibliothèque). Bralno značko 
smo imeli enkrat tedensko po 2 uri. Z dijaki 1. in 2. letnikov smo letos brali deli Le Tour de 
Jean in La Barbe bleue et autre contes, z dijaki 3. in 4. letnikov pa 20 000 lieues sous les 
mers in La terre est ronde. 
Nekateri dijaki so si kupili svoje knjižice, drugi so si jih sposodili v šolski knjižnici. S 
pomočjo sodelovanja v Le rat de bibliothèque prispevamo tudi k širjenju nabora knjig v 
francoščini na šolskih policah v naši knjižnici.
Na naših srečanjih spodbujamo bralno kulturo, in sicer: 
razvijamo jezikovne kompetence (predvsem bralno razumevanje francoščine);
zainteresiranim dijakov nudimo dodatno aktivnost za doseganje višje ravni znanja;
pripravljamo se na tekmovanje, ki je bilo letos aprila.

ff oCenA uspeŠnostI
Bralno značko iz francoščine so dijaki zelo dobro sprejeli in se je vestno udeleževali. 
Ocenjujem jo kot zelo uspešno, saj dijake dodatno motivira k branju francoske 
književnosti in odkrivanju francoske ter frankofonske kulture.
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ff MentorICA:  
MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ

ff Št. srečAnj, Št. ur: 20, 40

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

FRANCOSKI KLUB

Na začetku šolskega leta smo naša srečanja začeli z odkrivanjem zgodovine filmske glasbe. 
Dogodek je sponzoriral Francoski inštitut v Sloveniji.
Letos smo nadaljevali projekt Francophonie à travers les continents (Frankofonija na 
vseh kontinentih), ki ga je osnoval in podprl Zavod RS za šolstvo. Znotraj tega projekta 
smo odkrivali države, v katerih se francoski jezik govori in razvija.
Letos smo odkrili Tunizijo, natančneje:

ff geografski položaj: živalstvo in rastlinstvo;
ff glasbo: glasbila, različne glasbene žanre, tradicionalne plese; 
ff jezik: poezijo, samostalnike, pisatelje;
ff tradicijo: barantanje, napitnino, način vožnje;
ff kulinariko: dijaki so pripravili specialitete iz Tunizije za Dan frankofonije v Celju (22. 
marca 2018).

Učili smo se prek vprašanj in ustreznih odgovorov. Na naših srečanjih smo izoblikovali 
vsebino, prikazano na t. i. Dnevu frankofonije v Celju.
Pri 'gastronomie' smo odkrili različne regijske slaščice iz Francije. Organizirali smo 
poseben dogodek, imenovan 'Macaron d'or' v sodelovanju s Francoskim inštitutom v 
Sloveniji. Dijaki so pokazali svoje znanje v peki francoskih slaščic. Bili so odlični: Dora 
Mališ in Karla Topolko iz 3. e-razreda sta bili uvrščeni med deset najboljših mladih 
slovenskih slaščičarjev na nacionalni ravni.
Ob spoznavanju frankofonskih kultur udeleženci ozaveščajo in spoznavajo tudi svojo 
lastno. Ta glavni cilj smo dosegli na naših srečanjih. Na končni predstavitvi v okviru 
dogodka, imenovanega Praznik glasbe, je tudi publika z navdušenjem čestitala vsem 
sodelujočim.

ff oCenA uspeŠnostI 
Zelo uspešno.
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ff MentorICI:  
MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ, 
DEJA ŽUNKO

ff Št. srečAnj, Št. ur: 50, 150

ff Št. udeleženCev: 7

ff Št. nAdArjenIh dIjAkov: 4

FRANCOSKO GLEDALIŠČE

Glavni cilj je ustvariti kolektivno gledališko delo. Skupaj raziskujemo, zbiramo ideje, 
ustvarimo uprizoritveno predlogo in jo postavimo na oder. 
Pisanje besedila se prične z diskusijo o temah, ki dijake in dijakinje zanimajo. S pomočjo 
nevihte možganov zberemo vse ideje in izpostavimo eno, ki jo postopoma preizkušamo 
z diskusijo in z gledališkimi tehnikami. Tako počasi nastaja besedilo, ki ga potem 
dopolnjujemo, preoblikujemo, preizkušamo, popravljamo. Vse to delamo kot skupina, se 
podpiramo, gradimo iz svojih idej in jih skupaj oblikujemo v kreativno celoto.
Delo nadaljujemo s postavitvijo na oder ob pomoči raznovrstnih gledaliških vaj, pri 
katerih se ukvarjamo s telesom, z glasom, dihanjem, gibanjem po prostoru, s prezenco na 
odru ter stikom s publiko, prav tako pa tudi z režijo in s scenografijo uprizoritve.
Dijaki ob tem spoznavajo samega sebe, svoje talente, sposobnosti in meje, ki jih včasih 
tudi premagajo. Predvsem pa ves čas delujejo kot skupina, ki si pomaga, se podpira in 
skupaj ustvarja ter razvija. 
Sanje ... zmerom skrivnostne, skoraj čarobne ... V njih se lahko počutimo svobodne, z 
njimi raziskujemo svoje skrivnosti, svojo individualnost in svojo ustvarjalnost ... 
Kaj bi se zgodilo, če sanje ne bi več bile individualne, ampak umetna tvorba za mirno, 
konformistično življenje? In kaj bi vi naredili, če bi to odkrili? Ali bi imeli raje svobodno 
nepredvidljivo sanjanje ali popolne, vendar umetne sanje? Bi se bili pripravljeni boriti za 
lastno svobodo, ki vam odvzame ugodje popolnega, a umetnega življenja?
S tem vprašanjem smo se letos ukvarjali v skupini GTF, ko smo ustvarjali avtorsko 
uprizoritev z naslovom »Naše sanje?«. 

ff oCenA uspeŠnostI 
Odlično. Svoje delo bomo ponovno predstavili na začetku novega šolskega leta 2018−2019.

ff dejAvnost je vključenA v projekt rAst 
(rAzvojno sredIŠče tAlentov): Projekt RaST sofinancirata 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

ff trAjAnje sofInAnCIrAnjA Iz projektA rAst: 3. 1.–31. 5. 2018



19

Šo
la

, k
i o

dp
re

 v
sa

 v
ra

ta
II. GIMNAZIJA MARIBOR

ff Mentor: SVIT VURBERŠKI

ff Št. srečAnj, Št. ur: 41, 100

ff Št. udeleženCev: 7−12

GLEDALIŠKA ŠOLA  
II. GIMNAZIJE MARIBOR

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

ff oCenA uspeŠnostI 
Zopet smo pridobili 4 nove igralce. To je za delovanje enega najuspešnejših mladih 
gledališč v državi zelo pomembno. Manj razveseljivo je, da prihajajo v gledališko šolo le 
takrat, ko imajo čas, in da je težko za vse napraviti enako zahtevno gledališko izobrazbo. 
Naslednje leto moramo izboljšati kontinuiteto obiskov.
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ff MentorjI:  
SVIT VURBERŠKI, NADA STRNAD, 
JURE TACER

ff Št. srečAnj, Št. ur: 60, 300

ff Št. udeleženCev: 23

GLEDALIŠČE GNOSIS

Gnosis je v letošnjem šolskem letu uprizoril predstavo v adaptaciji Sarah Marn Ženko 
po motivih Franka Wedekinda Pomladno prebujanje. Z bralnimi vajami smo začeli 
septembra in predstavo premierno uprizorili 3. 3. 2018. Imeli smo 9 ponovitev, od tega 3 na 
gostovanjih na festivalu Transgeneracije v Cankarjevem domu, na področnem tekmovanju 
Vizije na Ptuju in na državnem festivalu Vizije v Novi Gorici, kjer smo prejeli vizionarja za 
najboljšo žensko vlogo (Sarah Marn Ženko). Predstava je bila med bolj uspešnimi in si jo 
je ogledalo približno 1500 gledalcev. Uveljavile so se štiri nove igralke, ki so kot debitantke 
odlično odigrale svoje zahtevne vloge.

ff oCenA uspeŠnostI 
Po festivalskih uspehih in uspehu pri publiki je to ena najuspešnejših predstav Gnosisa, 
če pa še uspe komu izmed igralcev skok na AGRFT, pa bomo absolutno uspešni. V 
izredno močni konkurenci (cca. 70 gledališč) nam je še naprej uspelo, da smo med tremi 
najuspešnejšimi slovenskimi gledališči mladih.

ff dejAvnost je vključenA v projekt rAst 
(rAzvojno sredIŠče tAlentov): Projekt RaST sofinancirata 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

ff trAjAnje sofInAnCIrAnjA Iz projektA rAst: 3. 1.–22. 5. 2018
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ff MentorICA: LEA SERDINŠEK GRIČNIK

ff Št. srečAnj, Št. ur: 14, 30

ff Št. udeleženCev: 10

KEMIJSKI KROŽEK

Kemija nas uči pestrosti življenja. Naučimo se spretnosti, natančnosti in varnega dela.
Izvajamo fizikalne in kemijske spremembe trdnih snovi, plinov in tekočin. Tu pa tam 
tudi kaj zagori in poči, kar ob določenih reakcijah tudi pričakujemo. Vedno pa ravnamo v 
skladu z varnostnimi predpisi.

ff oCenA uspeŠnostI 
Dijaki izboljšujejo kakovost znanja pri pouku kemije, saj se motivirajo pri delu v 
laboratoriju in vse znanje implicirajo v nadaljnjem življenju. 
Želeli bi si še več praktičnega dela, vendar smo omejeni glede na urnik in razpoložljivost 
laboratorija.

Likovna delavnica je skupnost mladih ustvarjalcev. Njen bistveni namen je razvijanje 
posameznikove ustvarjalnosti, doživljanje in razumevanje likovne umetnosti in 
ukvarjanje s sodobnimi likovnimi praksami. Dijaki se v delavnici srečajo s praktičnim 
likovnim ustvarjanjem in izražanjem. Uporabljajo različne materiale, orodja in postopke, 
s katerimi spoznavajo, doživljajo, razumejo in vrednotijo likovni svet ter svoja likovna 
dela predstavljajo na likovnih razstavah. V letošnjem letu smo raziskovali različne likovne 
motive, ob katerih smo razvijali posameznikovo ustvarjalnost in likovno doživljanje. Tako 
smo se srečali z delom po opazovanju (tihožitje), delom z literarno predlogo (mitološki 
motiv), različnimi sodobnimi pristopi v umetnosti (konceptualizem, fanzin, domišljijski 
planeti ...) ter samostojno izvedbo interpretacije pojma v treh likovnih področjih. Šolsko 
leto zaključujemo s pregledno razstavo likovnih del v šolskem razstavišču. 

ff oCenA uspeŠnostI 
Program ocenjujem kot uspešen.

ff MentorICA: NATALIJA R. ČRNČEC

ff Št. srečAnj, Št. ur: 25, 70

ff Št. udeleženCev: 34

LIKOVNA DELAVNICA
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ff MentorICA:  
DANICA KRIŽANIČ MÜLLER

ff Št. srečAnj, Št. ur: 35, 70

ff Št. udeleženCev: 17

ff Št. nAdArjenIh dIjAkov: 3

LITERARNA DELAVNICA

Delavnica je potekala vsak petek zvečer. Začenjali smo z branjem del avtorjev, ki niso 
v šolskem programu, v glavnem sodobnejših. Ustvarjalnemu branju je sledilo pisanje. 
Zaključili smo z branjem naših zapisov in s pogovorom o njih.
S prispevki smo sodelovali na dijaškem Prešernovem natečaju v februarju 2018, članica 
naše delavnice Lea Diana Dajčman je dobila drugo nagrado za literaturo.
Aprila 2018 smo izdali literarni zbornik II. gimnazije Maribor z naslovom Pesmi plešejo 
v parih, v katerem je s svojimi pesmimi in prozo sodelovalo dvanajst mladih avtorjev in 
avtoric. Zbornik je grafično oblikoval Sašo Domadenik, sliko na naslovnici in ilustracije pa 
je narisala Lara Rubin. 
Literarni zbornik smo 26. aprila 2018 tudi predstavili na literarnem večeru, ki ga je 
vodila Julija Koletnik. Predstavitev je bila ob sedmih zvečer v učilnici 2-D-4. Branje 
mladih pesnikov in pisateljev smo pospremili z glasbo: Katarina Kulovec nam je zaigrala 
na violino, na klavirju pa jo je spremljala Gabrijela Grabušnik. Večer smo zaključili z 
druženjem ob domačem pecivu.
4. aprila 2018 so pesmi naših dijakinj sestavljale vezno besedilo na letnem koncertu 
Mladinskega pevskega zbora II. gimnazije Maribor.
25. aprila 2018 smo opoldne že tradicionalno sodelovali na Srednješolskem literarno-
glasbenem maratonu na Grajskem trgu v Mariboru. Smo ena redkih srednjih šol, ki vsako 
leto v celoti nastopa z avtorsko poezijo in prozo.
Sodelovali smo tudi na srednješolskem natečaju za najboljši haiku v slovenskem jeziku 
(Gimnazija Vič Ljubljana). Avtorji oz. avtorice nagrajenih haikujev so bili: Julija Koletnik, Lara 
Šalamun, Matija Žižek, Monika Kos in Pia Zala Meden, V zborniku pa so bili objavljeni še haikuji 
Žive Švajncer, Glorie Kraker, Beti Frim, Hane Oštir, Aseja F. Pečlina in Laure Brdelak.
Vesna Muzek je s svojo pesmijo zmagala na literarnem natečaju društva Sinapsa.
Lea Diana Dajčman in Pia Zala Meden pa sta se uvrstili na regijsko srečanje mladih 
literatov Urška (JSKD).

ff oCenA uspeŠnostI 
Letos so bili naši dijaki med nagrajenci vseh literarnih natečajev, na katere smo se prijavili. 
Naši bivši dijaki in člani literarne delavnice pa se že vrsto let uveljavljajo kot uspešni 
avtorji, uredniki, esejisti, kritiki in prevajalci v slovenskem literarnem prostoru.

ff dejAvnost je vključenA v projekt rAst 
(rAzvojno sredIŠče tAlentov): Projekt RaST sofinancirata 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

ff trAjAnje sofInAnCIrAnjA Iz projektA rAst:  
12.1. 2018 do 25. 5. 2018
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ff MentorICA: BARBARA PEĆANAC

ff Št. srečAnj, Št. ur: 10, 20

ff Št. udeleženCev: 3 do 7

MATEMATIKA, 2. LETNIK

ff MentorICA: POLONCA KRIŽANIČ

ff Št. srečAnj, Št. ur: 15, 30

ff Št. udeleženCev: 7

MATEMATIČNI KROŽEK – 1. LETNIK

Pregledali smo teorijo in naloge iz tematskih sklopov:
ff linearne in nelinearne diofantske enačbe,
ff praštevila in sestavljena števila,
ff korenske enačbe,
ff geometrija,
ff naloge s tekmovanj. 

Priprav se je udeleževalo do sedem dijakov. Pokazali so precejšnjo mero sposobnosti 
povezovanja znanja, pridobljenega pri rednem pouku, z novimi vsebinami. Reševanja 
novih problemov so se lotevali z veliko mero vztrajnosti. 

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
3 zlata priznanja: Jan Genc, Lovro Verk, Staš Horvat, od tega ena nagrada - Jan Genc, ter 
8 srebrnih priznanj.

Matematični krožek za 1. letnik je potekal od novembra do aprila. V glavnem je 
krožek namenjen pripravam na šolsko in državno tekmovanje. Letos ga je obiskovalo 
le sedem navdušencev. Dijaki so dobili priložnost razvijati intuitivno mišljenje, se 
naučili uporabljati svoje znanje v zahtevnejših matematičnih izzivih ter se spopasti s 
tekmovalnimi nalogami. Dotaknili smo se področij, kot so geometrija, neenakosti, izrazi, 
Dirichletov princip, deljivost … Dijaki so tako razširili in poglobili znanje, ki so ga pridobili 
pri rednem pouku.

ff oCenA uspeŠnostI 
Gregor Boc, Luka Lonec in Rene Klement so prejemniki bronastih priznanj na šolskem 
tekmovanju. Na državnem tekmovanju je srebrno priznanje prejel Luka Lonec, zlato pa 
Gregor Boc in Lan Sevčnikar. Ta sta se tudi uvrstila v ekipo štirih dijakov, ki se bo udeležila 
mednarodnega tekmovanja Mathematical Grammar School Cup 2018 v Beogradu. 
Obiskovanje krožka zagotavlja večji uspeh na tekmovanju in menim, da so bili letos dijaki 
uspešni.
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ff Mentor: DAVID GAJSER

ff Št. srečAnj, Št. ur: 25, 50

ff Št. udeleženCev: 10

MATEMATIČNI KROŽEK ZA 3. IN 4. LETNIKE

Krožka za 3. in 4. letnike sta bila letos združena. Po uvodnih nalogah iz geometrije smo 
se posvetili predvsem polinomom. Najprej smo utrdili in nadgradili snov, ki je v učnem 
načrtu za gimnazije. Tako so lahko razlagi sledili tudi nekateri dijaki nižjih letnikov, ki so 
se odločili sodelovati pri krožku. Nato smo podrobneje obravnavali Cardanove formule in 
Ferrarijevo metodo ter se ustavili pri Vietovih formulah. Občasno smo rešili tudi kakšno 
nalogo, ki so jo predlagali dijaki sami in ni bila povezana s snovjo krožka. 
Od zimskih počitnic naprej smo še posebej pripravljali na matematično tekmovanje 
Kenguru ter matematično tekmovanje za Vegovo priznanje. Reševali smo naloge s starih 
tekmovanj in se pogovarjali o rešitvah ter idejah v ozadju.
Po državnem tekmovanju so Maja Farazin, Maša Galun, Jan Genc in Sašo Nikić, ki so bili 
vse leto redni udeleženci krožka, pomagali pri pripravi dijakov 1. letnika na tekmovanje 
MGSC v Beogradu. 

ff oCenA uspeŠnostI 
Krožek je bil zelo uspešen. Redni obiskovalci so napredovali v poznavanju matematičnih 
vsebin in sposobnosti reševanja matematičnih problemov, predvsem iz teorije polinomov. 
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ff MentorjA:  
VILJEM BABIČ, zborovodja, 
TARA SINKOVIČ, korepetitorica

ff Št. srečAnj, Št. ur: 55, 165

ff Št. udeleženCev: 52

ff Št. nAdArjenIh dIjAkov: 17

MLADINSKI PEVSKI ZBOR  
II. GIMNAZIJE MARIBOR

Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor je v šolskem letu 2017/18 dosegel zastavljene 
cilje in sezono uspešno zaključil. Pričela se je z vsakoletnimi septembrskimi avdicijami, 
na katerih smo pridobili nove pevce. Nadaljevali smo s študijem novega koncertnega in 
hkrati božično-novoletnega programa v mešani zasedbi in treh revijalnih skladb v dekliški 
zasedbi. V prazničnem času smo izpeljali štiri božično-novoletne koncerte ter do zadnjega 
sedeža napolnili Amfiteater Druge. V mesecu januarju smo izpeljali podaljšane vikend 
priprave in v celoti izpili koncertni program. 
V mesecu aprilu smo izpeljali celovečerni letni koncert v Kazinski dvorani SNG Maribor z 
naslovom »Pričakovanje«. Nepozaben je občutek stoječih aplavzov, ki povedo, da delamo 
dobro. V maju smo nastopili na občinski reviji mladinskih pevskih zborov v dvorani Union 
in se uvrstili na regijski nivo. Sezono smo zaključili s tremi nastopi; in sicer: nastopom 
na svečani podelitvi ključev II. gimnazije Maribor v dvorani Union, s proslavo ob dnevu 
državnosti v avli naše gimnazije in z nastopom na Art kampu Festivala Lent.

ff oCenA uspeŠnostI 
Pevsko sezono 2017/18 smo odlično izpeljali in z mnogimi nastopi vedno navdušili zbrane 
poslušalce. Letošnji letni koncert »Pričakovanje« nam bo ostal za vedno v spominu. 
Zbor se je neverjetno povezal in želimo si, da nas naslednja sezona popelje na novo 
mednarodno tekmovanje. Pevke in pevci, pridružite se nam. Viva la musica!

ff dejAvnost je vključenA v projekt rAst 
(rAzvojno sredIŠče tAlentov): Projekt RaST sofinancirata 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

ff trAjAnje sofInAnCIrAnjA Iz projektA rAst:  
3.1.2018 do 26.6.2018
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ff MentorICA: POLONA VEHOVAR

ff Št. srečAnj, Št. ur: 17, 35

ff Št. udeleženCev: 12

MUN – MODEL UNITED NATIONS

ff MentorICI:  
JASNA SUKIČ, POLONA VEHOVAR

ff Št. srečAnj, Št. ur: 17, 70

ff Št. udeleženCev: 19

MOJ LONDON

Pri dejavnosti MUN ali Model United Nations (simulacija zasedanja Organizacije 
združenih narodov) so se dijaki redno srečevali na tedenskih srečanjih ter se udeležili 
zasedanja parlamenta v Ljubljani in v Beogradu. Z več kot 150 dijaki s celega sveta so 
štirje naši dijaki v parlamentu v Beogradu zastopali državo in stališča države, ki jim je bila 
dodeljena. Seveda pa je druženje in izmenjava izkušenj z vrstniki zelo prijetna tudi izven 
parlamenta med večernimi aktivnostmi. 

ff oCenA uspeŠnostI: 4

Letos se je na aktivnost Moj London prijavilo 50 dijakov. Z izborom in objektivnimi 
kriteriji smo izbrali 19 dijakov, ki so se od oktobra do marca pripravljali na izlet. Letalsko 
vozovnico in namestitev smo izbrali skupaj, dijaki pa so sami pripravili program za ogled 
znamenitosti in muzejev, ki bi si jih radi ogledali. Prav tako so dijaki spoznali podzemno 
železnico in avtobusne linije ter prevoz od letališča do centra mesta. Z dijaki smo veliko 
videli, neizmerno uživali v mednarodnem utripu mesta, izlet pa je pripomogel tudi k večji 
samostojnosti dijakov v prestolnici, kakršna je London.

ff oCenA uspeŠnostI: 5
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ff MentorICA: TANJA FAJMUT

ff Št. srečAnj, Št. ur: 10, 20

ff Št. udeleženCev: 257

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA  
EPI LESEPREIS

Tekmovanje Epi bralnih značk poteka v več jezikih in je najbolj množično tekmovanje 
bralnih značk v Sloveniji. Letos je potekalo v tednu med 12. in 16. marcem 2018. Dijaki 1., 
2. in 3. letnikov so za tekmovanje nemške bralne značke Epi Lesepreis prebrali 2 knjigi, 
ki ju je določil organizator tekmovanja, DZS (Državne založbe Slovenije). Knjige so se 
glede na letnik med seboj razlikovale po zahtevnosti in obsegu. Dijaki so se lahko nato s 
profesorjem pogovorili o vsebini knjig. Na tekmovanju so dijaki rešili test, ki je preverjal 
razumevanje knjig. Dijaki so nato glede na osvojeno število točk dobili zlata in srebrna 
priznanja ali pa priznanje za sodelovanje. 
Nemška bralna značka dijakom približa nemško literaturo na nezahteven način in dijake 
motivira, da berejo v jeziku, ki se ga učijo. Tako razširijo in izboljšajo besedišče, osvojena 
priznanja pa jih lahko opogumijo, da še kdaj tudi sami posežejo po knjigah v nemškem 
jeziku. 

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
Tekmovanja se je udeležilo veliko število dijakov in bili so zelo uspešni. 

V sklopu nemškega krožka smo se tudi pripravljali za vodenje po mestu Mariboru. 
Obiskovali so ga dijaki 1. ,2. in 3.letnikov. Svoje znanje so že tudi uporabili, ko so dijake 
z gimnazije Moelln, s katerimi imamo večletno izmenjavo, popeljali po mestu in jim v 
nemščini predstavili znamenitosti.

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

ff MentorICA: ALENKA NOVAK

ff Št. srečAnj, Št. ur: 10, 10

ff Št. udeleženCev: 10

NEMŠKI KROŽEK
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ff Mentor:  
GORAZD BERANIČ S. in zunanji sodelavci

ff Št. srečAnj, Št. ur: 14, 120

ff Št. udeleženCev: 19

ff Št. nAdArjenIh dIjAkov: 14

PAZI, SNEMAMO! (FILMSKA PRODUKCIJA)

8. izdaja Filmske šole
Letošnja izvedba je ustvarila 4 kratke igrane filme: Idi se solit, drama, Emptied, drama, 
13/4, srhljivka, Ka te tučeš!?, politična satira. 
Projekcije: premiera 10. 5. 2018, več kot 200 ljudi, udeležba na 2 filmskih festivalih 
(Dififest, Videomanija).
Nagrade:

ff Nagrada strokovne žirije (Dififest 2017) – film Obljubim (lanska produkcija)
ff Posebna strokovna nagrada »Ne me sekirat« (Videomanija 2018) – film Lapsuz 
(lanska produkcija)

ff Prešernov natečaj (1. nagrada Lapsuz)
ff Prešernov natečaj (priznanje Obljubim)

ff oCenA uspeŠnostI
Nadpovprečna tehnična raven, opazno izboljšanje igre, ambicioznost filmov raste, celosten 
vtis – na ravni lanske produkcije.

ff dejAvnost je vključenA v projekt rAst 
(rAzvojno sredIŠče tAlentov): Projekt RaST sofinancirata 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

ff trAjAnje sofInAnCIrAnjA Iz projektA rAst:  
7. 4. do 11. 5. 2018
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ff MentorjI:  
IVAN LORENČIČ, MATEJA KRUMPAK, 
GORAZD BERANIČ SENEGAČNIK, PETRA 
ČEH, TONI KLIS, BORIS SVETEL, DRAGO 
MEGLIČ, DANICA KRIŽANIČ MÜLLER, 
MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ, 
SVIT VURBERŠKI

ff Št. srečAnj, Št. ur: 34, 80

ff Št. udeleženCev: OKROG 1800

POMLAD NA II. GIMNAZIJI MARIBOR

V času od 19. marca do 15. maja 2018 je potekala Pomlad na II. gimnaziji Maribor, s katero II. 
gimnazija Maribor že več let zaznamuje mariborski kulturni utrip. Gre za sklop gledaliških, 
plesnih, glasbenih, literarnih dogodkov in predavanj, ki so namenjeni dijakom, učiteljem, 
staršem in tudi širši mariborski javnosti. Letos se je zvrstilo kar 34 dogodkov.
Pomlad se je letos začela z odprtjem razstave Utrinki iz sveta mineralov in fosilov.
Ponedeljki so že tradicionalno namenjeni potopisnim predavanjem. Razvrstila so se v 
naslednjem vrstnem redu: Gašper Bedenik: Kuba, Senad Osmanaj: Moja Afrika, Živa Grobelšek 
in Aleš Škerbinek: Zandine dogodivščine in Viljem Podgoršek: Preko Katarja v Indonezijo.
Sredina predavanja so bila strokovno naravnana. Gostili smo prof. dr. Matjaža Perca: Pogled 
fizika na razumevanje težav in odklonskega vedenja v družbi, prof. dr. Nenada Čuša Babiča: 
Kako si? Omrežen!, ali kaj se dogaja z nami, ko smo v stiku s tehnologijo, Nino Babič, univ. dipl. 
psih.: Dotakni se me … virtualno in prof. dr. Zdravka Kravanjo: Tehnika za prihodnost.
Na gledališkem področju so bile štiri predstave muzikala Sen kresne noči English Student 
Theatra. Gledališče Gnosis je uprizorilo predstavo Pomladno prebujenje, gledališče Druga scena 
pa je izvedlo predstavo Saloma. Zanimiva je bila tudi gledališko-glasbena predstavitev dijakov iz 
bivših jugoslovanskih republik, ki obiskujejo program Mednarodne mature.
Glasbeno dogajanje sta zaznamovala koncerta Drug'orkestra in Praznik glasbe ‒ Fête de la 
musique.
Ponovno je potekal Spring Festival – Festival pomladi z več kot 70 dijaki iz Slovenije, Bosne in 
Hercegovine, Makedonije, Nemčije, Srbije, Izraela, Tunizije, Francije in s Slovaške. Potekale 
so glasbene, plesne, likovne, debatne in gledališke delavnice, ki so se končale s predstavitvijo 
dosežkov v Amfiteatru II. gimnazije Maribor. 
Med vrhunce letošnje Pomladi spada Kulturni maraton, ki je nekoliko spremenil koncept. Na 
literarnem področju je bila predstavitev novega literarnega zbornika dijakov II. gimnazije. 
Pomlad na II. gimnaziji Maribor se je končala z Dnevi frankofonije. 
Bogat izbor prireditev priča o tem, da gre za pravi festival, ki je močno popestril življenje šole in 
Maribora.

ff oCenA uspeŠnostI:
Odlično.
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ff MentorjA:  
GORAZD BERANIČ SENEGAČNIK, 
JANI KANCLER, tehnična podpora

ff Št. srečAnj, Št. ur:  
20 (NOVEMBER 2017–MAJ 2018); 84 UR

ff Št. udeleženCev:  
9. Droogstock: 6 dijakov – organizatorjev, 
6 dijakov tehnična ekipa; 220 obiskovalcev, 
voditelja Ema Beranič&Nik Osmančević 

POP&ROCK ZGODBE

Pop&rock zgodbe so »srednja šola rock'n'rolla« – organizacije, ustvarjanja in druženja na 
šoli z rock in s pop glasbo; po novem 4 tradicionalne večje glasbene prireditve.
Presežki letošnjega Droogstocka: popolna zmaga Jaja Bojz, velika udeležba domačih 
dijakov, dober program; žanrsko pestra glasba; minusi – nobenega »šolskega« benda in 
nobenega iz Maribora&okolice.
Več: https://www.druga.si/utrinki/2017/droogstock/1578/
 
Glasbeni večer z/s … Happy Ol' McWeasel: akustična izvedba, improvizacija, divje misli, 
zelo zgovorni gostje, odlični moderatorki.
Več: https://www.druga.si/utrinki/2017/glasbeni-vecer-s-skupino-happy-ol-mcweasel/1579/#
 
Kulturni maraton: vrnitev h koreninam – dijaški program v ospredju, brezplačno, 
družabno, zadovoljivo. 
Več: https://www.druga.si/utrinki/2017/kulturni-maraton/1594/#
 
Poskočno na maturo! – koncert Dan D. Nov dogodek kot slovo od šolskega leta. Skupino 
so izbrali dijaki, udeležba zaskrbljujoče slaba, a zgodil se je magično dober koncert, ki je 
odmeval krepko preko meja šole. 
Več: https://www.druga.si/utrinki/2017/koncert-skupine-dan-d/1600/
https://www.vecer.com/video-dan-d-na-ii-gimnaziji-to-je-mozno-samo-v-mariboru-6477286
https://www.facebook.com/DanDGroup/videos/10156267221249876/

ff oCenA uspeŠnostI
Napisano&pokazano zgoraj.

-8. Glasbeni večer z/s … Happy Ol' McWeasel: 120 obiskovalcev, voditeljici 
Lara Paul&Kaja Kogal; tehnična podpora: 3 dijaki 
-18. Kulturni maraton: 6 dijakov organizatorjev, 10 dijakov tehnična ekipa, 
250–300 obiskovalcev na prireditvi 
-Poskočno na maturo! – koncert skupine DAN D: 2 dijaka organizatorja, 
tehnična ekipa: 6 dijakov, 200 obiskovalcev 
Skupaj: 30 aktivnih dijakov, okrog 700 obiskovalcev



31

Šo
la

, k
i o

dp
re

 v
sa

 v
ra

ta
II. GIMNAZIJA MARIBOR

ff MentorICA: MATEJA KRUMPAK

ff Št. srečAnj, Št. ur: 4, 10

ff Št. udeleženCev: 300

POTOPISNA PREDAVANJA

V okviru potopisnih predavanj na Drugi smo v letošnjem šolskem letu v času Pomladi na 
Drugi izvedli 4 potopisna predavanja. 
Prvo predavanje je izvedel Gašper Bedenik, dijak 2. letnika. Predstavil je svojo videnje 
potovanja po Kubi. Veseli smo bili, da se je po dolgem času ponovno kakšen dijak odločil 
izvesti predavanje.
Naslednje predavanje je pripravil Senad Osmanaj. V predavanju Moja Afrika nam je 
predstavil celino, ki je drugačna od ostalih; polna kontrastov, prvinska, raznolika in divja. 
Potovali smo od severa proti jugu, uživali na safariju in spoznali neobičajne plemenske 
običaje.
Živa Grobelšek in Aleš Škerbinek sta svoje predavanje naslovila Zandine dogodivščine. 
Pred slabima dvema letoma sta se odpravila vzhajajočemu soncu naproti. Pot sta začela s 
štopanjem v Sloveniji, nato pa v 410 dneh obkrožila ves svet, se potepala po petih celinah 
in obiskala 27 držav. Pri tem sta doživela neverjetne prigode, srečala nepozabne ljudi in 
prejela neprecenljive izkušnje.
Zadnje predavanje je imel prof. Viljem Podgoršek. Preko Katarja v Indonezijo je bilo 
njegovo 20 potovanje izven Evrope. Predstavil nam je blišč Katarja ter indonezijske otoke 
– Javo, Sulavesi in Bali.
Tudi letošnja predavanja so bila izjemno dobro obiskana. Želimo si, da bi tako nadaljevali 
tudi v prihodnje.

ff oCenA uspeŠnostI 
Odlično.
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ff MentorjI:  
ALENKA MIKLAVC; notranji in zunanji 
sodelavci: VILJEM BABIČ, GORAZD 
BERANIČ S., NATALIJA ČRNČEC, DRAGO 
MEGLIČ, VILI PODGORŠEK, BORIS 
SVETEL, MAJA SAVORGNANI, NATAŠA 
PREGLAU BORKO, DANICA KRIŽANIČ 
MULLER, MARJAN ŠENICA, NINA ŠULIN

ff Št. srečAnj, Št. ur: /, okrog 150 ur

ff Št. udeleženCev:  
od 50 do 100 (udeleženih dijakov)

PREŠERNOV NATEČAJ

Natečaj je trajal od 3. 12. 2017 do 22. 1. 2018. Dijaki so sodelovali z več kot 60 prispevki na 
različnih področjih (literarno, likovno, fotografsko, glasbeno, filmsko in poustvarjalno). 
Komisije so ovrednotile prispevke, nagrajenci so dobili pohvalo na proslavi ob slovenskem 
kulturnem prazniku, predstavili smo jih na razstavi v šoli in v časopisu Borec ter izdali 
literarni zbornik, ki smo ga predstavili v aprilu na literarnem večeru. Nagrajenci so prejeli 
knjižne nagrade in priznanja. 

ff oCenA uspeŠnostI 
Izjemni prispevki, odlični scenarij in izvedba proslave vedno znova pričajo o vsestranski in 
kreativni umetniški dejavnosti dijakov v okviru Prešernovega natečaja.
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ff Mentor: MITJA OSOJNIK

ff Št. srečAnj, Št. ur: 43, 130

ff Št. udeleženCev: 24

ff Št. nAdArjenIh dIjAkov: 9

PROGRAMERSKI KROŽEK – BANDA

V Programerskem krožku – BANDA smo z letošnjim šolskim letom razširili nabor aktivnosti, ki 
jih dijaki lahko obiskujejo. Program smo razdelili v dva tedenska termina in občasne delavnice. 
Tako so lahko dijaki enkrat tedensko obiskovali programerski krožek, v katerem so se učili 
programiranja in se pripravljali na tekmovanja. Začetnike smo poučevali osnov programiranja 
v programskem jeziku Python, nadaljevali pa smo v C++. Ker je programski jezik C++ primeren 
za reševanje vseh težavnostnih stopenj na tekmovanjih, v tem jeziku potekajo priprave na 
tekmovanja. Tako se dijaki seznanijo z naprednejšimi oblikami programiranja in računalniškimi 
algoritmi. Ker so za doseganje vrhunskih rezultatov na tekmovanjih potrebna specifična 
znanja, si pri pripravi najboljših tekmovalcev pomagamo z zunanjim mentorjem. Organizirali 
smo šolsko tekmovanje ZOTKS in ACM, prav tako smo se udeležili obeh državnih tekmovanj. 
Skupaj so dijaki osvojili 1 zlato priznanje in 8 srebrnih priznanj. 5 dijakov je bilo povabljenih na 
izbirno tekmovanje za uvrstitev v ekipo, ki bo Slovenijo zastopala na mednarodni računalniški 
olimpijadi. V ekipo se je uvrstil Urban Duh. Med slovenskimi šolami smo na državnem 
tekmovanju ACM ob upoštevanju rezultata vseh tekmovalcev dosegli 3. mesto. Obe državni 
tekmovanji sta letos potekali v Ljubljani. Enega od terminov smo izkoristili tudi za obisk 
Laboratorija za humanoidno in kognitivno robotiko na Inštitutu Jožef Stefan. Tisti, ki jih bolj 
kot tekmovanja veseli praktično delo, so lahko obiskovali tedenski termin Arduino delavnic. 
Arduino je enostaven mikrokontroler, ki ga programiramo s programskim jezikom C++. 
Delavnice smo pričeli z osnovami elektrotehnike in programiranja v spletnem simulatorju za 
Arduino. Kasneje smo uporabili prave prototipne ploščice in senzorje ter izdelali enostavno 
vremensko postajo. Seznanili smo se tudi s postopkom načrtovanja in izdelave tiskanega vezja. 
Naučili smo se pridobivanja podatkov iz analognih in digitalnih senzorjev, njihove obdelave in 
izpisa na LCD-zaslon. Za dijake, ki jih zanima spletno programiranje, smo s pomočjo Inštituta 
za informatiko FERI Univerze v Mariboru organizirali dvomesečno delavnico spletnega 
programiranja. Dijaki so se naučili pisanja spletnih strani z uporabo tehnologij HTML, CSS in 
JavaScript.

ff oCenA uspeŠnostI 
Z obiskom krožka in dodatnih delavnic smo v tem šolskem letu zelo zadovoljni. Posebej v prvi 
polovici leta je bil obisk reden, dijaki so bili izjemno motivirani. V drugi polovici šolskega leta 
sta se poznali utrujenost in obremenjenost z ocenami in obisk je bil slabši, zato nismo dosegli 
vseh zastavljenih ciljev. Vseeno ocenjujem, da smo dosegli vse večje cilje, tako da je bil namen 
aktivnosti izpolnjen. 

ff dejAvnost je vključenA v projekt rAst 
(rAzvojno sredIŠče tAlentov): Projekt RaST sofinancirata 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

ff trAjAnje sofInAnCIrAnjA Iz projektA rAst:  
3. 1.–30. 5. 2018
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ff MentorICA: BARBARA BEDENIK

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

ff Št. udeleženCev: 110

PROSTOVOLJSTVO NA II. GIMNAZIJI – 
DRUGA DRUGIM

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

ff domovi starostnikov (Dom Danice Vogrinec, Dom starejših občanov Tezno, Dom 
pod gorco);

ff mladinski domovi in centri (Mladinski dom Maribor, Vzgojni dom Slivnica, 
Mladinski center Infopeka, Zveza prijateljev mladine, Dijaški dom Maribor, PIKA);

ff predšolski oddelki s prilagojenim programom;
ff osnovne šole: OŠ Gustava Šiliha, OŠ Tabor I, OŠ Franceta Prešerna, OŠ Angela 
Besednjaka, OŠ bratov Polančič …;

ff Rdeči križ Slovenije, Materinski dom Maribor, Slovenska filantropija;
ff Greenpeace v Sloveniji, Zavetišče za zapuščene živali Maribor.

Sodelujemo tudi po dogovoru s pomoči potrebnimi posamezniki.

ff nAčInI delA
V začetku šolskega leta pripravimo predstavitveno srečanje, na katero povabimo mentorje 
iz različnih organizacij. Dijaki se odločijo za določeno organizacijo in nato vse šolsko leto 
opravljajo delo prostovoljcev. V izbrani organizaciji njihovo delo spremljajo mentorji. 
Akcije:

ff dijaki prostovoljci so pomagali organizatorjem Parabasketa Maribor pri izvedbi 
turnirja v košarki na vozičkih;

ff v sodelovanju z Materinskim domom smo organizirali dobrodelni koncert;
ff v sodelovanju z RK Maribor smo izpeljali akcijo zbiranja igrač in šolskih potrebščin 
za otroke;

ff z Ropotarnico smo zbirali kratke majice in hlače za begunce;
ff dijaki so sodelovali pri organizaciji nogometnega turnirja specialne olimpijade 
Slovenije – SOS Slovenije pod okriljem Nogometne zveze Slovenije;

ff ob svetovnem dnevu živali organiziramo dobrodelno akcijo zbiranja stvari za 
Zavetišče za živali Maribor;

ff organiziramo računalniški tečaj za starejše. 

ff oCenA uspeŠnostI 
Uspešno.
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ff Mentor: MIRKO PEŠEC

ff Št. srečAnj, Št. ur:  
12 (zaradi težave s termini smo delali veliko 
preko spleta – TRELLO), 26 UR

ff Št. udeleženCev: 11

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA  
(BREZ VIDEA IN PROGRAMIRANJA)

Tudi letos smo se pri računalniškem krožku razdelili na več skupin. To je bolje zaradi 
učinkovitejše komunikacije in predvsem zaradi področij, ki se le deloma prekrivajo (video, 
fotografija, programiranje, prenosne naprave, spletne storitve …). 
Danes je zelo pomembno tudi znanje na področju oblačnih storitev, komunikacije in 
uporabe prenosnih naprav. Dobro pa je imeti tudi izkušnje na področju projektnega dela 
in dela v skupini. Zato je bila to rdeča nit za to šolsko leto. Nekateri dijaki so se s temi 
vsebinami srečali prvič, nekateri pa so znanja le nadgradili. To se je izkazalo kot dobro 
zaradi medsebojne pomoči. 
Za komunikacijo na daljavo smo letos uporabljali videokonferenci Meet in Hangouts, za 
projektno delo pa spletno storitev Trello in spletno učilnico Google Classroom.
Ugotavljali smo, kako bi morale biti pripravljene vsebine, da bi si jih čim bolje predstavljali 
in da bi si vsebine bolje zapomnili. Ugotovili smo, da je bolje, če je več slikovne 
oz. multimedijske vsebine in če se vsebina prikazuje sproti glede na razlago (da se 
osredotočimo samo na vsebino, ki je trenutno prikazana). 

ff oCenA uspeŠnostI 
Vsi dijaki niso naredili vseh nalog. Je pa zanimivo to, da so dijaki, ki so naredili vse naloge, 
naredili še kaj več, kot je bilo načrtovano.
Posebej bi poudaril izdelavo animiranega predavanja z dodano (posneto) razlago, izdelavo 
zemljevida potovanja (priprava potovanja ali predstavitev potovanja), izdelavo kviza in 
360-stopinjske fotografije in portfelja.
Pomembno je, da imajo izdelki uporabno vrednost in so dijaki z njimi zadovoljni. 
Tudi letos so izdelki dosegljivi na spletni strani. Z njimi smo se predstavili tudi na 
informativnem dnevu. 



36

II. GIMNAZIJA MARIBOR

Šo
la

, k
i o

dp
re

 v
sa

 v
ra

ta

ff MentorICI:  
KARMEN KAUČIČ,  
MAJA SAVORGNANI (lektorica)

ff Št. srečAnj, Št. ur: /, 200

ff Št. udeleženCev: 3

SPLETNI ČASOPIS

ff MentorjA:  
MATJAŽ IN POLONA VEHOVAR

ff Št. srečAnj, Št. ur: 10, 30

ff Št. udeleženCev: 50

SPECIALNA OLIMPIJADA SOLY – 
SPECIAL OLYMPICS

Do julija 2016 smo izdali 4 dvojne številke Spletnega časopisa II. gimnazije, v katerih o 
dogajanju na II. gimnaziji obveščamo starše drugogimnazijcev, osnovne in srednje šole iz 
Maribora in okolice ter širšo javnost. Prejemnikov, ki jim pošiljamo časopis, je vsako leto 
več.
Avtorji prispevkov so večinoma drugogimnazijci in ti poročajo, komentirajo, povzemajo 
s svojega gledališča dogodke, ki so kakor koli povezani z našo šolo. Prav tako so pod 
prispevki podpisani profesorji, ki kot mentorji poročajo o dosežkih s svojega področja.

ff oCenA uspeŠnostI 
Projekt Spletni časopis ocenjujem kot odličen, saj imamo vedno več naslovnikov, ki jim 
mesečno pošiljamo časopis, in veliko pozitivnih odmevov naših bralcev. 

Dan SOLY (športni dan za otroke z OŠ Gustava Šiliha) je potekal 15. 6. 2018 in so ga v 
celoti organizirali dijaki, ki gredo v Ugando pod vodstvom Matjaža in Polone Vehovar.
Aktivnosti so potekale v telovadnici, plesni dvorani in učilnici fitnes. Otroke smo tudi 
peljali po šoli in ogledali so si razstavo, ki so jo za nas pripravili otroci z OŠ Gustava Šiliha 
na temo Kekec.
Otroci OŠ Gustava Šiliha so nam predstavili svoj muzikal Kekec, nato pa se razdelili po 
skupinah v 3 telovadnicah in učilnico za malico.
Organizatorji smo zelo zadovoljni z dnevom in če bo možnost, bi ga organizirali vsako 
leto, saj so se z OŠ Gustava Šiliha spletle tudi prijateljske vezi, ne samo med profesorji – 
tudi med dijaki in otroki. S solzami v očeh so otroki zapuščali II. gimnazijo Maribor in se 
že veselili prihodnjega srečanja, zato nam je bil organizatorjem ves trud poplačan. 

ff oCenA uspeŠnostI: 5
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ff MentorICA:  
NATAŠA PREGLAU BORKO

ff Št. srečAnj, Št. ur:  
Dvakrat na teden, 40 ur

ff Št. udeleženCev: 3

ŠOLSKI RADIO

Okrožnice (prihajajoči dogodki) se berejo dvakrat na teden: v prvem ocenjevalnem 
obdobju ob torkih in četrtkih, v drugem ob ponedeljkih in sredah ob 12.05, tj. med 
poukom.
Letos so bili bralci trije: Amanda Buhinjak (4. d), Julija Koletnik (2. c) in Muhamed 
Kulauzović (4. d).

ff oCenA uspeŠnostI 
Imamo dobre bralce, o poslušalcih nismo prepričani, čeprav lahko trdimo, da so nas letos 
zaradi Amijevih glasbenih vložkov bolj poslušali. 
(Pritožba ene profesorice zaradi teh vložkov: Dijaki se preveč smejijo in jih je težko 
umiriti za nadaljnje delo.) Torej poslušajo!

ff Mentor: SAŠA MIKIĆ

ff Št. srečAnj, Št. ur: 7, 24

ff Št. udeleženCev: 99

TEČAJ CPP

Tečaj cestnoprometnih predpisov na šoli izvajamo že 19 let. V preteklem letu ga je 
opravljalo 99 naših dijakov, ki so se tečaja udeležili v okviru 5 avtošol, ki so sprejele našo 
ponudbo za izvajanje tečaja oz. so imele dovolj prijavljenih kandidatov. Dijaki sami 
izberejo avtošolo, v kateri bi želeli opravljati tečaj CPP in praktične ure vožnje. Tečaj je 
potekal od 22. januarja do 2. februarja 2018.
Največ prijavljenih dijakov prihaja iz tretjega letnika, vse več pa se jih priključuje tudi iz 
prvih dveh letnikov. Dijaki spoznavajo teorijo CPP in simulirajo dogodke, ki se jim bodo 
dogajali v realnem prometu. Tečaj je vsa leta zelo dobro obiskan, dijaki pa po opravljenem 
tečaju dobijo tudi 24 OIV-ur. Tečaj je uspešno opravilo vseh 99 dijakov.

ff oCenA uspeŠnostI 
Načrtovane aktivnosti smo v celoti opravili. 
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ff Mentor: TONI KLIS

ff Št. srečAnj, Št. ur:  
Strnjeno dogajanje v terminu od 11. do 15. 4. 
2018; Priprave 70 ur, izvedba 48 ur

ff Št. udeleženCev: 130

FESTIVAL POMLADI –  
SPRING FESTIVAL

Festival je eden od vsakoletnih vrhuncev mednarodnega dogajanja na Drugi. Letos se ga je 
udeležilo 52 tujih dijakov iz 8 držav: iz Francije, Nemčije, BiH, Izraela, Srbije, Makedonije, 
s Poljske in Slovaške, temu številu pa moramo seveda prišteti vse naše sodelujoče 
dijake. Skupno je bilo udeleženih okoli 130 dijakov. Festival pomeni pet pomladnih dni 
ustvarjanja v delavnicah, obiskovanja kulturnih prireditev, izletov, seveda pa tudi brez 
šolske (in še katere zasebne) zabave ne gre. 
Vsakoletni cilji festivala so: spoznavanje drugačnih kultur in običajev, sprejemanje 
drugačnosti, preseganje stereotipov in predsodkov, spodbujanje dijaške ustvarjalnosti in 
razvijanje jezikovnih kompetenc. 
Festival se je začel z odprtjem, na katerem so se predstavile gostujoče šole. Nadaljeval se je 
v dvodnevnih delavnicah, na katerih so dijaki skupaj ustvarjali na glasbenem, dramskem, 
plesnem, likovnem, fotografskem področju ter na področju improvizacije in animiranega 
filma. Na zaključni prireditvi v petek so se prikazali rezultati dela v delavnicah oz. končni 
izdelki. Festival se je zaključil s šolsko zabavo v petek zvečer in s celodnevnim izletom na 
Bled in v Piran dan kasneje. 
Festival pomladi – Spring festival je izjemna priložnost preseganja kulturnih in 
nacionalnih razlik ter prikaza ustvarjalnega potenciala mladih, ki vedno znova iskreno 
navduši nove in nove generacije dijakov, tako naših kot tujih.

ff oCenA uspeŠnostI 
Koncept potrebuje prevetritev.
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ff Mentor: ANEJ GOLČAR

ff Št. srečAnj, Št. ur: 30, 52

ff Št. udeleženCev: 15 + 10

ŠOLA RAČUNALNIŠKEGA  
3D-MODELIRANJA

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

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

ff Št. srečAnj, Št. ur:  
10 srečanj za vsako stopnjo (40 ur) 
+ 5 ur organizacija preizkusa znanja; 40 ur 
+ 5 ur organizacija preizkusa znanja = 45 ur

ff Št. udeleženCev: 31

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE 
ZA ŠPANSKO BRALNO ZNAČKO

Na II. gimnaziji je marca potekalo tekmovanje za bralno značko iz španščine, 
poimenovano El Ratón de la Biblioteca. Tekmovanje je namenjeno vsem dijakom prvih, 
drugih, tretjih in četrtih letnikov, ki se želijo preizkusiti v branju knjig v španščini in tako 
poglobiti svoje znanje španskega jezika. Za vsako stopnjo sta vsako šolsko leto predpisani 
dve knjigi, ki sta prilagojeni različnemu znanju jezika. Gre torej za posebno adaptacijo 
književnih del, ki je osredotočena na poznavanje jezika po posameznih stopnjah znanja. 
Za prvi in drugi letnik sta bila letos predpisana romana »Robin Hood« in »La katana de 
Toledo«, za tretji in četrti letnik pa sta bili predpisani knjigi: »Los libros perdidos« in »El 
secreto de los Moáis«. 
Cilji in namen sodelovanja pri španski bralni znački so predvsem: širjenje in poglabljanje 
znanja španščine, spoznavanje književnosti špansko govorečih narodov v izvirniku, zvišati 
priljubljenost branja v španskem jeziku, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s 
področja tujega jezika, privzgojiti mladim pozitiven odnos do knjige ter pri njih vzbuditi 
voljo do branja na sploh, ponuditi dijakom drugačen, svež, zanimiv in njihovi starosti in 
razvojni stopnji primeren način usvajanja jezikovnega znanja ter jim nenazadnje pokazati 
privlačnost in koristnost medkulturne komunikacije. 
Dijaki, ki se odločijo za sodelovanje pri bralni znački, najprej preberejo obe predpisani 
knjigi ter se v času od oktobra do marca posvetijo analizi prebranih del tudi s pomočjo 
različnih jezikovnih aktivnosti: bralno razumevanje, slušno razumevanje, poznavanje in 
raba jezika oz. besedišča nasploh, ustno izražanje ...

ff oCenA uspeŠnostI 
Preizkusa za špansko bralno značko se je udeležilo 22 dijakov prvih, drugih, tretjih in 
četrtih letnikov. Veliko je tudi dijakov, ki so predpisane knjige prebrali, vendar se iz 
različnih razlogov niso udeležili končnega preizkusa.
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ff MentorjI:  
SIMONA KRAJNC, vodja programa; 
KATARINA CAFNIK, MATEJ TRILAR

ff Št. srečAnj, Št. ur:  
BORCI: 100 srečanj, 200 ur,  
TIGRICE: 120 srečanj, 240 ur

ff Št. udeleženCev: 40

BORCI IN TIGRICE

Borci in Tigrice so v tem šolskem letu izvajali redno vadbo trikrat na teden in se 
pripravljali na različne nastope in tekmovanja. Nastopili so na jesenskem pikniku za 
starše, informativnem dnevu ter na vseh košarkarskih in odbojkarskih tekmah znotraj 
šolskih športnih tekmovanj v okviru MŠŠ, ki smo jih organizirali na naši šoli. Ob novem 
letu in zaključku šolskega leta pa so izvedli nastop za starše in prijatelje Borcev in Tigric.
Tekmovanja :

ff GiB Cheer Cup 2017 (Ljubljana, 25. 11. 2017),
ff Ljubljana Open 2018 (Ljubljana, 27. 1. 2018),
ff Frogs Cheer Cup 2018 (Logatec,17. 3. 2018),
ff DP CZS ( Ljubljana, 14. 4. 2018),
ff Twist Open 2018 (Nova Gorica, 12. 5. 2018),
ff Vienna Classics 2018 (Dunaj, 26. 5. 2018),
ff Austrian International Open 2018 (9. 6. 2018).

ff oCenA uspeŠnostI
Uspešno leto!
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ff MentorjI:  
TOMAŽ PETROVIĆ, JAŠA DIMIČ, 
ANA REHBERGER

ff Št. srečAnj, Št. ur: 40, 80

ff Št. udeleženCev: 84, povprečno 30

ULTIMATE FRIZBI

V šolskem letu 2017/18 smo na II. gimnaziji Maribor izvajali vadbo ultimate frizbija. Vadba je 
potekala v terminu od septembra 2017 do maja 2018. Izvedli smo 80 vadbenih ur. Vadbo smo 
imeli ob sredah od 16:20 do 17:50 ter ob četrtkih od 14:30 do 16:00. Povprečno se je treningov 
udeleževalo 30 dijakov, od tega približno 14 deklet.
Letošnja sezona Srednješolske ultimate lige je bila že 4. sezona zapored. V vseh štirih sezonah je 
na turnirjih sodelovala tudi ll. gimnazija Maribor. V letošnji sezoni smo ponovili lanski uspeh, 
saj smo osvojili skupno prvo mesto na ŠUL-turnirjih, prav tako pa smo uspeli pridobiti veliko 
novih članov v ekipo, ki je sedaj šteje približno 20–25 rednih članov.
Udeležili smo se štirih turnirjev Srednješolske ultimate lige. Vsi so potekali v Univerzitetnem 
športnem centru Leona Štuklja ob sobotah od 9:00 do približno 18:00, vsakega pa se je udeležilo 
približno 16 ekip.
Prvi (spoznavni) turnir je potekal 11. 11. 2017. Namen spoznavnega turnirja je bil, da se dijaki 
seznanijo z ultimatom in drugimi ekipami. Naučili so se osnov igre med samimi tekmami, 
potekale pa so tudi delavnice o športnem duhu, ki je v ultimatu izrednega pomena. Na turnir 
smo peljali kar 4 ekipe, ki so zasedle 3., 4., 13. in 15. mesto. Prav tako pa sta bila za najkoristnejša 
igralca turnirja izbrana dijaka ll. gimnazije, Miloš Lazić in Nina Repnik. 
Drugi turnir je potekal 9. 12. 2017. II. gimnazija je ponovno peljala 4 ekipe, ki so dosegle 1., 2., 
10. in 12. mesto. Tudi na tem turnirju sta bila za najkoristnejša igralca turnirja izbrana dijaka ll. 
gimnazije, Miloš Lazić in Luna Petrovič.
Tretji turnir, ki je bil pustno obarvan, je potekal 3. 2. 2018. Tokrat smo na turnirju imeli 3 ekipe, 
ki so dosegle 1., 9. in 13. mesto, pokazali pa tudi zelo dobro uporabo pravil in ročnih signalov, ki 
je bila tema tretjega ŠUL-turnirja. Tokrat sta bili za najkoristnejši igralki turnirja izbrani dijakinji 
Dana Kocijančič in Eva Čokolič.
Zadnji turnir je potekal 10. 3. 2018. Uvrstili smo se na 1., 3. in 6. mesto, na koncu pa smo dosegli 
tudi skupno zmago lige. Delavnice so tokrat potekale pod vodstvom ERIC-trenerjev (Early 
Recognition Is Critical), ki združuje informiranje o simptomih raka in ultimate frizbija.
S treningi smo zaključili po zadnjem turnirju lige. Kljub temu pa smo se 12. 5. 2018 udeležili tudi 
Državnega prvenstva za srednješolce v ultimate frizbiju. Potekal je v športnem parku Pobrežje. 
Dijaki so prvič zaigrali na prostem in na travi. Zasedli smo odlično 2. mesto izmed osmih ekip iz 
celotne Slovenije ter tako popravili lanski dosežek.
Letos smo se prav tako udeležili mednarodnega turnirja v Gradcu, imenovanega Play Date 2018, 
kjer smo sodelovali z eno ekipo. Turnir je potekal 17. in 18. 3. 2018. To je bila odlična priložnost, 
da igralci pokažejo, česa so se v tej sezoni naučili. Na koncu so po zelo napetih tekmah pristali na 
odličnem 4. mestu.

ff oCenA uspeŠnostI 
Dejavnost se je glede na lansko leto razširila za 20 %, glede na dosežene rezultate jo lahko 
ocenimo za zelo uspešno.
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ff Mentor: SAŠA MIKIĆ

ff Št. srečAnj, Št. ur: 6, 144

ff Št. udeleženCev: 76

ZGODOVINSKI STUDIO

Zgodovinski studio organizira različna potovanja po deželah Evrope, in sicer so strokovne 
ekskurzije tako enodnevne kot večdnevne. Spoznavanje različnih dežel, podobnosti in 
različnosti dijakom omogoča širitev obzorij in pridobivanje novih znanj na neuraden 
način.
V mesecu decembru smo se v okviru šole ambasadorke Evropskega parlamenta odpravili 
v Nurnberg, Rothenburg in Strasbourg, kjer smo se udeležili Evrošole 2018. Potovanje je 
bilo ob evropskih vsebinah prežeto tudi z ogledi mest in božičnih sejmov. Potovanja se je 
udeležilo 24 dijakov.
6. in 7. aprila 2018 smo v skupni organizaciji z Drugo galerijo obiskali Benetke in Bologno. 
Ekskurzije se je udeležilo 27 dijakov.
19. in 20. aprila smo obiskali Krakow, Auschwitz, Wielicko. Ekskurzije se je udeležilo 25 
dijakov. 
Dijaki II. gimnazije kljub vsem izmenjavam in ekskurzijam pogrešajo potovanja, kar 
dokazuje izvedba vseh zastavljenih ekskurzij. Letos nismo izvajali božičnih ekskurzij, kar 
bomo morali v letu 2018 popraviti, saj je bilo veliko izraženih želja po teh ekskurzijah. 
Povpraševanje je predvsem po ekskurzijah na Nizozemsko, v Francijo in na Balkan.

ff oCenA uspeŠnostI 
Uspešno izvedene ekskurzije in hitre prijave govorijo o želji naših dijakov po potovanjih 
in tovrstnem spoznavanju drugih držav. Pomanjkanje števila mentorjev, ki bi ekskurzije 
vodili in pripravili, pa nas omejuje pri izvedbi dodatnih programov.





TEKMOVANJA 
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ff Mentor: MATJAŽ ČRČEK

ff Št. srečAnj, Št. ur: 28, 56

ff Št. udeleženCev: 23

PRIPRAVA IN UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH 
IZ ASTRONOMIJE

ff MentorICA: ANDREJA MIKLUŠ

ff Št. srečAnj, Št. ur:  
Dijaki se na šolsko in regijsko tekmovanje 
pripravljajo sami, na državno pa po potrebi z 
mentorji. 25 ur

ff Št. udeleženCev:  
60 dijakov na šolskem tekmovanju, 12 
dijakov II. gimnazije od skupno 74 dijakov 
na regijskem tekmovanju, 7 dijakov 
II. gimnazije od skupno 127 dijakov na 
državnem tekmovanju

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE ZA 3. LETNIKE

Priprave na tekmovanje iz astronomije potekajo enkrat tedensko po dve šolski uri. Dijaki 
niso razdeljeni v skupine, ampak sproti predelamo snovi, ki jih dijaki nižjih letnikov še 
ne poznajo. Kot mentor dijakom pomagam, kako se lotiti problema in kako postopati 
v primeru, ko naletijo na težji primer. Spodbujam jih k samostojnemu reševanju nalog 
iz prejšnjih let. Priskrbim jim tudi naloge, da jih lahko doma rešujejo sami ter se dobro 
pripravijo na tekmovanje. Delamo sistematično in organizirano in ta pristop se je tudi 
letos pokazal kot dober, saj so dijaki ponovno dosegli izjemne rezultate.

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
Na državno tekmovanje se je uvrstilo sedem dijakov, kar je zelo lep rezultat. Štirje 
dijaki so osvojili srebrno priznanje, trije pa zlato priznanje. Luka Govedič je osvojil tudi 
prvo nagrado, Aljaž Simonič, Luka Govedič ter Tanja Holc pa so se uvrstili tudi na 25. 
Sanktpeterburško astronomsko olimpijado (SAO), ki je tudi del izbirnega postopka za 
ekipo za 12. mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike 2018. 

V okviru aktivnosti, ki jih vsako leto načrtujemo in izvedemo profesorji angleščine, 
pripravimo in izvedemo šolsko tekmovanje, ki se ga je v letošnjem šolskem letu udeležilo 
60 dijakov, ter tako izvedemo selekcijo za regijsko tekmovanje. To organiziramo na II. 
gimnaziji Maribor v sodelovanju z organizacijo IATEFL Slovenija, tekmovanje pa pokriva 
celotno podravsko regijo. Letos se ga je udeležilo 12 naših dijakov. Dijaki z dovolj dobrimi 
rezultati se nato udeležijo še državnega tekmovanja, ki vsako leto poteka v Ljubljani. Letos 
je na državni ravni tekmovalo 7 dijakov naše šole. V okviru aktivnosti smo izvedli tudi 
priprave na regijsko in državno tekmovanje. 

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
V kategoriji A1 (dijaki nacionalnih gimnazijskih oddelkov) se je najbolje odrezala 
Katja Zeilhofer z 9. mestom in zanj prejela zlato priznanje, sledila pa ji je Tjaša Lorbek 
s srebrnim priznanjem. V kategoriji A2 (dijaki mednarodnih gimnazijskih oddelkov) 
so Tanja Holc, Maša Predin in Nina Štumberger prejele srebrno priznanje ter Nikita 
Arslanovski bronasto. V kategoriji C (dijaki 3. letnikov, ki se angleščine učijo kot drugega 
tujega jezika) pa je Žiga Ademovič prejel bronasto priznanje. 
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ff MentorjI:  
KATJA HOLNTHANER ZOREC (3. in 4. 
letniki, IBO, EUSO), ALENKA PRAPOTNIK 
ZALAR (1. in 2. letniki), TAMARA ŠIŠKO 
(1. in 2. letniki), BERNARDA DEVETAK 
(3. letniki, MM2), VESNA HOJNIK (1. in 2. 
letniki)

ff Št. srečAnj, Št. ur:  
45; 100 ur (70 ur za priprave na državno 
tekmovanje iz znanja biologije, 20 ur za 
priprave na mednarodno biološko olimpijado 
– IBO in 10 ur za priprave na tekmovanje iz 
naravoslovja EUSO)

ff Št. udeleženCev: 76

TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE

Priprave na tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje so potekale v dveh 
skupinah. 1. in 2. letniki so se letos pripravljali na temo »Dvoživke in njihova ogroženost«, 
3. in 4. letniki pa so utrjevali celotno vsebino učnega načrta za biologijo v gimnazijah. Na 
pripravah sta sodelovala tudi dr. Andraž Stožer in naš bivši olimpijec Domen Vaupotič. 
Dijaki so se januarja v pomerili na šolskem tekmovanju, marca pa je v Kopru potekalo 
državno tekmovanje. Najbolje uvrščeni iz 3. in 4. letnikov so bili povabljeni na izbor za 
uvrstitev v štiričlansko ekipo, ki bo zastopala Slovenijo na Mednarodni biološki olimpijadi. 
Z njimi smo izvedli dodatne priprave s poudarkom na praktičnem delu. Dijake 1. in 2. 
letnika smo pripravljali tudi na tekmovanje iz znanja naravoslovja (EUSO). 

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
V letošnjem letu so bili naši dijaki izjemno uspešni; šolskega tekmovanja se je udeležilo 
66 dijakov, 18 pa se jih je uvrstilo na državno tekmovanje. Tam so osvojili pet srebrnih 
in kar devet zlatih priznanj. Prejemniki zlatih priznanj so: Rok Lobnik (1. mesto), Anej 
Podgorelec in Luka Šalković med prvimi letniki, Ana Breznik (3. mesto), Vesna Polanec 
in Lara Pernek med drugimi letniki, Maša Predin (1. mesto) med tretjimi letniki ter 
Klemen Kirbus (2. mesto) in Nina Varda (3. mesto) med 4. letniki. Klemnu Kirbusu se je 
uspelo uvrstiti na 29. Mednarodno biološko olimpijado (IBO), ki bo julija potekala v Iranu 
(Teheran).

ff Mentor: MARKO JAGODIČ

ff Št. srečAnj, Št. ur: 10, 40

ff Št. udeleženCev: 5

TEKMOVANJE V ODPIRANJU FIZIKALNIH 
SEFOV VIDEL, PREMISLIL, ODKLENIL!
Tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov »Videl, premislil, odklenil!« ne obsega le odpiranja 
sefov, temveč tudi njihovo izdelavo. Pogoji, ki jim mora sef ustrezati, so natančno 
določeni. Večino priprav na to tekmovanje je tako obsegalo oblikovanje in izdelavo 
fizikalnega sefa. Začetne ideje za fizikalne uganke je bilo treba najprej preizkusiti. Sledila je 
priprava natančnejših načrtov za sef, po katerih smo nato posamezne stopnje sefa izdelali. 
Nato je bilo treba sef preizkusiti in odpraviti pomanjkljivosti. Nazadnje smo se morali 
pripraviti tudi na odpiranje drugih sefov.

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
Člani ekipe II. gimnazije Maribor so bili Megi Tinev, Alen Gajer, Jernej Domajnko, Matej 
Melanšek in Mihael Muršec. Ekipa, ki se je poimenovala Vdor stoletja, je na državnem 
tekmovanju, ki je letos potekalo na Gimnaziji Novo mesto, osvojila odlično 3. mesto. Za 
las so zgrešili uvrstitev na mednarodno tekmovanje v Izraelu, na katero sta se uvrstili 
najboljši dve ekipi. 
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ff MentorICA: TAMARA ŠIŠKO

ff Št. srečAnj, Št. ur:  
15 (šolsko tekmovanje) + 5 (državno); 20 ur

ff Št. udeleženCev:  
72 dijakov na šolskem tekmovanju, 3 dijaki 
na državnem tekmovanju

TEKMOVANJE IZ ZNANJA 
O SLADKORNI BOLEZNI

19. tekMovAnje Iz znAnjA o slAdkornI BoleznI
Na II. gimnaziji Maribor je Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni zelo obiskano 
tekmovanje, saj dijakinje in dijaki zelo radi sodelujejo v aktivnostih tovrstne tematike. 
Tekmovanje je usmerjeno v širjenje, poglabljanje in popularizacijo znanja o sladkorni 
bolezni in o življenjskem slogu, ki preprečuje pojave sladkorne bolezni, ter v motivacijo 
za nadaljnje spremljanje in poglabljanje znanja in usmerjanje tega v razvoj znanosti za 
potrebe sladkorne bolezni. 
Na šolskem tekmovanju, ki je potekalo 13. 10. 2018, je 47 dijakinj in dijakov doseglo 
bronasta priznanja.

dve zlAtI In eno sreBrno prIznAnje zA BrIljAntno znAnje o slAdkornI BoleznI
Trije najboljši dijaki II. gimnazije Maribor, ki so se uvrstili na državno tekmovanje iz 
znanja o sladkorni bolezni, so se v soboto, 18. 11. 2017, v Gornji Radgoni pomerili s 
tekmovalci iz preostalih šol po Sloveniji. 
Naši dijaki so ponovno dosegli vrhunske rezultate:

ff Mia Dorman je z doseženimi vsemi možnimi točkami prejela zlato priznanje;
ff Katerina Trpkovska je dosegla zlato priznanje;
ff Aljaž Herzog je dosegel srebrno priznanje. 

Na državno tekmovanje, ki je potekalo na OŠ Gornja Radgona, smo organizirali skupni 
prevoz z avtobusom in s spremstvom.

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
2 zlati priznanji (Mia Dorman in Katerina Trpkovska), 1 srebrno priznanje (Aljaž 
Herzog), 47 bronastih priznanj 
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ff MentorIjI:  
DRAGO MEGLIČ, NATAŠA PREGLAU 
BORKO, MARIJA SAJKO, BORIS SVETEL

ff Št. srečAnj, Št. ur: 30 (15 + 15); 45

ff Št. udeleženCev: 74

TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE 
ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

Priprave na tekmovanje so potekale v treh fazah, in sicer posebej za šolsko, področno in 
državno tekmovanje. Priprave na šolsko tekmovanje sta vodili Marija Sajko (3., 4. letnik) 
in Nataša Preglau Borko (1., 2. letnik), na področno in državno tekmovanje pa sta dijake in 
dijakinje pripravljala Boris Svetel (3., 4. letnik) in Drago Meglič (1., 2. letnik).
Srečanja so potekala enkrat tedensko, na njih pa smo obravnavali predpisano literaturo 
(1., 2. letnik – Mojca Kumerdej: Temna snov, Marko Sosič: Balerina, Balerina; 3., 4. 
letnik – Mate Dolenc: Vampir z Gorjancev, Mihail Afanasjevič Bulgakov: Mojster in 
Margareta) in dodatne vire.

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
ff Šolsko tekmovanje 

1., 2. letnik - 57 tekmovalk in tekmovalcev, 20 bronastih priznanj: Ana Štuhec, Julija 
Koletnik, Eva Patik, Vita Movrin, Stoja Simikić, Lana Krmelj, Vesna Muzek, Zala Hren, 
Asja Majhen, Teja Makuc, Hana Oštir, Anja Šegula, Živa Švajncer, Ana Koščak, Brina 
Završnik, Lara Majč, Alja Petrović, Matevž Rezman Tasič, Nadja Spasovski in Urška 
Šumak.
3., 4. letnik - 17 tekmovalk oz. tekmovalcev, 5 bronastih priznanj: Eneja Sajko, Sarah Marn, 
Tjaša Lorbek, Lara Rubin, Aljaž Emeršič in Sara Repnik.

ff Področno tekmovanje 
1., 2. letnik - 13 tekmovalk, 6 srebrnih priznanj: Vesna Muzek, Teja Makuc, Eva Patik, Lana 
Krmelj, Ana Štuhec in Hana Oštir.
3., 4. letnik - 6 tekmovalk oz. tekmovalcev, 4 srebrna priznanja: Sarah Marn, Tjaša Lorbek, 
Lara Rubin in Eneja Sajko.

ff Državno tekmovanje
1., 2. letnik - 5 tekmovalk, 4 zlata priznanja in 1 srebrno priznanje: Vesna Muzek, Eva 
Patik, Lana Krmelj, Ana Štuhec (zlata priznanja) in Teja Makuc (srebrno priznanje).
3., 4. letnik - 4 tekmovalke, 2 zlati in 2 srebrni priznanji: Lara Rubin in Tjaša Lorbek (zlati 
priznanji), Sarah Marn in Eneja Sajko (srebrni priznanji).
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ff MentorICA: DR. LIDIJA KODRIN

ff Št. srečAnj, Št. ur: 6, 12

ff Št. udeleženCev: 17

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE 
IZ ZNANJA EKONOMIJE

V okviru krožka, ki je namenjen dijakom 4. letnikov, ki imajo izbirni maturitetni 
predmet ekonomija, so potekale priprave na tekmovanje iz znanja ekonomije. Na šolsko 
tekmovanje se je pripravljajo vseh 17 dijakov, ki so v tem letu izbrali ekonomijo kot enega 
od izbirnih predmetov na maturi.
Šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije je bilo v petek, 23. februarja, sodelovali so prav vsi 
dijaki, ki so se na tekmovanje pripravljali. Prvo mesto na šolskem tekmovanju je dosegla 
Nika Kramberger (4. e), drugo mesto Tilen Kodrič (4. f), in tretje mesto Mitja Žužek (4. c). 
Intenzivne priprave na državno tekmovanje so potekale v mesecu marcu. 
19. državno tekmovanje iz znanja ekonomije, ki ga je v sodelovanju z Zvezo ekonomistov 
Slovenije organizirala Ekonomska šola Ljubljana, je bilo 27. marca 2018 v Ljubljani. Tilen 
Kodrič se je med 29 tekmovalci uvrstil na šesto mesto in prejel zlato priznanje, Nika 
Kramberger in Mitja Žužek pa sta prejela bronasti priznanji.
II. gimnazija se je zelo dobro odrezala tudi kot ekipa, saj smo se med desetimi slovenskimi 
šolami uvrstili na četrto mesto.
Po tekmovanju so si dijaki v spremstvu vodičev ogledali središče Ljubljane, dovolj pa je bilo 
časa tudi za druženje z dijaki iz različnih delov Slovenije.

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
Podrobni rezultati tekmovanja so na 
http://www.presernova.si/drzavno-tekmovanje-iz-ekonomije,153.html
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ff MentorjI:  
PETER CRNJAC, MATJAŽ ČRČEK, 
TOMAŽ HORVAT, MARKO JAGODIČ

ff Št. srečAnj, Št. ur: 100, 200

ff Št. udeleženCev: 45

ff Št. nAdArjenIh dIjAkov: 36

TEKMOVANJE IZ FIZIKE

Priprave na tekmovanja iz fizike že tradicionalno potekajo organizirano za vsako 
tekmovalno skupino posebej. Dodatne priprave izvajamo za dijake 1. letnikov in 
na njih predelamo poglavja fizike 2. letnika, ki so potrebna za uspešno udeležbo na 
tekmovanju. Priprave potekajo enkrat tedensko po dve šolski uri. Mentorji dijake vodijo 
pri reševanju zahtevnejših fizikalnih nalog. Poleg znanja dijaki osvajajo veščine reševanja 
problemov, naučijo pa se tudi zahtevnejših matematičnih metod. Dijake vzpodbujamo k 
samostojnemu reševanju nalog s preteklih tekmovanj. Sistematičen in organiziran pristop 
se je tudi letos izplačal, saj so naši dijaki dosegli izjemne rezultate.

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
Deset dijakov se je uvrstilo na državno tekmovanje iz znanja fizike. V I. tekmovalni 
skupini sta dva dijaka osvojila srebrno priznanje. V II. tekmovalni skupini je en dijak 
osvojil zlato priznanje, ostali štirje pa srebrno priznanje. V III. skupini sta dva dijaka 
osvojila zlato priznanje in en dijak srebrno priznanje. Luka Govedič, Urban Duh in Vid 
Homšak so se uvrstili na izbirno tekmovanje za mednarodno fizikalno olimpijado. V ekipo 
sta se uvrstila Urban Duh in Luka Govedič. 

ff dejAvnost je vključenA v projekt rAst 
(rAzvojno sredIŠče tAlentov): Projekt RaST sofinancirata 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

ff trAjAnje sofInAnCIrAnjA Iz projektA rAst:  
3. 1. 2018–31. 5. 2018
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ff MentorICA: DR. LIDIJA KODRIN

ff Št. srečAnj, Št. ur: 8, 25

ff Št. udeleženCev: 5

TEKMOVANJE GENERACIJA €URO

Na sedmem državnem tekmovanju GENERACIJA €URO je sodelovalo 5 dijakov iz 
razredov, ki imajo v četrtem letniku izbirni predmet ekonomija. Tekmovanje je potekalo v 
treh krogih.
Prvi krog se je zaključil s tekmovanjem v spletnem kvizu v mesecu novembru, na njem pa 
je sodelovalo 35 ekip. Za dijake sem za pripravo na ta del tekmovanja pripravila spletno 
učilnico v okolju Moodle (IB moodle učilnice na URL: http://194.249.18.179/), ki smo jo 
nato obdelali v petih tednih. Dijaki so opravili spletno tekmovanje v torek, 7. novembra 
2017, in dosegli 100 %. Ekipa se je uvrstila v drugi krog, v katerega je Banka Slovenije 
povabila 16 najboljših ekip. 
V drugem krogu tekmovanja je morala ekipa, v kateri so sodelovali Klemen Bele, Sonja 
Babac, Nino Cajnkar, Matic Cesar in Jovana Murdjeva (vsi MM2), do 2. februarja 2018 
pripraviti esej na temo monetarne politike ECB. Določiti so morali temeljno obrestno 
mero ECB za mesec marec 2018, pojasniti razloge za svojo odločitev (analizirati 
gospodarske razmere v evroobmočju) in predvideti posledice svoje odločitve. V pomoč pri 
pisanju eseja sem za dijake v okviru spletne učilnice pripravila poseben tematski sklop, v 
katerem so povezave na tiste spletne strani, ki so omogočile dijakom analizo ekonomske 
situacije v državah evroobmočja. 

ff oCenA uspeŠnostI 
V tretji krog, v katerem so morali dijaki pred tričlansko komisijo Banke Slovenije 
predstaviti esej in odgovarjati na zastavljena vprašanja in ki je bil 29. marca 2018 v 
Ljubljani na sedežu Banke Slovenije, se ekipa ni uvrstila.
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ff MentorICA: DR. LIDIJA KODRIN

ff Št. srečAnj, Št. ur: 8, 25

ff Št. udeleženCev: 10

TEKMOVANJE GENERATION €URO

V tekmovanju GENERATION €URO je sodelovalo 5 dijakov razreda MM2. Tekmovanje je 
potekalo v treh krogih.
Prvi krog se je zaključil s tekmovanjem v spletnem kvizu v mesecu novembru, v njem 
je sodelovalo 1611 ekip z več kot 100 mednarodnih šol. Za dijake sem za pripravo na ta 
del tekmovanja pripravila spletno učilnico v okolju Moodle (IB moodle učilnice na URL: 
http://194.249.18.179/), ki smo jo nato obdelali v petih tednih. Dijaki, ki so bili razdeljeni 
v dve skupini, so opravili spletno tekmovanje v torek, 7. novembra 2017. Ena ekipa je 
dosegla 100 % in druga 97 %. 
25 ekip, ki je v prvem krogu tekmovanja doseglo 100 % točk, je organizator povabil v 
drugi krog tekmovanja. V drugem krogu tekmovanja so ekipe morale do konca januarja 
pripraviti esej na temo monetarne politike ECB. Določiti so morale temeljno obrestno 
mero ECB za mesec marec 2018, pojasniti razloge za svojo odločitev (analizirati 
gospodarske razmere v evroobmočju) in predvideti posledice svoje odločitve. V pomoč pri 
pisanju eseja sem za dijake v okviru spletne učilnice pripravila poseben tematski sklop, v 
katerem so povezave na tiste spletne strani, ki so omogočile dijakom analizo ekonomske 
situacije v državah evroobmočja. 
Ekipa, ki so jo sestavljali Sara Brdnik, Staša Kučer, Maruša Pokeržnik, Martina Fridl in Urh 
Zorko, je oddala esej, a se tokrat ni uvrstila v finale med pet najboljših ekip.

ff oCenA uspeŠnostI 
Ekipa je pripravila dober esej in ga inovativno predstavila.
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ff Mentor: MATEVŽ RUDL

ff Št. srečAnj, Št. ur: 35, 70

ff Št. udeleženCev: 5

DRUGI FILOZOFI

Dejavnost Drugih filozofov sta sestavljala dva sklopa: seznanjanje z osnovnimi 
filozofskimi problemi in priprave na tekmovanje iz pisanja filozofskega eseja. Srečevali 
smo se v rednih časovnih razmikih, v času pred tekmovanjem tudi dvakrat ali trikrat 
tedensko. Do konca priprav so vztrajale tri dijakinje, ki so se poglobile v nekatere 
filozofske vidike človekovega obstoja.
Med pripravami smo razpravljali zlasti o dveh filozofskih temah: o problemu odnosa med 
človekovo duševnostjo in njegovo telesno naravo in o vprašanju temelja morale in virov 
utemeljevanja moralnih odločitev. Zanimalo nas je npr. vprašanje, ali je zavest možno 
pojasniti z zakoni fizike in jo zvesti na fizikalne lastnosti ali pa so značilnosti zavesti 
neodvisne od fizikalne stvarnosti. Nadalje smo v okviru problema duha in telesa tehtali 
nasprotujoče argumente, ki po eni strani govorijo v prid obstoja svobodne volje, po drugi 
pa zanikajo njen obstoj in zagovarjajo deterministično sliko sveta. V okviru filozofije 
morale smo razmišljali o prepričljivosti različnih teorij o temeljnih moralnih načelih, 
o načinih spoznavanja teh načel in o vprašanju, do kolikšne mere človekova narava 
posamezniku dopušča, da ravna moralno. Konkretno smo se ukvarjali z vprašanjem, 
kakšna je pravična družba, ali obstajajo moralna čustva, ali je za razumevanje bistva 
moralnosti potreben razum, ali moralnost zahteva nepristranskost in neupoštevanje 
lastnih interesov ali pa je nasprotno posameznik moralen, le kadar skrbi za lastne interese. 
Zanimivo vprašanje je tudi, ali imamo dolžnost do živali in ali imajo živali podobne pravice 
kot ljudje. Tehtno filozofsko vprašanje je tudi, kdaj lahko za vojno rečemo, da je pravična. 
Med našim razmišljanjem se je samo zastavilo še marsikatero drugo vprašanje.
Tri dijakinje so se udeležile državnega tekmovanja iz pisanja filozofskega eseja. Martina 
Fridl je dosegla prvo mesto, Eneja Sajko drugo, Zala Arzenšek pa tretje. Martina Fridl se 
je uvrstila v dvočlansko državno ekipo, ki se je udeležila filozofske olimpijade v Baru v 
Črni gori, na kateri je sodelovalo skoraj 100 dijakov iz 50 držav. Martina Fridl je napisala 
izvrsten esej in zanj prejela bronasto priznanje.

ff oCenA uspeŠnostI 
Drugi filozofi smo se z vnemo in veliko delavnosti ukvarjali s temeljnimi filozofskimi 
problemi, ki zadevajo človekov obstoj. Uspešno delo je potrjeno s tremi nagradami na 
tekmovanju na državni ravni in eno nagrado na mednarodni ravni.
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ff MentorICA: KARMEN KAUČIČ

ff Št. srečAnj, Št. ur: 20, 40

ff Št. udeleženCev: 15

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ FRANCOŠČINE 
ZA SREDNJEŠOLCE

V šolskem letu 2017/2018 smo se na II. gimnaziji Maribor pripravljali na tekmovanje iz 
francoščine, ki je namenjeno dijakom, ki se že 3 leta učijo francoščino. Ker organizator, 
tj. Slovensko društvo učiteljev francoščine (SDUF), to tekmovanje že nekaj let izvaja 
v začetku novega šolskega leta (ko so dijaki že četrtošolci), se nanj pripravljamo že v 
preteklem šolskem letu. Intenzivneje smo se pripravljali od januarja 2018 naprej (1 do 2 
uri na teden po pouku).
Na šolskem tekmovanju (oktober 2017) je sodelovalo 15 dijakov, od katerih se jih je 
na državno tekmovanje uvrstilo šest, in sicer: Gaja Novak, Davorin Furek, Diana Kos, 
Dominika Holc, Alja Filip (vsi 4. f) ter Sonja Babac (MM2). Tekmovanje je potekalo v 
soboto, 25. 11. 2017, na Gimnaziji Kranj. 
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Na državnem tekmovanju sta se najbolje odrezala Gaja Novak in Davorin Furek, ki sta 
dosegla bronasto priznanje. Čestitamo!
In še izjavi:
Davorin Furek, 4. f: »Avoir la chance de participer à cette compétition en utilisant la plus 
belle langue du monde m'a rendu très heureux. C'était une grande occasion de passer 
un samedi avec mes copines et notre magnifique madame la professeur qui a parlé avec 
nous aussi en cette langue mondiale - une journée vraiment française et une aventure 
inoubliable.« (»Zelo me je osrečilo, da sem imel možnost udeležbe na tekmovanju, kjer 
sem lahko uporabljal najlepši jezik na svetu. Zdi se mi, da je bila to velika priložnost, da 
sem lahko preživel soboto s prijateljicami in z našo odlično profesorico, ki pa se je z nami 
pogovarjala tudi v tem svetovnem jeziku - zares francoski dan v pravem pomenu besede 
in nepozabna dogodivščina.«) 
Gaja Novak, 4. f: »Sodelovanje na tekmovanju iz francoščine je bilo dobra izkušnja in 
popotnica za naprej, saj sem videla, kakšni so standardi znanja francoščine v Sloveniji. 
Tekmovanje tudi ni bilo preveč stresno in mislim, da smo bili vsi precej zadovoljni. Malo 
smo napeli možgane ter se družili z drugimi dijaki iz vseh koncev Slovenije.«
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ff Mentor: SVIT VURBERŠKI

ff Št. srečAnj, Št. ur: kot pri Gnosisu

ff Št. udeleženCev: 22

DRŽAVNI FESTIVAL VIZIJE

ff MentorICI:  
MATEJA KRUMPAK, ANJA SOVIČ

ff Št. srečAnj, Št. ur: 10, 20

ff Št. udeleženCev:  
30 na šolskem tekmovanju, 3 na regijskem 
tekmovanju

TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE

Festival Vizije je potekal v treh krogih. Prvi je bil medobčinsko tekmovanje, kjer smo 
se uvrstili na regijski festival na Ptuj. Z regijskega smo se uvrstili na državni festival v 
Novo Gorico. Na državnem festivalu je po izboru selektorja sodelovalo 8 predstav in 2 
izven konkurence. Finalni festival nastane po izboru izmed približno 70 predstav iz vse 
države in zamejstva in nato na petih regionalnih festivalih. Vsako leto se podeli 5 nagrad – 
vizionarjev. Mi (Sarah Marn Ženko) smo prejeli vizionarja za najboljšo vlogo.

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
Vizionar za najboljšo žensko vlogo (Sarah Marn Ženko)

Dijaki se na šolsko tekmovanje iz znanja geografije pripravljajo sami s pomočjo literature, 
ki jim jo predhodno pripravita mentorici. Mentorici sestavita tudi zadnji del izpitne 
pole, ki se nanaša na orientacijo. Na šolsko tekmovanje, ki je letos potekalo 16. 1. 2018, 
se je prijavilo 30 dijakov. Najboljših devet je prejelo bronasto priznanje. Na območno 
tekmovanje, ki je potekalo 7. 3. na Gimnaziji Ptuj, so se uvrstili trije dijaki, in sicer: Asja 
Majhen, Matej Višič in Vid Milaković.
Pred tekmovanjem smo se z dijaki dobili in predelali tiste vsebine, ki so bile nejasne. 
Preko geografskih vsebin smo opredelili območje geografskega tekmovanja in ga tako bolj 
spoznali, saj je regijsko tekmovanje sestavljeno iz terenskega dela na območju tekmovanja. 
Vsi trije udeleženci so osvojili srebrno priznanje, Asji pa je le ena točka zmanjkala za 
uvrstitev na državno tekmovanje.

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
9 bronastih priznanj, 3 srebrna priznanja
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ff MentorICA: MOJCA SELJAK

ff Št. srečAnj, Št. ur: 10, 20

ff Št. udeleženCev: 6

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

V petek, 25. 5. 2017, s pričetkom ob 15. uri je na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana 
potekalo 5. Državno tekmovanje v znanju kitajščine za dijake slovenskih srednjih šol in 
kvalifikacije za 11. tekmovanje Chinese Bridge v znanju kitajskega jezika za dijake tujih 
srednjih šol. Letošnjega tekmovanja se je udeležilo 14 dijakinj iz štirih Konfucijevih učilnic 
v Sloveniji (Konfucijeva učilnica Maribor, Konfucijeva učilnica Ljubljana, Konfucijeva 
učilnica Koper in Konfucijeva učilnica Kranj). Dijakinje so se pomerile v znanju 
kitajskega jezika in kulture ter se predstavile s svojimi kitajskimi talenti. Tekmovanje 
je bilo razdeljeno na tri dele, pri čemer je prvi del obsegal enominutni govor v kitajščini 
na temo »Jaz in kitajski jezik/Jaz in Kitajska«, v drugem delu so tekmovalke predstavile 
svoje talente in v tretjem delu odgovarjale na vprašanja, povezana s Kitajsko in z njeno 
kulturo. Naše dijakinje so se na tekmovanju predstavile z naslednjimi kitajskimi talenti: 
tradicionalni kitajski »hanfu« ples, sodoben kitajski ples, taiji s pahljačo, igranje na 
tradicionalno kitajsko pihalo »hulusi«, petje kitajske pesmi in igranje kitajske pesmi na 
glasbilo ukulele. 
Dve prvouvrščeni dijakinji se bosta za nagrado udeležili svetovnega tekmovanja v znanju 
kitajskega jezika Chinese Bridge, ki bo tako kot običajno potekalo v enem izmed kitajskih 
mest. Tekmovanja so se udeležili tudi predstavniki Veleposlaništva Ljudske republike 
Kitajske v Sloveniji ter vodstvo in predstavniki Konfucijevega inštituta na Ekonomski 
fakulteti Univerze v Ljubljani.

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
3. mesto: Nika Kramberger
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ff MentorICe:  
ZDENKA KEUC, SANJA CVAR, 
ANITA MUSTAČ, DARJA KRAVANJA

ff Št. srečAnj, Št. ur:  
27 (za posamezni letnik),  
70 (za posamezni letnik)

ff Št. udeleženCev:  
1. letnik: 30, drugi občasno, 2. letnik: 
16 redno, drugi občasno, 3. letnik: 15, drugi 
občasno, 4. letnik: 5, drugi občasno

ff Št. nAdArjenIh dIjAkov: 6

PRIPRAVE NA TEKMOVANJA 
IZ KEMIJE (1., 2., 3. in 4. letnik) 
IN ZA NADARJENE 
NA PODROČJU KEMIJE

V okviru priprav smo poglobili znanje anorganske in organske kemije ter rešili naloge s 
prejšnjih regijskih/šolskih ter državnih tekmovanj. Dijaki so usvojili dodatno znanje s 
področja zgradbe molekul, koordinacijskih spojin, hitrosti kem. reakcij ter energijskih 
sprememb. Priprave so potekale v jutranjih urah ter po dogovoru z dijaki v popoldanskem 
času kot konzultacije po predelanih temah. Ocenjujem, da so dijaki v pripravah pridobili 
nova znanja in predvsem ohranjali kontinuiteto priprav ter učenja, ki je pomembna tako z 
vidika hitrega reševanja nalog kot tudi zmanjšanja nepotrebnih napak. 
Izbor nadarjenih je bil narejen kot predmetni izpit 15. 1. 2018. Opravilo ga je 5 dijakov, 
ki so prejeli individualni načrt dela, v katerem smo opredelili njihove naloge in pravice 
v drugem ocenjevalnem obdobju. 3 od petih dijakov so v tem času izdelali raziskovalno 
nalogo na področju kemije, preostala dva na drugih področjih.

ff oCenA uspeŠnostI 
Od 26 dijakov prvega letnika, ki so se udeležili priprav na tekmovanje, so 4 dijaki dobili 
srebrno Preglovo plaketo: Gregor Boc, Špela Auer, Maja Kraner in Tilen Majer.
Od 16 dijakov 2. letnikov, ki so redno obiskovali dodatni pouk, se jih je sedem uvrstilo na 
državno in od teh je eden prejel zlato Preglovo plaketo (Timotej Šuman), trije pa srebrne 
Preglove plakete (Vita Movrin, Jure Terdin in Ana Breznik). Poleg teh štirih dijakov sta 
bila med nadarjene dijake na področju kemije uvrščena tudi Matevž Rezman Tasič ter Mia 
Dorman, ki sta prejemnika bronastega priznanja (uvrščena na državno tekmovanje). 
Od tretjih letnikov se je na državno tekmovanje uvrstila Maša Predin, a se zaradi 
istočasnega testiranja za študij v tujini tekmovanja ni mogla udeležiti. Dijakinja Nina 
Varda iz 4. letnika pa je prejela srebrno Preglovo plaketo. 

ff dejAvnost je vključenA v projekt rAst 
(rAzvojno sredIŠče tAlentov): Projekt RaST sofinancirata 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

ff trAjAnje sofInAnCIrAnjA Iz projektA rAst: 3. 1–16. 5. 2018
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ff Mentor: DAVID GAJSER

ff Št. srečAnj, Št. ur: 20, 40

ff Št. udeleženCev: 4

6TH MATHEMATICAL GRAMMAR SCHOOL CUP 
2017 (Beograd, Srbija)

Tokrat smo se že petič zapored ob koncu šolskega leta (25.–30. junij) udeležili 
mednarodnega tekmovanja Mathematical Grammar School Cup, ki ga organizira 
Matematična gimnazija v Beogradu. Dijaki so se s sovrstniki iz 12 držav (Bolgarija, Bosna 
in Hercegovina, Črna gora, Grčija, Madžarska, Makedonija, Nemčija, Romunija, 
Rusija, Slovenija, Srbija in Velika Britanija) pomerili v znanju matematike, fizike in 
programiranja. Našo šolo in s tem Slovenijo so zastopali Luka Lonec (1. a), Vito Levstik 
(1. b), Lan Sevčnikar (1. e) in Gregor Boc (1. f). Tekmovanja so potekala v treh zaporednih 
dneh v dopoldanskem času, v popoldanskih uricah pa je bil čas za oglede; trdnjavo na 
Gardošu smo obiskali v lastni režiji, organizatorji pa so nam pripravili ogled muzeja 
o Nikoli Tesli in ogled Beograda. V četrtek zvečer je v razpravni dvorani parlamenta 
Republike Srbije potekala svečana podelitev priznanj in medalj. Zadnji dan smo se v 
sklopu organizacije tekmovanja udeležili celodnevnega izleta. Obiskali smo Oplenac, kjer 
stoji mavzolej kraljeve družine Karadžordževič, ter se okrepčali pri Babini reki.
Gregor, Lan, Luka, Vito: ,,Letos smo se udeležili 6. MGSC s tekmovanji v fiziki, matematiki 
in informatiki; poleg tekmovanj pa smo se tudi družili ter spoznali sovrstnike od blizu in 
daleč. Organizacija tekmovanja je bila izredna, ob končni podelitvi v srbskem parlamentu 
pa smo dobili nepozabno izkušnjo. (V slovenskem še nismo bili). V sklopu tekmovanja 
smo si tudi ogledali beograjske znamenitosti, med katerimi nam je bil najbolj všeč muzej 
Nikole Tesle. Hvala prof. Gajserju za to nepozabno tekmovanje in hvala, organizatorji, za 8 
zastonj majic.''
Priprave na tekmovanje so potekale trikrat tedensko od državnega tekmovanja iz 
matematike naprej, dodatno pa so se enkrat na teden dijaki dobivali še na »utrjevanju 
snovi«, ki so ga vodili izkušeni dijaki višjih letnikov: Maja Farazin, Maša Galun, Jan Genc 
in Sašo Nikić.

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
ff Matematika: Vito Levstik in Lan Sevčnikar - bronasti medalji.
ff Fizika: Vito Levstik in Lan Sevčnikar - srebrni medalji, Gregor Boc in Luka Lonec - 
bronasti medalji.
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ff MentorICA: JELKA HEDŽET

ff Št. srečAnj, Št. ur:  
Ločeno po letnikih, v okviru matematičnih 
krožkov, po 20 srečanj na letnik; 40 na letnik 
za priprave, 15 za organizacijo in izvedbo 
šolskega tekmovanja, 20 ur za popravo 
nalog; 32 ur za organizacijo udeležbe na 
pripravah v Ljubljani

ff Št. udeleženCev:  
163 tekmovalcev na šolskem tekmovanju, 
38 na državnem, 7 udeležencev priprav v 
Ljubljani

ff Št. nAdArjenIh dIjAkov: 11

TEKMOVANJA IZ MATEMATIKE

Tekmovanja iz matematike na II. gimnaziji obsegajo šolsko tekmovanje za Vegova 
priznanja, ki poteka na šoli, in državno tekmovanje za Vegova priznanja, ki poteka na 
več šolah hkrati, po regijah. Šolsko tekmovanje je bilo 15. marca 2018. Udeležilo se ga je 
163 tekmovalcev. Državno tekmovanje za našo regijo je bilo na Srednji gradbeni šoli in 
gimnaziji Maribor 21. aprila 2018. Udeležilo se ga je 38 naših dijakov. Šolsko tekmovanje 
je bolj znano kot »Kenguru«. Dijaki rešujejo pestre, zanimive, zabavne, a vseeno zahtevne 
naloge objektivnega tipa. Tekmovanje traja 90 minut. Dijaki, ki se želijo uvrstiti na 
državno tekmovanje, rešujejo še 2 nalogi odprtega tipa. Ta del tekmovanja traja še 
dodatnih 45 minut. Priprave na tekmovanja potekajo v okviru matematičnih krožkov, 
ločeno po letnikih. 
Najboljšim matematikom na šoli omogočamo udeležbo na pripravah za mednarodna 
tekmovanja, ki potekajo v Ljubljani na Fakulteti za matematiko in fiziko ter na Fakulteti za 
elektrotehniko. Dijaki se udeležijo 12 priprav, 3 izbirnih testov, lahko pa tudi Tekmovanja 
mest ali drugih mednarodnih tekmovanj, na katera jih povabi Komisija društva DMFA 
(Društvo matematikov, fizikov in astronomov). 

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
ff 63 bronastih priznanj, 25 srebrnih priznanj, 11 zlatih priznanj, 2. nagrada za 2. mesto 
(Jan Genc, 2. letnik), pohvala za 4. mesto (Sašo Nikić, 3. letnik). 

ff Zlata priznanja: 1. letnik: Vito Levstik, Lan Sevčnikar, Gregor Boc, Nino Djordjević; 
2. letnik: Jan Genc, Lovro Verk, Staš Horvat; 3. letnik: Sašo Nikić, Anamarija Uršič; 4. 
letnik: Urban Duh, Hana Viktorija Balan.

ff Sašo Nikić in Jan Genc sta se uvrstila na Srednjeevropsko matematično olimpijado, 
ki bo avgusta ali septembra 2018 na Poljskem, Jan pa dodatno še na Sredozemsko 
matematično tekmovanje in Sredozemsko mladinsko matematično tekmovanje. 

ff dejAvnost je vključenA v projekt rAst 
(rAzvojno sredIŠče tAlentov): Projekt RaST sofinancirata 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

ff trAjAnje sofInAnCIrAnjA Iz projektA rAst:  
3. 1.–31. 5. 2018



61

Šo
la

, k
i o

dp
re

 v
sa

 v
ra

ta
II. GIMNAZIJA MARIBOR

ff MentorICA: TATJANA SIMONIČ

ff Št. srečAnj, Št. ur:  
10-krat po dve šolski uri; 20 (2 za 
organizacijo šolskega tekmovanja, 10 za 
popravljanje nalog šolskega tekmovanja, 8 
za spremstvo na državno tekmovanje)

ff Št. udeleženCev:  
13 tekmovalcev na šolskem tekmovanju, dve 
udeleženki državnega tekmovanja

TEKMOVANJE V ZNANJU POSLOVNE IN 
FINANČNE MATEMATIKE TER STATISTIKE 
ZA SREDNJE ŠOLE

Finančna matematika in matematična statistika sta dve področji matematičnih znanj, ki 
se v zadnjem obdobju v svetu zelo hitro razvijata. Tekmovanje iz finančne matematike in 
statistike je namenjeno dijakom drugega, tretjega in četrtega letnika. 
Teme, ki se obravnavajo:

ff navadni in obrestnoobrestni račun: vrste obrestnih mer, periodična vplačila in 
izplačila, neto sedanja vrednost;

ff osnovne statistike: vzorec in populacija, urejanje in prikazovanje podatkov, mere 
osredinjenosti, mere razpršenosti, kvartili, indeksi, interpretacije vrednosti;

ff osnovne lastnosti vrednostnih papirjev: obveznice, delnice, terminski posli, opcije, 
arbitraža in zakon ene cene.

Šolsko tekmovanje iz finančne matematike je potekalo 9. 3. 2018 na II. gimnaziji Maribor. 
Na tekmovanje se je prijavilo 13 tekmovalcev. Bronasto priznanje so prejeli 4 tekmovalci, 
dve tekmovalki sta se uvrstili na državno tekmovanje. To je potekalo 6. 4. 2018 na Srednji 
šoli Slovenska Bistrica. Tekmovalki, ki sta se udeležili, sta prejeli srebrno priznanje.

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
4 udeleženci šolskega tekmovanja so prejeli bronasto priznanje, udeleženki državnega 
tekmovanja, Maja Farazin iz 2. letnika in Neja Novak iz 4. letnika, pa sta prejeli srebrno 
priznanje. 
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ff MentorICA: JELKA HEDŽET

ff Št. srečAnj, Št. ur:  
6 srečanj; 12 za priprave, 10 za organizacijo 
tekmovanja, 10 za popravljanje nalog

ff Št. udeleženCev:  
78 tekmovalcev na šolskem tekmovanju, 
7 tekmovalcev na državnem tekmovanju

TEKMOVANJE V RAZVEDRILNI MATEMATIKI

Na tekmovanje iz razvedrilne matematike se začnemo pripravljati takoj v začetku šolskega 
leta. Šolsko tekmovanje je na sporedu zelo hitro, bilo je že 5. oktobra. Na pripravah 
pregledamo nekaj tipov najbolj pogostih nalog (sudoku, kakuro, labirinti, simetrije, 
poliedri …). Državno tekmovanje je bilo na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, 
udeležilo se ga je 7 tekmovalcev.

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
27 bronastih priznanj, 5 srebrnih priznanj (Luka Polanič in Vesna Muzek iz 1. letnika, 
Sašo Domadenik iz 3. letnika ter Hana Viktorija Balan in Gregor Brantuša iz 4. letnika) 
in 2 zlati priznanji (Vito Levstik iz 1. letnika ter Luka Korotaj iz 2. letnika)

ff MentorjA:  
VOJKO BRANTUŠA, HANA VIKTORIJA 
BALAN (zunanja sodelavka)

ff Št. srečAnj, Št. ur: 4, 16

ff Št. udeleženCev:  
Šolsko tekmovanje: 164 tekmovalcev, 
Državno tekmovanje: 14 tekmovalcev

ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE 
IZ LOGIKE

Na pripravah smo predelali naloge iz logike, ki se na tekmovanjih pojavljajo najpogosteje. 
Pogledali smo si tudi spletno stran, s katere lahko učenci sami rešujejo naloge in nato 
preverijo rešitve. Sam sem pokazal lažje naloge iz lingvistike, težje primere pa je pokazala 
udeleženka predlanske lingvistične olimpiade Hana Balan iz 4. b.

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
Na šolskem tekmovanj smo dobili 55 bronastih priznanj, na državnem pa 4 zlata in 4 
srebrna priznanja.
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ff MentorICA: GORDANA BANJANIN

ff Št. srečAnj, Št. ur: 10, 20

ff Št. udeleženCev: 2

MEMORIADA – 
DRŽAVNO PRVENSTVO V POMNJENJU

Dijaka sta že poznala vse osnovne metode, ki jih je bilo treba samo še utrjevati in 
nadgrajevati s praktičnimi vajami. Šolsko tekmovanje v mesecu februarju je zajemalo 4 
discipline: binarna števila, naključne besede, izmišljeni dogodki, naključna števila. 
Anja Kores in Luka Gašparič (oba 3. a) sta se vsak s svojimi priljubljenimi tehnikami 
uvrstila na državno tekmovanje, kjer je bilo skupaj 10 tekmovalnih disciplin (še hitra 
števila, abstraktne slike, imena in priimki, karte, govorjena števila, hitre karte). 
Tekmovala sta že v starostni kategoriji odraslih (od 18 let) in na koncu napornega dneva 
stala pred udeleženci tekmovanja, ovešena z medaljami za posamezne osvojene kategorije, 
in Luka tudi s pokalom prvaka. 

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
1. in 4. mesto na državnem tekmovanju.
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ff MentorjI:  
KATJA HOLNTHANER ZOREC, 
koordinatorica, ANDREJA KORENJAK, 
pomoč pri kordinaciji. Mentorji (notranji): 
BARBARA BEDENIK, PETER CRNJAC, 
JANINA CURK, SANJA CVAR, MATJAŽ 
ČRČEK, BERNARDA DEVETAK, IRENA 
DOGŠA, KATJA HOLNTHANER ZOREC, 
ZDENKA KEUC, LIDIJA KODRIN, DEJAN 
KOROTAJ, DARJA KRAVANJA, TJAŠA 
LEPOŠA, DRAGO MEGLIČ, ANDREJA 
MIKLUŠ, JANJA PETAR IPŠEK, MAJA 
SAVORGNANI, TARA SINKOVIČ, BORIS 
SVETEL, TAMARA ŠIŠKO. Mentorji 
(zunanji): TANJA BAGAR, URBAN BREN, 
PIERLORENZO BRIGNOLI, DARIJA COR, 
LIDIJA ČUČEK, SARA HAŠAJ, MARKO 
JERAN, ALBERT KEKEC, MAŠA KNEZ 
HRNČIČ, MARTIN PASKVALE, UROŠ 
POTOČNIK, MAJA RUPNIK, SIMONA ŠINKO, 
VALERIJA TKALEC, BOŠTJAN VIHAR

ff Št. srečAnj, Št. ur:  
Eno skupno informativno srečanje, 
individualno delo z dijaki raziskovalci, 
interna predstavitev raziskovalnih nalog 
in šolska podelitev priznanj. Odvisno od 
posamezne raziskovalne naloge.

ff Št. udeleženCev:  
42 dijakov; 20 notranjih, 15 zunanjih 
mentorjev

ff Št. nAdArjenIh dIjAkov: 42

RAZISKOVALNO DELO DIJAKOV

Načrtovanje, izvedba in pisanje raziskovalne naloge je potekalo od septembra do 
februarja kot individualno raziskovalno delo dijakov pod vodstvom notranjih in zunanjih 
mentorjev. V začetku novembra smo se prijavili na regijsko srečanje mladih raziskovalcev 
»Mladi za napredek Maribora«. Do začetka februarja so dijaki s pomočjo mentorjev 
izdelali in oddali 32 raziskovalnih nalog in tri inovacijske predloge. V marcu so sledili 
zagovori pred strokovnimi komisijami, aprila pa slovesna razglasitev rezultatov srečanja 
v Narodnem domu. Na državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije se je uvrstilo 31 
raziskovalnih nalog, od katerih se jih je kar 20 uvrstilo v drugi krog srečanja, ki je potekal 
14. 5. 2018 v Murski Soboti. Na vsakem raziskovalnem področju se je po šest najboljših 
raziskovalcev iz vse Slovenije z zagovorom naloge potegovalo za zlato priznanje. 
Kot vsako leto so tudi letos naši dijaki so s svojimi raziskovalnimi nalogami sodelovali na 
razpisu za Krkine nagrade in na mednarodnem tekmovanju MEF Schools (Istanbul). 

ff oCenA uspeŠnostI 
Kljub nekoliko manjšem številu oddanih raziskovalnih nalog lahko letošnje raziskovalno 
delo ocenimo kot uspešno. Rezultati kažejo tudi na visoko kakovost nalog, s 5227 
doseženimi točkami je bila II. gimnazija Maribor na regijskem srečanju Mladi za napredek 
Maribora najuspešnejša med mariborskimi srednjimi šolami, dijaki so dosegli 20 zlatih 
in 13 srebrnih priznanj. Za najboljšo raziskovalno nalogo srečanja (nagrada dr. Brede 
Žerjal) je bila razglašena raziskovalna naloga naše dijakinje Maša Predin. Bili smo 
tudi najuspešnejši med slovenskimi srednjimi šolami, na Državnem srečanju mladih 
raziskovalcev Slovenije so naši dijaki dosegli 7 zlatih in 13 srebrnih priznanj. Tri naše 
dijakinje so za svoje raziskovalno delo prejelo tudi Krkino nagrado, tri raziskovalne naloge 
pa so se uvrstile na mednarodna tekmovanja (EU Contest, Dublin, Intel ISEF, Pittsburg, 
in MEF Schools, Carigrad).

ff dejAvnost je vključenA v projekt rAst 
(rAzvojno sredIŠče tAlentov): Projekt RaST sofinancirata 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

ff trAjAnje sofInAnCIrAnjA Iz projektA rAst: 3. 1.–14. 5. 2018
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ff MentorICA: ALENKA NOVAK

ff Št. srečAnj, Št. ur: 10, 10

ff Št. udeleženCev: 8

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE

V sklopu nemškega krožka smo imeli tudi priprave na nemško tekmovanje. Pripravljali so 
se dijaki 2. in 3. letnika, saj je tekmovanje namenjeno njim, in sicer se je priprav udeležilo 
14 dijakov. Nekateri med njimi so se tudi uvrstili na državno tekmovanje in dosegli odlične 
rezultate, 3 dijakinje pa so dobile tudi nagrado, in sicer 4-tedensko bivanje v Nemčiji ali 
Avstriji.

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
Znani so rezultati državnega tekmovanja iz nemščine za 2. in 3. letnike, ki je bilo 6. 2. 2018 
na Gimnaziji Bežigrad. Tudi letos so se naši dijaki odlično uvrstili: Tanja Holc in Nina 
Štumberger sta osvojili 1. mesto, vsi ostali dijaki tretjih letnikov pa so dosegli srebrna 
priznanja: Matija Šiško, Katarina Simonič in Luka Rinc Črnko.
Tudi 2. letniki so se odlično odrezali, zlata priznanja so dobili: Luka Kopše (2. mesto), 
Nina Rituper in Martina Kolbl (delili sta si 3. mesto). Vsi ostali dijaki so dobili srebrna 
priznanja: Kaja Hauptman, Stoja Simkić, Julija Koletnik, Andraž Adamič in Špela Leva.
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ff MentorjA:  
MITJA OSOJNIK, MIRKO PEŠEC

ff Št. srečAnj, Št. ur: 24, 72

ff Št. udeleženCev: 20

PROGRAMIRANJE ZA DIJAKE 
V ORGANIZACIJI ACM

Priprave na tekmovanja iz programiranja potekajo v okviru Programerskega krožka – 
BANDA. Začetniki se učijo osnovnega programiranja v programskem jeziku Python. 
Naprednejša znanja in algoritmi, potrebni za reševanje težjih tekmovalnih nalog, se 
poučujejo v programskem jeziku C++.
Kot vsako leto smo se udeležili programerskega tekmovanja za srednješolce, ki ga 
organizira ACM. V mesecu januarju smo organizirali šolsko tekmovanje, ki se ga je 
udeležilo 19 dijakov. Rezultati tega so smernica za nadaljnje delo. Mesec kasneje smo se v 
Ljubljani udeležili državnega tekmovanja, na katerem je tekmovalo 14 naših dijakov. Kot 
šola smo po številu doseženih točk vseh tekmujočih dijakov dosegli 3. mesto.
Posebnost tekmovanja ACM je v praktičnih nagradah, ki jih prejmejo najboljši v III. 
– najtežji skupini. Nagrada poleg literature s področja algoritmov in mikrokrmilnika 
praviloma vsebuje tudi nov mobilni telefon ali tablico.

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
ff Rezultati državno tekmovanje:

I. lažja skupina: Luka Železnik – srebrno priznanje, Staš Horvat – srebrno priznanje, 
Jernej Domajnko – srebrno priznanje;
II. težja skupina: Lan Sevčnikar – srebrno priznanje;
III. najtežja skupina: Urban Duh – zlato priznanje in prva nagrada;
http://rtk.ijs.si/2018/rezultati.html
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ff MentorjA:  
MIRKO PEŠEC, MITJA OSOJNIK

ff Št. srečAnj, Št. ur: 21, 63

ff Št. udeleženCev: 20

PROGRAMIRANJE ZA DIJAKE 
V ORGANIZACIJI ZOTKS

Priprave na tekmovanja iz programiranja potekajo v okviru Programerskega krožka – 
BANDA. Začetniki se učijo osnovnega programiranja v programskem jeziku Python. 
Naprednejša znanja in algoritmi, potrebni za reševanje težjih tekmovalnih nalog, se 
poučujejo v programskem jeziku C++.
Kot vsako leto smo se udeležili programerskega tekmovanja za srednješolce, ki ga 
organizira ZOTKS. V mesecu februarju smo organizirali šolsko tekmovanje, udeležilo 
se ga je 12 dijakov. Rezultati tega so smernica za nadaljnje delo. Mesec kasneje smo se 
v Ljubljani udeležili državnega tekmovanja, in sicer z 12 dijaki. Dijaki, ki so na šolskem 
in državnem tekmovanju pokazali nadpovprečno znanje, so bili povabljeni na izbirno 
tekmovanje za izbor v državno ekipo, ki zastopa Slovenijo na mednarodni računalniški 
olimpijadi.

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
ff Rezultati državno tekmovanje:

I. lažja skupina: Luka Železnik – srebrno priznanje;
II. težja skupina: Lan Sevčnikar – srebrno priznanje;
III. najtežja skupina: Urban Duh – srebrno priznanje;
Urban Duh se je na izbirnem tekmovanju, kamor so bili povabljeni tudi Lan Sevčnikar, 
Luka Železnik, Gregor Brantuša in Luka Govedič, uvrstil v ekipo, ki bo Slovenijo zastopala 
na mednarodni računalniški olimpijadi v Tsukubi na Japonskem.
https://www.zotks.si/tehnologije/rezultati
https://www.zotks.si/tehnologije/novice/izbor-za-mednarodna-ra%C4%8Dunalni%C5%A1ka-
tekmovanja-0 
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POSAMIČNO ŠAHOVSKO SREDNJEŠOLSKO 
DRŽAVNO PRVENSTVO 2017/18 IN 
EKIPNO ŠAHOVSKO SREDNJEŠOLSKO 
DRŽAVNO PRVENSTVO 2017/18

ff Mentor: VOJKO BRANTUŠA

ff Št. srečAnj, Št. ur: 8, 16

ff Št. udeleženCev:  
Na posamičnem je bilo 6 dijakov. Na 
ekipnem tekmovanju sta bili dve ekipi: 1. 
ekipa s štirimi tekmovalci in 2. ekipa s tremi 
tekmovalci.

Na posamičnem tekmovanju, ki je bilo 13. januarja 2018 v Murski Soboti, se je najbolje 
odrezal Timotej Gabrijan z 12. mestom, malo za njim sta bila Tilen Kodrič in Pablo Mohr. 
Ostali tekmovalci so bili še Gregor Boc, Tit Šuman in Andreja Židanik.
17. marca 2018 je bilo prav tako v Murski Soboti ekipno srednješolsko državno prvenstvo 
v šahu. Prva ekipa, v kateri so igrali Tilen Kodrič, Timotej Gabrijan, Pablo Mohr in Gregor 
Boc, je na žalost pristala na nehvaležnem četrtem mestu. Druga ekipa (Tit Šuman, Leon 
Rupreht, David Rupreht) je bila 11.

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
4. mesto na državnem ekipnem tekmovanju.
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ff MentorICA: MIRJANA VUDLER

ff Št. srečAnj, Št. ur: 14, 40

ff Št. udeleženCev: 8

TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV 
IZ ZNANJA ŠPANŠČINE: DILO EN ESPAÑOL

Na državnem tekmovanju srednješolcev iz znanja španščine sodelujejo dijaki tretjih 
letnikov, ki se marca pomerijo na šolskih tekmovanjih in se nato glede na rezultat uvrstijo 
na državno tekmovanje, ki po navadi poteka aprila. 
Državno tekmovanje »Dilo en español« ali »Povej po špansko« je dogodek, ki je sicer 
klasično poimenovan tekmovanje iz znanja španskega jezika in kulture, vendar gre za 
več. Vsako leto se v drugem slovenskem kraju zbere 80 dijakov, kjer jim gostujoča šola v 
popoldanskem času, ko učitelji popravljajo njihove teste, pripravi spoznavanje kraja in 
pester kulturni program. To je priložnost, da se mladi in njihovi učitelji španščine družijo 
in spoznavajo Slovenijo. Letošnje državno tekmovanje je potekalo v soboto, 14. aprila, 
na Gimnaziji Novo mesto. Vsako leto se dijaki preizkusijo še v temeljitejšem poznavanju 
izbrane španskogovoreče dežele oz. regije, tokrat je bila to Bolivija, in v popoldanskem 
času je bil za sodelujoče dijake organiziran pogovor s slovensko umetnico Ejti Štih, ki 
živi in ustvarja v Boliviji. Po popoldanskem ogledu mesta ter njegovih najpomembnejših 
znamenitosti so nato na zaključni prireditvi najboljšim dijakom podelili nagrade in 
priznanja.
Na pripravah na tekmovanje, ki so se pričela oktobra, so dijaki poglabljali predvsem svoje 
znanje španskega jezika, pri čemer je bilo poudarjeno utrjevanje že znanih jezikovnih 
struktur, učenje zahtevnejših jezikovnih struktur ter bogatenje besednega zaklada. Nekaj 
ur pa je bilo namenjenih tudi spoznavanju in odkrivanju Bolivije na različnih področjih: 
geografija, zgodovina, umetnost v najširšem pomenu besede, navade in običaji, šport, 
prehrana, gospodarstvo in politika …

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
Na državnem tekmovanju srednješolcev iz znanja španskega jezika je sodelovalo okrog 
80 dijakov iz dvajsetih različnih srednjih šol. Z II. gimnazije Maribor so se na državno 
tekmovanje uvrstili 4 dijaki 3. letnikov, ki so posegli tudi po najvišjih priznanjih. Erleta 
Berisha (3. e) je osvojila skupno 6. mesto in prejela zlato priznanje. Nina Bratušek (3. e) in 
Sara Kocmut (3. e) sta prejeli srebrno priznanje, Toni Kvar (3. e) pa bronasto.
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ff MentorICA: TAMARA MITHANS

ff Št. srečAnj, Št. ur: 3, 5

ff Št. udeleženCev: 42

TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV

ff MentorICI:  
POLONA VEHOVAR, ANJA SOVIČ

ff Št. srečAnj, Št. ur: 35, 70

ff Št. udeleženCev: 40

WSC – TEKMOVANJE IZ ZNANJA

V letošnjem šolskem letu je potekalo XVII. Tekmovanje mladih zgodovinarjev, ki ga 
organizira Društvo učiteljev zgodovine. Dijaki, ki so se udeležili tekmovanja, so poglabljali 
svoje znanje o zgodovini slovenskega prostora v obdobju srednjega veka. Tema letošnjega 
tekmovanja je bila »Slovenski naselitveni prostor od 10. do 15. stol«. Na šolski del 
tekmovanja, ki smo ga izvedli 31. 1. 2018, se je prijavilo 42 dijakov. Od teh dijakov jih je 12 
prejelo bronasta priznanja in doseglo mejo za uvrstitev na državno tekmovanje. Pravila 
tekmovanja določajo, da se lahko na državni del uvrstijo le trije dijaki s posamezne šole. 
Dijaki so bili izbrani glede na rezultate šolskega dela tekmovanja. Najbolje so se odrezali 
Vita Volgemut, Matevž Rezman Tasič in Luka Železnik. Ti trije so sestavljali ekipo, ki je 
II. gimnazijo predstavljala na državnem tekmovanju na Ptuju. Z dijaki smo se februarja 
in marca pripravljali na tekmovanje. Državno tekmovanje je bilo izvedeno 7. 4. 2018 in je 
bilo razdeljeno na pisni del, na katerem so dijaki dokazovali splošno poznavanje zgodovine 
slovenskega prostora, in na terenski del, pri katerem so dijaki spoznavali zgodovino Ptuja.

ff uspehI In rezultAtI nA tekMovAnju
Eno zlato priznanje in eno srebrno priznanje.

Letos se je za aktivnost WSC odločilo 40 dijakov. Vsi so se pripravljali na regijsko 
tekmovanje WSC v Ljubljani, kjer se je več kot 350 dijakov pomerilo v 4 različnih 
kategorijah z vrstniki v debati, pisanju esejev, reševanju kviza in vprašanj z več odgovori. 
26 dijakov se je uvrstilo na mednarodno tekmovanje v Kuala Lumpurju, ki je potekalo 19.–
23. 6. 2018.
Področja, ki so jih letos pokrivali, so bila: umetnost, zgodovina, ekonomija, literatura (film 
in proza), znanost in 'izbirno področje'. 
Seveda pa je druženje in izmenjava izkušenj z vrstniki zelo prijetna tudi izven tekmovanja. 
Ogledali smo si znamenitosti Malezije in en dan in eno noč preživeli v čisto pravi džungli.
Več informacij o vsebini programa najdete na htttp://www.scholarscup.org/.
Priprava: oktober–junij
Izvedba tekmovanja: februar 2017 (Ljubljana) in junij 2018 (Kuala Lumpur)

ff oCenA uspeŠnostI: 5



IZMENJAVE



72

II. GIMNAZIJA MARIBOR

Šo
la

, k
i o

dp
re

 v
sa

 v
ra

ta

ff MentorICI:  
KARMEN KAUČIČ, 
MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ

ff čAs IzMenjAve:  
V TUJINI: 6 dni, DOMA: 6 dni

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

IZMENJAVA S FRANCIJO

Med 16. in 21. oktobrom je potekala izmenjava s srednjo šolo Claude Lebois iz Saint 
Chamonda, na kateri smo se dijaki II. gimnazije seznanili z mnogimi francoskimi klišeji, 
kot so bagete in siri, hkrati pa smo v najboljši možni luči predstavili tudi slovensko 
kulinariko. Sprejemu, ki se ga je udeležil tudi župan mesta, je sledila pogostitev s 
slovenskimi in francoskimi specialitetami. V povezavi s tematiko izmenjave, ki je 
poudarjala vez med preteklostjo in sedanjostjo, smo si ogledali precej zgodovinsko 
pomembnih znamenitosti, kot je na primer mesto Le Puy-en-Velay, ki se ponaša z 
mnogimi svetovno znanimi primeri srednjeveške arhitekture. V okviru zgodovinskega 
dela smo si v mestu Vienne, ki izvira še iz časa antičnega Rima, ogledali muzej, postavljen 
ob arheološko najdišče, ki se osredotoča na tematiko razvoja mesta v tem obdobju. V 
nasprotju s tem pa smo bili v zapuščeni tovarni v Saint Étienneu seznanjeni z najnovejšimi 
»gadgeti« na področju moderne tehnologije in dizajna. Muzej sotočja (Musée de 
Confluence) pa je ob moderni arhitekturi prikazal tako razvoj in znamenitosti regije, v 
kateri se nahaja Lyon, kot tudi napredek celotnega človeštva. Seveda so pomembno vlogo 
v času bivanja odigrale tudi družine, ki so nam predstavile francosko kulturo in s katerimi 
smo preživeli tudi ves zadnji dan svojega bivanja v Franciji.
Urban Vernik, MM1
Anamarija Uršič in Urban Vernik, MM1: »Med 26. in 31. marcem smo na II. gimnaziji 
gostili dijake in profesorje šole Claude Lebois iz Saint Chamonda in tako zaokrožili 
slovensko-francosko izmenjavo, ki je temeljila na povezavi med preteklostjo in 
sedanjostjo. Tako so si gostujoči dijaki ogledali pomembna zgodovinska mesta, kot so 
Piran, Ljubljana, Celje, Ptuj in seveda Maribor. Program je vključeval tudi ogled šole 
in dogodkov v okviru Pomladi na Drugi, nad katerimi so bili tako dijaki kot profesorji 
navdušeni. Izkusili smo tudi zadnje ostanke snega na Pohorju in se pomerili v bowlingu. 
Zahvaljujemo se vsem gostiteljem in njihovim družinam, ki so dijakom iz Francije v 
lepi luči prikazali značilnosti Maribora in Slovenije, ter profesorjem za organizacijo 
izmenjave.«

ff oCenA IzMenjAve
Odlično.
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ff MentorICI:  
TAMARA MITHANS, PETRA ČEH

ff čAs IzMenjAve: 10. 4.–15. 4. 2018

ff Št. udeleženCev:  
8 dijakov iz Izraela, 10 dijakov iz Slovenije

IZMENJAVA Z IZRAELOM, HAIFA

V aprilu smo na šoli gostili osem dijakov in dva profesorja iz Izraela. V Sloveniji so 
preživeli šest dni. V tem času so spoznavali Maribor in okolico ter si podrobneje ogledali 
Ljubljano, Piran in Bled. V sklopu Pomladi na Drugi so se udeležili različnih delavnic in 
kulturnih dogodkov. Izkušnja je bila za vse udeležence izmenjave izjemno pozitivna. 
Izraelski dijaki so bili navdušeni nad raznolikostjo Slovenije in gostoljubnostjo, ki so je 
bili deležni v času svojega obiska. Naši dijaki pa so dobili priložnost, da se podrobneje 
seznanijo s kulturnimi razlikami in se tako še bolje pripravijo na naš obisk v Izraelu. 
Med udeleženci izmenjave so se spletle pristne prijateljske vezi in komaj čakamo, da v 
novembru vrnemo obisk.

ff oCenA IzMenjAve
Zelo uspešno.
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ff MentorjA:  
MARKO JAGODIČ, TARA SINKOVIČ

ff čAs IzMenjAve:  
V TUJINI: (v naslednjem šolskem letu); 
DOMA: 5. 5. 2018–16. 5. 2018

ff Št. udeleženCev:  
NAŠI DIJAKI: 9, TUJCI: 9

IZMENJAVA S KITAJSKO (PEKING)

Med 5. in 16. majem smo na II. gimnaziji Maribor gostili devet kitajskih dijakov in 
učiteljico. Obiskali so nas v okviru izmenjave, ki že tretje leto poteka med English 
Language School iz Pekinga in našo šolo. Kitajski dijaki so v času obiska živeli pri družinah 
naših dijakov.
Prvi dan na šoli je dijake sprejel ravnatelj, zanje smo pripravili tudi program za 
dobrodošlico. Naslednji dan je sledilo terensko delo na Piramidi, v okviru katerega so 
gostje tudi podrobneje spoznali mestno jedro. Sledila je celodnevna ekskurzija, na kateri 
smo si ogledali Bled, dolino Trente, Planico in Piran. Ekskurzijo v Ljubljani smo začeli z 
vodenim ogledom starega dela mesta, sledil je ogled gradu in Muzeja iluzij. Dva cela dneva 
so kitajski dijaki preživeli pri pouku in obšolskih dejavnostih, en dan pa je bil rezerviran 
tudi za nakupovanje. Naslednje šolsko leto v oktobru bomo vrnili obisk in se za 11 dni 
odpravili v Peking.

ff oCenA IzMenjAve
Naši gosti so bili z izvedbo izmenjave zelo zadovoljni. 



JEZIKOVNE ŠOLE
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ff MentorICe:  
MIRJANA VUDLER (koordinatorica, 
španščina, DELE), TANJA FAJMUT (CAE), 
MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ 
(DELF), TATJANA POLAJNER (latinščina, 
medicinska latinščina)

ff Št. srečAnj, Št. ur:  
Vsi tečaji trajajo 40 ur. Če je število 
prijavljenih premajhno, se lahko tečaj 
skrajša na 30 ur. Tečaj medicinske 
latinščine obsega 70 ur, od tega 40 ur 
začetne latinščine, 30 ur pa je namenjenih 
medicinskemu izrazoslovju. 215 ur.

ff Št. udeleženCev: 83

ZAČETNI JEZIKOVNI TEČAJI: ŠPANŠČINA, 
LATINŠČINA, MEDICINSKA LATINŠČINA

ff prIprAve nA MednArodno veljAvne IzpIte: CAE in ostali izpiti na tej stopnji,  
kot so TOEFL, IELTIS (angleščina), DELF (francoščina) in DELE (španščina).

Jezikovni tečaji se izvajajo 1-krat do 2-krat tedensko v majhnih skupinah, praviloma takoj 
po pouku, lahko pa tudi v popoldanskem času. Urnik je že v naprej določen pri razpisu 
tečajev ali pa se o njem dijaki in profesor dogovorijo. Dijaki so lahko v letošnjem šolskem 
letu obiskovali naslednje začetne tečaje tujih jezikov: nemščina, francoščina, španščina, 
ruščina in latinščina s poudarkom na medicinski latinščini. Na začetnem tečaju tujega 
jezika, ki obsega 40 šolskih ur, dijaki spoznajo osnove nekega jezika (pravopis, fonetika, 
uvod v slovnico in besedišče: opis sebe in svojega okolja ter svojih interesov, svoje dežele 
in sveta), prav tako pa spoznavajo tudi kulturno-civilizacijske vidike posameznih držav, v 
katerih se posamezni jezik govori. 
Na vseh tečajih se razvijajo vse 4 jezikovne kompetence: ustno sporočanje, branje, 
poslušanje in pisanje.
Poleg tečajev tujih jezikov pa smo ponudili tudi posebne tečaje, na katerih se udeleženci 
pripravljajo na mednarodno veljavne izpite iz angleščine (CAE, TOEFL, IELTIS), 
francoščine (DELF) in španščine (DELE). Priprave na mednarodno veljavne izpite 
potekajo 1-krat tedensko po 2 šolski uri ali pa vsakih 14 dni po 3 šolske ure skupaj 
(skladno z dogovorom v posamezni skupini). Pri DELF in DELE si je raven opravljanja 
izpita mogoče izbrati (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Naši dijaki najpogosteje opravljajo izpit na 
ravneh B1 in B2, zato se pri pripravah osredotočamo predvsem tema ravnema. Posebej pa 
seveda poudarimo tiste dele izpita, za katere se v splošnem gimnazijskem programu ni 
moč pripraviti, tj. pisanje različnih besedilnih zvrsti (časopisni članek, poročilo, intervju, 
življenjepis, kritika filma ali knjige ipd.); obdelajo pa se tudi težje slovnične strukture. 
Prav tako se opravi simulacija ustnega dela izpita.
Na pripravah udeležencem tudi nudimo vse informacije o opravljanju izpitov in jih 
napotimo oz. pospremimo na slovenske inštitucije, kjer se posamezni izpiti lahko 
opravljajo. Mednarodni izpiti iz angleščine se opravljajo v Ljubljani, izpit iz španščine v 
Mariboru, izpit iz francoščine pa se opravlja na naši šoli.

ff oCenA tečAjev
Na jezikovne tečaje se je letos prijavilo 83 dijakov. Večina teh je tečaj tudi uspešno 
zaključila. Mnogi so že opravili mednarodno veljavne izpite, nekateri jih bodo opravljali še 
poleti in v jeseni.
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ff MentorICI:  
MOJCA SELJAK, LI JIAQING

ff trAjAnje tečAjA, Št. ur:  
Oktober 2017-maj 2018; 60 ur.

ff Št. udeleženCev:  
Začetni tečaj: 19,  
Nadaljevalni tečaj: 7

ZAČETNI IN NADALJEVALNI TEČAJ 
KITAJŠČINE

Tečaj kitajščine poteka v okviru projekta Konfucijeve učilnice Maribor, ki ga je omogočil 
Hanban, kitajski državni urad za poučevanje kitajščine kot tujega jezika. Vsako šolsko leto 
je možen vpis tako v začetni kot tudi v nadaljevalni tečaj, ki ju vodita kitajska učiteljica 
in slovenska sinologinja. Kitajska učiteljica razlaga snov v kitajskem in angleškem jeziku, 
medtem ko sinologinja poskrbi za dodatno razlago v slovenščini. Poleg učenja kitajščine 
vam tečaj omogoča tudi spoznavanje bogate kitajske kulture, njene zgodovine ter kitajske 
umetnosti, ki vam jo približamo na delavnicah kitajske kaligrafije, kitajskih vozlov, 
kitajskih rezank ter delavnici kitajske hrane. Tečajniki se lahko ob koncu šolskega leta 
udeležijo tudi Državnega tekmovanja iz znanja kitajščine za dijake slovenskih srednjih 
šol. Njihova uvrstitev med prve štiri ali prva dva v državi se bogato nagradi z brezplačnim 
tritedenskim obiskom Kitajske in udeležbo na svetovnem tekmovanju iz znanja kitajščine.
V šolskem letu 20172018 smo v okviru tečaja kitajščine organizirali Kitajske dneve na 
II. gimnaziji, ki so potekali med 30. januarjem in 15. februarjem. Dneve smo pričeli 
z odprtjem razstave Kitajske etnične manjšine v avli šole, zaključili pa z dogodkom 
Praznovanje kitajskega novega leta, ki je potekal v Amfitetaru II. gimnazije. Na dogodku 
so se naši tečajniki predstavili s svojimi kitajskimi talenti, kot so petje kitajskih pesmi, 
kitajski plesi, igranje na kitajska glasbila in taijiquan. V času Kitajskih dnevov smo 
organizirali tudi delavnici kitajskega slikarstva in kitajske kuhinje ter kitajsko čajanko. 

ff oCenA tečAjA
Zelo uspešno. Opazen je izjemen napredek tečajnikov v znanju kitajskega jezika in 
poznavanju kitajske kulture, kar potrjuje dosežek naših dijakov na tekmovanju v znanju 
kitajščine za dijake slovenskih srednjih šol. Med 14 tekmovalci iz cele Slovenije se je na 
3. mesto uvrstila naša dijakinja Nika Kramberger.
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