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_/ Vid Potočnik, 3. c

_* RUDL

ZADNJI TEDEN PRED BOŽIČNIMI IN NOVOLETNIMI POČITNICAMI 
JE PREŠERNO USMERJEN. V MISLI SI PRIKLIČI BOŽIČNA DREVE-
sca, božično glasbo med odmori, prodajo keksov v avli, raz-
stavo in izdelovanje razrednih božičnih zvezd. Število ocen se 
z vsakim minulim dnem bliskovito zmanjšuje (oziroma naj bi 
se). Čas je torej idealen za tradicionalni koncert, ki z vsakim 
letom postaja kultnejši, njegov obisk pa ostaja kot vedno na 
visoki ravni, čeprav je staršev in ostalih gostov običajno več 
kot dijakov. Obisk koncerta so si dijaki lahko privoščili prav 
zaradi ugodnega termina, saj večine naslednji dan ni čaka-
lo morilsko ocenjevanje, tako značilno za (veseli) december.

Strah, da bi bilo udeležencev preveč ali premalo, je bil od-
več, saj je bil amfiteater ponovno nabito poln in je bilo treba 
zadnje prišleke usmeriti na preostale sedeže, ki so bili na nad-
vse nedostopnih mestih. Koncert, obarvan z božično temati-
ko, je resda tradicionalen, vendar ga izvajalci vsako leto malo 
spremenijo/priredijo. V vsebinskem smislu je zasnova koncer-
ta odvisna tudi od prijavljenih na avdicijo za točke, ki so po-
gosto pomemben dejavnik celotnega dogodka in vplivajo na 
dinamiko ter zvrst glasbe. Koncert sta vodila Mila Kotnik in 
Gašper Bedenik, ki sta izvrstno uprizorila domačo dramo med 
mladima zaljubljencema. Ta na videz precej preprosta zgodba 
je naletela na simpatijo občinstva, predvsem staršev, ki so se 
lahko poistovetili z dramatičnim dogajanjem.

Slišali smo različne glasbene zvrsti. V ospredju sta bila or-
kester in zbor, ki sta, ne glede na vsakoletno konstantno in 
nerešljivo težavo, povezano z odhajanjem članov na fakulte-
to, še vedno ohranila svojo kvaliteto in pokazala, da se lah-
ko z entuziazmom zelo veliko naredi v kratkem času. Tudi 
English Student Theatre je koncert popestril s točko, ki je ne-
koliko umirjeno dogajanje v hipu spremenila v burno plesno 
in pevsko zmešnjavo, ta pa je gledalcem omogočila vpogled v 
muzikal Sen kresne noči. Bilo je nekaj skupinskih in posame-
znih točk, ki so zaobjele skladbe najrazličnejših zvrsti in na-
rodnosti, od pesmi Snijeg do Jealous in drugih.

Tako kot že običajno so se našli posamezniki, ki so kon-
cert obarvali z mnogimi elementi: z božičnimi kapami in s 
plesom, ter tako poskrbeli, da smo šolsko polletje 2018 sko-
raj zaključili v stilu. ■■

NOVOLETNI KONCERT

ZAKLJUČIMO 
V STILU
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_/ Zdenka Keuc, prof.

_* DECKO, KEUC

(DECEMBER 2018–JANUAR 2019) FOTOGRAFIJE, KI SO BILE PO-
SNETE V ČASU NAŠEGA ZADNJEGA OBISKA UGANDE (15. 8.–29. 
8. 2018), spodbujajo k razmišljanju o priložnostih, ki nam jih 
ponuja življenje. Kolikokrat se naš pogled zaustavi, korak upo-
časni, misel izoblikuje in se ne vedemo, kot da smo slepi in 
gluhi za vse, kar se dogaja okoli nas? 

V začetku decembra 2018 smo praznovali 70-letnico spreje-
ma splošne deklaracije o človekovih pravicah. V tem obdobju v 
Evropi ni bilo niti ene države, ki bi pod svoje okrilje sprejela re-
ševalno ladjo Aquarius, edino, ki sprejema množico migrantov 
in beguncev v Sredozemskem morju. Politiki in birokrati so re-
ševanje utapljajočih ljudi zaupali libijski obalni straži. Tisti stra-
ži, ki v padli državi vodi suženjska taborišča in tihotapske posle. 

nadaljevanje na naslednji strani

Uganda – 
NO COMMENT

OTVORITEV RAZSTAVE
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nadaljevanje iz prejšnje strani

Uganda – nO COMMEnT

Bosna in Hercegovina, otok Lesbos, kjer, v za človeka nevrednih 
razmerah, živi na tisoče ljudi, Evropo v tem trenutku prav tako 
ne zanimajo. Prestrašil pa nas je Strasbourg. Simbolni center 
človekovih pravic. Vemo, kdo je kriv. Oni. Populistična demenca 
prispeva k izgubi zgodovinskega spomina, ki je podobno udri-
hal po onih drugih pred osemdesetimi leti. 

Terry Eagleton je v knjigi Upanje brez optimizma upanje 
označil kot človekovo notranjo moč. Moč, ki človeku pomaga 
soočiti se z razcepi in s protislovji, v katerih živimo. Zmotno 
mislimo, da je nasprotje upanja obup. Obup je del upanja, 
ki velikokrat vznikne zgolj in samo v soočenju z brezupom. 
Največ iskrenega upanja je v najbolj brezupnih trenutkih. 

Vsak hram v domovanju človeškega srca ima skrite duri 

v drugi hram in ta v tretjega in ta v četrtega in ta v neskonč-
nost; iz ene skrivnosti presahnemo v drugo; vsake stopnice, 
naj bodo še tako strme, vodijo do drugih stopnic; iz globočin 
v globočine; iz mraka v mrak. Ni poslednjega dna in zadnje za 
vselej odrešilne besede. Vse je zgolj brezkončno romanje po 
katakombah naših src, brez izhoda v kakršenkoli »standardni 
optimizem«. In vendar – iz zgodb poraženosti in obupa poga-
nja tudi nasprotje. To je empatija, ki že sama po sebi ugovar-
ja in predstavlja notranji pogum ter upanje. To, kar nas loči 
od vdanosti, je upanje. Zato nas je vedno lahko strah le nas 
samih; če proti čemu, se je treba boriti proti strahu in ustra-
hovanju ter sovraštvu, ki s posploševanjem, teorijami zarote, 
ksenofobijo in zapiranjem celotne družbe za visokimi zidovi, 

žicami in še čem jemlje to, kar nam je vsem nujno potrebno 
– svobodo in mir. 

V podobah s fotografij boste našli optimizem, zaradi katere-
ga smo projekt začeli, in upanje, ki ga žene. Morda ste se vsaj za 
trenutek zaustavili ob vsaki fotografiji in se ob tem zazrli v dno 
svoje duše ter se prepustili čustvom, ki lijejo s fotografij? Morda 
ste jim dodali svoja? In morda niste zaključili z mislijo, da ni 
izhoda, ni pomoči in ni pametne rešitve in da me to ne briga. 

Razstavo sestavlja 30 fotografij, 15 barvnih in 15 črno-be-
lih, ki ne tvorijo zgodbe, niso sintetičen prikaz našega potova-
nja. Prav nasprotno, so delčki vsakdana, zamolčani nasmehi 
in komentarji ter zatajeni pogledi in dotiki. Za temi fotogra-
fiji smo mi. Dijaki, učitelji II. gimnazije Maribor. ■■

OTVORITEV RAZSTAVE
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_/ Saša Mikić, spec. , prof. 

mentor Šole ambasadorke  

Evropskega parlamenta

_* MIKIĆ

II. GIMNAZIJA MARIBOR JE V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 POSTA-
LA ENA IZMED PRVIH ŠOL V SLOVENIJI, KI JE PRIDOBILA STA-
tus Šole ambasadorke Evropskega parlamenta.

Projekt je namenjen ozaveščanju in izobraževanju učite-
ljev in dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju za aktivno 
državljanstvo. Dijaki, ki se aktivno vključijo v program šole 
ambasadorke Evropskega parlamenta, pridobijo status am-
basadorjev EP. Takšen status ima trenutno na šoli 12 dijakov.

V oktobru in decembru smo se udeležili državnega tek-
movanja iz poznavanja EU in v decembru zmagali na tekmo-
vanju Evrošola 2018. 

nadaljevanje na naslednji strani

ŠOLA AMBASADORKA EU PARLAMENTA

II. GIMNAZIJA – 
ZMAGOVALKA 
Evrošole 2018
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nadaljevanje iz prejšnje strani

II. gIMnaZIJa – ZMagOVaLKa EVrOšOLE 2018

Tekmovanje je zastavljeno kot timsko tekmovanje, na 
katerem se posamezni deli seštevajo. Naša naloga v zadnjih 
dveh mesecih (tekmujemo v različnih nalogah že od začetka okto-
bra) je bila pripraviti volilno kampanjo za mlade ob volitvah v 
Evropski parlament 2019, tekmovati v testu znanja iz pozna-
vanja EU, debatirati na izbrano temo, ki je vezana na delova-
nje EU (dodelili so nam vodo kot ustavno pravico v EU in prepoved 
plastičnih proizvodov v EU), obenem pa še zbirati glasove pod-
pore (tako za kampanjo kot za debato).

Najpomembnejši del tekmovanja pa je, da so tekmovalci 
odvisni eden od drugega in napaka enega od članov ekipe lah-
ko uniči prizadevanja vseh njenih članov.

Ekipo so sestavljali: Zala Arzenšek, Lucija Šmid in Daša 
Pešič - vodje ekipe, Aljaž Herzog, Vid Milakovič, Luka 
Železnik, Nives Flis, Matija Žižek, Toni Kvar, Lena Uranjek, 
Žiga Sagadin, Alen Koren, Mia Dorman, Nika Lesjak, Razvan 
Cebotarean, Matija Šiško.

Z uspehom na tekmovanju smo si priborili pravico do so-
delovanja na Evrošoli v Strasbourgu, kjer dijaki za en dan 
postanejo evropski poslanci. Mi bomo to nalogo opravili 7. 
marca. To bo že deseto sodelovanje II. gimnazije na Evrošoli 
v Strasbourgu (od leta 2003), kar je svojevrsten rekord.

Na II. gimnaziji Maribor že nekaj let ponujamo izbirni 
predmet v 4. letniku – Evropske študije v obsegu 35 ur, pri 

katerem dijaki spoznajo osnove delovanja EU. Vsako leto, že 
13 let, organiziramo ekskurzijo po evropskih institucijah ali pa 
se udeležimo srečanja mladih Evrope pod imenom EYE oziro-
ma sodelujemo na srečanju evropskih srednjih šol (Evrošola) 
v Strasbourgu. V okviru teh ekskurzij obiščemo Maastricht, 
Brugge, Gent, Antwerpen, Bruselj, Schengen, Luksemburg 
in Strasbourg. Sprejmejo nas različni evropski poslanci iz 
Slovenije, ki nam tudi predstavijo delovanje EU in življenje v 
institucijah EU. Zaradi lažjega dostopa do informacij o delo-
vanju EU in priložnostih smo v knjižnici uredili EU kotiček, 
ki ga redno dopolnjujemo z gradivom o EU. ■■

ŠOLA AMBASADORKA EU PARLAMENTA



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

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

080 20 60

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

http://aquasystems.si/sl-si/ AquaSystems ˃ Prva

Kakovost je proces.  
Proces so ljudje.

PREBERI VE^

www.aquasystems.si

O NAS TNI LOKALNO CENTRALNA ^ISTILNA NAPRAVA TE^EM ZDRAVO INFO SREDIŠ^E
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_/ Gabriel Fusco, MM2

_* FUSCO

OD 24. DO 27. NOVEMBRA JE EKIPA DIJAKOV ZAPUSTILA 
MARIBOR IN SE PRIDRUŽILA KONFERENCI CFMUNESCO V KRA-
ju Cividale del Friuli oz. po slovensko Čedadu v Italiji. Gloria, 
Nuša, Andraž, Isidora, Klara, Leon, Ilja, Blagoja in Gabriel smo 
se udeležili raznih debat s širokim razponom tem, od narav-
nih katastrof do vloge žensk v povojnih družbah, cepljenja in 
samostojnosti Kurdskega naroda ter teme posebnega zgodo-
vinskega komiteja, v katerem je debata potekala o medvojnem 
času v letih 1919-1939 in o krizi tistega obdobja. Pri tem so de-
baterji dobesedno skušali spreminjati obrat dogodkov v zgo-
dovini. In ne samo to, Blagoja je vodil debato komiteja World 
Health Organization, kar je bila zanj nova izkušnja. Svojo na-
logo je izpeljal odlično, kar je pripomoglo k temu, da se je de-
bata dobro razvila in razgrela. Delegati II. gimnazije smo v 
razpravah pomembno prisostvovali. Odraz tega je, da smo 
prejeli dve nagradi za »Najboljša delegata« (Isidora in Gabriel), 
dve »Honourable mentions« (častni omembi) ter najpomemb-
neje od vsega: nagrado za najboljšo delegacijo, saj smo prav 
vsi v svojih komitejih zelo dobro zastopali interese Francije. 

Naša ekipa je pokazala izjemne retorične sposobnosti, kot 
tudi odlično prepričljivost in motivacijo med pripravljanjem 
na konferenco. Večina dijakov v ekipi se je prvič preizkusila v 
MUN-u, zaradi česar je bilo prisotne nekaj nervoze in strahu. 
Kljub temu so jih debatne simulacije v krožku na II. gimnazi-
ji pripravile dovolj dobro, da so se zmogli spoprijeti z izzivom, 
razvili svoje govorne sposobnosti in pridobili suverenost ter 
samozavest, ko se je bilo treba postaviti za svoje argumente 
in prepričanja. V času konference smo sklenili veliko novih 
poznanstev z delegati iz vseh koncev Evrope, pri čemer smo 
se seznanili z drugimi kulturami in državami. 

Uspešen izid na konferenci v Čedadu predstavlja naši de-
legaciji II. gimnazije še večjo motivacijo in samoiniciativnost 
pri nadaljnjem udejstvovanju na MUN-konferencah, ki jih že 
nestrpno pričakujemo. Pripravljamo se že na prihodnjo kon-
ferenco na Ptuju in na velik oder BIMUN-a v Beogradu. 

Če tudi tebe zanimajo mednarodni odnosi, želiš izboljša-
ti svojo angleščino in govorne sposobnosti, kontaktiraj od-
govorno profesorico Natašo Kostanjevec in se pridruži naši 
delegaciji! ■■

Model 
UNITED NATIONS

ČEDAD
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_/ Matevž Rezman Tasič, MM1

_* MIKLUŠ

LANI SMO SE DIJAKI II. GIMNAZIJE MARIBOR, KI SODELUJEMO 
PRI DEBATNEM KLUBU, UDELEŽILI MEDNARODNEGA DEBATNE-
ga turnirja v Zagrebu, ki ga je že peto leto zapored organiziralo 
Hrvaško debatno društvo. Turnir je potekal med 14. in 16. de-
cembrom, udeležili pa sta se ga dve ekipi: DGM Magenta (Ema 
Žagar, Emanuel Krajnc, Matevž Rezman Tasič) in DGM Turqoise 
(Zoya Šolaja, Benjamin Gorišek, Lan Sevčnikar). 

Po precej pripravljanja (tudi v Zagrebu) na debatne trditve, 
povezane z obdavčitvijo dediščine in STEM (znanost, tehnolo-
gija, inženirstvo, matematika) izobrazbo, se je v petek popol-
dne začelo. Pred nami je bilo šest rund debatiranja, če bi se 
odrezali dobro, pa bi se lahko uvrstili tudi v izločilni del tur-
nirja, kot se je na koncu zgodilo.

Turnir je bil za obe ekipi izredno uspešen: DGM Turqoise 
je zmagala v 4 od 6 rund, DGM Magenta pa v 5 od 6, s čimer 
je osvojila osmo mesto med vsemi ekipami. Tako sta obe eki-
pi napredovali v izločilni del turnirja – DGM Turqoise v izlo-
čilni del za novince (debaterji, ki debatirajo manj kot dve leti), 
DGM Magenta pa v splošni del. Ekipa DGM Turqoise je pri-
šla v finale novincev in osvojila prvo mesto med njimi, DGM 
Magento pa je izločila slovaška ekipa KIDS v osmini finala. 
DGM Turqoise pa je blestela tudi med govorci novinci, med 
katerimi je Lan Sevčnikar osvojil 3. mesto, Zoya Šolaja 2. me-
sto in Benjamin Gorišek 1. mesto. Tako smo se v nedeljo okoli 
devete ure vrnili v Maribor polno zadovoljnih vtisov.

Hear, hear! ■■

DEBATNI 
turnir

ZAGREB
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_/ Jasna Bobičić, prof. 

koordinatorica tekmovanj  

za 2. letnik

_* BOBIČIĆ

ŽE TRETJIČ SO NAŠI NAJBOLJŠI DIJAKI 2. LETNIKOV, IZBRANI 
NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU, DOBILI PRILOŽNOST DA 30.11.2018 
tekmujejo z 21. 110 vrstniki iz 30 držav, ki so predstavljali 892 
različnih šol.

Tekmovanje že osmo sezono organizirata Institute for 
Competencies Development in Czech-us-agency. Teste, ki vse-
bujejo jezikovne veščine (slovnica, bralno in slušno razumeva-
nje), je pripravil AKCENT International House Prague, znan 
kot center za Cambridge English Exams.

Za reševanje zahtevnega testa (B2 – C1 po CEFR) so tekmo-
valci imeli na voljo 60 minut. Poleg znanja je potrebna tudi vi-
soka koncentracija in dobra računalniška oprema, ki jo nam 
je letos šola zagotovila z nakupom novih, kvalitetnih slušalk.

Ta način tekmovanja spodbuja dijake k izboljšanju jezi-
kovnih kompetenc in omogoča primerjanje z vrstniki, ter jih 
izboljšuje pri uporabi sodobnih tehnologij pri učenju jezikov.

Organizatorji skrbno preverjajo da udeleženci niso živeli v 
angleško govoreči državi dlje kot 18 mesecev, in da tekmoval-
ci in člani njihove ožje družine niso naravni govorci. Starostna 
meja je 15 – 19 let.

Zaradi številne udeležbe in resnosti in zahtevnosti testa 
so rezultati naših dijakov še bolj izjemni:

Ana Edelbaher (2.b) se je posamezno uvrstila na 3. mesto 
(med 21.2110)

Ekipno šola (29 dijakov 2. letnikov) na 23. mesto (med 892)
Čestitke vsem tekmovalcem in hvala na računalniški pod-

pori. ■■

SPLETNO TEKMOVANJE

BEST IN 
English
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_/ Aktiv nemščine
_* LEŠNIK ŠTRAFELA

V PREDBOŽIČNEM ČASU SMO OBISKALI SOSEDNJO AVSTRIJO. 
ODPRAVILI SMO SE V ČOKOLADNICO ZOTTER, KJER SMO SI OGLE-
dali film o izdelovanju čokolade in o tem, katera čokolada je 
res kvalitetna. Sledil je ogled proizvodnje in seveda pokuša-
nje čokolad. No, katera vam je bila najbolj všeč? Če še niste bili 
tam, se nam lahko naslednje leto morda pridružite.

 Nato smo nadaljevali pot do Gradca, kjer smo se povzpeli 
na Schloßberg in si zagotovo prislužili IŠ-ure 😊. Doživeli smo
pestro dogajanje na graških ulicah, se sprehodili med stojni-
cami in si ogledali bogato okrašeno mestno središče. Čas je 
prehitro minil in v poznih popoldanski urah smo se žal mo-
rali posloviti in odpraviti domov. ■■

NEMŠKA EKSKURZIJA

Predbožična 
čokoladnica Zotter 
und Gradec
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_/ Marko Jagodič, prof.

_*  

V SREDO, 28. 11. 2018, JE POTEKALO 8. MEDNARODNO SPLETNO 
EKIPNO TEKMOVANJE IZ FIZIKE ONLINE PHYSICS BRAWL, KI GA 
tradicionalno organizira Karlova univerza v Pragi. Naši dija-
ki Teodor Ilićin, Vito Levstik, Luka Korotaj, Vid Homšak in 
Sašo Domadenik so tekmovali pod imenom »Fig Newts und 
Holy Sch********« in osvojili skupno 24. mesto izmed 276 ekip 
iz približno 30 držav, v najzahtevnejši skupini A pa celo 17. me-
sto. To je že drugi izjemen rezultat naših dijakov na tem tek-
movanju, lani je ekipa II. gimnazije osvojila skupno 9. mesto.

Čestitamo. ■■

FIZIKA

USPEH 
na mednarodnem 
tekmovanju
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_/ Matjaž Črček, prof.

_* ČRČEK

V SOBOTO, 12. 1. 2019, JE V MURSKI SOBOTI POTEKALO DRŽAV-
NO TEKMOVANJE IZ ZNANJA V ASTRONOMIJI ZA DOMINKOVA 
priznanja. Na tekmovanje se je uvrstilo 6 naših dijakov, ki so 
ponovno dosegli odlične uspehe. Vito Levstik je osvojil zlato 
priznanje ter pohvalo. Zlato priznanje sta osvojila tudi Matija 
Likar in Aljaž Simonič. Juš Kocutar, Hana Oštir in Tanja Holc 
so osvojili srebrno priznanje. Prav tako so bili Vito Levstik, 
Matija Likar, Juš Kocutar ter Aljaž Simonič povabljeni na 26. 
Sanktpeterburško astronomsko olimpijado, kar je zares do-
ber rezultat. 
ČESTITAMO VSEM! ■■

ASTRONOMIJA

POVABILO NA 
Sanktpeterburško 
olimpijado
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_/ Vojko Brantuša, mentor

_* BRANTUŠA

V SOBOTO, 10. NOVEMBRA, SMO SE V LJUBLJANI UDELEŽILI 
33. DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ LOGIKE. NANJ SE JE UVRSTI-
lo 22 naših dijakov. Dobili smo šest zlatih priznanj (Urh Vrecl, 
1. b, Brina Podgajski Kampuš, 1. c, Jana Radaković, 1. c, Lovro 
Verk iz 3. c, Luka Korotaj iz MM1, Anamarija Uršič, MM2) in 
sedem srebrnih priznanj (Kaja Zupanič, 1. c, Sofia Kalinina, 2. 
c, Benjamin Benc iz 2. c, Lina Jenšac, 2. d, David Rupreht, 2. f, 
Sergeja Pauman, 3. c, Sašo Nikič, MM2).

Mislim, da je to odličen uspeh, zato vsem dobitnikom pri-
znanj čestitam. Čestitam pa tudi ostalim, saj je že uvrstitev 
na državno tekmovanje velik uspeh. ■■

Zlata in srebrna 
PRIZNANJA  
IZ LOGIKE

DRŽAVNO TEKMOVANJE
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_/ Jurij Čopi, prof.

_* ČOPI

V PONEDELJEK IN TOREK, 11. IN 12. 11., JE V NAŠI TELOVADNICI 
POTEKALO PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA DIJAKINJE. 
V torkovem finalu so naše dijakinje osvojile 1. mesto. 
Premagale so dijakinje I. in III. gimnazije Maribor in se uvr-
stile v četrtfinale državnega prvenstva. Čestitamo! ■■

Področno 
tekmovanje 
DIJAKINJE

ODBOJKA
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_/ darij Kotnik, prof. , mentor

_* KOTNIK

NAŠI ODBOJKARJI SO PRIČELI S ŠOLSKIMI TEKMOVANJI NA MA-
RIBORSKEM PODROČNEM PRVENSTVU. KONEC NOVEMBRA JE 
bilo predtekmovanje po skupinah. Na Srednji gradbeni šoli 
in gimnaziji so naši fantje gladko premagali vrstnike domači-
ne in nato še vrstnike s III. gimnazije Maribor. Finalni turnir 
mariborskega področja se je odigral sredi decembra v športni 
dvorani Lukna. Obe tekmi so naši fantje prepričljivo dobili z 
rezultatom 2 : 0. Prva tekma je bila proti Prvi gimnaziji, za-
dnja pa še proti Srednji tehnični šoli. Igra naše ekipe ni bila 
vrhunska. Fantje so v igri malce improvizirali, saj se je v vlo-
gi organizatorja igre preizkusil kapetan Možič. Svoje znanje 
so imeli priložnost pokazati tudi vsi igralci z rezervne klo-
pi. Fantje so za osvojeno prvo mesto prejeli medalje in pokal. 
Sedaj že nestrpno pričakujejo četrtfinalni turnir, ki bo v naši 
telovadnici 8. januarja.

Na teh tekmovanjih so barve naše šole zastopali: Možič 
(kap.), Kolman, Jovanovič, Košir, Krajnčič, G. Kumperščak, 
Rinc-Črnko, B. Kumperščak, Gabrijan, Poberžnik in 
Špička. ■■

Področno 
tekmovanje 
DIJAKI

ODBOJKA
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DRŽAVNO IZ 
FRANCOŠČINE
V SOBOTO, 24. 11. 2018, JE NA GIMNAZIJI BEŽIGRAD POTEKALO 
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA FRANCOSKEGA JEZIKA, KI 
se ga je udeležilo 5 dijakov naše šole. Tekmovalci so mora-
li pokazati svoje znanje bralnega razumevanja, pisnega spo-
ročanja in slovnice. Čestitke vsem za uvrstitev na državno 
tekmovanje, še posebej Anamariji Uršič iz MM2 za osvojeno 
bronasto priznanje.

Vsem iskreno čestitamo! ■■

 

_/ Karmen Kaučič, prof.

TRI SREBRNA 
PRIZNANJA ZA 
BRILJANTNO ZNANJE O 
SLADKORNI BOLEZNI
TRI NAJBOLJŠE DIJAKINJE II. GIMNAZIJE MARIBOR, KI SO SE 
UVRSTILE NA DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKOR-
ni bolezni, so se v soboto, 17. 11. 2018, v Ljutomeru pomeri-
le s tekmovalkami in tekmovalci iz preostalih šol po Sloveniji. 

Tekmovanja za srednje šole se je namreč udeležilo 82 sre-
dnjih šol iz Slovenije, skupno število dijakov, ki so letos tek-
movali, je bilo 203. 

Naše dijakinje so ponovno dosegle vrhunske rezultate - 
vse tri spodaj navede so prejele srebrno priznanje:

URŠKA REPUŠIČ z doseženimi 36 točkami (od zlatega pri-
znanja jo je ločila le 1 točka), 

NINA DOBAJ s 25 točkami in
BRINA POROPAT, ki je dosegla 33 točk.
Vsem skupaj iskreno čestitamo in pozdravljamo njihovo 

odlično znanje o sladkorni bolezni! ■■

 

_/ Mentorica: Tamara Šiško, prof.

REZULTATI ŠOLSKEGA 
TEKMOVANJA IZ 
ANGLEŠČINE
V ČETRTEK, 6. 12., JE POTEKALO ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNA-
NJA ANGLEŠČINE ZA DIJAKE 3. LETNIKOV. PREVERJALO JE 
bralno razumevanje, poznavanje in rabo jezika ter splošno 
znanje o kulturi angleško govorečih dežel. 

Najuspešnejši dijaki, ki so zapisani spodaj, so se uvrstili na 
regijsko tekmovanje, ki bo februarja na II. gimnaziji Maribor.

To so: Blaž Režonja, Vid Peršak, Tilen Petek, Emanuel 
Krajnc, Leon Rupreht, Pia Golob, Ana Breznik, Nina 
Majcenovič, Ana Štuhec, Zala Ribič, Kaja Hauptman, Staš 
Horvat, Miha Potočnik, Lea Diana Dajčman, Mia Dorman.

Iskrene čestitke! ■■

 

_/ Klavdija Krempl Slana, prof. , 

koordinatorica tekmovanj iz angleščine za 3. letnike

RAZNO





Trg Miloša Zidanška 1, SI-2000 Maribor, T: +386 2 33 04 430, F: +386 2 33 04 440, info@druga.si, www.druga.si


