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Ustvarjalnost posameznika v današnjem hitro spreminjajočem se času predstavlja 
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 pa le izven njega – žal velikokrat ostanejo 
neodkriti. Vloga šole je pri odkrivanju nadarjenosti zato lahko odločilna. 
Ustvarjalnost je za II. gimnazijo Maribor izjemno pomembna, zato posebno 
pozornost posvečamo odkrivanju in razvijanju ustvarjalnosti (tudi) izven pouka. 
Vzpostavili smo sistem izvenšolskih dejavnosti pod nazivom DrugaDruga, o njem 
pa lahko govorimo skorajda kot o šoli v šoli; 'PrvaDruga' namreč predstavlja redni 
program šole, ki poteka v obliki klasičnega pouka. V DrugaDrugi tako poteka več kot 
80 različnih dejavnosti z vseh področij ustvarjalnosti. V aktivnosti je vključena že več 
kot polovica dijakov, številni med njimi pa so v njej našli svojo poklicno usmeritev; 
brez DrugaDruge je 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, prav tako pa tudi sredstva, pridobljena na razpisih. Brez teh sredstev 
DrugaDruga ne bi mogla potekati v takem obsegu, zato vsem iskrena hvala. Veliko 
zaslugo za uspešno in razpoznavno DrugaDrugo moramo pripisati tudi učiteljem 
in zunanjim mentorjem, ki delu v dejavnostih posvečajo veliko časa in energije.
Upamo, da bomo z vašo pomočjo DrugaDrugo uspeli razvijati tudi v prihodnje in s 
tem omogočati razvoj ustvarjalnosti, ki je eden izmed osnovnih pogojev za razvoj 
uspešne in zadovoljne družbe.
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Poročilo koordinatorja projekta

Izvenšolske dejavnosti so ena izmed najbolj prepoznavnih značilnosti II. gimnazije 
Maribor. Nekatere razvijamo in spodbujamo že več kot 25 let (English student theatre, 
časopis Borec, literarna delavnica, prostovoljstvo itn.). Aktivnosti in dejavnosti so vključene 
v projekt, imenovan DrugaDruga. V okviru tega projekta delujejo krožki, dejavnosti, 
prireditve ter tekmovanja, na katerih lahko dijaki pridobivajo znanje na področjih, ki jih 
zanimajo, in tako razvijajo svojo ustvarjalnost.
V šolskem letu 2019/2020 je bilo v projekt prijavljenih 91 izvenšolskih aktivnosti. Pojav 
virusa, sprememba načina pouka in zaprtje šol so razlogi, da se nekatere aktivnosti niso 
izvedle, nekatere pa so bile okrnjene. Odpadle so predvsem aktivnosti, ki so bile načrtovane 
v pomladnem času (Pomlad na II. gimnaziji, ABC-sproščanja, Potopisna predavanja, Tečaj 
računalništva za starejše, Special Olympics, nekatera tekmovanja). 
V šolskem letu 2019/2020 smo v projektu DrugaDruga izvajali 81 krožkov in dejavnosti, 
teh se je aktivno udeležilo in v njih sodelovalo 2.687 dijakov. 229 notranjih in zunanjih 
mentorjev je v vseh aktivnostih opravilo 10.145 ur dodatnega dela z mladimi na 1.894 
srečanjih in aktivnostih.
Vse aktivnosti so bile normalno izvedene do 12. marca, potem pa smo jih prilagajali 
zmožnostim. Nekatere aktivnosti so bile delno izvedene, predvsem tekmovanja; mnoga 
so se zaključila na šolskem ali regionalnem nivoju, nekaterih državnih tekmovanj 
pa zaradi pojava virusa ni bilo. Veliko gledaliških predstav, koncertov smo uspeli pripeljati 
do premiere ali pa do prvih uvodnih predstav, a jih nato nismo mogli nadaljevati, zato 
bomo z mnogimi dejavnostmi nadaljevali v novem šolskem letu.
Programi, projekti in dejavnosti ter njihova uspešnost so obširno predstavljeni v brošuri 
Izvenšolske dejavnosti v šolskem letu 2019/2020, ki jo bomo izdamo septembra letos, 
objavljena pa je tudi na šolski spletni strani (www.druga.si). V brošuri predstavljamo tudi 
druge aktivnosti na šoli, kot so jezikovni tečaji in mednarodne izmenjave.

SAŠA MIKIĆ, spec., prof.,

koordinator projekta DrugaDruga
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 f MentorICA:  
JASNA SUKIČ

 f Št. srečAnj: 8  

Št. ur: 15

 f Št. udeleženCev: 
65 dijakov 1. letnika

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA BOOKWORMS

V šol. letu 2019/2020 se je kar 65 dijakov iz 1. letnika se je udeležilo angleškega bralnega 
tekmovanja Bookworms 2020. 
Dijaki so prebrali tri predpisane knjige, o prebranem smo debatirali in opravili številne 
naloge, povezane z besediščem in s tematiko. Žal se tekmovanja zaradi izbruha 
covid-19 nismo udeležili, prav tako nismo izvedli vseh srečanj. 
Z branjem bomo nadaljevali prihodnje šolsko leto.

 f oCenA uspeŠnostI
Čeprav se tekmovanja nismo udeležili, smo se veliko naučili, si širili obzorja in se prijetno 
družili. 

 f MentorICA:  
VESNA VERVEGA

 f Št. srečAnj: 10  

Št. ur: 10

 f Št. udeleženCev: 16

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

K dejavnosti se je prijavilo 16 dijakov, skupno srečanje je bilo samo dvakrat. Ožja ekipa, 
ki je pripravljala okroglo mizo z naslovom Prihodnost Evrope (Benjamin Gorišek, Luka 
Verhovnik, Jure Kekec in Anej Podgorelec), se je srečala 8-krat. Skupaj smo:

 f oblikovali vsebino okrogle mize,
 f predlagali vabljene (predsednik Državnega zbora RS, minister,  sekretar, evropska 
poslanka, predstavnik v Evropski komisiji),

 f pripravili scenarij,
 f med dijaki posneli anketo o tem, kako vidijo prihodnost Evrope in EU.

 
Zaradi razglasitve epidemije smo vsem vabljenim, ki so udeležbo že potrdili, sporočili, 
da aktivnosti odpadejo, odpovedane pa so bile tudi ostale predvidene aktivnosti.

 f oCenA uspeŠnostI 
Delo članov Aktivnega državljanstva ocenjujem kot odlično. Vsi štirje dijaki (pa tudi ostali, 
ki so se vključili v delo), so bili za to delo zelo motivirani. Posebej jim je bilo všeč, da so 
svoje ideje lahko delili s predstavniki različnih vej oblasti v Sloveniji in EU.
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Pri astronomskem krožku smo letos izvajali predavanja o našem osončju. Spoznali 
smo, kje v galaksiji je naš naslov, ter se naučili, da so razdalje, ko potujemo po vesolju, 
nepredstavljivo velike. Nato smo se začeli pripravljati na opazovanje Lune, našega edinega 
naravnega satelita. Vreme nam je kar ponagajalo, zato smo morali opazovanje ter slikanje 
kar nekajkrat prestaviti. Naposled nam je opazovanje le uspelo izvesti. Nato pa je sledilo 
nekaj, česar nismo pričakovali; zaradi zaprtja šol nismo uspeli v celoti izvesti programa, 
ki je bil načrtovan. Kljub temu smo spoznali veliko novega in se tudi veliko naučili. 
Za naslednje šolsko leto pa že imamo načrt, kaj vse moramo postoriti. 

 f oCenA uspeŠnostI
Kljub temu da nismo uspeli izvesti celotnega programa, delo krožka v letošnjem šolskem 
letu ocenjujem kot uspešno. Kljub muhastemu vremenu smo uspeli izvesti opazovanje. 
Dijaki so bili veseli tudi predavanj, ker so s tem poglobili svoje znanje, večina dijakov 
na krožku je namreč že imela nekaj predhodnega znanja. Kupili smo tudi nekaj nove 
opreme, ki pa je prispela ravno v času zaprtja šol. Ta oprema nam bo omogočila še bolj 
raznoliko opazovanje v naslednjem šolskem letu.

ASTRONOMSKI KROŽEK
 f Mentor:  

MATJAŽ ČRČEK

 f Št. srečAnj: 10  

Št. ur: 30

 f Št. udeleženCev: 10 
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 f MentorjI:  
HELENA RIHTAR – vodja,  
JURE ŠKRABAN, 
KATJA HOLNTHANER ZOREC, 
TAMARA ŠIŠKO

 f Št. srečAnj: 11  

Št. ur: 22

 f Št. udeleženCev: 6–12 

Biološka delavnica vsako leto ponuja dijakom, ki jih dodatno zanimajo biološke vsebine, 
sproščeno pridobivanje širšega znanja. Delavnice izmenično izvajamo vsi učitelji biologije 
na šoli. Z laboratorijskim in eksperimentalnim delom obravnavamo zanimive in aktualne 
biološke vsebine. Eksperimentalno delo je večinoma skupinsko. 
Letos smo že uporabili metode, kot so mikroskopiranje, elektroforeza, metode štetja 
mikroorganizmov, določanje vodnih nevretenčarjev s pomočjo stereolupe in določevalnih 
ključev in druge.  
Dijaki imajo možnost delati v manjših skupinah in z nadstandardno opremo, ki se jo pri 
pouku manj uporablja, ker je težje nadzorovati pravilno uporabo ali ker tovrstne opreme 
za izvedbo vaj pri rednem pouku ni dovolj.
Mnenje dijakinje, ki je obiskovala delavnico:

 f Na biološko delavnico sem se prijavila, ker se v drugih predmetih nisem našla, 
biologija pa me je že od osnovne šole bolj zanimala kot drugi predmeti. Vesela 
sem, ker delamo veliko eksperimentov in ker ni pritiska, da moramo veliko vnaprej 
vedeti. Še posebej so mi všeč vaje z mikroskopom. — LUCIJA BUJAS, 1. F 

 f oCenA uspeŠnostI
Delavnica se vedno izkaže kot uspešna, saj se je udeležujejo dijaki, ki jih to področje zelo 
zanima in jim tudi ni težko po napornem dnevu podaljšati dneva na šoli. Seveda se v 
letošnjem letu izvedba programa delavnice ni izvedla v celoti zaradi razmer, predvsem smo 
si spomladi želeli izvesti še kakšno terensko delo.

BIOLOŠKA DELAVNICA
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V šolskem letu 2019‒20 je Borec pod uredniško taktirko Julije Koletnik izdal 2 redni 
tiskani številki z naklado po 200 izvodov, izšli sta oktobra 2019 in januarja 2020. Prav 
tako je februarja izšla posebna številka: InfoBorec za potrebe informativnega dne 
na naši šoli. To številko smo za letos temeljito vsebinsko osvežili in jo bolj prilagodili 
ciljni publiki. Načrte s še dvema tiskanima številkama nam je prekrižala odpoved pouka 
zaradi epidemije novega koronavirusa. Kljub temu smo zavihali rokave in na daljavo 
pripravili še eno številko, ki je bila sicer zgolj v digitalni obliki, obsegala pa je kar 68 strani. 
Junija 2020 smo jo poslali na elektronske naslove dijakov in učiteljev. Tako lahko 
mirno zapišemo, da sta želja in trma novinarjev Borca kljub nepredvideni in še nikoli 
doživeti situaciji na koncu »izsilili« eno boljših in obsežnejših številk Borca. Za vsako 
številko je pisalo okoli 25 dijakov – novinarjev od 1. do 4. letnika, kar je razveseljivo, 
kajti število sodelujočih se je od lani nekoliko povečalo. S pisci smo se v pripravah 
za vsako številko posebej srečali od 1- do 3-krat, med nastajanjem vsake pa smo bili 
seveda ves čas v stiku tudi preko elektronske pošte in družabnih omrežij. 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 na ta način ponujajo tudi 
povratno informacijo nam, učiteljem, in snovalcem šolskega dogajanja. Digitalni Borec 
v času epidemije pa smo zasnovali tudi kot dokument nekega posebnega časa, poln misli 
in refleksij dijakov in učiteljev o njem, ki bodo morda nekoč v prihodnosti imele tudi 
dokumentarno vrednost.

 f oCenA uspeŠnostI
Uspešno.

ŠOLSKI ČASOPIS BOREC
 f MentorjA:  

TONI KLIS, TINA MOJZER

 f Št. srečAnj:  
V ŽIVO 7, VIRTUALNO 2 (po 16. 3. 2020)  

Št. ur:  
MENTOR: 50; DIJAKI: 35 (skupaj 750)

 f Št. udeleženCev: 25 
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 f MentorjA:  
ANDREJA MIKLUŠ, ROK HAFNER

 f Št. srečAnj: 22 + DEBATNI TURNIRJI 

Št. ur: 170

 f Št. udeleženCev: 25–45 

DEBATNI KLUB  
II. GIMNAZIJE MARIBOR
V okviru Debatnega kluba II. gimnazije so se dijaki srečevali 
enkrat tedensko po 3 ali 4 ure. Pred turnirji, ki so bili načeloma 
enkrat mesečno, so bila srečanja pogostejša in daljša. 
Že od začetka imamo navado, da izkušenejši debaterji uvajajo mlajše 
debaterje – jim svetujejo pri pripravah in izvedbi debat. Srečanja 
je moderiral in vodil tudi Rok Hafner, ki je trener naših debaterjev, 
občasno pa jih je kot sotrenerka in sodnica vodila tudi Lucija Ivanuša. 
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 nasprotno mnenje in argumente, 
so vešči natančnih metod raziskovanja iz različnih virov in sposobni karseda hitro iskati 
nove ideje ter odgovarjati nanje; pri vsem tem se 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 Prvi 
gimnaziji Maribor, II. gimnaziji Maribor in Gimnaziji Celje – Center, zadnji turnir pa je 
potekal po spletu. Prav tako smo se udeležili 3 srednješolskih mednarodnih turnirjev: 
v Hamburgu, Zagrebu in Ljutomeru.
Debatni klub II. gimnazije že nekaj let sodi med najboljše slovenske klube, zato se nekaj 
naših dijakov vsako leto uspe uvrstiti v slovensko debatno ekipo za svetovno prvenstvo. 
Letos sta v nacionalni ekipi ponovno Matevž Rezman Tasič in Ema Žagar. 
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.

 f oCenA uspeŠnostI
Debatno sezono ocenjujem kot izjemno uspešno, saj so dijaki zelo napredovali, 
o uspešnosti pa pričajo tudi doseženi rezultati:

 f 2. mesto – ekipno na mednarodnem turnirju v Zagrebu,
 f Matevž Rezman Tasič: 5. mesto, Emanuel Krajnc: 11. mesto in Ema Žagar: 18. mesto 
posamično na mednarodnem turnirju v Zagrebu,

 f 1.  mesto – ekipno na mednarodnem turnirju v Ljutomeru,
 f Matevž Rezman Tasič: 1. mesto, Emanuel Krajnc: 4. mesto in Ema Žagar: 5. mesto 
posamično na mednarodnem turnirju v Ljutomeru,

 f 1. mesto ekipno in prva tri mesta posamično na debatnem turnirju na državni ravni 
na II. gimnaziji Maribor.

Dijaki in trener so z delom, napredkom in rezultati izjemno zadovoljni. 
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 f MentorjI:  
MIHA PETKOVŠEK (vodja), 
NIKOLAJ SAJKO (sodelujoči zunanji 
mentor), TAMARA ŠIŠKO (koordinatorica)

 f Št. srečAnj: 24  

Št. ur: 180

 f Št. udeleženCev: 40 

DRUG’ORKESTER

Drug'orkester združuje sedanje in bivše dijake II. gimnazije Maribor ter dijake nekaterih 
drugih šol, ki dosegajo dovolj visoko raven igranja in opravijo avdicijo za sodelovanje 
v orkestru.
Orkester je v minulem šolskem letu pripravil dva programska sklopa, in sicer je skupaj 
s šolskim zborom nastopil na božičnih koncertih II. gimnazije Maribor ter na letnem 
koncertu, za katerega je pripravil celovečerni program. 
Zaradi epidemije smo bili primorani letna koncerta prestaviti na 29. in 30. september 
2020, takrat se bo aktivnost za šolsko leto 2019/2020 tudi zaključila.
Tematika koncertov je plesna glasba 20. stoletja in njen razvoj. Pripravili smo skladbe 
od G. Gershwina do M. Jacksona.
Vodja projekta, avtor programa in dirigent je bil Miha Petkovšek, fagotist v orkestru 
Slovenske filharmonije, avtor aranžmajev in vodja sekcijskih vaj pa Nikolaj Sajko, 
namestnik soločelista v Simfoničnem orkestru SNG Maribor.

 f oCenA uspeŠnostI
Tudi letos aktivnost ocenjujemo kot zelo uspešno. Vsi člani so vložili več truda in tudi vaje 
so potekale bolj tekoče, zahvaljujoč dobri generaciji, čeprav je program zahtevnejši. Vsi 
se veselimo prihajajočih prestavljenih letnih koncertov.
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 f MentorICI:  
GORDANA BANJANIN, 
ANDREJA KORENJAK

 f Št. srečAnj: / 
Št. ur: ni beleženo

 f Št. udeleženCev: 
8 tistih, ki so javili, kaj so prebrali, 35 udeležen-
cev predavanja o stripu, 37 udeležencev pogo-
vora o knjigi Maribor paralaksa, 27 udeležencev 
pogovora z A. Ihanom

BRALNI KLUB – DRUGA BERE
Na naši šoli mnogi radi beremo, še bolj kot obvezno čtivo tisto po lastnem izboru. 
Marsikdo pa izbira med predlogi drugih bralcev, zato sta bila jeseni objavljena priporočilni 
seznam in povabilo tako dijakom kot zaposlenim in tudi staršem, da se bralci ob koncu 
nekega obdobja oglasijo in na svoj način povedo, kaj so brali … Edina omejitev je bila, da je 
knjiga v slovenščini, saj bralne značke v tujih jezikih potekajo ločeno. 
Med šolskim letom smo za dodatno spodbudo k branju izvedli obisk avtorjev knjige 
Maribor paralaksa Jernejo Ferlež in Rudija Rizmana, pisca in znanstvenika Alojza Ihana 
ter organizirali predavanje in predstavitev zgodovine stripa iz založbe Stripburger.  
Seznam priporočenih knjig je bil objavljen na vidnih mestih po šoli, v času karantene 
je bil poslan elektronsko in ni bil obvezujoč. Obrazec za odzive o prebranem skupaj 
s priporočilnim seznamom je bil objavljen v elektronski obliki.
Za naslednje leto že zbiramo nove predloge za branje in se veselimo bralskih druženj.

 f oCenA uspeŠnostI
Nekaj poslanih odzivov:
»Zelo mi je bila všeč dvojna perspektiva knjige. Še posebej zanimiva mi je bila perspektiva slepe 
Marie. Jezik in slog sta bila čudovita, sem pa bila na trenutke nekoliko zmedena, ker zgodba 
nekoliko skače med preteklostjo in sedanjostjo. Moj najljubši del je bil, ko sta se protagonista 
končno spoznala. Mislim tudi, da je konec odlično zaključil zgodbo.«
»Ko sem si sposodil roman, se mi je zdelo, da bo dr. Feynman pri svojem pripovedovanju 
poudaril svoje raziskovanje in teorijo visoke fizike, vendar je veliko raje govoril o svojih blazno 
dobrih dogodivščinah po ZDA, Japonski in Braziliji. Slišal sem, da fiziki pogosto mrzijo druge 
znanosti, zato sem bil presenečen, ko sem prebral, da je bil Feynman aktiven tudi na področju 
biologije. Takšno življenje, briljantnost in mentalnost, ki jih je imel dr. Feynman, bi si želel tudi 
jaz.«
»Knjiga je bila zapisana skozi perspektive veliko ljudi, kar, se mi zdi, bralcu res da vpogled 
v celotno dogajanje. Prav tako se mi zdi, da je knjiga uspešno zajela srčiko kriminalk – zavajala 
je bralce in nam dajala občutek, da vemo, kaj se dogaja in kdo je kriv, potem pa nas presenetila 
z novim zapletom. Ker smo sledili perspektivam toliko oseb, nisem imela občutka, da sem 
v romanu resnično spoznala katero izmed njih. Prav tako je večina oseb delala kaj groznega, 
tako da se res ne bi mogla odločiti, katera od njih mi je bila najbolj všeč.«
»Zadnjo knjigo na seznamu sem ravno danes prebral do konca. Bila je kratka, sladka in zelo 
informativna. Grem stavit, da smo o številnih vprašanjih o živalskih mislih že sami vprašali. 
Številne moje zamisli so bile potrjene – kot denimo govorica krokarjev ali prilagodljivost lisic, 
druge so pa bile tudi ovržene – psi se v ogledalu ne prepoznajo. Zelo mi je bil všeč Wohllebenov 
slog, ki me je spominjal na avtorja kakšnega mladinskega romana. Vsekakor bom poslej bolj 
spoštoval gozdne živali in jim posvečal več zanimanja, ko se bom sprehajal po gozdu.«
»Tako po mačje se pretegne trenutek, toplo/zleknjen v sončnih očeh«
»Prévert je zame francoska različica našega Menarta – neposreden, humoren, včasih piker, 
vedno pa zanimiv. Je ni čez njegovo Barbaro, ker je 'vojna velika svinjarija'.«
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Šola, ki odpre vsa vrata – II. GIMNAZIJA MARIBOR

 f MentorICA:  
PETRA ČEH

 f Št. srečAnj:  
3-dnevna strokovna ekskurzija 

Št. ur: 48

 f Št. udeleženCev: 32 

DRUGA GALERIJA

Med jesenskimi počitnicami oktobra 2019 smo z 32 dijaki odšli na strokovno ekskurzijo 
v Toskano. Največ časa smo preživeli v Firencah, kjer smo si ogledali znamenitosti, med 
drugim tudi znano Galerijo Uffizi, Michelangelov muzej in znamenito kupolo stolnice. 
Potovali smo do Siene ter Vincija in si ogledali tudi Montecatini Terme ter srednjeveško 
mestece San Gimignano. Pomen strokovne ekskurzije je bil spoznati povezavo med 
toskansko pokrajino, zgodovino, kulturo ter umetnostjo. Velikokrat se namreč znajdemo 
v vlogi turistov, vendar ali zares vemo, katere znamenitosti so vredne našega časa 
in denarja? Kaj nam na poti po mestih ter pokrajinah sporočajo spomeniki, stavbe, 
fontane? Kako iz stališča kulturnih spomenikov ter urbanizma razbrati zgodovinske 
značilnosti kraja ali regije? Kako umetnost vpliva na razvoj mest? Katere zgodovinske 
osebnosti so ustvarile to, čemur se kot turisti tako radi čudimo, in kaj so skrivnosti teh 
velikih mojstrov? Dijakinja Klara je o izletu zapisala: »Toskana nas je s svojo bogato 
arhitekturo in umetnostjo osupnila. Čas, ki smo ga namenili potovanju, je za tako veliko, 
kulturno bogato mesto, kot so Firence, zagotovo samo uvod, ki kar kliče po nadaljevanju 
raziskovanja. In kaj sem na tem izletu ponovno spoznala: zgradbe in umetnine, ki jih 
imamo moč si ogledati, so krasne. Nekatere sicer že same po sebi, vendar za večino velja, 
da so še lepše in zanimivejše, če poznaš njihovo zgodbo.«  

 f oCenA uspeŠnostI
Dijaki pravijo, da je bila Toskana zanje krasno doživetje, polno novosti, zato ekskurzijo 
ocenjujem kot zelo uspešno.
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II. GIMNAZIJA MARIBOR – Šola, ki odpre vsa vrata

 f MentorjI:  
DRAGO MEGLIČ, vodja programa, 
JURE TACER, MIRI STRNAD

 f Št. srečAnj: 50  

Št. ur: 150

 f Št. udeleženCev: 20 

DRUGA SCENA

Po opravljeni avdiciji in izboru igralskega ansambla smo septembra 2019 pričeli 
z različnimi gledališkimi vajami (dihanje, izgovorjava, gibanje), vmes pa besedilo, tj. 
Sofoklejevo tragedijo Antigona, priredili in napravili dramaturgijo. Postopoma so se 
pričele bralne vaje, kaj kmalu pa smo dramo tudi postavili na oder in pričeli s t. i. vajami 
aranžirkami. Vmes se je pripravljala tehnična podoba predstave (izdelovanje scene 
in scenskih rekvizitov, glasbena, svetlobna in zvočna podoba predstave, kostumografija, 
oblikovanje likovne podobe - gledališki listi, plakati).
Predstavo je gledališče Druga scena krstno uprizorilo 5. marca 2020 v Amfiteatru II. 
gimnazije Maribor, vse ostale aktivnosti (ponovitve, udeležba na državnem gledališkem 
festivalu Vizije) pa so zaradi epidemije odpadle. Ponovitve bomo pripravili septembra 2020, 
če bodo le razmere dopuščale.

 f oCenA uspeŠnostI
Čeprav je predstava doživela le premiero, po odzivu publike in odmevih lahko rečem, da je 
bila izjemno uspešna. Še posebej ponosni smo, da nam je to uspelo z igralskim ansamblom 
s kar 7 igralskimi debitanti (od 10 igralcev), in da je predstava avtorsko delo dijakinje Lane 
Krmelj. 
Premiero sta si ogledala tudi selektorja festivala Transgeneracije in predstava je prejela 
nagrado za najboljšo produkcijo.
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Šola, ki odpre vsa vrata – II. GIMNAZIJA MARIBOR

 f Mentor:  
MATEVŽ RUDL

 f Št. srečAnj: 35  

Št. ur: 140

 f Št. udeleženCev: 5 

DRUGI FOTOKLUB

Dejavnost Drugega fotokluba je spremljanje dogajanja na šoli. Gre zlasti za praktično 
dejavnost, zato se s teorijskimi vidiki fotografije, kot je npr. uporaba funkcije časa 
osvetlitve, seznanjamo med fotografiranjem.
Na šoli so tako rekoč vse prireditve, vsa srečanja in vsi obšolski dogodki slikovno 
dokumentirani. Na šolski spletni strani so v Utrinkih zbrani skoraj vsi dogodki, ki so 
zaznamovali življenje med šolskim letom. Žal je bilo letošnje dogajanje zaradi razglašene 
epidemije koronavirusa in zaprtja fizičnih šolskih vrat okrnjeno. Do odhoda iz šolskih 
klopi pa se vendarle zvrstilo veliko dogodkov; tako smo fotografirali prvi šolski dan, 
podelitev diplom dijakov programa Mednarodna matura, TOK-teden, kostanjev piknik, 
naredili smo fotografije za brošure novega muzikala English Student Theatre, fotografirali 
smo premiero Figarove svadbe, gledališko predstavo Beton LTD: Velika pričakovanja, 
dan MM, božični koncert, Prešernovo proslavo, dogajanje na informativnem dnevu 
in gledališko predstavo Antigona, ki jo je uprizorila dijaška gledališka skupina Druga 
scena. Po delni vrnitvi v šolske prostore so najboljši dijaki prejeli šolska priznanja 
za odlično delo, kar je bilo seveda zabeleženo s fotografijami. Žal velikega števila 
spomladanskih dogodkov letos ni bilo. Kljub temu se je na šoli zvrstila vrsta dogodkov, 
ki so dali priložnost za zadovoljitev strasti do fotografiranja in izražanje fotografske 
spretnosti in znanja.

 f oCenA uspeŠnostI
Dejavnost Drugega fotokluba ocenjujem kot zelo uspešno. To potrjujejo objave na šolski 
spletni strani.
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II. GIMNAZIJA MARIBOR – Šola, ki odpre vsa vrata

 f Mentor:  
VILJEM  PODGORŠEK

 f Št. srečAnj: 10  

Št. ur: 15

 f Št. udeleženCev: 3 

ŠOLSKO RAZSTAVIŠČE V AVLI ŠOLE

Razstave so začele potekati po predvidenem programu, ki pa se vsako leto sproti prilagaja. 
Oktobra 2019 je bila postavljena razstava dijakov, ki so sodelovali na umetniškem taboru 
v Cogetincih. Svoja dela je razstavilo pet dijakov.
Sledilo je še nekaj razstav dijakov naše šole.
Januarja 2020 je bila postavljena že tradicionalna razstava na temo kitajski horoskop, 
ki jo je pripravila Mojca Seljak. Sledila je prav tako tradicionalna razstava Prešernovih 
nagrajencev z likovnega in s fotografskega področja.
Ostali del programa, predvsem razstava ob obletnici šole ter še nekaj drugih projektov, 
pa zaradi znanih razmer ni bil realiziran; nekateri projekti se prenesejo v prihodnje šolsko 
leto.

 f oCenA uspeŠnostI
Ker je bil program le delno realiziran, ga lahko tudi opredelim kot delno uspešnega.
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Šola, ki odpre vsa vrata – II. GIMNAZIJA MARIBOR

 f MentorICe:  
SANJA CVAR (vodja), 
ANITA MUSTAČ, DARJA KRAVANJA, 
LEONIDA SERDINŠEK GRIČNIK

 f Št. srečAnj: 15  

Št. ur: 65

 f Št. udeleženCev: 30 

EKOLOŠKA SKUPINA  
II. GIMNAZIJE MARIBOR

V oktobru smo ob svetovnem dnevu živali izvedli dobrodelno akcijo Darilo zapuščenim 
živalim. Zbirali smo prostovoljne prispevke, odeje in hrano za živali, obiskali Zavetišče 
za živali Maribor in predali donacijo.
Tradicionalne so delavnice Zdravo z Drugo, na katerih so dijaki z izdelavo naravne 
kozmetike in s peko peciva v šoli sodelovali v dobrodelni akciji. Obenem so pridobivali 
laboratorijske veščine, naravoslovno znanje in se ozavestili, kako izbirati kakovostne 
sestavine za kozmetiko in hrano. 
Izvedli smo šolsko tekmovanje v Ekokvizu. Trije najbolje uvrščeni dijaki so se udeležili 
državnega tekmovanja in dosegli dve zlati in eno bronasto priznanje.
Mentorice smo spodbudile dijake k raziskovalnemu delu. Med nalogami, ki so nastale 
letos, so kar tri preučevale vprašanja s področja varstva okolja. Dijaki so z njimi sodelovali 
na natečaju Mladi za napredek Maribora in se uvrstili na državno tekmovanje, ki pa žal 
še ni bilo izpeljano.
Zaradi karantene sta odpadla pomladni del delavnic Zdravo z Drugo in terensko delo.

 f oCenA uspeŠnostI
Ponosne smo na naše raziskovalce in uspešne tekmovalce v Ekokvizu. Vesele smo dobrega 
sodelovanja dijakov na delavnicah Zdravo z Drugo in njihove pripravljenosti pomagati 
na dobrodelnih akcijah. Največ dijakov sodeluje v akciji Darilo zapuščenim živalim. 
Pogrešamo pa več samoiniciativnosti dijakov.
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II. GIMNAZIJA MARIBOR – Šola, ki odpre vsa vrata

 f MentorjI:  
MAJA PIHLER STERMECKI (umetniški 
vodja programa, koordinatorica, 
koreografinja, asistentka režije, 
dramaturginja, priredba scenarija), 
MATJAŽ LATIN (režiser), VILIJEM BABIČ 
(zborovodja), IVAN LORENČIČ (producent), 
EMIL PEČNIK (lektor), JURE TACER (vodja 
tehnike, inspicient, scenograf), MIRA 
STRNAD (kostumografija), SEBASTIJAN 
DUH (produkcija glasbenih matric), URBAN 
BERČIČ (svetlobni design), JAKA ŠTRUC 
(oblikovanje zvoka), TAMARA MITHANS 
(booking), ROBERT ROŠKER (oblikovanje 
tiskovin), MATEVŽ RUDL (fotografija)

 f Št. srečAnj: Od predvidenih 122 smo 
izvedli 90 srečanj. Intenzivne vaje za muzikal 
Figarova svatba: 24 režijskih, koreografskih, 
lektorskih in pevskih vaj. Redne vaje 
za muzikal Figarova svatba: 40 režijskih, 
koreografskih in pevskih vaj. Število rednih 
predstav do prekinitve zaradi korona virusa: 
20. Gostovanja: Cankarjev dom, Ljubljana – 
6 predstav. 

ENGLISH STUDENT THEATRE,  
MUZIKAL FIGAROVA SVATBA

Sezona 2019/2020 je bila za EST krajša kot običajno in se je v celoti vrtela okoli novega, 
aktualnega muzikala Figarova svatba. Konec avgusta 2019 so potekale intenzivne vaje, 
in sicer 14 dni, vsak dan po 6 ur, vključevale pa so režijske, koreografske, zborovske/
pevske in lektorske vaje. V mesecu avgustu so bili dokončani tudi vsi scenski elementi, 
kostumi in promocijske tiskovine (plakati, jumbo plakati, gledališki list, promocijski banerji). 
Do premiere, 26. 10., so nato vaje potekale 3- do 5-krat tedensko. Po premieri so vaje 
potekale redno dvakrat tedensko (režijsko koreografske in zborovske/pevske), ob petkih 
pa se je vse do konca februarja redno igrala predstava. Vse predstave in vaje so bile s 1. 3. 
2020 zaradi koronavirusa prekinjene. V mesecu februarju smo izvedli uspešno gostovanje 
v ljubljanskem Cankarjevem domu – predstavo smo odigrali kar šestkrat. Zaradi narave 
predstave so vse večje vloge dva- ali celo trikratno zasedene. Zato smo na rednih vajah 
na večje glavne vloge pripravljali tudi druge zasedbe. Večina dijakov je te vloge tudi 
že odigrala na odru. Ker je bil novi muzikal zelo dobro sprejet, smo predvidenim datumom 
predstav že v samem začetku dodali 6 dodatnih terminov. Žal je bila uspešna sezona 
prekinjena, a bomo odpovedane predstave skušali nadoknaditi v sezoni 2020/2021. 
Odpadlo je tudi načrtovano gostovanje na Lentu, zato želimo gostovanje nadoknaditi 
v novi sezoni. Žal nismo uspeli izvesti niti avdicije za nove člane, saj so se ob koncu leta 
poslovili dijaki 4. letnika (10 dijakov). Avdicijo bomo izvedli, takoj ko bo to mogoče.

 f oCenA uspeŠnostI
Novi muzikal Figarova svatba je požel zelo dobre kritike medijev, stroke in gostujočih 
šol, tako učiteljev kot tudi učencev in dijakov. Izredno se je izkazala vsa strokovna 
mentorska in tehnična ekipa. Pompozna scena in številni scenski elementi so estetsko 
dovršeni, prav tako izstopa razkošna baročna kostumografija. Mlada igralska ekipa dijakov 
se je med vajami in igranjem predstav zelo povezala, tudi pevsko, igralsko in plesno 
so dijaki zelo napredovali. Ne glede na to, da so se od skupine poslovili izstopajoči igralci 
in igralke iz četrtega letnika, se lahko pohvalimo z zelo nadarjenimi mlajšimi dijaki, ki so 
se v preteklem šolskem letu dovolj izurili, da jih lahko nasledijo v zahtevnih vodilnih 
vlogah. Žal smo bili zaradi koronavirusa primorani odpovedati 8 predstav in redne vaje. 
Zaradi številčnosti skupine in narave dela dejavnosti med koronavirusom nismo mogli 
nadaljevati preko spleta. Močno upamo, da bomo z dejavnostjo in predstavami brez 
prekinitev lahko nadaljevali v naslednjem šolskem letu.

Št. ur: Intenzivne vaje za muzikal Figarova 
svatba: 180 ur režijskih, koreografskih in pevskih 
vaj. Redne vaje: 200 ur režijskih, koreografskih 
in pevskih vaj. Trajanje predstave: 2 uri 30 min + 
2 uri 30 min predpriprave – 26-krat 5 ur = 130 ur. 
Gostovanje CD – 3 dni x 15 ur = 45 ur; SKUPAJ: 555 
polnih ur (60 minut)

 f Št. udeleženCev: 
41 igralcev in igralk, 25 tehnikov in tehnic
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Šola, ki odpre vsa vrata – II. GIMNAZIJA MARIBOR

 f MentorICA:  
NATAŠA PREGLAU BORKO

 f Št. srečAnj: 
VSAKODNEVNO UREJANJE 

Št. ur: ca. 250

 f Št. udeleženCev: 
Dijaki in profesorji preko e-pošte pošiljajo 
gradivo za objavo, administratorka tudi 
sama izbiram različne vsebine, ki niso 
neposredno povezane s šolo.

FACEBOOK, INSTAGRAM, 
ŠOLSKA SPLETNA STRAN

INSTAGRAM (2.308 sledilcev na dan 25. 6. 2020) je naše največkrat obiskano omrežje, v času 
karantene se je izkazalo za zelo povezovalno, zato smo objave razširili in dodali nove 
vsebine. 
Zanimivost: Od septembra 2019 do junija 2020 smo objavili 429 slik/fotografij/memov, 
od tega 159 v času karantene; ustvarili smo 462 zgodb (t. i. story), od tega 285 v času 
karantene. 
Tedenski ogled objav med karanteno se je iz povprečja 30.000 povečal na 170.000 ogledov. 
FACEBOOK ima  4.522 sledilcev (na dan 25. 6. 2020). Ugotavljam, da dijaki tega omrežja 
ne uporabljajo več tako pogosto, saj doseg objav pada – v enem tednu imajo objave 7.000 
ogledov. 
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 2019/2020 INSTAGRAM: 

 f podelitev ključev (9. 6. 2020) – 559 všečkov,
 f 4. c-razred na ekskurziji (14. 9. 2019) – 4.490 ogledov, 
 f video praznično vzdušje med glavnim odmorom (18. 12. 2019) – 1760 ogledov.

 f oCenA uspeŠnostI
Virtualni šolski svet je glede na odzive in potrebe nujen, zato se moramo truditi 
za ažurnost, pestrost in živost vsebin.
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II. GIMNAZIJA MARIBOR – Šola, ki odpre vsa vrata

 f MentorjA:  
MITJA OSOJNIK, PATRIK REK

 f Št. srečAnj: 12  

Št. ur: 24

 f Št. udeleženCev: 9 

FOTO & VIDEOKROŽEK

Primarna naloga foto- in videokrožka, ki ima eno najdaljših zgodovin med dejavnostmi 
v šoli, je dokumentiranje dogodkov in aktivnosti, ki se izvajajo v okviru šole. Tako 
so bili člani krožka v tem šolskem letu prisotni na skoraj vseh dogodkih in objavili več 
kot 43 galerij fotografij in 4 videoprispevke. Pri delu dijaki pridobivajo izkušnje in pilijo 
umetniško žilico. Da so lahko pri svojem delu karseda ustvarjalni, jim nudimo materialne 
pogoje v obliki šolske opreme in dostop do aktualnih programskih rešitev. Organiziramo 
tudi različne delavnice in tečaje, v katerih se naučijo uporabe opreme in programov 
za obdelavo fotografij ali videa.
Zaradi epidemije covid-19 in s tem povezane karantene se je pojavila potreba 
po organizaciji in prenosu dogodkov na daljavo. Tako smo uspešno izvedli prvi virtualni 
Kulturni maraton, na katerem so preko videoklica sodelovali tako dijaki kot profesionalni 
umetniki. Ob sproščanju ukrepov smo poskrbeli za prenos v živo iz Amfiteatra, kjer 
je potekala svečana podelitev ključev II. gimnazije Maribor. 

 f oCenA uspeŠnostI
Nobenega pomembnega dogodka nismo izpustili, torej lahko rečemo, da je bilo delo 
krožka izredno uspešno. Želeli bi si več videovsebin, pomanjkanje teh pa je moč pripisati 
majhnemu zanimanju za montažo posnetkov. Stanje bomo skušali izboljšati z aktivnostmi 
nekajkrat mesečno, kar bo bolj povezalo člane krožka in povečalo občutek pripadnosti 
dejavnosti, ki ga sedaj primanjkuje. Prav tako se je poznala porazdeljenost dijakov med 
različnimi aktivnostmi, povezanimi s fotografijo. Prizadevali si bomo, da vse aktivnosti 
združimo v enotno dejavnost.
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Šola, ki odpre vsa vrata – II. GIMNAZIJA MARIBOR

 f MentorICA:  
PIA GOLOB

 f Št. srečAnj: 16  

Št. ur: 35

 f Št. udeleženCev: 22 

FOTOGRAFSKI KROŽEK

V šolskem letu 2017/2018 sem po večletnem premoru znova ustanovila fotografski krožek. 
Glavni razlog za to je predstavljalo veliko povpraševanje po fotografiji, ki bi presegala 
okvirje reportažnega fotografiranja šolskih dogodkov, ki ga dijakom nudi krožek DrugaTV. 
Namen krožka je raziskovanje fotografije kot medija za ustvarjalno izražanje. Zelo 
poudarjamo učenje pravilne fotografske tehnike, ki je osnova za praktično delo. To poteka 
v obliki skupinskih delavnic na terenu in tematskih projektov, ki zahtevajo samostojno 
ustvarjanje udeležencev. Fotografije nato skupaj analiziramo in tako zbiramo izdelke 
za potencialno razstavo in fotografske natečaje. Ob začetnem spoznavanju tehničnih 
in teoretičnih osnov srečanja potekajo tedensko, praktične delavnice pa kasneje izvajamo 
po dogovoru in te so pogosto večurne. Februarja 2020 smo v sodelovanju z zunanjimi 
mentorji iz fotografske platforme MišnicaGT22 izvedli tridnevno delavnico analogne 
fotografije, s sklopu katere so udeleženci posneli svoj prvi film, ga razvili in naredili 
povečave. 
Letos smo začeli intenzivneje sodelovati na različnih fotografskih natečajih. 
Najodmevnejši so bili rezultati natečaja za Slovensko pregledno razstavo mladinske 
fotografije 2019 pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije, na kateri je sodelovalo 
153 avtorjev s 573 deli, izmed katerih je bilo za razstavo izbranih pet fotografij članic 
fotografskega krožka. Avtorice izbranih fotografij so Pia Golob, Nika Ferš, Zoja Pleteršek, 
Živa Potisk in Metka Supej. Ob tem je bilo v ožji izbor sprejetih še 15 fotografij devetih 
različnih avtoric II. gimnazije Maribor. 
Ob koncu šolskega leta smo pripravili pregledno razstavo fotografij članov, ki si jo je bilo 
zaradi izrednih razmer mogoče ogledati v virtualni obliki. 

 f oCenA uspeŠnostI
Z delovanjem krožka v letu 2019/2020 sem izjemno zadovoljna, posebej glede na to, 
da krožek deluje komaj drugo leto. Največjo potrditev uspešnosti predstavlja letna 
pregledna razstava članov krožka, ki je že drugo leto zapored zelo kakovostna.

zoja pleteršek

ana ambrož
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II. GIMNAZIJA MARIBOR – Šola, ki odpre vsa vrata

 f MentorICA:  
KARMEN KAUČIČ

 f Št. srečAnj: 20  

Št. ur: 40

 f Št. udeleženCev: 20 

FRANCOSKA BRALNA ZNAČKA

Od oktobra 2019 smo z dijaki (posebej 1., 2. letnik in 3., 4. letnik) v okviru bralne značke 
obravnavali knjižice, predpisane za bralno značko (Le rat de bibliothèque). Bralno značko 
smo imeli enkrat tedensko po 2 uri (do marca 2020). Z dijaki 1. in 2. letnika smo letos brali 
Aventure en Savoie  in Le tour de Jean, s 3. in 4. letnikom pa Deux ans de vacances in La 
Vénus d’Ille. 
Nekateri dijaki so si kupili svoje knjižice, drugi so si jih sposodili v šolski knjižnici. 
S pomočjo sodelovanja v Le rat de bibliothèque tako 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,
se pripravljamo na tekmovanje; letos do aprila 2020.
Tudi letošnjega tekmovanja so se naši dijaki številčno udeležili in bili uspešni. 

 f oCenA uspeŠnostI
Bralna značka iz francoščine je pri dijakih zelo dobro sprejeta. Ocenjujem jo kot zelo 
uspešno, saj dijake dodatno motivira k branju francoske literature in odkrivanju francoske 
ter frankofonske kulture.
 » Tudi letošnje šolsko leto smo prejeli gradivo za opravljanje bralnega tekmovanja v francoskem 

jeziku –  Le rat de bibliothèque. Tekmovanje je potekalo na dveh ravneh, osnovnem nivoju za 1. in 
2. letnik, ta je obravnaval deli Aventure en Savoie in Le tour de Jean, ter na višjem nivoju, na katerem 
smo prebirali nekoliko težje čtivo, namenjeno 3. in 4. letniku. V knjigi z naslovom La Vénus d’Ille nas 
pripovedovalec seznani z misterioznim dogajanjem na otoku, kjer 'prebiva' bronast kip Venere, v ro-
manu znanega francoskega pisatelja Julesa Verna z naslovom Deux ans de vacances pa se na napeto 
dogodivščino podamo skupaj s skupino otrok, ki svoje poletne počitnice preživljajo na malo drugačen, a 
vsekakor zanimiv način.  — KAJA CASSIOPEIA KRANER, 3. F
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Šola, ki odpre vsa vrata – II. GIMNAZIJA MARIBOR

 f MentorICA:  
MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ

 f Št. srečAnj: 6  

Št. ur: 15

 f Št. udeleženCev: 20 

FRANCOSKI KLUB

V duhu tega slogana smo res obogatili svoje učenje francoščine. 
2020 je leto stripa, 9. umetnosti. 

 f Za pripravo nanj sta nas 21. 11. 2019 obiskali gospa Marie-Laure Canteloube, atašejka 
za sodelovanje na področju francoskega jezika, in Anne-Laure Pommier. Vodili sta 
delavnico odkrivanja stripov.

 f 9. 1. 2020 smo praznovali »Epiphanie« (Praznik treh kraljev). Jedli smo specialiteto 
»galette des rois« in iskali »fève«, s katerim smo izvolili kralja dneva.

 f 20. 2. 2020 je na šoli potekalo že tradicionalno tekmovanje v pripravi francoskih 
slaščic Maracon d'or (Zlati makron). Petčlanska komisija je med 6 kreacijami izbrala 
najboljše tri in te so se uvrstile na državno tekmovanje. V letošnji žiriji so bili: 
profesorji Jagodič, Svetel in Štrafela Lešnik ter dva predstavnika dijakov – Gašper 
in Anja. Vesna Jokić s »Tarte tatin« je ena izmed 10 zmagovalcev na državnem 
tekmovanju v kategoriji srednješolci. 

 
Drugih dejavnosti, kot je na primer naš tradicionalni »Fête de la musique« (Praznik glasbe), 
zaradi pandemije covid-19 nismo mogli izvesti.

 f oCenA uspeŠnostI
Odlično.

»DRUGAČNOST IN RAZLIČNOST BOGATITA NAŠ SVET,  
SPOŠTUJMO DRUG DRUGEGA.«
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II. GIMNAZIJA MARIBOR – Šola, ki odpre vsa vrata

 f Mentor:  
SVIT VURBERŠKI

 f Št. srečAnj: 75  

Št. ur: 170

 f Št. udeleženCev: 15 

GLEDALIŠČE GNOSIS

Letos smo se lotili predstave Eugèna Ionesca Nosorogi. 
Predstava je do epidemije nastajala v običajnih razmerah. 
Septembra smo začeli z bralnimi vajami in nato vadili 
povprečno trikrat tedensko; mislim, da je predstava nastala 
na kar visokem umetniškem nivoju. Imeli smo odličnega 
kostumografa (Zvonko Babič Kubus) in profesionalnega 
oblikovalca svetlobe (Gašper Bohinec). Predstava je bila pripravljena za premiero, ogledala 
si jo je tudi selektorica festivala Transgeneracije in jo uvrstila med 7 izbranih predstav. Žal 
so premiera in vse ponovitve odpadle. Jeseni bo premiera in selekcija za festival Vizije, 
če bodo epidemiološke razmere to dovoljevale.

 f oCenA uspeŠnostI:
Sezono je težko oceniti, ker uvrstitev na Transgeneracije verjetno ni dovolj, kajti odziva 
svoje zveste publike nimamo. Po prizadevnosti in umetniškem vložku sodelujočih pa je 
ocena zelo pozitivna.

 f MentorICI:  
MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ 
(vodja programa), DEJA ŽUNKO

 f Št. srečAnj: 30  

Št. ur: 60 UR (+ 80 ur na Festivalu FILAS 
DH (Festival Lycéen des Arts Scéniques 
et Droits de l'Homme) V TUNIZIJI

 f Št. udeleženCev: 15 

FRANCOSKO GLEDALIŠČE

Pri francoskem gledališču smo nadaljevali z našim glavnim ciljem že četrto leto zapored, 
in sicer ustvariti kolektivno gledališko delo. 
Naši lanski skupini se je pridružilo še pet dijakinj iz 1. letnika. Oktobra smo obogatili 
lansko uprizoritev Cité des lumières (Mesto luči) in jo ponovno odigrali na naši šoli. Med 
jesenskimi počitnicami smo se udeležili festivala FILAS DH (Festival Lycéen des Arts 
Scéniques et Droits de l'Homme) v Sfaxu v Tuniziji in se predstavili z lansko uprizoritvijo. 
Nato smo v Mariboru pričeli nov projekt za šolsko leto 2019/20, in sicer s prilagajanjem 
in reinterpretacijo znanega francoskega dela »Huit femmes« (Osem žensk). Vsaka igralka 
si izbere in priredi svojo vlogo ter jo ažurira. Zaradi pandemije covid-19 uprizoritve nismo 
uspeli dokončati. Načrtujemo, da jo bomo predstavili na festivalu Pomlad na Drugi 2021, 
in upamo, da tudi na festivalu FETLYF-Lycéens sur la planche v Saint-Maloju v Franciji. 

 f oCenA uspeŠnostI
Zelo zadovoljna sem z delom, ki smo ga lahko opravili.
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Šola, ki odpre vsa vrata – II. GIMNAZIJA MARIBOR

 f MentorICA:  
NATALIJA R. ČRNČEC

 f Št. srečAnj: 35  

Št. ur: 70

 f Št. udeleženCev: 49 

LIKOVNA DELAVNICA

V likovni delavnici smo razvijali ustvarjalnost posameznikov, doživljanje in razumevanje 
likovne umetnosti in ukvarjanje s sodobnimi likovnimi praksami. Dijaki so se v  delavnici 
srečali s praktičnim likovnim ustvarjanjem in izražanjem. Uporabljali so različne 
materiale, orodja in postopke, s katerimi so spoznavali, doživljali, razumeli in vrednotili 
likovni svet. Svoja likovna dela so predstavili na likovnih razstavah (letos na način, kot 
je to bilo mogoče). V letošnjem letu smo raziskovali različne likovne tehnike in motive, 
s katerimi smo razvijali posameznikovo ustvarjalnost in likovno doživljanje. 
Po 12. 3., ko smo se zadnjič srečali v šoli, smo delo nadaljevali od doma s tedenskimi izzivi 
ter z lastnimi zamislimi. Svoja dela so dijaki dnevno predstavljali na šolskih socialnih 
omrežjih. Sodelovali smo na dveh spletnih natečajih (Razgledi doma – JSKD in Megazin 
– MGLC Ljubljana). Na kulturnem maratonu se je s samostojno virtualno razstavo 
predstavila Mia Miralem.

 f oCenA uspeŠnostI
Delavnico ocenjujem kot uspešno.
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II. GIMNAZIJA MARIBOR – Šola, ki odpre vsa vrata

 f MentorICA:  
NINA MEDVED

 f Št. srečAnj: 29  

Št. ur: 50

 f Št. udeleženCev: 22 

LITERARNA DELAVNICA

Literarna delavnica se je srečevala vse od oktobra 2019 do maja 2020 ob petkih zvečer, 
v učilnici 2L1, kasneje pa zaradi pandemije v spletni obliki. Z dijaki smo diskutirali 
o knjigah, glasno prebirali sodobne pesnike ter pisatelje, analizirali izbrana besedila, 
oblikovali mnenje o prebranem, aktivno izmenjevali mnenje v diskusiji, analizirali 
leposlovne prevode, ustvarjalno rabo pravopisa, na vsakem srečanju smo tudi ustvarili 
literarni odziv na prebrano. 
Vso leto so se člani literarne delavnice angažirali na literarnih natečajih in programih tudi 
izven srečanj delavnice na II. gimnaziji. Gloria Džankić, Vita Movrin, Monika Húdeková 
in Lea Diana Dajčman so bile izbrane za sodelovanje na 20. Pesniški olimpijadi (JSKD). 
Lea Diana Dajčman (2019) in Vita Movrin (2020) sta se uvrstili na širši seznam okoli 
15 nominiranih literatov izmed cca. 100 prijavljenih za sodelovanje na Festivalu mlade 
literature Urška (JSKD). Gloria Džankić in Nika Dragan sta na natečaju Mladi za napredek 
Maribora sodelovali s poglobljenima raziskovalnima nalogama. Člani delavnice so bili tudi 
del projekta Berideli!, ki ga pripravljata MKC Maribor in založba Beletrina.
Poleg tega so za sodelovanje na šolskem Prešernovem natečaju samostojno izbrali 
in uredili svoja avtorska besedila, najvišje uvrstitve na šolskem literarnem področju pa so 
pripadle ravno članom literarne delavnice.
Izbor prijavljenih besedil so nato dobili objavljen v literarnem zborniku Včasih mi svet 
polzi med prsti, ki je zbral celoletno delo 13 literarno nadarjenih gimnazijcev in je izšel 
maja 2020. Izbor besedil je pripravila mentorica skupine Nina Medved. Literarni večer 
z branjem iz novega zbornika, ki je potekal v sredo, 24. junija, v sklopu programa festivala 
Slovenski dnevi knjige v Mariboru, smo načrtovali skupaj. Mladi so oblikovali program, 
pogostitev in promocijo. Za nastop so se pripravljali samostojno in so pred navdušeno 
publiko staršev, profesorjev in prijateljev zaključili celoletno aktivno delo delavnice ter 
tako praznovali svoj literarni razvoj v vse prepričljivejše pesnike in pisatelje.

 f oCenA uspeŠnostI
Delo delavnice ocenjujem kot zelo uspešno, saj pri vseh članih, ki jo redno obiskujejo, 
prepoznavam pomemben napredek v njihovem pisanju pa tudi napredek v njihovi 
zmožnosti vstopa v interpretacije leposlovnih del. Pri tistih najbolj angažiranih 
to potrjujejo tudi zunanja priznanja.
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Šola, ki odpre vsa vrata – II. GIMNAZIJA MARIBOR

 f MentorICA:  
POLONCA KRIŽANIČ

 f Št. srečAnj: 40  

Št. ur: 14

 f Št. udeleženCev: 

MATEMATIČNI KROŽEK 
ZA 1. LETNIK

Matematični krožek za 1. letnik je potekal od novembra do marca. V glavnem je krožek 
namenjen pripravam na šolsko in državno tekmovanje srednješolcev v znanju matematike 
za Vegova priznanja. Letos ga je redno  obiskovalo kar 14 navdušencev, kar me izjemno 
veseli, saj se je število v primerjavi z lanskim letom podvojilo. Dijaki so dobili priložnost 
razvijati intuitivno mišljenje, se naučili uporabljati svoje znanje v zahtevnejših 
matematičnih izzivih ter se spopasti s tekmovalnimi nalogami. Sprehodili smo se po 
področjih, kot so geometrija, neenakosti, algebrski izrazi, Dirichletov princip, deljivost 
števil. Dijaki so tako razširili in poglobili znanje, ki so ga pridobili pri rednem pouku. 
Naučili so se matematičnega dokazovanja trditev in izrekov. Žal pa nam je pandemija letos 
tik pred šolskim tekmovanjem pred nosom zaprla vrata šole in ostali smo brez šolskega 
in državnega tekmovanja. 

 f oCenA uspeŠnostI
Zelo sem zadovoljna z letošnjim obiskom krožka, žal pa uspešnosti nismo mogli izmeriti 
še z rezultati tekmovanja, saj je to zaradi covid-19 odpadlo. 
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II. GIMNAZIJA MARIBOR – Šola, ki odpre vsa vrata

 f MentorICA:  
ANA POŽGAN

 f Št. srečAnj: 9  

Št. ur: 22

 f Št. udeleženCev: 11 

MATEMATIČNI KROŽEK  
ZA 2. LETNIK

V tem šolskem letu je na matematični krožek za 2. letnik prihajalo 11 dijakov 2. letnika, 
ki v matematiki vidijo nekaj praktičnega in celo lepega. Srečevali smo se ob četrtkih 
po pouku. V sproščenem in prijateljskem vzdušju smo najprej poglabljali matematično 
znanje iz prvega letnika in ga nato še nekoliko nadgradili. Govorili smo o deljivosti 
naravnih in celih števil ter o praštevilih. Nato smo spoznali kongruence in ugotovili, kako 
lahko z njimi na videz zapletene naloge rešimo zelo hitro in spretno. Obravnavali smo 
še linearne in nelinearne diofantske enačbe ter spoznali nekaj različnih metod reševanja 
takih enačb. Ob koncu smo se lotili tudi kvadratne funkcije, enačbe in neenačbe, ki se 
pogosto pojavijo v tekmovalnih nalogah. 
Z reševanjem nalog s preteklih tekmovanj smo utrdili in poglobili znanje dijakov. 
Ker so dijaki po navadi vajeni rešitve nalog zapisati v par vrsticah, jim pri reševanju 
tekmovalnih nalog velik izziv predstavlja pisanje jasnih rešitev, ki večkrat sestojijo iz še 
dodatnih pojasnil. Ugotovili smo tudi, da ni vedno cilj samo poiskati rešitev, temveč 
je pomemben del matematike tudi v učenju postavljanja pravih vprašanj. Nato se lahko 
lotimo reševanja problemov z združevanjem vpogleda v morebitne rešitve in nekaj 
domišljije.  
Tik pred prvo stopnjo tekmovanja (Mednarodni matematični Kenguru) se je krožek nehal 
izvajati zaradi razglasitve epidemije in začetka dela od doma. Tekmovanje je bilo tako letos 
v celoti odpovedano (šolski in državni del).

 f oCenA uspeŠnostI
Ker so v tem šolskem letu tekmovanja iz matematičnega znanja odpadla, ne morem 
govoriti o številu zlatih, srebrnih in bronastih priznanj. Vseeno se zdi, da je bil krožek 
zelo uspešen. Tako sklepam iz odnosa, s katerim so dijaki prihajali na naše ure, na katerih 
so v glavnem tudi zelo aktivno sodelovali. Marsikdaj je kdo od dijakov prevzel pobudo 
in kakšno nalogo pred tablo razložil tudi preostalim, pa čeprav je bil za vsemi nami 
že naporen šolski dan.
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Šola, ki odpre vsa vrata – II. GIMNAZIJA MARIBOR

 f Mentor:  
DAVID GAJSER

 f Št. srečAnj: 15  

Št. ur: 34

 f Št. udeleženCev: 15 

MATEMATIČNI KROŽEK  
ZA 3. IN 4. LETNIK

Krožka za 3. in 4. letnik sta bila tudi letos združena. Ker je geometrija najbolj priljubljena 
tema na matematičnih tekmovanjih, smo krožek letos večinoma posvetili tej veji 
matematike. Znanje lanskega leta smo nadgradili z inverzijo, priljubljeno tekmovalno 
tehniko. Druga večja tema, s katero smo se ukvarjali, so bile neenakosti. Rešili smo tudi 
nekaj nalog iz funkcijskih enačb. Snov je bila prilagojena tekmovanjem in večina rednih 
obiskovalcev je bila vrhunskih tekmovalcev iz matematike.
V okviru krožka smo kot partner pomagali pri izvedbi mednarodnega ekipnega 
Dürerjevega tekmovanja, ki so se ga udeležile tri ekipe z II. gimnazije.
Od začetka dela od doma zaradi epidemije se krožek ni več izvajal.

 f oCenA uspeŠnostI
Krožek je bil zelo uspešen. Redni obiskovalci so napredovali v poznavanju matematičnih 
vsebin in sposobnosti reševanja matematičnih problemov, predvsem iz geometrije 
in neenakosti.
Med dobre rezultate udeležencev tekmovanj lahko štejemo dobro odpisane izbirne teste 
za mednarodno matematično olimpijado (v času pisanja tega poročila se 3. test še ni odpisal, 
zato o končnih uvrstitvah še ne moremo poročati). Večina rednih matematičnih tekmovanj 
pa je žal odpadla, npr. tekmovanje za Vegova priznanja.
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 f MentorICe:  
DARJA KRAVANJA, SANJA CVAR, 
BARBARA BEDENIK

 f Št. srečAnj: 20  

Št. ur: 15 ur za priprave in evalvacijo čez 
leto, 5 ur obisk Mestne občine Maribor

 f Št. udeleženCev: 7 

MLADINSKI PARLAMENT 
ZA ALPSKO KONVENCIJO (YPAC)

V sredini marca je bil predviden 15. Mladinski parlament za Alpsko konvencijo (YPAC). 
Dogodek povezuje 10 srednjih šol iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Italije, Švice, 
Liechtensteina in Francije. 
Predvideno mesto srečanja je bilo Rosenheim v Nemčiji, vendar je dogodek zaradi 
izrednih razmer odpadel. Predvidena tema letošnjega srečanja je bila Trajnostni razvoj 
v Alpah. Razdeljeni v štiri komiteje bi dijaki iskali rešitve problemov,  povezanih s čisto 
vodo, in razpravljali o sanitarni ureditvi v Alpah, zmanjševanju družbene neenakosti, 
odgovorni porabi in proizvodnji ter življenju v alpskem prostoru. O resoluciji bi nato 
glasovali na zasedanju generalne skupščine YPAC.
Na YPAC deluje tudi novinarska ekipa, ki piše članke, fotografira, snema ter intervjuva 
politike, strokovnjake, dijake in profesorje. Delovanje Mladinskega parlamenta 
se predstavi preko spleta in časopisa »Flaying facts«.
Naša delegacija sedmih dijakov se je na izbrano temo celo šolsko leto zagnano pripravljala, 
ob tem pa so dijaki uresničevali cilje, ki so si jih zadali v preteklem letu. Tako so med 
drugim predstavili lansko resolucijo na seji mestnega sveta MO Mb. Začeli pa so tudi iskati 
rešitve za označevanje košev za ločeno zbiranje odpadkov na šoli in zmanjševanje uporabe 
plastike na šoli.
Žal se v tem šolskem letu YPAC ni izpeljal. Sodelujoči dijaki vseh držav so se seznanili 
preko spleta, zato si želijo tudi srečanja v živo. Organizatorji predvidevajo, da bi dogodek 
lahko izpeljali novembra letos. 

 f oCenA uspeŠnostI
Ocenjujem, da so bili dijaki naše šole, ki bi zastopali Slovenijo na Mladinskem parlamentu 
za Alpsko konvencijo, na svoje teme dobro pripravljeni. Delo so jemali z vso resnostjo 
in odgovornostjo ter opravili vse zadane naloge. Prav tako so sodelovali pri realizaciji 
lanske resolucije na šoli in s tem uresničevali poslanstvo Mladinskega parlamenta.
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 f MentorjA:  
VILJEM BABIČ (zborovodja), 
MATIC LORBEK (korepeticije in vokalna 
tehnika)

 f Št. srečAnj: 35  

Št. ur: 140

 f Št. udeleženCev: 64 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 
II. GIMNAZIJE MARIBOR

Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor je v šolskem letu 2019/20 sezono predčasno 
zaključil v mesecu marcu, saj smo bili zaradi razglasitve epidemije  primorani delati 
od doma. Tako so bili mnogi nastopi in naš letni koncert odpovedani. V začetku šolskega 
leta smo zapeli na podelitvi diplom Mednarodne mature v Viteški dvorani mariborskega 
gradu, v mesecu oktobru smo pripravili glasbeni program za veliko občinsko proslavo 
Mestne občine Maribor v Dvorani generala Maistra. V prazničnem decembrskem času 
smo zapeli božični program skladb v našem mestu in izpeljali štiri novoletne koncerte ter 
do zadnjega sedeža napolnili Amfiteater naše Druge; nastopili smo z dekliško in z mešano 
zasedbo ob spremljavi našega Drug'orkestra. Januarjua smo pričeli s študijem novega 
koncertnega programa in izvedli več sobotnih korepeticijskih vaj. V začetku marca smo 
želeli izpeljati pevske priprave, a nas je razglasitev epidemije nalezljive bolezni prehitela. 

 f oCenA uspeŠnostI
Pevsko sezono 2019/20 smo izpeljali po najboljših močeh in z nastopi obeh sestavov vedno 
navdušili zbrane poslušalce. Želimo si, da nas naslednja sezona popelje naprej in na novo 
mednarodno zborovsko tekmovanje. Viva la musica!
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 f MentorICe:  
BARBARA KOVŠE (vodja),  
NATAŠA LEŠNIK ŠTRAFELA, 
ZLATA NOVAK, ALENKA NOVAK

 f Št. srečAnj: 15  

Št. ur: 30 ur (15 ur priprav za 1. letnik, 
15 ur priprav za 2. in 3. letnik – Kovše),  
vse ure skupaj (vseh mentorjev 
v programu) – 75 ur

 f Št. udeleženCev: 111 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA – 
EPI LESEPREIS 2020

Cilji in namen sodelovanja pri nemški bralni znački so predvsem širjenje in poglabljanje 
znanja nemškega jezika, spoznavanje književnosti nemško govorečih narodov v izvirniku, 
zvišati priljubljenost branja v nemškem jeziku, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja 
s področja tujega jezika, privzgojiti mladim pozitiven odnos do knjige ter pri njih vzbuditi 
voljo do branja nasploh.
V letošnjem šolskem letu se je tekmovanja iz nemške bralne značke udeležilo kar 123 
dijakov. Tekmovali so lahko dijaki 1., 2., in 3. letnika – vsak letnik pa je imel predpisani 
svoji dve knjigi. Priprave so potekale enkrat tedensko (ob ponedeljkih v učilnici 2-D-1) 
od 14.30 do 15.30 (od oktobra 2019 do marca 2020). Na pripravah smo temeljito analizirali 
predpisane knjige za bralno značko.

 f oCenA uspeŠnostI
Učitelji nemškega jezika opažamo, da dijaki radi berejo knjige v nemškem jeziku. 
Ker so predpisane knjige za nemško bralno značko razdeljene glede na raven znanja, 
so dijakom tudi razumljive in njim primerne. Tako se naučijo širiti svoj besedni zaklad 
in izpopolnjujejo znanje nemškega jezika. 
Od prijavljenih kandidatov jih je 21 osvojilo zlato priznanje in 57 srebrno priznanje. Ostali 
dijaki so prejeli potrdila o sodelovanju.



 f Mentor:  
DRAGO MEGLIČ

 f Št. srečAnj: 20  

Št. ur: 80

 f Št. udeleženCev: 20 

PIAR AGENCIJA

Dijaki se v Piar agenciji ukvarjajo s pisanjem scenarijev za različne šolske prireditve, 
s pripravo na vodenje (bralne vaje) in z vodenjem teh prireditev. Dejavnost zato ne poteka 
kontinuirano vse šolsko leto, ampak intenzivno pred prireditvami.
V letošnjem šolskem letu so tako pripravili scenarije in/ali uspešno izvedli naslednje 
prireditve:

 f prireditev ob občinskem prazniku Mestne občine Maribor,
 f božično-novoletni koncert,
 f odprtje fotografske razstave Pie Golob,
 f podelitev ključev,
 f podelitev maturitetnih spričeval (predvidoma bo potekala po oddaji poročila).

 f oCenA uspeŠnostI
Dejavnost je bila uspešno izvedena; prireditve so bile izpeljane na visokem nivoju, dijaki 
so bili pri pripravi scenarijev zelo ustvarjalni, prireditve so vodili prepričljivo in suvereno. 
Razmere so preprečile, da bi pripravili še katero prireditev (npr. ob dnevu državnosti).

 f MentorjI: GORAZD BERANIČ S. – 
koordinator, organizator, vodja, JURIJ 
DREVENŠEK (junij 2020), mentor igre, 
MIHA ŠUBIČ, mentor produkcije (februar – 
september 2020), MITJA MLAKAR, mentor 
produkcije (februar – september 2020), 
MOJCA PERNAT, mentorica produkcije 
(februar – september 2020

 f Št. srečAnj: 18  

Št. ur: 270

 f Št. udeleženCev: 22 

PAZI, SNEMAMO!  
FILMSKA ŠOLA 
II. GIMNAZIJE

10. izdaja Filmske šole še poteka, saj je bila zaradi epidemije prekinjena od srede marca 
do začetka junija. Snemanje se je premaknilo prostorsko (Maribor) in časovno (počitnice). 
Končali smo snemanje 3 filmov, julija sledi 4. in konec avgusta zadnji. Premiera novih 
filmov bo 24. septembra 2020.

 f oCenA uspeŠnostI
Sledi po zaključku dejavnosti (oktobra 2020), tedaj tudi fotogradivo in povezave do filmov.
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 f MentorjI:  
GORAZD BERANIČ S. – koordinator, 
organizator, vodja, MITJA OSOJNIK – 
tehnična podpora, MAJA JURŠE – 
oblikovanje gradiva, ROBI NOVAK, selektor 
DROOGSTOCKA 2020

 f Št. srečAnj: 10  

Št. ur: 104: GBS 50/74; Jurše – 32, Jani 
Kancler /, Robi Novak 6; Mitja Osojnik 16 
(tehnična izvedba maratona na daljavo)

 f Št. udeleženCev: 
Glasbeni večer, Droogstock, koncert 
ob 70-letnici šole – vse odpovedano zaradi 
epidemije;  Kulturni maraton na daljavo – 
več kot 3500 ogledov

POP & ROCK ZGODBE – 
4 GLASBENO‑DRUŽABNE PRIREDITVE

Glasbeni večer: odpovedan dan pred izvedbo, vstopnice so že bile na voljo, scenarij 
narejen, Emkej pripravljen. 
Droogstock: odpovedan, selekcija narejena, skupine obveščene.
Poskočno na maturo: ob 70-letnici šole – koncert odpovedan.
Kulturni maraton: izveden virtualno, na daljavo, v soboto, 18. aprila.
https://www.youtube.com/watch?v=eCicdGj0jBc
 
Odpovedani dogodki so se »prenesli«  v naslednje šolsko leto.

 f oCenA uspeŠnostI:
Kulturni maraton na daljavo je bil odlično presenečenje.

 f MentorjI:  
MAJA SAVORGNANI (vodja), TINA MOJZER 
(organizatorka proslave), DRAGO MEGLIČ, 
NATAŠA PREGLAU BORKO, BORIS 
SVETEL (literatura); NATALIJA ROJC 
ČRNČEC, PETRA ČEH (likovno področje); 
VILJEM PODGORŠEK, MARJAN ŠENICA 
(fotografija); VILJEM BABIČ (glasba) 
IN GORAZD BERANIČ SENEGAČNIK, 
IVANA VOGRINC VIDALI (film)

 f Št. srečAnj: 30  

Št. ur: 240

 f Št. udeleženCev: 
Sodelujejo lahko vsi dijaki šole, dejansko 
jih aktivno sodeluje od 100 do 150; 
12 profesorjev – mentorjev in članov 
ocenjevalnih komisij

PREŠERNOV NATEČAJ
Razpis za letošnji Prešernov natečaj smo začeli 3. decembra 
2019 in ga zaključili 10. januarja 2020. V letu 2019 smo 
dijake z besedami Mile Kačič povabili v lastne in tuje svetove 
ustvarjalnosti. Oddane prispevke na literarnem, likovnem, 
fotografskem, filmskem, glasbenem področju in oddane 
scenarije za proslavo smo pregledali člani komisij in določili 
nagrajence. Oznanili smo jih v sredo, 5. februarja, in jim podelili priznanja ter nagrade. 
Podelitev je spremljal zanimiv kulturni program (gledališka predstava na podlagi izbranega 
scenarija), ki so ga pripravili dijaki pod mentorstvom Tine Mojzer. 

 f oCenA uspeŠnostI
Program ima že večletno tradicijo in je zelo kakovostno zastavljen, tako da resnično 
doseže svoj namen, tj. spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti dijakov. Dijake 
motivira, da poiščejo področje umetniškega ustvarjanja, na katerem lahko kar najbolje 
izkoristijo svoje potenciale, in predstavijo svoje izdelke. Letošnji odziv na razpis je bil več 
kot odličen, prejeli smo veliko kakovostnih prispevkov prav na vseh razpisanih področjih.
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 f Mentor:  
MITJA OSOJNIK

 f Št. srečAnj: 31  

Št. ur: 91

 f Št. udeleženCev: 24 

PROGRAMERSKI KROŽEK – BANDA
Programerski krožek, ki ga imenujemo kar Banda, se izvaja v dveh tematskih sklopih, 
ki potekata v ločenih terminih. Prvi sklop zajema učenje programiranja in priprave 
na tekmovanja iz programiranja, drugi sklop pa delo z mikrokrmilniki Arduino.
Programerski sklop delimo v začetno in nadaljevalno skupino. V začetni skupini smo 
se učili osnovnega programiranja v programskem jeziku Python. Znanje smo utrjevali 
z reševanjem nalog s tekmovanj. Glede na predznanje so dijaki reševali naloge težavnosti 
za prvo in drugo skupino. Državna tekmovanja iz programiranja so namreč razdeljena v tri 
težavnostne skupine: prva skupina – lahke naloge, druga skupina – srednje težke naloge 
in tretja skupina – težke naloge. Nadaljevalna skupina se pripravlja na tekmovanja v tretji 
skupini. Učijo se programskega jezika C++ in naprednih pristopov ter algoritmov. Priprave 
na šoli je vodil Lan Sevčnikar, najboljši tekmovalci so obiskovali priprave na mednarodno 
računalniško olimpijado v Ljubljani. Organizirali smo šolska tekmovanja in se virtualno 
udeležili državnih tekmovanj ACM in ZOTKS. Osvojili smo 1 zlato in 8 srebrnih priznanja 
ter 1 praktično nagrado.
V sklopu dela z Arduino smo pričeli z delom na Arduino Uno. Uporabili smo senzorje 
BME250 za temperaturo, vlago in tlak, TSL2561 za svetlost in Plantower za merjenje 
delcev PM2.5 in PM10. Pogledali smo si tudi teoretično ozadje signalov, njihovega prenosa 
in obdelave. Delo smo delovali na vremenski postaji, za katero uporabljamo prototipno 
ploščico, ki bazira na procesorju ESP32 in ima integriran OLED-zaslon, WiFi in LoRa. 
Ploščico je možno programirati v ekosistemu Arduino. Implementirali smo branje 
in obdelavo podatkov iz senzorjev ter pošiljanje teh na Ubidots preko WiFi oz. Wolkabout 
preko LoRa (preko omrežja LoRa je možna tudi povezava na Ubidots). Pogledali smo 
si strukturo omrežja LoRa in kako vzpostaviti lastno dostopno točko, saj jo imamo v šoli.
Žal zaradi epidemije covid-19 ni bilo pogojev, da bi z delom zaključili. Z realizacijo državnih 
tekmovanj na daljavo se je pomembnejše delo v tekmovalnem delu krožka zaključilo. 
Pri delu z Arduino nam je zmanjkalo časa za zaključne faze, tako da bomo v začetku 
prihodnjega leta s 3D-tiskalnikom natisnili ohišje, nanj pritrdili 2 W sončno celico, ki bo 
s pomočjo vgrajenih baterij napravi omogočile popolno avtonomijo. Tako bo projekt tudi 
zaključen.

 f oCenA uspeŠnostI 
Na državnih tekmovanjih so dijaki dosegli 1 zlato in 8 srebrnih priznanja, kar je dober 
rezultat. Pri začetnikih bi morali dvigniti tempo, saj bi bil rezultat boljši, če bi imeli več 
časa za reševanje tekmovalnih nalog, torej bi morali novo snov usvojiti hitreje. Pri vseh 
bi bilo treba dodatno vzpodbuditi samostojno delo. Žal izključno obiskovanje krožka 
ne zadostuje za doseganje odličnih rezultatov na tekmovanjih oziroma niti ne zagotavlja 
dobrega znanja programiranja – izrednega pomena sta individualno delo in osebni interes.
Z izvedbo projekta vremenske postaje so bili dijaki zadovoljni, čeprav interes po delu 
s fizičnimi napravami upada. Dijaki kažejo interes predvsem za spletno programiranje, kar 
bomo skušali upoštevati v prihodnje.



_/ KARMEN KAUČIČ, urednica

_/ MAJA SAVORGNANI, lektorica
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Spletni  
ČASOPIS DRUGE

Šola, ki odpre vsa vrata

 f MentorICe:  
BARBARA KOVŠE, ANITA MUSTAČ, 
BARBARA BEDENIK

 f Št. srečAnj: 20  

Št. ur: 200

 f Št. udeleženCev: 214 

PROSTOVOLJSTVO NA DRUGI – 
DRUGA DRUGIM

Cilji in namen prostovoljstva je, da dijaki nesebično, prostovoljsko in z veseljem pomagajo 
ljudem in živalim, skratka vsem tistim, ki so pomoči potrebni. V letošnjem šolskem letu 
se je prostovoljske dejavnosti udeležilo več kot 200 dijakov, ki so bili družbeno koristni 
na različnih področjih in so opravljali prostovoljsko delo. Srečanja so potekala enkrat 
tedensko v učilnici 2D1, kadar pa so bili kakšni posebni projekti/dobrodelne akcije, 
pa smo sestankovali tudi večkrat in se srečevali tudi izven šolskega okolja. Prostovoljstvo 
je v letošnjem šolskem letu potekalo od septembra 2019 do aprila 2020. Zaradi izbruha 
koronavirusa zaključne aktivnosti niso bile izvedene. 

 f oCenA uspeŠnostI
Prostovoljstvo je na II. gimnaziji že leta utečena in vedno bolj priljubljena dejavnost. 
Iz leta v leto opažamo porast prostovoljcev, kar pomeni, da so dijaki pripravljeni pomagati 
in se prostovoljsko udejstvovati. Aktivnost bi ocenila kot zelo uspešno in nepogrešljivo. 

 f MentorjI:  
KARMEN KAUČIČ (mentorica) 
MAJA SAVORGNANI (lektorica) 
DRUGA OBLIKA (oblikovalec)

 f Št. srečAnj: / 
Št. ur: 120

 f Št. udeleženCev: 3 

SPLETNI ČASOPIS

Do julija 2020 smo izdali 2 dvojni številki Spletnega časopisa II. gimnazije, v katerem 
informiramo starše drugogimnazijcev, osnovne in srednje šole iz Maribora in okolice ter 
širšo javnost o dogajanju na II. gimnaziji. Prejemnikov, ki jim pošiljamo časopis, je vsako 
leto več; trenutno okrog 3000.
Avtorji prispevkov so večinoma drugogimnazijci, ki poročajo, komentirajo in s svojega 
gledišča povzemajo 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. 

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

 f Št. srečAnj:  
16 (nekaj srečanj smo opravili na daljavo in s 
pomočjo aplikacije Trello) 

Št. ur: 45

 f Št. udeleženCev: 24 

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA 
(BREZ VIDEA IN PROGRAMIRANJA)

Lani sem napisal, da bomo zaradi dobrega izdelka in odziva dijakov z delom v okolju 
Minecraft nadaljevali. Tudi letos je nastal izdelek, na katerega smo ponosni vsi, ki smo 
sodelovali. Videopredstavitev izdelka je na naslovu: https://youtu.be/QdvoX7Z9I2U. 
Veseli me, da smo naredili konkreten izdelek tudi na področju 3D-načrtovanja. Načrtovali, 
natisnili in izdelali smo sončno elektrarno, ki sledi soncu. Videopredstavitev je dosegljiva 
na naslovu https://youtu.be/z6vICf5mxog, spletna stran s podatki o napredovanju naloge 
pa na naslovu https://bit.ly/3ebojWz. Seveda nismo pozabili na predstavitev šole; tokrat 
smo se odločili za tehniko Mannequin Challenge. Zanimiv scenarij in izvedbo prikazuje 
video na naslovu https://youtu.be/xBkgIi718cA. Kar nekaj dijakov pa se je zagrelo za temo 
prevodna barva. Izkazalo se je, da se da prevodno barvo koristno uporabiti na različnih 
področjih. Video na naslovu https://youtu.be/4j_73H64R6A prikazuje kar nekaj možnosti 
uporabe. Tudi time lapse je tehnika, ki je vedno aktualna in zanimiva, ker so rezultati res 
vredni ogleda. Čeprav je treba žrtvovati veliko časa, so vsi avtorji na koncu zelo veseli, 
da so uspeli narediti posnetek in se naučili nekaj koristnega in uporabnega. Primer time 
lapsa (ZVEZEDE) je na naslovu https://youtu.be/nMIUvXVjoIU. Za tiste, ki jih zanima 
fotografija, pa je izziv tudi tehnika long exposure photography. Če vas o tej tehniki zanima 
kaj več, si morate ogledati videopredstavitev na naslovu https://bit.ly/3hDEkqD. 

 f oCenA uspeŠnostI
Tudi letos smo bili na različnih področjih zelo aktivni in ustvarjalni. Veseli me, da imajo 
dijaki kljub obveznostim na Facebooku še vedno dovolj energije, časa in predvsem 
motivacije za aktivnosti, s katerimi pridobijo pomembne izkušnje (projektno delo, delo 
v skupini, načrtovanje reševanja problemov …). Pomembno je, da so na koncu zadovoljni, ker 
je tako verjetnost, da bodo s tem nadaljevali, večja.



36

II. GIMNAZIJA MARIBOR – Šola, ki odpre vsa vrata

 f MentorjA:  
SAŠA MIKIĆ, MATEJA KRUMPAK

 f Št. srečAnj: 31  

Št. ur: 145

 f Št. udeleženCev: 31 

ŠOLA AMBASADORKA 
EVROPSKEGA PARLAMENTA

Projekt je namenjen ozaveščanju in izobraževanju učiteljev in dijakov o Evropski uniji 
ter usposabljanju za aktivno državljanstvo. Dijaki, ki se aktivno vključijo v program Šola 
ambasadorka Evropskega parlamenta, pridobijo status ambasadorjev EP. Takšen status 
ima na šoli trenutno 24 dijakov. V okviru tega programa je tudi tekmovanje v poznavanju 
EU – Evrošola. 
Tekmovanje je bilo v letošnjem šolskem letu zaradi velikega števila sodelujočih šol 
zastavljeno drugače kot pretekla leta. Evropska hiša, ki tekmovanje organizira, je združila 
dva programa, in sicer Evrošolo in Šolo ambasadorko Evropskega parlamenta. Vsaka 
izmed 60 sodelujočih šol si je izbrala problematiko, ki bo osrednja tema delovanja 
te šole celotno šolsko leto (migracije in integracija, odnos mladih do alkohola in drog, okolje 
in obnovljivi viri energije, prihodnost Evrope, varnost in človekove pravice, zaposlovanje 
mladih). Na osnovi izbrane problematike so bile šole razdeljene na 6 skupin po 10 šol. 
Dijaki II. gimnazije Maribor so za svojo temo izbrali Prihodnost Evrope.  
Naša naloga je, da celo leto aktivno sodelujemo pri iskanju rešitev na to temo. Dijaki so si 
izbrali problem ozaveščanja mladih; s svojimi predlogi, rešitvami in delom bodo poskušali 
predstaviti spremembe, ki bi mladim pomagale bolje spoznati delovanje EU. 
29. novembra 2019 smo se udeležili državnega tekmovanja iz poznavanja EU. Tekmovanje 
je sestavljeno iz debate na izbrano temo, naša tema je bila »Zaradi krhanja zavezništva 
z ZDA in Turčijo mora Evropska unija okrepiti in povezati lastne obrambne zmogljivosti« 
in testa o poznavanju delovanja EU. 
Na tekmovanju sodeluje šest dijakov – trije v debati in trije v reševanju testa. 
Najpomembnejši del tekmovanja pa je, da so tekmovalci odvisni eden od drugega in da 
napaka enega od članov ekipe lahko uniči prizadevanja vseh članov ekipe, saj se točke 
vsakega posameznega tekmovalca seštevajo.
Zmaga na tekmovanju nam je prinesla nagrado – ekskurzijo na Evrošolo 2020 
v Strasbourg, ki smo se je udeležili 30. januarja. Dijaki so takrat za en dan postali evropski 
poslanci. To bo že trinajsto sodelovanje II. gimnazije na Evrošoli v Strasbourgu (od leta 
2003), kar je svojevrsten rekord.

NADALJEVANJE NA NASLEDNJI STR. 37



 f MentorICA:  
NATAŠA PREGLAU BORKO

 f Št. srečAnj: Dvakrat na teden 

Št. ur: 15

 f Št. udeleženCev: 
DVE DIJAKINJI/BRALKI

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.
 
V letošnjem šolskem letu sta bila bralca Julija Koletnik in Blaž Režonja.

 f oCenA uspeŠnostI
Ocenjujem, da branja okrožnic preko šolskega radia ne bi potrebovali več, ker imamo 
druga sredstva obveščanja. 

Zmagovalno ekipo so sestavljali:
Tilen Majer, Elias Pascal Bračko, Tin Pavlinić (reševanje testa) in Matevž Rezman Tasič, 
Benjamin Gorišek in Lan Sevčnikar (debata) ter mentorja Mateja Krumpak, prof., in Saša 
Mikić, prof.
Ekskurzijo v evropski parlament smo izkoristili in povezali z ogledi Nürnberga, 
Rothenburga, Heidelberga in Strasbourga.
Letos sta bila projekta Šola ambasadorka EP in Evrošola združena, zato smo 
ob tekmovanju, ki je potekalo v prvi polovici šolskega leta, morali za drugo polovico 
šolskega leta pripraviti program, ki je vezan na temo, iz katere smo tekmovali, torej 
Prihodnost Evrope. Organizirali smo okroglo mizo, povabili gosta iz Evropskega 
parlamenta, načrtovali delavnice, izdelavo spletne strani in javni kviz, ki bi ga izvedli 
na Poštni ulici v Mariboru ob dnevu Evrope.
Žal so pomladanske aktivnosti zaradi pojava virusa odpadle. Izvedbo programa 
načrtujemo jeseni, v novem šolskem letu.

 f oCenA uspeŠnostI
Cilj aktivnosti je bil zmaga na tekmovanju za Evrošolo in s tem sofinancirana udeležba 
na Evrošoli v Strasbourgu. Cilj smo dosegli, torej aktivnost ocenjujemo kot uspešno 
opravljeno.
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 f MentorICI:  
SARA HEVIA MURCIEGO, 
MIRJANA VUDLER

 f Št. srečAnj: 10 srečanj za vsako 
stopnjo (40 ur); + 5 ur organizacija preizkusa 
znanja 

Št. ur: 40 ur + 5 ur organizacija preizkusa 
znanja = 45 ur

 f Št. udeleženCev: 31 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE 
ZA ŠPANSKO BRALNO ZNAČKO

Na II. gimnaziji je marca 2020 potekalo tekmovanje za bralno značko iz španščine, 
poimenovano El Ratón de la Biblioteca. Tekmovanje je namenjeno vsem dijakom vseh 
štirih 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, 
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 »Cantar de Mío Cid« in »El sueño de Jorge«, za tretji 
in četrti letnik pa »El burlador de Sevilla« in »Don Gil de las calzas verdes«. 
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 nasploh, 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 ... 

 f oCenA uspeŠnostI
Preizkusa za špansko bralno značko se je udeležilo 19 dijakov. Veliko je tudi dijakov, 
ki so predpisane knjige prebrali, vendar se končnega preizkusa iz različnih razlogov niso 
udeležili. Dve dijakinji sta prejeli zlato priznanje.



 f Mentor:  
SAŠA MIKIĆ

 f Št. srečAnj: 8  

Št. ur: 24

 f Št. udeleženCev: 81 

TEČAJ CPP

Tečaj cestnoprometnih predpisov na šoli izvajamo že 20 let. Med ponujenimi dijaki sami 
izberejo avtošolo, v kateri bi želeli opravljati tečaj CPP in praktične ure vožnje. Letošnji 
tečaj je potekal v februarju 2020 in je obsegal 24 ur.
Tečaj je opravljalo 81 naših dijakov v 4 avtošolah, ki so sprejele našo ponudbo za izvajanje 
tečaja oz. so imele dovolj prijavljenih kandidatov. 
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 81 dijakov.

 f oCenA uspeŠnostI
Načrtovane aktivnosti smo v celoti opravili.

 f MentorjI:  
SIMONA KRAJNC, vodja programa, 40 ur, 
KATARINA CAFNIK, MATEJ TRILAR

 f Št. srečAnj:  
Borci: 76, Tigrice: 86  

Št. ur:  
Borci: 152, Tigrice: 172

 f Št. udeleženCev: 39 

TIGRICE IN BORCI 

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 pa so izvedli nastop za starše in prijatelje Borcev in Tigric.     
Od 15. 3. 2020 treningov nismo več izvajali, zaradi koronavirusa so prav tako so odpadla 
vsa načrtovana tekmovanja, izvesti pa nismo mogli niti zaključnega nastopa za starše. 

 f oCenA uspeŠnostI
Uspešno leto ne glede na okrnjeno delovanje obeh skupin.
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 f MentorjI:  
TOMAŽ PETROVIĆ, vodja programa, 
ANEJ PETAN, LUNA PETROVIČ

 f Št. srečAnj:  
34 treningov in 3 turnirji 

Št. ur: 92

 f Št. udeleženCev: 31 

ULTIMATE FRIZBI

V šolskem letu 2019/20 smo že tretje leto zapored v okviru dejavnosti DrugaDruga izvajali 
vadbo ultimate frizbija. Vadba je potekala ob sredah in četrtkih; med septembrom 2019 
in marcem 2020 smo skupaj izvedli 34 treningov, udeleževalo se jih je 10–15 dijakov.
Letošnja sezona je bila za našo ekipo prelomna, saj je veliko lanskih dijakov, ki so veljali 
za ene izmed najboljših v ligi nasploh, opravilo maturo in se podalo na nove življenjske 
preizkušnje. Prav tako sta se zamenjali trenerski vlogi, letos sta ju zasedla Luna in Anej. 
Na vseh turnirjih letošnje sezone smo imeli dve ekipi, torej na vsakem turnirju 
12–15 dijakov.
V letošnji sezoni so bili le 3 turnirji, saj so ostali zaradi epidemije odpadli. Vsi so potekali 
v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja ob sobotah med 9.00 in 18.00.
Prvi turnir je potekal 26. 10. 2019. Turnir je bil namenjen spoznavanju. Igralci 
se spoznavajo tako med sabo kot tudi s športom samim, veliko je namreč takih, ki ultimate 
prvič igrajo na tekmovalnem nivoju. Med igrami so se dijaki naučili osnov igre, hkrati 
pa so se učili tudi o športnem duhu, saj so med tekmami potekale delavnice na to temo. 
Na prvem turnirju sta naši ekipi zasedli 4. in 12. mesto. 
Drugi turnir je potekal 21. 12. 2019, naši ekipi sta zasedli 3. in 12. mesto.  Turnir je bil 
božično obarvan, saj je potekal tik pred božičem; dijaki so med drugim dobili božične kape, 
v katerih so lahko tudi igrali.
Na tretjem in hkrati tudi zadnjem turnirju, ki je potekal 8. 2. 2020, pa smo za II. gimnazijo 
Maribor priigrali 7. in 10. mesto. V načrtu je bilo seveda še par turnirjev, vendar so bili 
zaradi epidemije odpovedani. Zaradi epidemije smo v marcu tudi zaključili šolsko vadbo.
II. gimnazijo so v sezoni 2019/20 na turnirjih zastopali naslednji igralci: Alja Bedenik, 
Benjamin Benc, Miha Govedič, Monika Húdeková, Špela Kapel, Aljaž Kelc, Špela Leva, 
Luka Lonec, Ahac Anton Marinc, Alja Petrovič, Miha Potočnik, Žan Vidergar, Inya Kaya 
Vidmajer.

 f oCenA uspeŠnostI
Program se je po številu vadečih precej skrčil. Kljub predstavitvi dejavnosti v prvih letnikih 
nismo uspeli pridobiti toliko novih igralcev, kot jih je lani zaključilo s šolanjem na Drugi. 
S tega vidika v primerjavi s predhodnimi leti program lahko ocenimo kot manj uspešen.
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 f MentorjA:  
SAŠA MIKIĆ, MATEJA KRUMPAK

 f Št. srečAnj: 8  

Št. ur: 96

 f Št. udeleženCev: 57 

ZGODOVINSKI STUDIO

Zgodovinski studio organizira enodnevne in večdnevne strokovne ekskurzije po evropskih 
deželah. Spoznavanje različnih dežel, podobnosti in različnosti dijakom omogoča širitev 
obzorij in pridobivanje novega znanja na neuraden način.
V okviru projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta smo se v januarju odpravili 
v Strasbourg in se udeležili Evrošole 2020. Potovanje je bilo ob evropskih vsebinah prežeto 
tudi z ogledi mest v Nemčiji in Alzaciji (Nürnberg, Rothenburg ob reki Tauber, Heidelberg, 
Strasbourg). Potovanja se je udeležilo 24 dijakov.
V začetku aprila smo pripravili in načrtovali obisk Krakova, Auschwitza in Wielicke 
na Poljskem. Na ekskurzijo je bilo prijavljenih 33 dijakov. Izbruh pandemije nam je izvedbo 
ekskurzije preprečil; ker pa je vse pripravljeno, upamo, da jo bomo lahko izvedli v začetku 
oktobra.
Dijaki II. gimnazije kljub vsem izmenjavam in ekskurzijam potovanja pogrešajo, kar 
dokazuje izvedba vseh zastavljenih ekskurzij. Najbolj povprašujejo po ekskurzijah 
na Nizozemsko, v Francijo in na Balkan.

 f 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 pri izvedbi dodatnih programov omejuje.
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 f MentorjI:  
ZDENKA KEUC (vodja programa);  
TINA MOJZER, MITJA OSOJNIK

 f Št. srečAnj: 24  

Št. ur:  
Dijaki so skupaj opravili 2247 ur, 
njihovi mentorji pa 447 ur.

 f Št. udeleženCev: 
51 prijavljenih, v končni izbor se je uvrstilo 
13 dijakov.

ŽIVETI SKUPAJ –  
PREMAGOVANJE  
KULTURNIH RAZDALJ

 f oktober 2019: 
 f Oblikovanje kriterijev izbora ekipe, ki potuje v Ugando. 
 f Obisk regijskega parka Pohorje (Pod krošnjami).
 f Delavnica izdelave spominkov iz naravnih materialov (kmetija Leber Vračko). 
 f Delavnice o osnovah marketinga (Lucijan Vihar).
 f Filmski večer (dokumentarci o zadnjem obisku Ugande) (ekipa Uganda 2018). 
 f Delavnica ručiga jezika in spoznavanje kulture plemena Bačiga (Ronald Asiimwe 
Nemara).

 f noveMber 2019
 f Vzpostavitev stikov med Univerzo v Kabaleju in Univerzo v Mariboru. 
 f Udeležba na 5. Mednarodni konferenci o integralnem zelenem gospodarstvu  (IGE 
2019), na kateri so dijaki s plakatom predstavili že izvedene aktivnosti ter vsebino 
letošnjega projekta.

 f Delavnica za pripravo celostnega turističnega produkta, ki vključuje elemente 
integralnega (krožnega) gospodarstva (Lucijan Vihar). 

 f Predavanje o trajnostnem turizmu v Afriki in načelih trajnostnega razvoja ZN (dr. 
Cocou Marius Mensah, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru). 

 f deCeMber 2019: 
 f Predavanje o zaščiti zdravja pred odhodom v Ugando (dr. Zoran Simonović, NIJZ)
 f Roditeljski sestanek s starši.
 f Zapis motivacijskega pisma.

 f jAnuAr 2020:
 f Predavanje o samooskrbi s hrano v Sloveniji in v Podravju (MRA). 
 f Delavnica o podjetniških potencialih na jezeru Bunyonyi (Lucijan Vihar).
 f Akcija novoletni koledarji, ki je povezana s humanitarno dejavnostjo. 
 f Predavanje o trajnostni gradnji v Afriki (dr. Danijel Rebolj, Fakulteta 
za gradbeništvo UM).

 f Izbor 13 dijakov (ekipa Uganda 2020).

NADALJEVANJE NA NASLEDNJI STR. 43
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 f FebruAr 2020:
 f Delavnica: Medijska pismenost (NVO – Časoris).
 f Delavnica: Migracije (Mirovni Inštitut Ljubljana) in priprava videa.
 f Organizacija in izvedba obveznega cepljenja (rumena mrzlica). 
 f Izdelava programa potovanja po dnevih.
 f Projekt MigratED (Sloga, Ljubljana). 
 f Lažne novice in medijska pismenost (Črkoris).

 f MAreC 2020:
 f Čigra na Dravi (senzibilizacija za pomen degradiranega okolja, DOPPS). 
 f Krožno gospodarstvo (prispevki oblikovalskega izziva, NVO Doves).

 f AprIl 2020:
 f Odpoved potovanja in vseh nadaljnjih aktivnosti zaradi pandemije.
 f  Humanitarna akcija – pomoč v hrani (ekipa Uganda 2020).

 f MAj 2020:
 f Izdelava videa – Krokodilje solze (projekt MIgratED), ki je bil dokončan mesec dni 
kasneje (ekipa Uganda 2020). 

Realizacijo odhoda smo prestavili na december 2020, seveda pod pogojem, da bodo 
zdravstvene razmere to dopuščale. 

 f oCenA uspeŠnostI
Do začetka pandemije koronavirusa so vse začrtane aktivnosti potekale z veliko 
navdušenja, srčnosti in motivacije vseh 51 dijakov, ki so bili v projekt vključeni. Žal 
je potovanje v Ugando odpadlo, kljub temu pa so dijaki v procesu priprav pridobili številna 
vseživljenjska znanja.
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 f MentorjI:  
JASNICA BOBIČIĆ, ANDREJA MIKLUŠ, 
NINA OREŠKOVIĆ, KLAVDIJA KREMPL 
SLANA, JASNA SUKIČ, PETER CIGROVSKI, 
POLONA VEHOVAR

 f Št. srečAnj: 1  

Št. ur: 42

 f Št. udeleženCev: 52 

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE 
ZA 2. LETNIK

V ponedeljek, 21. 10. 2019,  je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 2. 
letnikov. Po skrbno pripravljenih testih smo preverjali bralno razumevanje in poznavanje 
ter rabo jezika.
Da bi  tudi dijaki 2. letnikov imeli možnost tekmovanja v znanju iz angleščine, smo 
zanje letos drugič organizirali šolsko tekmovanje. Zaradi prevelikega števila udeležencev 
tega žal ni bilo mogoče izpeljati v elektronski obliki. Omejitve za prijavo in udeležbo 
na tekmovanju ni bilo, ker smo udeležbo in preverjanje lastnega znanja hoteli omogočiti 
vsem dijakom. Zaradi tega tudi posebnih priprav ni bilo. 
Šolsko tekmovanje nam je omogočilo pravičen izbor tekmovalcev za udeležbo 
na mednarodnem tekmovanju »Best in English«, ki na šoli poteka že nekaj let. Tega 
tekmovanja se je udeležilo 30 najboljših dijakov. Mednarodno tekmovanje se je izvedlo 
v računalniški učilnici naše šole.
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 f MentorICA:  
KLAVDIJA KREMPL SLANA

 f Št. srečAnj: 3-krat 2 šolski uri regijsko, 
3-krat 2 šolski uri državno – 12 ur 

Št. ur: Organizacija in izvedba šolskega 
tekmovanja za 3. letnike – 12 ur; obveščanje 
dijakov: 2 uri, priprava gradiva: 4 ure, 
izvedba tekmovanja: 3 ure, popravljanje 
tekmovalnih pol: 3 ure. Koordinacija, 
organizacija in izvedba regijskega 
tekmovanja za Podravje in Koroško – 
14 ur, obveščanje dijakov: 2 uri, priprava 
sedežnega reda, prijave dijakov: 6 ur, 
izvedba tekmovanja: 2 uri, popravljanje 
tekmovalnih pol, vnašanje rezultatov: 6 ur. 
Državno tekmovanje za 3. letnike – 7 ur, 
obveščanje dijakov: 1 ura, priprave dijakov 
na tekmovanje: 6 ur. 
Državno tekmovanje je bilo žal odpovedano. 
Izvedene so bile vse aktivnosti, vključno 
s pripravami dijakov, a na tekmovanje zaradi 
odpovedi nismo šli. 
Skupaj: 34 ur

 f Št. udeleženCev: 
40 (šolsko), 15 (regijsko), 8 (uvrščeni 
na državno)

ŠOLSKO TEKMOVANJE 
IZ ANGLEŠČINE ZA 3. LETNIK

V okviru aktivnosti, ki jih vsako leto načrtujemo in izvedemo profesorji angleščine, 
pripravimo in izvedemo šolsko tekmovanje za dijake 3. letnika, ki se ga je v letošnjem 
šolskem letu udeležilo 40 dijakov, ter tako naredimo izbor za regijsko tekmovanje. 
Letošnje šolsko tekmovanje je preverjalo znanje iz bralnega razumevanja, poznavanja 
in rabe jezika ter splošnega znanja anglosaške kulture. Regijsko tekmovanje, ki pokriva 
celotno podravsko regijo, že vrsto let organiziramo na II. gimnaziji Maribor v sodelovanju 
z organizacijo IATEFL, Zvezo učiteljev angleščine Slovenije. Letos se ga je udeležilo 
15 naših dijakov. Dijaki z dovolj dobrimi rezultati se nato udeležijo še državnega 
tekmovanja, ki vsako leto poteka v Ljubljani. Regijsko tekmovanje je preverjalo bralno 
razumevanje in besedišče, poznavanje in rabo jezika ter poznavanje književnega besedila 
The Perks of Being a Wallflower avtorja Stephena Chobskyja. Letos se je na državno 
tekmovanje uvrstilo kar 8 naših dijakov, vendar pa je bilo tekmovanje zaradi razglasitve 
pandemije odpovedano. V okviru aktivnosti smo izvedli tudi priprave na regijsko 
in državno tekmovanje. Vse ravni tekmovanj preverjajo jezikovne spretnosti, slovnico, 
besedišče, regijsko in državno tekmovanje pa tudi književnost in idiomatiko. 

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
V kategoriji A1 so naslednji dijaki prejeli bronasto priznanje na regijskem tekmovanju:

 f Kaja Lešnik – 1. mesto
 f Jerneja Marko – 5. mesto
 f Doroteja Jehart – 5. mesto
 f Lucija Petrinić – 7. mesto
 f Katarina Hlede Jelen – 7. mesto
 f Vito Verdnik – 9. mesto

V kategoriji A2 (dijaki programa Mednarodna matura) sta dva dijaka prejela bronasto 
priznanje na regijskem tekmovanju:

 f Ilana Zoya Glisik – 1. mesto
 f Benjamin Gorišek – 2. mesto
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 f MentorjI:  
JASNICA BOBIČIĆ, MIRKO PEŠEC, 
MITJA OSOJNIK

 f Št. srečAnj: 2  

Št. ur: 24

 f Št. udeleženCev: 29 

MEDNARODNO TEKMOVANJE 
»BEST IN ENGLISH«

Že četrtič so naši najboljši dijaki 2. letnikov, izbrani na šolskem tekmovanju, dobili 
priložnost, da – tokrat 30. 11. 2019 – tekmujejo z vrstniki, teh je bilo letos 16.462 iz 25 
držav ter s 624 različnih šol. Zaradi velikega zanimanja za tekmovanje je bilo letos prvič 
treba plačati kotizacijo.
Tekmovanje že osmo sezono organizirata Institute for Competencies Development 
in Czech-us-agency. Teste, ki vsebujejo jezikovne veščine (slovnica, brano in slušno 
razumevanje), je pripravil AKCENT International House Prague, znan kot center 
za Cambridge English Exams.
Naši  dijaki so začeli z pripravami takoj po izbiri na šolskem tekmovanju za 2. letnik. 
Pripravljali so se v računalniški učilnici, tako da so reševali teste prejšnjih tekmovanj. 
Poleg tega so za samostojno delo dobili povezave do podobnega gradiva na spletu. 
Za reševanje zahtevnega  testa (B2 – C1 po CEFR) so tekmovalci imeli  na voljo 60 minut. 
Poleg znanja sta potrebni tudi visoka koncentracija in dobra računalniška oprema, ki jo 
nam je letos šola zagotovila z nakupom novih kakovostnih slušalk.
Ta način tekmovanja spodbuja dijake k izboljšanju jezikovnih 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 tekmovalci in člani njihove ožje družine niso rojstni govorci. 
Starostna meja je 15–19 let.
Zaradi številne udeležbe in resnosti in zahtevnosti testa so rezultati naših dijakov izjemni.

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
Andraž Ziherl (2. b) se je uvrstil na 7. mesto v državi in 127. mesto svetovno (v kategoriji 
16-letnikov), Primož Perko (2. f) je bil 11. v državi in 191. svetovno (v kategoriji 16-letnikov), 
naš tretjeuvrščeni Blaž Bandur (2. a) pa je osvojil 22. mesto v državi in 466. svetovno 
(v kategoriji16-letnikov).
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 f Mentor:  
MATJAŽ ČRČEK

 f Št. srečAnj: 20  

Št. ur: 40

 f Št. udeleženCev: 8 

TEKMOVANJE V ZNANJU ASTRONOMIJE 
ZA DOMINKOVA PRIZNANJA
Priprave na tekmovanje iz astronomije potekajo enkrat tedensko po dve šolski uri. Dijaki 
niso razdeljeni v skupine, čeprav je tekmovanje po novem v dveh skupinah. Predelamo 
snovi, ki jih dijaki nižjih letnikov še ne poznajo. Dijaki iz višjih letnikov pomagajo pri 
razlagi snovi, prav tako pa rešujejo zahtevnejše naloge. Vse naloge nato pregledamo 
skupaj. Ta način je zelo dober za hitrejše napredovanje dijakov, sploh tistih iz nižjih 
letnikov. Kot mentor dijakom pomagam, kako se lotiti problema in kako postopati 
v primeru, ko naletijo na težji primer. Spodbujam jih k samostojnemu reševanju nalog. 
Delamo sistematično in organizirano, kar se je tudi letos pokazalo kot dober pristop, saj 
so dijaki ponovno dosegli izjemne rezultate.

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
Na državno tekmovanje se je uvrstilo osem dijakov. Dosegli so zelo dobre rezultate – štirje 
dijaki so osvojili srebrno priznanje, štirje pa zlato priznanje. Juš Kocutar je zasedel prvo 
mesto v državi ter s tem 1. nagrado ter zlato priznanje, Erik Červek Roškarič pa 3. mesto 
v državi, 3. nagrado ter tudi zlato priznanje. Zlato priznanje sta osvojila še Matija Likar ter 
Vito Levstik. Vito Levstik, Juš Kocutar, Matija Likar in Erik Červek Roškarič so bili zaradi 
odličnih uvrstitev povabljeni v izbirni postopek za Mednarodno olimpijado iz astronomije 
in astrofizike 2020.

 f MentorjI:  
VESNA HOJNIK, KATJA HOLNTHANER 
ZOREC, HELENA RIHTAR, JURE ŠKRABAN

 f Št. srečAnj:  
20 (1. in 2. letnik), 50 (3. in 4. letnik) 

Št. ur: 70

 f Št. udeleženCev: 10–15 

BIOLOGIJA

Tekmovanje iz znanja biologije poteka na dveh ravneh, in sicer šolsko izbirno tekmovanje 
za bronasto Proteusovo nagrado in državno tekmovanje za srebrno in zlato priznanje. 
Tudi letos so z namenom, da bi dijaki dosegli čim boljše rezultate, na šoli potekale priprave 
tako za šolsko kot tudi za državno tekmovanje. Za 1. in 2. letnik je bila letošnja izbrana 
tema – glive. 
Priprave na državno tekmovanje so potekale na daljavo z različnimi metodami: preko 
videopovezav, posnetih videopredavanj učiteljev, spletnih vprašalnikov,  dokumentarcev 
in reševanjem nalog preteklih tekmovanj, tako državnih kot olimpijad, ki smo jih učitelji 
mentorji za dijake prevedli v slovenski jezik.

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
Na letošnjem šolskem tekmovanju (2019/20), ki je potekalo 23. 1. 2020, je sodelovalo 
61 dijakov. Na državno tekmovanje se jih je uvrstilo kar 23, vendar je bilo kljub trudu, da bi 
tekmovanje izpeljali na daljavo, državno tekmovanje 9. 6. 2020 odpovedano.
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 f MentorICA:  
TAMARA ŠIŠKO

 f Št. srečAnj:  
15 (šolsko tekmovanje) + 5 (državno) 

Št. ur: 20

 f Št. udeleženCev: 
74 dijakov na šolskem tekmovanju, 
3 dijaki na državnem tekmovanju

TEKMOVANJE IZ ZNANJA 
O SLADKORNI BOLEZNI

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni poteka že od leta 1998 in je 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. 
Dijaki si z udeležbo na tekmovanju pridobijo podrobno znanje in informacije o sladkorni 
bolezni, hkrati pa so usmerjeni v izboljšave lastnih prehranskih in gibalnih navad. Pred 
tekmovanjem potekajo priprave na tekmovanje, na katerih se imajo dijaki možnost 
z mentorjem podrobno posvetovati o mehanizmih delovanja in poteka sladkorne bolezni. 
Dijaki se najprej v okviru tekmovanja udeležijo selekcijskega šolskega tekmovanja, 
ki poteka na šoli. Letos je tekmovalo 74 dijakinj in dijakov II. gimnazije Maribor. Trije 
najboljši tekmovalci (tisti, ki dosežejo najvišje število točk) šolskega tekmovanja se uvrstijo 
na državno tekmovanje, kjer tekmujejo še s preostalimi sotekmovalci iz srednjih šol 
Slovenije. Tekmovanje se za šolsko leto zaključi z razglasitvijo rezultatov državnega 
tekmovanja in podelitvijo javnoveljavnih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj 
dobitnikom. 
Na letošnjem že 21. tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni, ki je potekalo na Srednji 
zdravstveni šoli v Murski Soboti, so naši dijaki dosegli dve zlati priznanji (Lara Kovačič 
in Doroteja Jehart) in eno srebrno priznanje (Elias Bračko).

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
2 zlati priznanji (Lara Kovačič in Doroteja Jehart)
1 srebrno priznanje (Elias Bračko)
50 bronastih priznanj
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 f MentorjI:  
MAJA SAVORGNANI, GORAZD BERANIČ 
SENEGAČNIK, BORIS SVETEL, 
DUŠICA ŠTIBLAR BOŽOVIĆ

 f Št. srečAnj: 30  

Št. ur: 220

 f Št. udeleženCev: 75 

TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE 
ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

Oktobra smo začeli s pripravami na šolsko tekmovanje, ki je potekalo 12. 11. 2019 ob 13.30, 
udeležilo se ga je 28 tekmovalcev na 1. stopnji (1., 2. letnik) in 47 tekmovalcev na 2. stopnji 
(3., 4. letnik). 9 tekmovalcev na 1. in 18 na 2. stopnji je doseglo bronasta priznanja, 
na regijsko tekmovanje se je uvrstilo 5 oz. 9 tekmovalcev. 
Nadaljevali smo s pripravami na regijsko tekmovanje, ki je potekalo 9. 1. 2020 ob 14.00 na 
Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor, udeležilo se ga je 14 tekmovalcev z naše šole. 
Vseh 5 tekmovalcev na 1. stopnji je prejelo srebrno priznanje, Niko Mlinarič pa se je uvrstil 
na državno tekmovanje. Med 9 tekmovalci na 2. stopnji jih je 8 prejelo srebrna priznanja, 
na državno tekmovanje pa so se uvrstili trije (Hana Oštir, Lana Krmelj in Tilen Majer). 
Državno tekmovanje je potekalo 7. 3. 2020 ob 10.00 na 2. OŠ Slovenska Bistrica, udeležili 
so se ga 4 naši tekmovalci. Niko Mlinarič je dosegel 29. mesto, Tilen Majer 4. mesto 
in zlato priznanje, Hana Oštir 12. mesto in zlato priznanje ter Lana Krmelj 25. mesto. 

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
27 bronastih priznanj, 8 srebrnih in 2 zlati priznanji

 f MentorICA:  
LIDIJA KODRIN

 f Št. srečAnj: 5  

Št. ur: 23

 f Št. udeleženCev: 24 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE 
IZ ZNANJA EKONOMIJE

V okviru krožka, ki je namenjen dijakom 4. letnika, ki imajo izbirni maturitetni 
predmet ekonomija, so potekale priprave na tekmovanje iz znanja ekonomije. Na šolsko 
tekmovanje se je pripravljajo vseh 24 dijakov, ki so v tem letu izbrali ekonomijo kot enega 
od izbirnih predmetov na maturi.
Šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije je bilo v petek, 21. februarja, sodelovali so prav 
vsi dijaki, ki so se na tekmovanje pripravljali. Prvo mesto je dosegel Miha Potočnik, 4. 
d, drugo mesto Klara Kaiser, 4. d, in tretje mesto Enej Šercer, 4. e. Intenzivne priprave 
na državno tekmovanje so potekale v mesecu marcu vse do začetka epidemije.  
21. državno tekmovanje iz znanja ekonomije, ki ga je v sodelovanju z Zvezo ekonomistov 
Slovenije pripravljala Srednja ekonomska in poslovna šola Koper, je bilo načrtovano za 26. 
marec 2020 v Kopru, a je bilo zaradi epidemije odpovedano.
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 f MentorICA:  
LIDIJA KODRIN

 f Št. srečAnj: 1  

Št. ur: 4

 f Št. udeleženCev: 12 

TEKMOVANJE IZ FINANČNE PISMENOSTI
Revija Moje finance, ki je organizator tekmovanja s področja finančne pismenosti, 
ugotavlja, da je pri nas znanje upravljanja denarja na zelo nizki ravni. Cilj tekmovanja je, 
da se to v prihodnje postopoma izboljša. Revija Moje finance želi mladim približati znanje 
s področja osebnih financ in finančnega poslovanja, torej jih finančno opismeniti ter tako 
pripraviti na življenjske izzive. V ta namen je pripravila obsežno gradivo z vsebinami, ki se 
preverjajo na tekmovanju.
Revija Moje finance naj bi letos organizirala že šesto državno tekmovanje iz finančne 
pismenosti za gimnazijce. Tekmovanje, ki naj bi tudi letos potekalo na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani, je zaradi epidemije odpadlo. 

TEKMOVANJE GENERACIJA €URO
 f MentorICA:  

LIDIJA KODRIN

 f Št. srečAnj: 9  

Št. ur: 36

 f Št. udeleženCev: 14 

Na devetem državnem tekmovanju Generacija €URO je sodelovalo 14 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 2019, v njem 
je sodelovalo 28 ekip iz 11 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, oblikovali so tri ekipe, so opravili spletno 
tekmovanje v  četrtek, 21. novembra 2019. Dve ekipi sta dosegli 100 % in se uvrstili v drugi 
krog, v katerega je Banka Slovenije povabila 13 najboljših ekip. 
V drugem krogu tekmovanja bi morali ekipi, v katerih so sodelovali Akmal Alikhuajev, 
Isidora Korać, Nikola Mičović, Aleksandra Vujisić in Klara Radović ter Leon Rupreht, 
Ana Štuhec, Vid Peršak in Nuša Kos Thaler do 7. februarja 2020 pripraviti esej na temo 
monetarne politike ECB. Določiti bi morali temeljno obrestno mero ECB za mesec marec 
2020, pojasniti razloge za svojo odločitev (analizirati gospodarske razmere v evroobmočju) 
in predvideti posledice. 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. 

 f oCenA uspeŠnostI
Obe ekipi sta pri pisanju eseja zaradi drugih obveznosti zamujali, tako da eseja nista 
oddali.
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 f MentorICA:  
LIDIJA KODRIN

 f Št. srečAnj: 5  

Št. ur: 40

 f Št. udeleženCev: 22 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA STATISTIKE – 
EVROPSKE STATISTIČNE IGRE

Evropske statistične igre so tekmovanje, ki ga organizira Eurostat, statistični urad 
Evropske unije, skupaj s statističnimi uradi nekaterih evropskih držav. Namen tekmovanja 
je, da srednješolci osvojijo dodatno znanje iz statistike ter spoznajo pomembnost 
statističnih podatkov in njihovega pravilnega razumevanja.
Tretje državno tekmovanje iz znanja statistike Evropske statistične igre je potekalo v dveh 
krogih. V januarju 2020 je v prvem krogu tekmovanja 175 ekip reševalo spletni kviz. II. 
gimnazijo je zastopalo 8 ekip – dvema ekipama je bila mentorica Vesna Vervega, šestim 
pa Lidija Kodrin. Skupaj je sodelovalo 22 dijakov. V drugi krog državnega tekmovanja, 
ki je potekal med 31. 1. in 29. 2. 2020, so se uvrstile ekipe, ki so v prvem krogu dosegle 
vsaj 87,8 % točk. V drugi krog se je uvrstilo 37 ekip, med njimi tudi tri ekipe II. gimnazije, 
in sicer ekipa, ki so jo sestavljali Lana Onič, Staš Horvat in Miha Potočnik, ekipa Jaka 
Gaal, Enej Polanec in Luka Horvat ter ekipa Lan Sevčnikar, Benjamin Gorišek in Luka 
Kopše. V drugem krogu so ekipe prejele serijo podatkov, ki jih je bilo treba analizirati 
in ugotovitve predstaviti v poročilu.  

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
Ekipa II. gimnazije, ko so jo sestavljali Lana Onič, Staš Horvat in Miha Potočnik, je med 
osemintridesetimi ekipami dosegla deseto mesto.
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 f Mentor:  
MATEVŽ RUDL

 f Št. srečAnj: 35  

Št. ur: 70

 f Št. udeleženCev: 4 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ PISANJA 
FILOZOFSKEGA ESEJA, IZBIRNO 
TEKMOVANJE ZA SODELOVANJE 
NA FILOZOFSKI OLIMPIJADI

Dejavnost Drugih filozofov sta sestavljala dva sklopa: seznanjanje z osnovnimi 
filozofskimi problemi in priprave na tekmovanje iz pisanja filozofskega eseja.
Med pripravami smo razpravljali zlasti o treh filozofskih temah: o problemu odnosa 
med človekovo duševnostjo in njegovo telesno naravo, o vprašanju temelja morale in o 
nekaterih problemih politične filozofije. Zanimalo nas je npr. vprašanje, ali je zavest 
možno pojasniti z zakoni fizike in jo zvesti na fizikalne lastnosti ali pa so značilnosti 
zavesti od fizikalne stvarnosti neodvisne. 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 morale, 
o načinih spoznavanja temeljnih načel in o vprašanju, do kolikšne mere človekova narava 
posamezniku dopušča, da ravna moralno. Še posebej smo se osredotočili na nekatere 
probleme politične filozofije. Eno izmed temeljnih vprašanj pravične ureditve družbe 
in države zadeva delitev dohodkov in bogastva. Analizirali smo liberalno-egalitarne, 
libertarne in komunitaristične teorije. Pomembo moralno vprašanje politike je legitimnost 
oblasti. Eno izmed zanimivih in izzivalnih nasprotij, s katerimi smo se ukvarjali, je razlika 
med teorijami demokracije in epistokracije. Teoretiki demokracije npr. zagovarjajo, 
da posameznika osvobaja le demokratična politična oblast, v nasprotju z njimi 
pa epistokrati vse od Platona naprej trdijo, da demokracija nujno vodi v kaos in tiranijo.
Žal je letošnje šolsko leto epidemija koronavirusa prekinila običajen potek tekmovanj; 
državno prvenstvo v pisanju filozofskega eseja in olimpijada v Lizboni sta bila 
odpovedana. Toda olimpijada iz filozofije je bila kljub ukrepom v boju proti širitvi virusa 
organizirana; tekmovanje je potekalo preko spleta. Med tekmovalci iz 28 držav sta Matevž 
Rezman Tasič in Emanuel Krajnc dosegla lep uspeh – oba sta prejela pohvalo.

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
Na olimpijadi iz pisanja filozofskega eseja, na kateri je sodelovalo 64 tekmovalcev iz 28 
držav, sta Matevž Rezman Tasič in Emanuel Krajnc prejela pohvalo.
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 f MentorjI:  
MARKO JAGODIČ, PETER CRNJAC, 
ALEŠ VUNJAK, TOMAŽ HORVAT, 
MATJAŽ ČRČEK

 f Št. srečAnj: 20  

Št. ur: 40

 f Št. udeleženCev: 15 

TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV 
V ZNANJU FIZIKE ZA 
STEFANOVA PRIZNANJA

Fizika na II. gimnaziji Maribor je edini predmet, pri kateri se je zadnjih pet let vsaj en dijak 
uvrstil na svetovno olimpijado. Na pripravah na tekmovanja iz fizike se dijaki naučijo 
novih fizikalnih vsebin, ponovijo že obravnavane vsebine in rešujejo probleme s preteklih 
tekmovanj ter razširijo in poglobijo cilje obveznega programa. S temi pripravami dijaki 
dobijo možnost doseganja odličnih rezultatov tako na državni ravni kot na svetovnem 
nivoju. Priprave potekajo v treh skupinah, ki se med seboj razlikujejo po snovi 
in težavnosti nalog. Tako lahko nekdo začne v prvi skupini in v času srednješolskega 
izobraževanja napreduje vse do tretje skupine. Aktivnost je nastavljena tako, da je 
individualizirana in prilagojena sposobnostim posameznika.

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
Letos je bilo izvedeno samo šolsko tekmovanje iz znanja fizike, vendar pa lahko na podlagi 
rezultatov izvedbo aktivnosti ocenimo kot uspešno. Uspelo nam je predelati zelo veliko 
snovi, dijaki pa so bili zelo dobro pripravljeni na naslednje stopnje tekmovanja.
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 f Mentor:  
ALEŠ VUNJAK

 f Št. srečAnj: 35  

Št. ur: 70

 f Št. udeleženCev: 5 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ODPIRANJA 
FIZIKALNIH SEFOV »VIDEL, PREMISLIL, 
ODKLENIL!«

Tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov »Videl, premislil, odklenil«! ne obsega 
le odpiranja sefov, temveč tudi njihovo izdelavo. Večino priprav na tekmovanje obsegata 
oblikovanje in izdelava fizikalnega sefa. Najprej si skupaj zamislimo zanimive fizikalne 
pojave, iz katerih izdelamo fizikalne uganke. Začetne ideje za fizikalne uganke najprej 
preizkusimo, dopolnimo in jih naredimo zanimive za reševanje. Pri tem si pomagamo 
z bogato in moderno laboratorijsko opremo, ki nam omogoča veliko možnosti 
za preizkušanje in improvizacijo. Nato pričnemo z nabavo materialov za izdelavo 
posameznih fizikalnih ugank ter njihovo izdelavo. Izdelava poteka v sproščenem 
timskem vzdušju. Izdelane fizikalne uganke preizkušamo, izboljšujemo ter pilimo 
njihovo delovanje. Sledi priprava natančnih načrtov ohišja sefa, v katerega vgradimo 
posamezne fizikalne sklope in uganke. Nato je treba sef preizkusiti in odpraviti še zadnje 
pomanjkljivosti. Poleg izdelave sefa se pripravimo tudi na odpiranje drugih sefov, v katere 
moramo vdreti na tekmovanju. Dijaki četrtega letnika, ki so do te točke poslušali vso 
srednješolsko fiziko, v sklopu aktivnosti doživijo simbiozo teorije in prakse v največji 
polnosti. Vso teoretično znanje je namreč treba uporabiti ustvarjalno in praktično. S tem 
okronajo svoje znanje in ga zapakirajo v trden temelj suverenega sklepanja, načrtovanja, 
oblikovanja in praktične izdelave.

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
Tekmovanje je potekalo 28. januarja 2020 na Gimnaziji Nova Gorica. Tekmovalno ekipo 
so sestavljali Hana Oštir, Luka Kopše, Blaž Vičman, Tit Šuman in Andraž Adamič. 
Tekmovanja smo se udeležili prvič. Dijaki so se zelo dobro odrezali v vseh panogah 
kompleksnega ocenjevalno tekmovalnega postopka in dosegli odlično 3. mesto. Dijaki 
so med pripravami na tekmovanje pokazali veliko zanimanja in občutka za timsko delo. 
Predlagali so ogromno fizikalno ugankarskih idej in marsikatero od njih smo tudi uspešno 
realizirali in vgradili v sef kot del zaklepnega mehanizma. Celotne priprave so potekale 
motivirano in v sproščenem skupinskem duhu. Celoten potek in izid ocenjujem kot zelo 
uspešen in poučen.
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 f MentorICA:  
KARMEN KAUČIČ

 f Št. srečAnj: 20  

Št. ur: 70

 f Št. udeleženCev: 10 

DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA SREDNJEŠOLCE 
IZ FRANCOŠČINE

V šolskem letu 2019/2020 smo se na II. gimnaziji Maribor pripravljali na tekmovanje 
iz francoščine, ki je namenjeno dijakom, ki imajo za seboj 3 leta učenja francoščine. Ker 
organizator, tj. Slovensko društvo učiteljev francoščine (SDUF), to tekmovanje že 3 leta 
izvaja v začetku novega šolskega leta (ko so dijaki že četrtošolci), se nanj pripravljamo že v 
preteklem šolskem letu. Intenzivneje smo se pripravljali od oktobra 2019 naprej (1 do 2 uri 
na teden po pouku).
Na šolskem tekmovanju (oktober 2020) je sodelovalo 10 dijakov, od katerih se jih je na 
državno tekmovanje uvrstilo pet, in sicer: Leon Rupreht, Emanuel Krajnc (oba MM2) 
ter Eva Rogl Mežnar, Marko Baklan, Zala Jager in Mia Miralem. Tekmovanje sem letos 
organizirala sama na naši šoli. Potekalo je v soboto, 23. 11. 2020. Sodelovalo je okrog 
60 srednješolcev iz vse Slovenije. 

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
 f Marko Baklan (4. f) – 35. mesto 
 f Mia Miralem (4. f) – 38., 39. mesto
 f Zala Jager (4. f) – 40. mesto
 f Leon Rupreht (MM2) – 41. mesto
 f Emanuel Krajnc (MM2) – 42. mesto
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 f MentorICI:  
VESNA VERVEGA, MATEJA KRUMPAK

 f Št. srečAnj: 8  

Št. ur: 15

 f Št. udeleženCev: 
38 – na šolskem, 4 – na območnem, 
3 – na državnem

TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE

Dijaki se na šolsko tekmovanje iz znanja pripravljajo sami s pomočjo literature, ki jim 
jo predhodno pripravita mentorici. Ti sestavita zadnji del izpitne pole, ki se nanaša 
na terenski del. Šolsko tekmovanje je bilo izvedeno 11. 12. 2019. Prijavilo se je  38 dijakov 
iz vseh letnikov. 
Najboljših 13 je prejelo bronasto priznanje. Na območno tekmovanje, ki je bilo izvedeno 13. 
2. 2020 v Ormožu, so se uvrstili 4 dijaki: Matej Višič, Luka Šalkovič, Asja Majhen in Andraž 
Ziherl.
Pred tekmovanjem smo se z dijaki sestali in med literaturo predelali 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. 
Na območnem tekmovanju se je najvišje uvrstil Matej Višič, ki je dosegel najboljši rezultat 
med vsemi dijaki. Na državno tekmovanje sta se poleg njega uvrstila še Luka Šalkovič 
in Asja Majhen, kar je odličen rezultat.
Državno tekmovanje je bilo zaradi epidemije odpovedano. Prav tako je bilo odločeno, da ga 
ne bodo izvedli naknadno.

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
13 bronastih priznanj na šolskem in 4 srebrna na območnem tekmovanju
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 f MentorICe:  
SANJA CVAR, ZDENKA KEUC, 
DARJA KRAVANJA, ANITA MUSTAČ

 f Št. srečAnj:  
14 za vsak letnik, skupaj 56  

Št. ur: 140

 f Št. udeleženCev: 89 

TEKMOVANJE IZ 
ZNANJA KEMIJE ZA 
PREGLOVE PLAKETE

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete poteka pod okriljem ZOTKS.
Priprave na tekmovanje smo izvajale ločeno po letnikih v obliki tedenskih srečanj. 
Poglabljali smo že usvojeno snov in predelali tiste vsebine, ki pridejo v poštev 
za tekmovanje, a jih še nismo delali pri rednem pouku.
Z dijaki smo delile zbirko nalog z rešitvami s preteklih tekmovanj. Na pripravah smo 
skupaj reševali zahtevnejše naloge, ostale so bile namenjene samostojnemu delu doma.
9. 3. 2020 smo izvedli šolsko selekcijsko tekmovanje. Prijavilo se je 121 dijakov, tekmovalo 
pa 89. Z dijaki, ki so se uvrstili na državno tekmovanje, smo se pripravljali na daljavo, a je 
državno tekmovanje zaradi epidemije odpadlo.

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
Ponosne smo na uspehe naših tekmovalcev. Bronasto Preglovo plaketo je prejelo 
19 dijakov 1. letnika, 6 dijakov 2. letnika, 6 dijakov 3. letnika in 5 dijakov 4. letnika. Kar 
25 dijakov se je uvrstilo na državno tekmovanje, a je to žal odpadlo.
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 f MentorICI:  
ZDENKA KEUC, LEA SERDINŠEK GRIČNIK

 f Št. srečAnj: 35  

Št. ur: 70

 f Št. udeleženCev: 12 

PRIPRAVE NA DOMAČA IN MEDNARODNA 
TEKMOVANJA S PODROČJA KEMIJE 
(DELO Z NADARJENIMI DIJAKI) 

Osnovni cilj programa je poglobiti in razširiti znanje kemije iz 1. in 2. letnika (za 8 
dijakov) in 3. in 4. letnika (za 4 dijake) ter dijakom omogočiti hitrejše napredovanje 
in ustrezne priprave na mednarodna tekmovanja (EUSO in olimpijada iz kemije, IChO). 
V okviru praktičnih priprav so dijaki pridobili veščine dobre eksperimentalne prakse. 
Z dijaki smo se srečevali praviloma v torkih ob 7.00, po potrebi pa tudi izven tega časa. 
V decembru 2019 smo najprej izvedli šolsko tekmovanje iz znanja kemije in v 1. izbirni 
krog na državnem nivoju poslali 7 dijakov. Skozi prvi krog se je med 20 najboljšimi 
kemiki uspelo uvrstiti trem dijakom (Gregor Boc, Jure Terdin in Timotej Šuman), ki so 
nato osem tednov zapored nadaljevali s sobotnimi pripravami v Ljubljani. V drugem 
izbirnem tekmovanju se je med deseterico najboljših uspel uvrstiti Gregor Boc, a je izpadel 
v zadnjem krogu (4. 7. 2020) in na koncu usvojil 6. mesto. Poleg tega smo v okviru dela 
z nadarjenimi dijaki izpeljali tudi individualiziran program za vse tiste dijake, ki so v 2. 
letniku opravili predmetni izpit iz kemije. Dijaki so lahko izbrali projektno ali raziskovalno 
delo pri kemiji oz. nadaljevali s temami iz 3. letnika in se tako neposredno pripravljali 
na mednarodna tekmovanja v šol. letu 2020/21. Z njimi smo v času koronavirusa delali 
na daljavo. Za vse dijake smo v sodelovanju z Univerzo v Mariboru organizirali tudi 
3 poljudna predavanja.

 f oCenA uspeŠnostI
Z doseženimi rezultati smo lahko zadovoljni. Čeprav naši dijaki letos niso člani olimpijske 
ekipe, ki bo Slovenijo zastopala na 51. IChO, je uspeh tudi to, da je vsaj eden med 
najboljšimi desetimi kemiki v državi. Zadovoljni smo, da so med 10 najboljšimi kemiki 
v Sloveniji tudi 3 naši dijaki, imamo pa tudi člana olimpijske ekipe pri naravoslovju – 
Matijo Likarja.
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 f MentorICe:  
MOJCA SELJAK, JIANG XINRAN, 
LIU SHIQING

 f Št. srečAnj: 10  

Št. ur: 20

 f Št. udeleženCev: 3 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ KITAJŠČINE

V soboto, 23. 5. 2020, s pričetkom ob 13. uri je potekalo 7. državno tekmovanje v znanju 
kitajščine za dijake slovenskih srednjih šol, obenem pa so potekale tudi kvalifikacije 
za 13. tekmovanje Chinese Bridge v znanju kitajskega jezika za dijake tujih srednjih 
šol. Tekmovanje je potekalo po spletu v aplikaciji ZOOM. Letošnjega tekmovanja se je 
udeležilo 12 dijakov iz petih Konfucijevih učilnic v Sloveniji (Konfucijeva učilnica Maribor, 
Konfucijeva učilnica Ljubljana, Konfucijeva učilnica Koper, Konfucijeva učilnica Kranj 
in Konfucijeva učilnica Celje). Dijaki so se pomerili v znanju kitajskega jezika in kulture 
ter se predstavili s svojimi kitajskimi talenti. Tekmovanje je bilo razdeljeno na tri dele, 
pri čemer je prvi del obsegal enominutni govor v kitajščini in odgovarjanje na vprašanja 
strokovne žirije, v drugem delu so tekmovalci predstavili svoje kitajske talente in v 
tretjem delu odgovarjali na vprašanja, povezana s Kitajsko in z njeno kulturo. Tekmovalci 
iz Konfucijeve učilnice Maribor so se na tekmovanju predstavili z naslednjimi kitajskimi 
talenti: Vanesa Sagadin je zaplesala kitajski ples, Lili Li Dobnik je zapela kitajsko pesem 
Tian mimi, Aljaž Marinič pa je na kitaro zaigral kitajsko pesem Chengdu in zraven zapel. 
Tekmovanja so se udeležili tudi predstavniki Veleposlaništva Ljudske republike Kitajske 
v Sloveniji ter vodstvo in predstavniki Konfucijevega inštituta na Ekonomski fakulteti 
Univerze v Ljubljani.

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
 f 3. mesto: Vanesa Sagadin
 f 4. mesto: Lili Li Dobnik
 f 7. mesto: Aljaž Marinič
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 f MentorICA:  
JELKA HEDŽET

 f Št. srečAnj:  
Potekajo v okviru matematičnih krožkov, 
katerih mentorji so POLONCA KRIŽANIČ, 
ANA POŽGAN in DAVID GAJSER. 

Št. ur:  
4 (prijava tekmovalcev) + 26 (organizacija 
udeležbe dijakov na pripravah v Ljubljani) 
= 30

 f Št. udeleženCev: 
7 (dijaki, ki so se udeleževali priprav 
v Ljubljani)

TEKMOVANJA IZ MATEMATIKE 
ZA VEGOVA PRIZNANJA

V letošnjem šolskem letu tekmovanja iz matematike nismo mogli izvesti, saj smo od 16. 
marca izvajali pouk na daljavo. Šolsko tekmovanje (Kenguru) je bilo predvideno za 19. 
marec; okrog 200 dijakov smo že prijavili, žal pa tekmovanje ni bilo izvedeno. Državno 
tekmovanje je bilo načrtovano za 18. april, žal je prav tako odpadlo. 
Od oktobra 2019 do junija 2020 so se naši najboljši matematiki udeležili 10 priprav 
in 3 izbirnih testov za uvrstitev v ekipo za MMO, ki potekajo na FMF ali na Fakulteti 
za elektrotehniko v Ljubljani. Za dijake vedno organiziramo prevoz s kombijem v Ljubljano 
in malico. Letos sta se z našimi dijaki vozila tudi dva dijaka s Srednje šole Slovenska 
Bistrica.

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
Rezultatov ni, saj tekmovanj ni bilo. Na začetku julija bodo objavljeni rezultati izbirnih 
testov za uvrstitev v ekipo za MMO, ki bo letos potekala preko spleta.
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 f MentorICA:  
POLONCA KRIŽANIČ

 f Št. srečAnj: 5  

Št. ur: 20 (priprave, izvedba tekmovanj, 
prevajanje in popravljanje nalog)

 f Št. udeleženCev: 11 

7TH INTERNATIONAL TOURNAMENT 
MATHEMATICS WITHOUT BORDERS
II. gimnazija Maribor je letos prvič sodelovala na tem mednarodnem tekmovanju, 
na katerem je bilo letos prijavljenih več kot 18000 tekmovalcev iz 19-ih držav celega sveta 
starih od 8 do 18 let, razdeljenih v 9 starostnih skupin. Učitelji matematike smo v začetku 
šolskega leta izbrali 11 dijakov iz 2., 3. in 4. letnika, ki so bili doslej na matematičnem področju 
uspešni oziroma nadpovprečni. Tekmovali so v jesenskem, zimskem in pomladanskem delu. 
Vsak, ki je osvojil vsaj eno medaljo v katerem izmed teh predtekmovanj, se je lahko udeležil 
finala. Teh je bilo kar osem: Maja Farazin (2×bron), Jan Genc (1×srebro), Sofia Kalinina (1×bron), 
Juš Kocutar (2×srebro, 1×bron), Luka Korotaj (2×bron), Vito Levstik (1×bron), Matija Likar 
(1×srebro, 1×bron) in Lan Sevčnikar (3×bron). Vsa tekmovanja smo izvedli na šoli, tudi finale 
(16.8.2020), ki se sicer vsako leto odvija v začetku julija v bolgarskem črnomorskem 
letovišču Nesebar. V finalu je tekmovalo približno 1500 učencev in dijakov.

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
Bili smo zelo uspešni, saj sta Jan Genc in Juš Kocutar osvojila zlati medalji, Maja Farazin 
pa bronasto. Sicer pa pohvala čisto vsem za trud in prizadevnost in dobro promocijo šole v svetu!

 f MentorICA:  
POLONCA KRIŽANIČ

 f Št. srečAnj: 5  

Št. ur: 20

 f Št. udeleženCev: 4 

8TH MATHEMATICAL GRAMMAR 
SCHOOL CUP 2020
II. gimnazija že osmo leto zapored sodeluje na tem mednarodnem tekmovanju, ki pa letos 
zaradi pandemije žal ni potekalo v Beogradu kot vsa leta doslej, pač pa na naši šoli, II. 
gimnaziji. Sodelovati smejo le štirje dijaki 1. letnika, ki smo jih izbrali učitelji matematike 
glede na njihovo sposobnost in prizadevnost. V tem šolskem letu so to bili Kaja Rajter 
(1. b), Tian Strmšek (1. c), Matevž Jaušovec (1. d) in Erik Roškarič Červek (1. f). Vsi 
so tekmovali iz matematike (23. 6. 2020), Kaja in Tian pa še iz fizike (24. 6. 2020). 
Priprave na tekmovanje so se začele precej pozno, saj je sprva kazalo, da se tekmovanja 
zaradi covid-19 ne bomo udeležili. Ko so organizatorji ponudili možnost tekmovanja 
'od doma', smo se z veseljem prijavili, saj smo že bili malo lačni tekmovanj, ki so letos 
množično odpadala. Odkrivali smo skrivnostni svet kongruenc, sredin, neenakosti 
in geometrije in se ob tem, verjeli ali ne, veliko nasmejali in se ogromno naučili. 
Prikrajšani smo bili le za izlet v Beograd.

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
Tudi letošnja bera je bila odlična, saj nihče od tekmovalcev ni ostal praznih rok. Tako 
je Erik Červek Roškarič (1. f) osvojil srebrno medaljo iz matematike, Matevž Jaušovec 
(1. d) bronasto medaljo iz matematike, Tian Strmšek (1. c) srebrno medaljo iz fizike in Kaja 
Rajter (1. b) bronasto medaljo iz fizike. 
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 f MentorICA:  
TATJANA SIMONIČ

 f Št. srečAnj: 10-krat po dve šolski uri 

Št. ur: 20 (2 za organizacijo šolskega 
tekmovanja, 10 za popravljanje nalog 
šolskega tekmovanja, 8 za spremstvo 
na državno tekmovanje)

 f Št. udeleženCev: 
15 tekmovalcev na šolskem tekmovanju, 
osem udeležencev se je uvrstilo na državno 
tekmovanje

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:
navadni in obrestnoobrestni račun: vrste obrestnih mer, periodična vplačila in izplačila, 
neto sedanja vrednost,
osnovne statistike: vzorec in populacija, urejanje in prikazovanje podatkov, mere 
osredinjenosti, mere razpršenosti, kvartili, indeksi, interpretacije vrednosti,
osnovne lastnosti vrednostnih papirjev: obveznice, delnice, terminski posli, opcije, 
arbitraža in zakon ene cene.
Cilji tekmovanja so
širjenje in poglabljanje znanja poslovne in finančne matematike ter statistike,
primerjanje znanja poslovne in finančne matematike ter statistike med dijaki,
popularizacija poslovne in finančne matematike ter statistike,
odkrivanje in spodbujanje nadarjenih dijakov,
motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja poslovne in finančne matematike 
ter statistike,
spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.
Tekmovanje poteka na dveh ravneh, šolsko in državno. Šolsko tekmovanje iz finančne 
matematike je potekalo 6. 3. 2020 na II. gimnaziji Maribor, nanj se je prijavilo 
15 tekmovalcev. Bronasto priznanje je prejelo 5 tekmovalcev, osem tekmovalcev se je 
uvrstilo na državno tekmovanje, to pa je odpadlo. 

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
5 udeležencev šolskega tekmovanja je prejelo bronasto priznanje, 8 dijakov se je uvrstilo 
na  državno tekmovanje, a je to zaradi covid-19 odpadlo.
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 f MentorjI:  
VOJKO BRANTUŠA, JELKA HEDŽET, 
TATJANA SIMONIČ, DAVID GAJSER, 
POLONCA KRIŽANIČ, BARBARA 
PEČANAC, MATEJA FOŠNARIČ, 
ANA PUŠNIK

 f Št. srečAnj: 4  

Št. ur: 58

 f Št. udeleženCev: 
Šolsko tekmovanje: 123 tekmovalcev 
Državno tekmovanje: 22 tekmovalcev

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ LOGIKE, 
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ LOGIKE

Na pripravah smo predelali naloge iz logike, ki se najpogosteje pojavljajo na tekmovanjih. 
Pogledali smo si tudi spletno stran, s pomočjo katere dijaki lahko sami rešujejo naloge 
in nato preverijo rešitve.

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
Na šolskem tekmovanj so dijaki dobili 42 bronastih priznanj.
Na državnem tekmovanju so osvojili 5 zlatih in 7 srebrnih priznanj.

 f MentorICA:  
JELKA HEDŽET

 f Št. srečAnj: 15  

Št. ur: 30

 f Št. udeleženCev: 
20 (prisotnost na pripravah),  
69 (tekmovalci)

TEKMOVANJE IZ 
RAZVEDRILNE MATEMATIKE

Od oktobra 2019 do januarja 2020 smo izvajali priprave na tekmovanja iz razvedrilne 
matematike. Predelali smo teorijo večkotnikov – poliedrov – in vse najpogostejše tipe 
nalog, ki se pojavljajo na šolskem ali državnem tekmovanju: sudoku na več načinov, 
futošiki, križne vsote, križni produkti, magični in latinski kvadrati,  odstranjene kocke, 
labirint na mreži, labirint na tlakovanju, labirint na robovih, labirint v kvadru in še več. 
Dijaki so dobili navodila o na spletu in v knjižnici dostopni literaturi ter veliko primerov 
tekmovalnih nalog, tudi za samostojno delo doma. 
Šolsko tekmovanje smo izvedli 4. decembra 2019, na njem je sodelovalo 69 tekmovalcev, 
državno tekmovanje pa je bilo 1. februarja 2020 na OŠ Križevci. Nanj se je uvrstilo 8 naših 
dijakov, dva iz 1., trije iz 2., en iz 3. in dva iz 4. letnika.

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
Na šolskem tekmovanju je tekmovalo 69 dijakov in 24 jih je doseglo bronasto priznanje. 
Od 8 dijakov, ki so tekmovali na državnem tekmovanju, so štirje dosegli zlato, štirje 
pa srebrno priznanje.
Zlato priznanje so dosegli: Erik Červek Roškarič, ki je dosegel vse možne točke in 1. 
nagrado, in Kaja Rajter, oba sta dijaka 1. letnika, ter Vito Levstik iz MM1 in Luka Korotaj 
iz MM2. Srebrno priznanje so dosegli Brina Podgajski Kampuš, Nika Makuc in Žiga 
Kovačič iz 2. letnika ter Staš Horvat iz 4. letnika.
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 f MentorjI:  
koordinatorica raziskovalne dejavnosti: 
KATJA HOLNTHANER ZOREC; pomoč 
pri koordinaciji: ANDREJA KORENJAK; 
mentorji (notranji): ANDREJA MIKLUŠ, 
ANITA MUSTAČ, BARBARA BEDENIK, 
DARJA KRAVANJA, DRAGO MEGLIČ, 
HELENA RIHTAR, JANINA CURK, JURE 
ŠKRABAN, KARMEN KAUČIČ, KATJA 
HOLNTHANER ZOREC, LIDIJA KODRIN, 
MAJA SAVORGNANI, MAJA URLEP, 
MARKO JAGODIČ, MATEVŽ RUDL, MITJA 
OSOJNIK, PETER CRNJAC, SANJA CVAR, 
TAMARA ŠIŠKO, TANJA GOLOB, TINA 
MOJZER, TJAŠA LEPOŠA, VESNA HOJNIK, 
ZDENKA KEUC; mentorji (zunanji): ALJOŠA 
KRAJNC, ENEKO JOSE MADORRAN 
ESTEIRO, GREGOR KRAVANJA, JAŠA 
ČERNE, MARTIN PETRUN, MILOŠ 
BEKOVIĆ, NINA MEDVED, PETRA KOTNIK, 
PETRA ŽIGERT PLETERŠEK, PIJA REP, 
SANDRA JANEŽIČ, SIMONA ŠINKO, 
TADEJ CRNJAC, TILEN BASLE, VALERIJA 
TKALEC

 f Št. srečAnj: Skupno uvodno srečanje, 
delavnica na temo, kako pripraviti 
raziskovalno nalogo, individualno delo 
mentorjev z dijaki raziskovalci, predstavitev 
raziskovalnih nalog. 

Št. ur: Odvisno od posamezne 
raziskovalne nalog, od 30 do 50 ur za eno 
raziskovalno nalogo.

 f Št. udeleženCev: 
64 dijakov, 38 mentorjev

RAZISKOVANO DELO DIJAKOV

Septembra 2019 sta potekala izbira teme in načrtovanje raziskovalnega dela. V začetku 
oktobra 2019 smo se prijavili na 37. regijsko srečanje mladih raziskovalcev »Mladi 
za napredek Maribora«. Od oktobra do začetka februarja so dijaki s pomočjo mentorjev 
izdelali in oddali 47 raziskovalnih nalog z različnih naravoslovnih in družboslovnih 
področij. V marcu so svoje delo predstavili najprej v šoli, sledili so še zagovori pred 
strokovnimi komisijami. Na Državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije se je 
uvrstilo 31 raziskovalnih nalog, končni izbor najboljših bo izveden v začetku septembra 
2020. Dijaki bodo s svojimi raziskovalnimi nalogami sodelovali tudi na razpisu za Krkine 
nagrade. 

 f oCenA uspeŠnostI
Letošnje raziskovalno delo lahko ocenimo kot zelo uspešno. Rezultati regijskega srečanja 
kažejo na visoko kakovost nalog, na regijskem srečanju Mladi za napredek Maribora je bila 
II. gimnazija Maribor razglašena za najuspešnejša med mariborskimi srednjimi šolami, 
dijaki so dosegli 21 zlatih in 19 srebrnih priznanj. Pet naših dijakov je za svoje raziskovalne 
naloge prejelo Krkino nagrado, ena raziskovalna naloga pa se je uvrstila na mednarodni 
sejem znanosti in tehnike ISEF (ZDA). 
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 f MentorICA:  
ALENKA NOVAK

 f Št. srečAnj: 17  

Št. ur: 17

 f Št. udeleženCev: 12 

NEMŠKO TEKMOVANJE

V sklopu priprav za nemško tekmovanje smo se pripravljali za šolsko in državno 
tekmovanje. Nadgradili smo različne slovnične struktur in se naučili pisanja 
argumentativnih esejev. Pripravljali so se dijaki 3. in 2. letnika, saj je tekmovanje 
namenjeno le njim. Priprav se je udeležilo 12 dijakov, vsi so se uvrstili na državno 
tekmovanje in dosegli odlične rezultate. 

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
Naši dijaki so se spet odlično odrezali. Zlata priznanja sta dobila dijaka iz 3. letnika Elias 
Bračko in Tilen Majer. Srebrna priznanje pa so dobili:
3. letnik: Barbara Simonič, Maja Kramberger, Anej Podgorelec, Katarina Leš, 
2. letnik: Ines Tobias, Pia Grujčič, Eva Matkovič, Brina Podgrajski Kampuš, Kaja Zupanič.

 f MentorjI:  
SANJA CVAR, MARKO JAGODIČ, 
JURE ŠKRABAN

 f Št. srečAnj:  
14 za vsak predmet, skupaj 42  

Št. ur: 105

 f Št. udeleženCev: 29 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA NARAVOSLOVJA

Tekmovanje iz znanja naravoslovja poteka pod okriljem ZOTKS. Namenjeno je dijakom 1. 
in 2. letnika (starostno omejeno).
Priprave na tekmovanje so potekale ločeno po predmetih, praviloma enkrat tedensko. 
Dijake smo pripravljali: Sanja Cvar (kemija), Marko Jagodič (fizika) in Jure Škraban 
(biologija). Z njimi smo delili zbirko nalog z rešitvami s tekmovanj prejšnjih let, da so lahko 
vadili samostojno, na pripravah v šoli pa smo pridobivali znanje še nepredelanih poglavij 
in reševali zahtevnejše naloge.
19. 11. 2018 smo izpeljali šolsko selekcijsko tekmovanje, udeležilo se ga je 29 dijakov. 
Najboljših 9 se je uvrstilo na državno tekmovanje. S temi dijaki smo se pripravljali 
dodatno, tudi individualno.  
Državno tekmovanje je bilo 25. 1. 2020 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo 
v Ljubljani.  

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
Ponosni smo na uspehe naših tekmovalcev. 3 dijaki so dosegli zlato priznanje, 2 dijaka 
srebrno in 8 dijakov bronasto. Matija Likar, 2. a, se je uvrstil v ekipo, ki bi zastopala 
Slovenijo na naravoslovni olimpijadi EUSO. Ta bi morala potekati maja 2020 na Češkem, 
a je zaradi epidemije žal odpadla.
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 f Mentor:  
VOJKO BRANTUŠA

 f Št. srečAnj: 15  

Št. ur: 26

 f Št. udeleženCev: 
Na posamičnem so bili 3 učenci, ekipno 
tekmovanje pa je bilo odpovedano.

POSAMIČNO ŠAHOVSKO SREDNJEŠOLSKO 
DRŽAVNO PRVENSTVO 2019/20

Na posamičnem tekmovanju, ki je bilo 11. januarja 2020 v Kozjem, se je najbolje odrezal 
Timotej Gabrijan s 7. mestom. Gašper Kodrič je bil 8. in Jaša Kereži 16.

 f MentorICA:  
MIRJANA VUDLER

 f Št. srečAnj: 10  

Št. ur: 30 (od načrtovanih 40; zaradi 
covid-19)

 f Št. udeleženCev: 11 

TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV 
IZ ZNANJA ŠPANŠČINE: DILO EN ESPAÑOL
Na državnem tekmovanju srednješolcev iz znanja španščine sodelujejo dijaki tretjega 
letnika, ki se marca pomerijo na šolskem tekmovanju 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 dijaki preizkusijo 
še v temeljitejšem poznavanju s področja kulture in civilizacije, tokrat je bila tema 
»izumi iz špansko govorečih držav«. Vsako leto se 80 dijakov zbere v drugem slovenskem 
kraju, kjer jim gostujoča šola pripravi spoznavanje kraja in pester kulturni program 
v popoldanskem času, ko učitelji popravljajo njihove teste. To je priložnost, da se mladi 
in njihovi učitelji španščine družijo in spoznavajo Slovenijo. Letošnje državno tekmovanje 
bi moralo biti v soboto, 4. aprila, v Ljubljani. Na pripravah na tekmovanje, ki so trajale 
od novembra do marca, so dijaki poglabljali predvsem svoje znanje iz španskega jezika, 
pri čemer je bil poudarek na utrjevanju že znanih jezikovnih struktur, učenju zahtevnejših 
jezikovnih struktur ter bogatenju besednega zaklada. Posvečali smo se predvsem vajam 
bralnega in slušnega razumevanja ter vajam iz jezika: vstavljanje besed, dopolnjevanje 
z glagolskimi oblikami. Prav tako smo obravnavali nekatere nove glagolske strukture. 
Šolsko tekmovanje je potekalo marca, tik pred karanteno zaradi pandemije, in se ga je 
udeležilo manj dijakov (le trije), kot je bilo pričakovano. Državno tekmovanje je odpadlo 
in je prestavljeno na prihodnje šolsko leto. Zaradi covid-19 aktivnost ni bila izvedena 
v celoti. Priprave so se izvajale le do šolskega tekmovanja.

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
Na državno tekmovanje sta se uvrstili dve dijakinji iz 3. e, Neža Frank in Pia Križan, 
ki sta tako že postali prejemnici bronastega priznanja, na državnem tekmovanju pa lahko 
posežeta po še višjih priznanjih.
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 f Mentor:  
TONI KLIS

 f Št. srečAnj: 2  

Št. ur: 15 (priprave dijakov, priprava pol, 
izvedba tekmovanja, popravljanje nalog)

 f Št. udeleženCev: 33 

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE

Tekmovanje je letos potekalo 30. januarja 2020, tema pa je bila 2. svetovna vojna. Nanj 
se je prijavilo 33 dijakinj in dijakov iz 4. letnika. Pred tekmovanjem smo decembra 2019 
najprej izvedli informativni sestanek, nato pa še enega januarja 2020, ko smo izpeljali 
temeljne vsebinske priprave za sodelovanje v tekmovanju. Rezultat za prejetje bronastega 
priznanja je doseglo 21 dijakinj in dijakov. Zgolj trije z najvišjim številom točk pa se 
uvrstijo na državno tekmovanje; ti so bili letos Špela Gajšt, Tine Muršec Pitamic in Brin 
Novljan. Državno tekmovanje bi moralo potekati v Šolskem centru Postojna 28. marca 
2020, a je bilo zaradi znanih razlogov odpovedano in nadomestnega termina ne bo. 
Tekmovanje se je tako v šolskem letu 2019/20 zaključilo s šolsko ravnijo. 

 f uspehI In rezultAtI  nA tekMovAnju
21 bronastih priznanj, 3 uvrščeni na državno, a se to ni izvedlo.
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PRIPRAVA NA MEDNARODNI IZPIT 
V FRANCOŠČINI – DELF

Skupina 1: Obiskovali so jo dijaki tretjega in četrtega letnika splošnega in mednarodnega 
programa. 
Skupina 2: Obiskovali so jo dijaki prvega in drugega letnika splošnega programa. 
Vsi so želeli opravljati izpit DELF.
Spoznali smo različne teme, ki so vključene v izpit: študij v tujini in programi 
izmenjave, prosti čas, varovanje okolja, različni mediji in njihove prednosti oz. šibkosti, 
nove tehnologije, zdravje in skrb za telo, šolski sistem ter primerjava slovenskega 
in francoskega sistema, organizirati dogodek kot npr. rojstni dan itn. 
Vadili smo različne tehnike: pisno sporočanje (pismo – neuradno/uradno, članek, esej, pismo 
bralcev, črna kronika). Vse obravnavane teme smo razvijali na področju vseh 4 jezikovnih 
kompetenc: slušno in bralno razumevanje, pisno in  ustno sporočanje. Trikrat smo izvedli 
vmesno preverjanje znanja iz vseh kompetenc.
Gradivo, ki smo ga uporabljali, sem v večini pripravila sama. 

 f oCenA tečAjA
Odlično.
Vsi, ki so se pripravili, so se tudi dejansko vpisali na izpit Delf junior, vendar se je izpit 
zaradi pandemije koronavirusa prestavil na oktober v šolskem letu 2020–2021 ter 
bo potekal na II. gimnaziji Maribor, ki je izpitni center.

 f MentorICA:  
MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ

 f trAjAnje tečAjA:  
Od 15. 10. 2019 do 4. 3. 2020 

Št. ur: 35 + 35

 f Št. udeleženCev: 
Skupina 1: nivo B1-B2 – 7 
Skupina 2: nivo A1-A2 – 6
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 f MentorICI:  
MOJCA SELJAK, JIANG XINRAN

 f trAjAnje tečAjA:  
September 2019–junij 2020 

Št. ur:  
Začetni tečaj: 65 
Nadaljevalni tečaj: 65

 f Št. udeleženCev: 
Začetni tečaj: 14 
Nadaljevalni tečaj: 13

ZAČETNI IN NADALJEVALNI 
TEČAJ KITAJŠČINE

Tečaj kitajščine poteka v okviru projekta Konfucijeva učilnica Maribor, ki ga omogoča 
Hanban, kitajski državni urad za poučevanje kitajščine kot tujega jezika. Vsako šolsko 
leto je možen vpis v začetni ali nadaljevalni tečaj, vodita ju kitajska učiteljica in slovenska 
sinologinja. Poleg učenja kitajščine vam tečaj omogoča tudi spoznavanje bogate kitajske 
kulture, njene zgodovine ter kitajske umetnosti, ki vam jo približamo na kitajskih 
rokodelskih delavnicah in pri ostalih aktivnostih. Tečajniki se lahko ob koncu šolskega 
leta udeležijo Državnega tekmovanja iz znanja kitajščine za dijake slovenskih srednjih šol. 
Prvouvrščeni tekmovalec se nato udeleži še svetovnega tekmovanja iz kitajščine, ki poteka 
na Kitajskem. 
V šolskem letu 2019–2020 smo v okviru tečaja kitajščine organizirali Kitajske dneve 
na II. gimnaziji, potekali so med 8. in 23. januarjem. Dneve smo pričeli z odprtjem razstave 
Kitajski horoskop v šolski avli, zaključili pa z dogodkom Praznovanje kitajskega novega 
leta, ki je potekal v Amfiteatru II. gimnazije. Na dogodku so se tečajniki predstavili 
s svojimi kitajskimi talenti, kot so petje kitajskih pesmi, kitajski plesi in igranje na kitajska 
glasbila. V času Kitajskih dnevov smo organizirali tudi delavnici kitajske kaligrafije 
in kitajskih vozlov ter kitajsko čajanko. Tečajniki so se lahko udeležili tudi skupnega 
praznovanja vseh Konfucijevih učilnic v Sloveniji, ki je potekalo v kitajski restavraciji 
v Ljubljani. 

 f oCenA tečAjA
Zelo uspešno.
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IZMENJAVE
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 f MentorjA:  
DRAGO MEGLIČ, BORIS SVETEL

 f čAs IzMenjAve: 1. 10.–8. 10. 2019

 f Št. udeleženCev 
nAŠI dIjAkI: 14 

TujCI: 14

RUSIJA

 f MentorICe:  
MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ, 
vodja programa; KARMEN KAUČIČ, 
DEJA ŽUNKO

 f čAs IzMenjAve 
v tujInI: od 27. 10. do 3. 11. 2019,  
MED FESTIVALOM FILAS DH 

Št. doMA: Od 10. do 17. 6. 2020

 f Št. udeleženCev 
nAŠI dIjAkI: 11 

TujCI: 12

TUNIZIJA

V letošnjem šolskem letu so dijaki šole 632 iz St. Petersburga vrnili obisk (lani smo bili 
mi pri njih). Gostje so se natančno seznanili z vsakdanjim utripom naše šole, večkrat 
so obiskali pouk pri različnih predmetih (kemija, fizika, angleščina, nemščina, francoščina, 
zgodovina, geografija) ter izvedeli marsikaj o obšolskih dejavnostih. Seveda smo jih 
popeljali tudi po bližnji in širši okolici. Tako smo šli na vodeni ogled Maribora, se povzpeli 
na Pohorje ter jih odpeljali na dve celodnevni ekskurziji (Celje, Rogatec ter Ljubljana 
in Postojnska jama, Predjama). Poudarek je bil na druženju, spoznavanju vsakdanjega 
življenja naših dijakov, širjenju obzorij in poglabljanju strpnosti.

 f oCenA IzMenjAve
Izmenjava je dobro uspela, dijaki so se marsičesa naučili z vključenostjo v pripravo 
in izvedbo programa.

Izmenjave smo se udeležili v času gledališkega festivala FILAS DH v Mahdiji in Sfaxu, saj 
so udeleženci izmenjave sodelovali tudi na festivalu.
Prva dva dneva v Mahdiji smo imeli gledališke delavnice in na koncu predstavili svoje 
skupinsko delo. Tretji dan smo obiskali staro jedro Mahdije, ostale dni pa preživeli v Sfaxu. 
Predstavili smo svojo predstavo Mesto luči, en dan smo bili na otoku Kerkena in na koncu 
je vsak dijak preživel dan s svojim gostiteljem.
Drugega dela izmenjave, sprejema Tunizijcev v Mariboru, zaradi pandemije koronavirusa 
žal nismo uspeli izpeljati. Njihov obisk smo prestavili na šolsko leto 2020–2021.

 f oCenA IzMenjAve
Zelo dobro. 
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 f MentorICA:  
MIRJANA VUDLER

 f čAs IzMenjAve 
Št. doMA: 16. 3.–20. 3. 2020 

V TujInI: 4. 5.–9. 5. 2020

 f Št. udeleženCev 
nAŠI dIjAkI: 19 

TujCI: 19

ŠPANIJA (GIRONA)

V letošnjem šolskem letu smo pripravili vse potrebno za izvedbo prve izmenjave 
s srednjo šolo iz Girone (Katalonije), ki se imenuje »Institut Montilivi«. Žal je bila zaradi 
nastale situacije zaradi koronavirusa realizacija izmenjave odpovedana, sicer pa je bilo 
za izmenjavo praktično vse pripravljeno; gostili bi 19 dijakov v spremstvu dveh profesoric.
Program za obisk Špancev je bil v celoti pripravljen, prav tako načrtovana pot v Španijo. 
Nabavili smo letalske vozovnice in uredili vse potrebne avtobusne transferje. 
Vsi dijaki so imeli svoje zadolžitve, saj so v pripravah na izmenjavo aktivno sodelovali. 
Pripravljali smo se na vodenje po Mariboru, na predstavitev naše regije ter Slovenije, 
in sicer na različnih področjih: geografija, zgodovina, kultura, kulinarika, šport ... 
Prav tako so si dijaki s svojimi partnerji iz Španije že kar nekaj časa dopisovali oz. so bili 
z njimi v kontaktu preko različnih družbenih omrežij in ostalih medijev.
Izmenjavo bomo skušali izpeljati v prihodnjem šolskem letu (z istimi dijaki), če bodo 
razmere to dopuščale.

 f oCenA IzMenjAve
Žal izmenjava v letošnjem šolskem letu ni bila realizirana; sicer le delno z dopisovanjem 
dijakov, pa vendar lahko rečem, da smo bili s pripravami na izmenjavo zelo zadovoljni, saj 
smo s to šolo sodelovali prvič. 

IZMENJAVA S ŠVEDSKO  
(V SLOVENIJI) f MentorjA:  

MATJAŽ VEHOVAR, MATJAŽ ČRČEK

 f Št. srečAnj:  
4 srečanja (priprava) + 8 dni izmenjava 
(od tega 3 dni delo na terenu) 

Št. ur: 8 DNI

 f Št. udeleženCev: 
30 (12 dijakov II. gimnazija + 14 dijakov 
iz Švedske + 4 spremljevalci)

Skupino s Švedske smo gostili od 6. do 9. septembra. 
Program izmenjave je bil razdeljen na dva dela. V Mariboru so se gostje seznanili 
z življenjem in delom tako na šoli in v mestnem okolju kot tudi z bivanjem v slovenskih 
domovih. Sodelovali so pri šolskih in obšolskih aktivnostih ter prebivali na domovih 
gostiteljev. V tem delu je bil program voden (sodelovanje pri pouku, vodenje po Mariboru, 
aktivnosti na šoli izven pouka), prosti čas pa so oblikovali dijaki gostitelji skupaj z gosti. 
Drugi del je bil namenjen delu na terenu; obiskali smo Ljubljano, preživeli dva dneva 
v šotoru v Bohinju in en dan v okoliških planinah. Spoznavali smo Triglavski narodni park 
ter se družili ob taborniških aktivnostih (ogenj, kanu ...). 
Naši dijaki so od začetka sodelovali v pripravi in izvedbi načrta, zato so bili izredno 
motivirani.

 f oCenA uspeŠnostI
Izmenjava je bila ocenjena kot odlična. 
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