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Spletni
ČASOPIS DRUGE

_/ KARMEN KAUČIČ, urednica
_/ MAJA SAVORGNANI, lektorica

Šola, ki odpre vsa vrata

DRUGA

TAKO KOT VSAKO LETO SMO NA ŠOLI PRIPRAVILI KRST PRVIH
LETNIKOV. LETOS JE TA POTEKAL 26. 9. V ŠOLSKI TELOVADNICI.

KRST
prvih letnikov

_/ Dora Mališ, 4. e
_*

RUDL
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Organizacijo krsta smo prevzeli dijaki 4. e. Pri izbiri iger smo
se osredotočali na vojaško tematiko, naloge pa so obsegale
sestavljanje vojaške pesmice, ki bo povzdigovala II. gimnazijo, poligon, kviz in ugibanje vsebine spasirane hrane. Igre so
pokazale inteligentnost, duhovitost in fizično spretnost – vse
lastnosti, ki so pomembne za prave vojake. V nalogah je največ točk zbral 1. c in je tako prejel majhno prednost v tekmovanju za predajo ključa, ki bo čez dve leti. Na koncu krsta so
dijaki prvih letnikov še svečano zaprisegli in tako uradno postali del II. gimnazije. Z igrami smo želeli še posebej poudariti občutek za sodelovanje in enotnost, kajti samo s tem bodo
novi prvi letniki uspešno končali gimnazijo in ob tem resnično uživali ter ustvarili prijateljstva, ki jih bodo spremljala do
konca življenja. ■■

#2

DRUGA

O LETOŠNJI JESENI BI LAHKO GOVORILI V SAMIH PRESEŽNIKIH.
KRASNO VREME, VISOKE TEMPERATURE, OKUSEN KOSTANJ, ŠE

KOSTANJEV
piknik 2018

_/ Maja Savorgnani, prof.
_*

RUDL, JELATANCEV

ŠT. 69_sep-okt 2018

slajši mošt … in seveda odličen kostanjev piknik na II. gimnaziji, ki ga je okronal najvišji prispevek staršev v zadnjih nekaj letih. Prava jesenska idila. Te smo bili deležni 13. oktobra,
na dan, ko smo se profesorji (nekateri tudi s podmladkom), dijaki in starši srečali ob Drugi in v njej, tam veselo poklepetali in marsikaj dobrega pojedli.
Kostanjev piknik na Drugi ima zdaj že dolgoletno tradicijo, a kljub temu vsako leto kaj novega dodamo, spremenimo,
zamenjamo in tako ohranjamo njegovo svežino in privlačnost.
Tako se vsako jesen srečamo z novimi dijaki, ki so po dobrem
mesecu že nekoliko prilagojeni na življenje z Drugo, da nas
spoznajo tudi v nekoliko drugačnih okoliščinah, npr. s ponvijo za palačinke v roki. Piknik je tudi priložnost za sproščen
klepet s starši dijakov, s katerimi se sicer srečujemo le na precej bolj formalnih govorilnih urah in roditeljskih sestankih.
Letošnji piknik je poleg klasike (pečenega kostanja, jedi
na žlico, peciva in obvezne torte) ponudil tudi nekaj športnega udejstvovanja (odbojko in otroški poligon ter vrtoglave skoke
Tigric in Borcev), pa tudi likovnega izživljanja z risanjem buč.
Del programa je letos pokukal na Daljni vzhod z delavnicami
kitajskih pismenk, rezank in vozlanja ter s pripovedovanjem
pravljic s pomočjo japonskega kamišibaja. A mislim, da so bile
največji hit vseeno palačinke s čokolado, ob katerih so uživali
otroci in … no, malo večji otroci.
Hvala vsem za obisk in pomoč pri izvedbi, še posebej pa
staršem za velikodušni prispevek! ■■
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DRUGA

V TOREK, 25. 9. 2018, JE RAVNATELJ SPREJEL NAŠE LETOŠNJE
OLIMPIJCE IN NJIHOVE MENTORJE TER JIM ČESTITAL ZA DOSE-

Sprejem
OLIMPIJCEV

_/ Katja Holnthaner Zorec, prof.
_*

RUDL, PAVLINIC
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žene uspehe. Martina Fridl je zastopala našo šolo in Slovenijo
na Mednarodni filozofski olimpijadi (Bar, Črna gora), Urban
Duh in Luka Govedič sta se udeležila Mednarodne fizikalne
olimpijade v Lizboni. V Teheranu je potekala Mednarodna biološka olimpijada, kjer je tekmoval naš Klemen Kirbus. Urban
Duh pa se je uvrstil tudi na Mednarodno računalniško olimpijado, ki jo je gostila Tsakuba na Japonskem. Vsi štirje naši
olimpijci so letos tudi maturirali, Luka in Martina se tako
sprejema nista mogla udeležiti zaradi študijskih obveznosti.
Na srečanju smo v sproščenem vzdušju poklepetali o vtisih s posameznih tekmovanj, novih izkušnjah, novih znanjih
in o njihovih študijskih načrtih ter pričakovanjih, saj začenjajo novo poglavje na svoji izobraževalni poti. Tudi tu jim želimo dosti uspehov! ■■
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NOVO MESTO

SEPTEMBRA SO V PROSTORIH KRKE, D. D., V NOVEM MESTU PODELILI ŽE 48. KRKINE NAGRADE
ZA SREDNJEŠOLSKE RAZISKOVALNE NALOGE. TUDI LETOS SO BILI NAŠI DIJAKI USPEŠNI IN

PREJEMNICE KRKINIH NAGRAD:

nagrajene so bile kar tri raziskovalne naloge, dve pa sta prejeli Krkino priznanje.
Najprej so nagrajenci na simpoziju pred strokovno javnostjo, mentorji in starši
predstavili svoje raziskovalno delo, sledila je slavnostna podelitev Krkinih nagrad in
priznanj, ki sta jih dijakom podelila predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože
Colarič in dr. Aleš Rotar, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sklada
Krkinih nagrad.
Veseli smo, da se tudi gospodarstvo vključuje v spodbujanje dijakov k raziskovanju,
strokovnemu napredku in pridobivanju novih izkušenj in znanja. Na prireditvi smo videli,
da sta ustvarjalnost in raziskovalno delo v Krki izjemno cenjena, spoštljiv in vzpodbuden
odnos vseh prisotnih strokovnjakov ter organizacija in potek prireditve pa bila za mlade
raziskovalce vsekakor izjemna in nepozabna izkušnja ter lepa vzpodbuda za nadaljnje delo.

ff

ff

ff

Avtorica: MAŠA PREDIN
Naslov naloge: Vpliv mikrovalov na zvijanje β-peptidov
Mentorja: dr. Urban Bren, Zdenka Keuc
Avtorici: SATJA ŠKOBALJ in KAJA KEGLEVIČ
Naslov naloge: Ocena vpliva cinkovega piritiona na
izbrane vrste rastlin in živali
Mentorica: Katja Holnthaner Zorec
Avtorica: ANJA KORES
Naslov naloge: Vpliv naravnih učinkovin na črevesno
mikrobioto
Mentorici: dr. Maja Rupnik, dr. Valerija Tkalec

PREJEMNIKI KRKINIH PRIZNANJ:
Avtorja: BOR LOGAR DRAŽUMERIČ in DOMEN LAH,
Naslov naloge: Sinteza kanabinoidov v posameznih
fazah rasti industrijske konoplje (Cannabis sativa L.) in
njihovi protimikrobni ter antioksidativni učinki
Mentorici: Katja Holnthaner Zorec, Tanja Bagar
ff Avtorici: NUŠA KOS THALER in LANA KRMELJ,
Naslov: Primerjava antimikrobne učinkovitosti
eteričnega olja črne kumine (Nigella sativa L.) z aktivnimi
učinkovinami in eteričnim oljem navadne kumine (Carum
carvi L.)
Mentorici: Zdenka Keuc, Tamara Šiško
ff

PODELITEV
48. Krkinih nagrad

_/ Katja Holnthaner Zorec, prof.
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Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!
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SARAJEVO

V SARAJEVU JE MED 13. IN 17. 9. 2018 ŽE ČETRTIČ POTEKAL FESTIVAL MLADINSKIH GLEDALIŠČ JUVENTAFEST. NA FESTIVALU

EST NASTOPIL
na Juventafest

_/ mag. Ivan Lorenčič, ravnatelj
_*

MITHANS
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so nastopila gledališča iz Češke, Srbije, Hrvaške, BiH in
Slovenije. EST je pripadla čast, da odpre festival v prelepem
gledališču Narodnog pozorišta. Predstava je zahtevala velik
napor tehnične ekipe, saj je bilo treba veliko tehnične opreme
pripeljati s seboj in jo v zelo kratkem času namestiti. Tehnična
ekipa EST je svojo nalogo opravila brezhibno in igralcem omogočila odlične pogoje za nastop. Nastop v glavni gledališki dvorani prestolnice BiH je predstavljal velik izziv. Po prvih nekaj
minutah je bilo jasno, da bo predstava navdušila številne gledalce. Dolg in močan aplavz ob koncu je bil najlepša nagrada za vso ekipo in mentorje – Majo Pihler Strmecki, Matjaža
Latina, Viljema Babiča in Jureta Tacerja.
Naslednji dan po odprtju festivala so si EST- jevci ogledali Sarajevo, ki jim je s svojo drugačnostjo in raznolikostjo
odprlo nove kulturne perspektive. Seveda brez obveznih čevapčičev tudi ni šlo.
Ob slovesu iz Sarajeva so se organizatorji poslovili z besedami: »Pridite kmalu nazaj!« Vsi si povratka z novim muzikalom Figarova svatba na festivalu v letu 2020 še kako želimo.
Festival je bil tekmovalne narave. Podelitve nagrad se zaradi OIV-tedna nismo mogli udeležiti. Pozni večerni klic selektorice Asje Krsmanović v ponedeljek, 17. 9., z besedami:
»Prejeli ste posebno nagrado žirije,« je bil veliko priznanje za
odlično odigrano predstavo in vloženi trud. ■■
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NEMČIJA

SEPTEMBRA SMO V SKLOPU NEMŠKE IZMENJAVE OBISKALI MESTECE MÖLLN. OBISKALI SMO TAMKAJŠNJE VEČJE KRAJE, KOT

NEMŠKA
izmenjava

_/ Karidia, Timotej,
Lina in David
_*

POBERŽNIK
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sta Lübeck, kjer smo imeli Geoketching, in Hamburg, kjer
smo si ogledali opero in pristanišče, ter jezera okrog Möllna.
V sklopu nemškega enotedenskega projekta Zusammen
wachsen smo pripravili predstavitve o njihovi šoli, ki so nam
jo pred tem razkazali.
Izmenjavo lahko zagotovo označimo kot nepozabno izkušnjo, saj smo poleg ustvarjanja novih prijateljstev spoznali
tudi vsakdan, kulturo in družinsko življenje nemških dijakov.
Če bi imeli možnost ponoviti izmenjavo, bi to zagotovo
storili. ■■
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http://aquasystems.si/sl-si/

080 20 60

AquaSystems ˃ Prva

O NAS

TNI LOKALNO

CENTRALNA ^ISTILNA NAPRAVA

TE^EM ZDRAVO

INFO SREDIŠ^E

Sproščeno
kamorkoli

Z zavarovanjem Tujina.
Za sproščena potovanja sklenite zavarovanje
za tujino z medicinsko asistenco. Sebi in svojim
najbližjim boste zagotovili dodatno varnost v
primeru zdravstvenih težav in kritje morebitnih
stroškov zdravstvenih storitev, ki bi ob tem
nastali.
Če v tujino potujete večkrat letno, sklenite letno
zavarovanje Tujina Multitrip* – sklenete enkrat
in velja celo leto, tudi za vso družino. Poleg tega
dobite še DARILO.
* Vključite se v program Varuh zdravja in prejeli
boste 10-odstotni popust.

Kakovost je proces.
Proces so ljudje.
PREBERI VE^

www.aquasystems.si

DRUGA

V SOBOTO, 13. 10. 2018, JE NA II. GIMNAZIJI MARIBOR POTEKAL
KOSTANJEV PIKNIK, V SKLOPU KATEREGA SMO PRIREDILI TUDI

KITAJSKI
dan

_/ Mojca Seljak, prof.
_*

SELJAK
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Kitajski dan. V našem »Kitajskem kotičku« so se izvajale delavnice kitajske rokodelske umetnosti, ki so jih vodile kitajske učiteljice Liu Jiaqian, Zhu Xinyi in Ji Runrun. Odrasli in
otroci različnih starosti so se lahko pridružili delavnicam kitajske kaligrafije, kitajskih rezank in delavnici izdelovanja kitajskih vozlov in zapestnic. Na delavnici kitajske kaligrafije so
se obiskovalci učili pisanja osnovnih potez pismenk, pismenki za srečo in neskončnost, ter različna kitajska voščila. Na delavnici kitajskih rezank smo goste učili izrezovanja pismenke
za pomlad in dvojno srečo, na delavnici kitajskih vozlov pa
smo pletli zapestnice in vozle, ki po kitajskem verovanju prinašajo srečo. Goste smo tudi pogostili s kitajskimi prigrizki
ter jim nudili informacije v zvezi s tečaji kitajščine, ki se izvajajo v Konfucijevi učilnici. ■■
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SLOVENIJA

KITAJSKA
izmenjava

_/ Helena Godina,
Barbara Simonič, 2. c
_*

ZAVRŠNIK, CVAR

V začetku oktobra je potekala izmenjava z No. 1 Middle
School iz Nantonga. Gostili smo 12 dijakov. Naše druženje se
je začelo 28. 9. zvečer, ko smo jih na šoli sprejeli in jih pogostili s slovenskimi dobrotami. Profesorici Sanja Cvar in Anita
Mustač, ki sta izmenjavo vodili, sta nam pripravili pester program. Prvi dan druženja smo predstavili šolo, skupaj spoznavali Maribor in ob znamenitostih posneli tudi kakšen »selfie«.
Ker pa smo želeli naše druženje nadaljevati, nas je večina šla
na pico v La Pizzerio. Zelo jih je presenetila velikost pic, ki
smo si jih na srečo delili. V kino je takrat prišel zanimiv film, ki
smo si ga ogledali ter jim pokazali, kako kina zgledajo pri nas.
Naslednji dan smo se odpravili na Bled, kjer smo občudovali Blejsko jezero, Blejski vintgar in se posladkali z
nadaljevanje na naslednji strani
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KITAJSKA izmenjava

SLOVENIJA

nadaljevanje iz prejšnje strani

blejskimi rezinami. Popoldan smo se odpravili na slovensko
obalo v Piran. Naši gostje so bili navdušeni nad raznolikostjo
Slovenije, ker smo si lahko v enem dnevu ogledali alpsko pokrajino in morje. Ko smo se vrnili domov, smo jedli palačinke, ki so se jim zdele odlične, nato pa smo jih naučili še nekaj
iger s kartami.
Tretji dan so imeli gostje s profesorjem Cigrovskim slovensko-angleško delavnico, na kateri so se naučili osnov slovenščine, nato so si gostje sami v slovenščini naročili kavo. S
profesorico Sanjo Cvar so kasneje v laboratoriju izvajali kemijske eksperimente. Popoldne smo se sprehodili na Pohorje

in se v dolino spustili s PohorJetom. Opazili smo, da so še posebej navdušeni nad mesom, zato smo jih zvečer povabili na
čevapčiče v Baščaršijo.
Četrti dan jim je ravnatelj predstavil slovenski izobraževalni sistem, del katerega so lahko nato izkusili sami pri uri angleščine s profesorico Andrejo Mikluš in fizike pri profesorju
Marku Jagodiču. Seveda smo obiskali tudi naše glavno mesto,
Ljubljano, kjer smo si ogledali znamenitosti, tudi z ladjice, vrhunec izleta pa je bil obisk Muzeja iluzij.
Peti dan so gostje imeli s profesorico Jasno Sukič delavnico o stereotipih. Po delavnici smo se odpeljali na Goričko, kjer
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smo si ogledali Vulkanijo in Grad, nato pa še obiskali kmetijo in se peljali s traktorjem.
V času druženja smo opazili, da se kitajski gostje ne morejo ločiti od svojih telefonov, saj so jih uporabljali tudi med
jedjo, hojo in vožnjo s PohorJetom. Imeli so tudi nam nenavaden običaj, da so si vsak dan na roke oprali oblačila. Veliko
smo se zabavali, se nekaj naučili tudi o njihovi kulturi, najpomembnejše pa je bilo sklepanje novih prijateljstev. Ker se vse
dobro hitro konča, je kmalu napočilo slovo, vendar se bomo
na srečo spet kmalu družili na Kitajskem. ■■
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KITAJSKA

Drugogimnazijci
V PEKINGU

OD 11. DO 22. OKTOBRA SMO DRUGOGIMNAZIJCI OBISKALI
PEKING V OKVIRU IZMENJAVE S FOREIGN LANGUAGES SCHOOL

_/ Marko Jagodič, prof.
_*

JAGODIČ
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Beijing. Naši gostitelji so nam pripravili pester program.
Med drugim smo si ogledali Prepovedano mesto, Trg nebeškega miru, Poletno palačo, Lama tempelj, Nebeški tempelj,
Konfucijev tempelj in se sprehodili po znamenitem Kitajskem
zidu. Videli smo, kako živijo kitajske družine, kaj počnejo dijaki v kitajskih šolah, uživali v kitajski kulinariki in začutili
utrip tega velemesta. Priporočamo! ■■
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DELF

PODELITEV
FRANCOSKIH
jezikovnih diplom

V ČETRTEK, 27. SEPTEMBRA, JE NA II. GIMNAZIJI POTEKALA PODELITEV FRANCOSKIH JEZIKOVNIH DIPLOM DELF, KI STA JIH PO-

_/ Urban Vernik, MM2
_*

URŠIČ, VERNIK
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delila naš ravnatelj mag. Ivan Lorenčič in kulturna atašejka
Francoskega inštituta v Sloveniji Marie-Laure Canteloube.
Tudi letos je bilo vseh trideset kandidatov, ki prihajajo z II.
gimnazije in drugih srednjih šol štajerske regije pod mentorstvom profesorice Mary Ellen Ramasimanana Virtič, uspešnih.
Mladim diplomantom se je pridružila tudi prva četverica tistih, ki so s pomočjo tečaja francoščine na Drugi prejeli jezikovno diplomo za odrasle. Vsem prejemnikom želimo, da bi
imelo priznanje karseda veliko uporabno vrednost, tisti, ki pa
vas učenje francoskega jezika zanima, ste vabljeni na tečaj, ki
poteka na naši šoli. ■■
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FRANCOSKO-NEMŠKO GLEDALIŠČE

V ČETRTEK, 11. OKTOBRA 2018,SO V PROSTORIH II. GIMNAZIJE
MARIBOR POTEKALE DELAVNICE FRANCOSKO-NEMŠKEGA GLE-

AU FIL DES
NUAGES

_/ Kaja Cassiopeia Kraner, 2. f
_*

RUDL

dališča v okviru projekta Au fil des nuages.
Lahko bi rekli, da so delavnice potekale trojezično v francoščini in nemščini, pomoč naših profesoric francoskega in
nemškega jezika pa je prišla v slovenščini. Francoski del delavnic, ki sem se jih udeležila tudi sama, je potekal pod vodstvom
zvezde večera Clémentom Labailem, ki nam je gledališko igro
in improvizacijo predstavil na zanimiv, a podroben način. Na
delavnici smo s pomočjo francoskih besed spoznali male trike velikih mojstrov in tudi izgubili kar nekaj strahu pred javnim nastopanje.
nadaljevanje na naslednji strani
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AU FIL DES NUAGES
nadaljevanje iz prejšnje strani

FRANCOSKO-NEMŠKO GLEDALIŠČE

Po krajšem premoru je sledila predstava
Christine Gumz in Clémenta Labaila v francoskem in nemškem jeziku. Avtorsko delo je
bilo spisano v šestih delih:

1. del: “POURQUOI” - “ZAKAJ”
V prvem delu nam je francoski igralec in
avtor Clément v vlogi Failcona (v prenesem pomenu nekdo, ki dela traparije) s pomočjo pesmi
s komično in parodično ljubezensko tematiko izpovedal, kar mu leži na duši.

2. del: MEDENI TEDNI
Drugi del prikazuje mlada zaljubljenca,
navdušena, ganljiva, vznemirjena, vendar
sta hkrati tudi zaskrbljena glede svojega izgleda kot par. Skrbi ju, da nista dorasla parom iz filmov, ki so tako rekoč njuni vzorniki.

3. del: ARGON IN CASTILLE
V tretjem delu nam mlada umetnika
predstavita humorno pesem pevca Bobyija
Lapointea, ki govori o dekleta in fantu. On
prodaja sladoled, ona pa ga obožuje. Toda ker
nista iz iste dežela, ji sladoleda ne more prodati in ona ga ne more pojesti.
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4. del: KATERA IMENA
Ponovno se igralca predstavita v ljubezenskem razmerju, vendar tokrat kot mlad par
brez otrok in brez izkušenj, ki nadobudno išče
imena za svoje bodoče malčke, kar pa zaradi
prevzetosti nad »nalogo« privede do klasičnega izbruha ljubosumja.

5. del: Z ROKO V ROKI
V petem delu igralca znova nastopita s pesmijo dobro znane skupine Compagnons de
la Chanson, ki opeva večno ljubezen, s strastjo zaljubljenih, otroško poezijo in še in še.

6. del: ODITI
Zaključek predstave pa je francosko-nemška pesem, ki sta jo napisala sama. Pesem govori o svobodi in dejanjih - premakniti se, iti
naprej, graditi, to je smisel življenja.
Tako smo s koncem gledališkega dela tudi
uspešno zaključili francosko-nemško obarvan
večer ter projekt Au fil des nuages. Projekt je
vsekakor osvežilno vplival na našo besedno
zakladnico, saj smo se poleg trikov igre podkovali tudi v rabi izbranih jezikov. ■■
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Smetanova ulica 67
2000 Maribor
W: www.dddrava.si
E: info@dddrava.si
T: 02 234 81 50
F: 02 234 81 70

JAZ sem tu, pridi tudi TI!

#freewiﬁ #sportamoradi #ucimoseskupaj
#nikolilacni #ciliinzdravi #vsejeblizu #kaknamjefajn #DDDrava

PROJEKT ERASMUS+

Mind the gap/
POZOR!
(2016/17–2018/19)

POZOR! Z BOLJŠO KOMUNIKACIJO ZMANJŠUJEMO KULTURNE,
GENERACIJSKE IN DIGITALNE RAZLIKE NOVODOBNE GENERA-

_/ Maja Savorgnani, prof.
_*

cije dijakov v evropski družbi.
V lanskem šolskem letu smo se nekateri izmed učiteljev
na II. gimnaziji odločili za sodelovanje v projektu Erasmus+,
ki smo ga naslovili Pozor! oz. Mind the gap. Splošni cilj projekta, ki še traja, je z boljšo komunikacijo zmanjš(ev)ati kulturne, generacijske in digitalne razlike med dijaki in učitelji.
Podrobneje smo cilje razdelili na tri segmente, in sicer je naše
nadaljevanje na naslednji strani
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Mind the gap/ POZOR!

PROJEKT ERASMUS+

nadaljevanje iz prejšnje strani

prizadevanje usmerjeno v:
izboljšanje znanja akademske,
strokovne in pogovorne angleščine
(učiteljev in posledično dijakov), s čimer
se izboljša kakovost komunikacije med
dijaki in učitelji;
ff krepitev poznavanja zgodovinskosocioloških temeljev drugih kultur, s
tem pa tudi krepitev poznavanja lastne
(z vzpostavitvijo mednarodnih izmenjav
in organizacijo mednarodnih dogodkov, s
čimer se povečuje tudi internacionalizacija
naše institucije),
ff uvajanje najsodobnejših trendov na
področju IKT (izmenjave, EE day, G4 day,
raziskovalne naloge, diseminacija projekta).
V okviru projekta smo se sodelujoči udeležili različnih strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj v angleško govorečih deželah:
ff Irena Dogša in Lidija Kodrin na Malti,
ff Sanja Cvar in Jasna Bobičić ter Jasna
Sukič in Tanja Fajmut v Cambridgeu v
Veliki Britaniji,
ff Emil Pečnik v Edinburgu na Škotskem,
ff Drago Meglič v Dublinu na Irskem,
ff
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Maja Savorgnani in Peter Cigrovski v
Bournemouthu v Veliki Britaniji,
ff Polona Vehovar v Londonu v Veliki
Britaniji,
ff Matjaž Vehovar v mestu Bath v Veliki
Britaniji.
Vključili smo se v različne tečaje od splošnojezikovnih, na katerih smo izboljševali
svoje komunikacijske veščine, do specialnih,
ki so se osredotočili na različna področja, kot
je npr. britanska kultura, poučevanje nejezikovnih vsebin v tujem jeziku ipd.
Pridobljene veščine in inovativne didaktične prijeme učitelji že vpeljujemo v pouk,
pri katerem so nastali tudi dijaški izdelki v
angleščini, ki jih bomo razstavili na II. gimnaziji in v Knjižnici Nova vas. V okviru projekta nas je v oktobru obiskal tudi g. Uroš Dokl
iz Muzeja narodne osvoboditve Maribor, ki je
za naše dijake pripravil predavanje o medkulturnih razlikah in iz njih izhajajočih nevarnih
predsodkih. Projekt pa bomo v marcu predstavili tudi na mednarodni konferenci društva IATEFL v Topolšici. ■■
ff

#18

KOČEVSKI ROG

EKSKURZIJA
V KOČEVSKI
PRAGOZD

V PETEK, 19. 10. 2018, SMO SE V OKVIRU IZBIRNEGA PREDMETA
BIOLOGIJA NEKAJ POSAMEZNIKOV IZ NIŽJIH LETNIKOV Z UČI-

_/ Danaja Bigec, 2. e
_*

PELC

teljicama Heleno Rihtar in Anjo Sovič odpravili na ekskurzijo
z izrazito praktično-biološko tematiko. Želeli smo priti v pristen stik z enim izmed slovenskih zaščitenih naravnih območij – s pragozdom v Kočevskem rogu.
Da se ne bi izkazali kot popolnoma nevedni, nam je prof.
Sovič že na avtobusu približala osnovne geografske in zgodovinske značilnosti kraja. Kot dijakinja drugega letnika sem večino geografskih lastnosti že poznala; Kočevski rog je kraj na
območju dinarsko-kraške Slovenije, kjer v talni podlagi prevladuje apnenec, skozi katerega voda hitro pronica, kar povzroči številne raznovrstne kraške pojave in tudi pogoste težave
nadaljevanje na naslednji strani
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EKSKURZIJA V KOČEVSKI PRAGOZD

KOČEVSKI ROG

nadaljevanje iz prejšnje strani

s pomanjkanjem vode, kajti večina se je zbira v obliki podtalnice več sto metrov pod zemljo. Stalni vodotoki na tem območju so redki, najpogostejši vodotoki so ponikalni. Voda je
dostopna tudi v nekaterih od kraških jam. Prevladuje travnato
in gozdnato rastlinstvo, pogoji za kmetijstvo pa so slabi tako
zaradi pomanjkanja vode kot nerodovitne prsti. Zgodovinski
podatki so mi bili skoraj povsem novi – med drugim smo izvedeli, da je bila v času II. svetovne vojne tam največja partizanska bolnišnica, ki je obsegala sklop kar 24 lesenih barak.
Naš prvi postanek je bilo Kočevsko jezero na Kočevskem
polju, kjer smo spoznali našo vodičko dr. Petro Draškovič, ki
je bila nekoč prav tako dijakinja II. gimnazije. Za začetek nam
je povedala nekaj o jezeru in o gozdarskem turizmu oziroma
pohodništvu. Kočevsko jezero ima stalen vodostaj, ker je nastalo na dnu rudniške kotanje in najdaljša pot, po kateri vodijo turiste oziroma pohodnike, je dolga 64 kilometrov in terja
tri dni hoje z vmesnimi prenočitvami na okoliških samotnih
kmetijah ali kar pod zvezdnatim nebom.
Peljali smo se skupaj do Kočevskega roga, med vožnjo pa
slišali veliko o zgodovini ogromne kmetije Rajhenav, kjer je
nekoč živelo približno 160 ljudi, sedaj pa le še dva, ki skupaj
skrbita za (če sem si prav zapomnila) tristo glav veliko čredo

živine, nekaj koz in oslov ter dva psa. Omenila je tudi mednarodno oznako Bear Friendly oziroma »medvedu prijazno«, s
katero označijo vse panoge, s katerimi se ukvarjajo na območjih, ki si jih ljudje delijo z medvedi in so slednjim prijazne,
torej jim ne škodujejo.
Tik pred našo končno destinacijo smo se ustavili še v delu
kočevskega gozda, kjer stoji največja in najstarejša jelka v gozdu. Njen obseg je tako velik, da jo je lahko objelo pet dijakov,
visoka je 52 metrov in stara okrog 500 let. Videli smo tudi
majhne, šele nekaj dni stare jelkice, ki bodo morda čez desetine let velike za vsaj eno tretjino jelke »kraljice«. Gospa Petra
nam je tam razložila postopek štetja medvedov in drugih divjih živali z metodami genetske analize, ki jih opravljajo iz celic povrhnjice, prisotnih v iztrebkih.
Pred začetkom našega pohoda smo si privoščili prvo malico in dobili informacije o življenju velikih zveri v Sloveniji
in na Hrvaškem (volk, ris, medved). Pogledali smo si odlitke
odtisov stopal volka, lisice, risa, jazbeca in medveda. Izvedeli
smo, kako poteka sledenje živalim s pomočjo digitalnih oddajnikov in kako na sploh izgleda življenje raziskovalca divjih
zveri iz prve roke. Gospa Petra je poudarila, da živali po vsej
verjetnosti ne bomo videli, bomo pa našli dokaze o njihovem
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življenju na območju pragozda.
Hodili smo dobri dve uri in pol, in to po robu med gospodarskim gozdom in pragozdom. Mejo med njima so označevale modre oznake na drevesnih deblih, ki so me spominjale
na markacije, le da so bile modre barve in v obliki medvedjih
odtisov. Pot ni bila tako dolga (približno dva kilometra), kot je
bila težavna. Bilo je precej vzponov, tla pa so bila vlažna in
spolzka. Pogosto smo morali preplezati kakšno padlo drevo,
ki jih je bilo zaradi nedavnih neviht, močno vetrovnega vremena in lanskega žleda še več kot običajno. Po pragozdu nismo hodili, ker že ime »pragozd« pomeni, da se vanj ne posega.
Ohranjen je enak, že odkar je nastal, niti gob se ne nabira ali
odvaža padlega, odmrlega drevja ali podrasti. Živali res nismo
srečali, smo pa videli na primer medvedove praske na drevesih ali luknje v tleh, kjer so kopali za hrano.
To je bila zame ena boljših ekskurzij, ki sem se jih udeležila,
predvsem ker je temeljila na pristnem stiku z naravo. Pogosto
se v takih oddaljenih kotičkih sveta najde marsikaj zanimivejšega kot v velikih mestih in tudi »muzeji na prostem«, kjer
kamorkoli se obrneš, vidiš prečudovite stvaritve narave, ki so
najboljši način učenja. Narava je najboljša učiteljica, le znati
ji moramo prisluhniti. ■■
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20. TEKMOVANJE IZ ZNANJA

NA II. GIMNAZIJI MARIBOR JE BILO LETOS TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI PONOVNO ZELO OBISKANO, SAJ SE

… O SLADKORNI
BOLEZNI

_/ Tamara Šiško, prof.,
mentorica
_*

ŠIŠKO
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ga je udeležilo kar 18 dijakinj in dijakov več kot lani.
Tekmovanje je bilo, kot vsa leta do sedaj, usmerjeno v širjenje, poglabljanje in popularizacijo znanja o sladkorni bolezni in o življenjskem slogu, ki preprečuje pojave te bolezni,
ter v motivacijo za nadaljnje spremljanje in poglabljanje znanja ter usmerjanje tega v razvoj znanosti za potrebe sladkorne bolezni.
Letos je na šolskem tekmovanju, ki je potekalo 12. 10.
2018, tekmovalo 90 dijakinj in dijakov II. gimnazije Maribor.
Rezultati so bili odlični, saj je 45 dijakinj in dijakov prejelo bronasto priznanje, a najboljše tri, ki so se uvrstile naprej na državno tekmovanje za srebrno in zlato priznanje, so:
ff BRINA POROPAT z doseženimi 37 točkami od 40,
ff URŠKA REPUŠIČ z doseženimi 36 točkami in
ff NINA DOBAJ z doseženimi 36 točkami.
Za zlato in srebro na državnem tekmovanju bomo držali
pesti v soboto, 17. 11. 2018. ■■
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DIJAKI

NAŠI ODBOJKARJI SO ŽE DVAKRAT ZAPOREDOMA OSVOJILI NASLOV DRŽAVNEGA PRVAKA. EKIPA JE OSTALA PRAKTIČNO ENA-

Odbojka
NA MIVKI

_/ Darij Kotnik, prof., mentor
_*

KOTNIK
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ka, zato so tudi v tem šolskem letu naši fantje sprejeli vlogo
favorita.
Državno prvenstvo se je pričelo s področnim tekmovanjem mariborskih srednjih šol. To se je odvijalo 5. 9. 2018 v
športnem parku Zrkovci. Rok Možič in preostali fantje so prikazali dobre igre in brez izgubljenega niza osvojili 1. mesto.
Polfinalni turnir je bil 24. septembra, ponovno v Zrkovcih.
Na njem je sodelovalo 8 srednjih šol iz vse vzhodne polovice Slovenije. Videli smo veliko kvalitetnih in borbenih tekem.
Naši fantje so naleteli na dve zelo kvalitetni ekipi, ki sta prihajali z Gimnazije Ravne in s celjske gostinske šole. Proti obema ekipama je ostala zmaga v naših rokah šele po tretjem
dobljenem nizu.
Finale je tokrat potekal 12. oktobra v Ljubljani. Prvič v edini slovenski dvorani za igranje odbojke na mivki. Vreme na
zunanjih igriščih tako ni bilo preveč prijazno do odbojkarjev.
Rok in ostali fantje so igrali odlično ter nobeni ekipi niso
dovolili presenečenja. Vse ekipe so premagali z rezultatom
2 : 0. Drugo mesto je šlo v Novo mesto, tretje pa v Ljubljano.
Naši odbojkarji so tako še tretjič zapovrstjo osvojili naslov državnega prvaka v odbojki na mivki. Največ zaslug za
ta rezultat ima nedvomno Rok Možič, 3. š, ki je z naskokom
najboljši slovenski odbojkar v mladinski kategoriji. V ekipi sta igrala še Jakob Košir, 3. b, in Luka Rinc-Črnko, 4. š.
Izmenjaje pa so v ekipi sodelovali še Jure Jovanović, 4. a, Gal
Kumperščak, 4. d, Urban Kolman, 4. d, in Tin Krajnčič, 3. b.
Čestitke vsem! ■■
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POLFINALE

Odbojka
DEKLETA

NA POLFINALNEM TEKMOVANJU V ODBOJKI NA MIVKI ZA DIJAKINJE V ZRKOVCIH JE NAŠA EKIPA OSVOJILA 1. MESTO IN SE

_/ Jurij Čopi, prof., mentor
_*

ČOPI
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uvrstila na finalni turnir štirih najboljših ekip v državi.
Zmagale so v vseh 5 tekmah. Najtežje nasprotnice so bile dijakinje Gimnazije Murska Sobota in Šolskega centra Velenje.
Po izenačeni igri so bile naše dijakinje boljše z 2 : 1 v nizih. V
naši ekipi so nastopale: Brina Bračko, 4. š, Alja Jerala, 4. š, Pia
Pravdič, 3. š, in Lorena Fijok Lorber, 1. š.
Čestitamo. ■■
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