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Na II. gimnaziji Maribor že vrsto let izvajamo kakovosten in pester program
obšolskih dejavnosti, ki ga imenujemo DrugaDruga. Prepričani smo namreč,
da lahko gimnazijski program v sedanji obliki le deloma odkriva in razvija talente
dijakov. V današnjem hitro spreminjajočem se svetu ni dovolj, da šola le posreduje
znanje, razvijati mora veščine in prenosljiva znanja, s katerimi bodo lahko dijaki
uspešno opravljali tudi poklice prihodnosti. Program DrugaDruga tako dopolnjuje
in zaokrožuje gimnazijski program. Številni nekdanji drugogimnazijci, ki so danes
na svojih področjih izjemno uspešni, so svoje talente odkrivali in razvijali pri
časopisih, gledališčih, zboru, orkestru, pripravah na tekmovanja iz znanja, krožkih,
klubih in ostalih dejavnostih, ki jih šola v okviru DrugeDruge ponuja. S široko
ponudbo dejavnosti želimo pokriti vsa področja in z njimi razvijati ustvarjalnost,
digitalno pismenost in sposobnost vrednotenja informacij, kritično mišljenje,
solidarnost in sprejemanje drugačnosti, razumevanje družbe in posameznika, znanje
jezikov, skrb za naravo, zdrav odnos do sebe in svojega telesa ter, kar je eden izmed
osrednjih ciljev programa, željo po vseživljenjskem učenju.
Program obšolskih dejavnosti DrugaDruga ima dolgoletno tradicijo in pomembno
prispeva k prepoznavnosti šole v regiji in širše. Izvedba programa je kakovostna
in dobro utečena, zahteva pa precejšnja finančna sredstva in predanost ter
požrtvovalnost učiteljev in zunanjih mentorjev. Vsem, ki pri izvedbi programa
sodelujejo, se iskreno zahvaljujem. Finančna sredstva zagotavljamo s prostovoljnim
prispevkom staršev, prispevki sponzorjev in s sodelovanjem na razpisih. Brez teh
sredstev izvedba programa in vseh dejavnosti, ki jih vključuje, ne bi bila možna,
zato se zahvaljujemo vsem, ki nas pri naših prizadevanjih za razvoj talentov
in ustvarjalnosti mladih podpirate. Še naprej se bomo trudili ohranjati kakovost
svojih dejavnosti in njihovo ponudbo prilagajati potrebam časa, s tem pa želimo
dijake pripraviti na izzive, ki jih čakajo v življenju.
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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 2020/2021 je bilo v projekt prijavljenih 87 izvenšolskih aktivnosti. Pojav
virusa, sprememba načina pouka in zaprtje šol so razlogi, da se nekatere aktivnosti niso
izvedle, nekatere pa so bile okrnjene. Zaradi različnih razlogov (delo na terenu, odpoved
tekmovanj na državnem nivoju, prostovoljsko delo s starejšimi .. ) je odpadlo 21 aktivnosti
in tekmovanj. Ob velikem trudu mentorjev in dijakov pa je bilo večina aktivnosti
izpeljana, čeprav v okrnjenem obsegu in pogosto s pomočjo spletnih orodij. II. gimnazija
je bila kot osrednji prostor za izvajanje izvenšolskih aktivnosti zaprta od oktobra 2020
do marca 2021.
V šolskem letu 2020/2021 smo v projektu DrugaDruga izvajali 65 krožkov in dejavnosti,
teh se je aktivno udeležilo in v njih sodelovalo 1.770 dijakov. 184 notranjih in zunanjih
mentorjev je v vseh aktivnostih opravilo 5.594 ur dodatnega dela z mladimi na 1.458
srečanjih in aktivnostih.
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. Žal so naše najprepoznavnejše aktivnosti (EST, Drug'orkester, Mladinski pevski
zbor, gledališča (Druga scena, Gnosis) zaživele šele v maju in juniju, kar pa zaradi zaključka
šolskega leta zagotovo ni najprimernejši čas.
Programi, projekti in dejavnosti ter njihova uspešnost so obširno predstavljeni v brošuri
Izvenšolske dejavnosti v šolskem letu 2020/2021, ki jo bomo izdali v septembru 2021,
objavljena pa je tudi na šolski spletni strani (www.druga.si).

DEJAVNOSTI
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AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO
f

MentorICA:

f

Št. srečanj: 12
št. ur: 15

f

Št. udeležencev: 27

VESNA VERVEGA

K dejavnosti je bilo prijavljenih 27 članov (vseh aktivnosti se niso mogli vsi udeležiti).
Skupna srečanja, bilo jih je 8, smo zaradi ukrepov zaradi covid-19 pripravljali na daljavo
preko videokonferenc. Ožja ekipa, ki je pripravljala pogovore z evropskima poslancema
in predsednikom države, se je dodatno sestala še 4-krat (ali večkrat).
Pripravljala je vsebino pogovorov, spremljala aktualno dogajanje po Sloveniji in svetu,
se seznanjala z osnovnimi funkcijami evropskih poslancev, predsednika države …
Prav tako smo za vse dijaki pripravili delavnico v dveh delih po 2 šolski uri v izvedbi
Inštituta za politični menedžment v Ljubljani. Udeležili so se je vsi dijaki. Najprej
so poslušali vsebino o političnih sistemih in delovanju parlamenta, v drugem delu
delavnice pa so sami pripravili predlog zakona, argumente za njegovo sprejetje ter
opredelili institucije, na katere bi se lahko v zvezi s tem obrnili.
Vsebine so pripravljali v sodelovanju s člani ambasadorji EU.
Zaradi razglasitve epidemije predvidenih obiskov nismo mogli izpeljati.
Ocena uspešnosti
Delo članov aktivnega državljanstva ocenjujem kot odlično. Vsi štirje dijaki, ki so bili
gonilna sila delovanja dejavnosti (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.
Pogovor s predsednikom države je bil zanje in za šolo zelo pomemben dogodek. Dijaki
so sami pripravili vsebinska izhodišča, moderirali pogovor in se zelo dobro vključevali
v vsebinsko razpravo.
Prav tako so bili zadovoljni s pogovorom z dvema evroposlancema, tj. dr. Milanom
Brglezom in Milanom Zverom.
V naslednjem šolskem letu se bomo priključili delovanju ambasadorjev EU.
f
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ASTRONOMSKI KROŽEK
f

Mentor:

f

Št. srečanj: 5
št. ur: 5

f

Št. udeležencev: 20

MATJAŽ ČRČEK

Astronomski krožek dijakom omogoča, da spoznajo skrivnosti vesolja in zanimivosti
okolja, v katerem živimo. Pri krožku spoznajo, da smo del vesolja in da se skupaj
s planetom gibljemo po njegovi prostranosti. Krožek je kombinacija predavanj ter
praktičnega dela na terenu, kjer izvajamo opazovanje neba. Naučimo se uporabljati
teleskop, spoznamo astrofotografijo, uporabo računalnikov in ostalo programsko opremo.
Sodelujemo tudi z astronomskim društvom Orion Maribor. Dijaki tako dobijo možnost,
da se v krožek včlanijo. Vesolje je že od nekdaj prostor, ki buri domišljijo, in ta pri krožku
pride na plano, saj dijaki spoznajo, da je še veliko neodkritega ter veliko pojavov, ki jih
še ne znamo razložiti.
Ocena uspešnosti
V letošnjem šolskem letu je bilo izvajanje astronomskega krožka zelo oteženo. Na začetku
šolskega leta smo še imeli dve srečanji, nato pa nam je pouk na daljavo to onemogočil.
Tudi ob povratku dijakov v šolo krožka nismo mogli izvajati. Dijaki so bili izmenično v šoli,
prav tako se niso smeli mešati.

f

BIOLOŠKA DELAVNICA
f

MentorICA:

f

Št. srečanj: 3
št. ur: 5

f

HELENA RIHTAR

Št. udeležencev: 14

Pri biološki delavnici učitelji dijakom ponujamo biološke vsebine, ki omogočajo bolj
sproščeno pridobivanje širšega znanja na področju biologije. Delavnice izmenično
izvajamo vsi učitelji biologije na šoli. Z laboratorijskim in eksperimentalnim delom
obravnavamo zanimive in aktualne biološke vsebine. Uporabljamo tudi nadstandardno
opremo, ki se jo pri pouku uporablja manj, ker je pravilno uporabo težje nadzorovati ali ker
tovrstne opreme za izvedbo vaj pri rednem pouku ni dovolj.
Delavnico smo kljub situaciji v šolskem letu 2020/21 nekajkrat uspeli izvesti jeseni,
do zaprtja šol. Izvedli smo vaje iz etologije živali (nevretenčarji) in mikrobiologije, kar
dijake še posebej zanima.
Ocena uspešnosti
Delavnica se vedno izkaže kot zelo uspešna, saj se je udeležujejo dijaki, ki jih to področje
bolj zanima in jim po napornem dnevu obveznega pouka tudi ni težko še podaljšati dneva
na šoli.

f
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f

MentorjA:

f

Št. srečanj: 8
št. ur: 70

f

Št. udeležencev: 20

TONI KLIS, TINA MOJZER

ŠOLSKI ČASOPIS
BOREC

V šolskem letu 2020‒21 je Borec pod uredniško taktirko Vesne Muzek (in v zadnji številki
še Katarine Kolar, ki bo v prihodnjem letu prevzela žezlo urednice), izdal 3 redne številke,
prav tako je v februarju izšla posebna številka: InfoBorec za potrebe informativnega dne
na naši šoli. Za vsako številko je pisalo okoli 20 dijakov – novinarjev od 1. do 4. letnika.
Čeprav smo načrtovali 5 številk, pa v letu, ko je večina pouka potekala na daljavo, obšolske
dejavnosti pa so bile okrnjene, dogodkov, ki bi omogočili 5 številk polnega obsega,
enostavno ni bilo. A že 4 številke kažejo na izjemno ustvarjalnost Borčevih sodelavcev.
Večino srečanj in dogovarjanj smo preselili na splet in videokonference, tudi prispevki
so se zbirali v spletnih oblakih, izvodov pa letos nismo tiskali, ampak smo jih ponudili
bralcem v digitalni obliki, tudi na informativnem dnevu, ki je v celoti potekal v virtualnem
svetu. Čeprav tovrstnega dela nismo bili vajeni, pa je prineslo tudi svojevrstne prednosti
in ugotovitve: sodelovanje v živo je neprecenljivo, a marsikaj je enostavneje izpeljati
v digitalnem svetu. Prav tako letošnje leto verjetno pomeni precejšen premik v smeri
spletnega Borca. Kljub temu bi radi tudi v prihodnjih letih ohranili vsaj nekaj tiskanih
izvodov.
Borec sicer piše o dogajanju na šoli; trudimo se, da bi poročali o prav vseh pomembnejših
dogodkih na šoli. 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 tako
ponujajo tudi povratno informacijo nam učiteljem in snovalcem šolskega dogajanja.
Ocena uspešnosti
Uspešno.

f
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f

f

MentorJI:

ANDREJA MIKLUŠ, ROK HAFNER,
LUCIJA IVANUŠA

DEBATNI KLUB
II. GIMNAZIJE MARIBOR

Št. srečanj:

22 + spletni debatni turnirji

št. ur: 170
f

Št. udeležencev: 15–25

V Debatnem klubu II. gimnazije so se dijaki srečevali enkrat tedensko po 3 ali 4 ure. Pred
turnirji, ki so načeloma enkrat mesečno, so bila srečanja pogostejša in daljša. Vsa srečanja
in vsi turnirji so letos potekali po spletu.
Že od začetka smo navajeni, da izkušenejši debaterji uvajajo mlajše – jim svetujejo pri
pripravah in izvedbi debat. Srečanja sta moderirala in vodila tudi Rok Hafner, ki je trener
naših debaterjev, in občasno Lucija Ivanuša kot sotrenerka in sodnica. Pomagali so tudi
bivši debaterji Ema Žagar, Vid Peršak in Emanuel Krajnc.
Razloge za svojo predanost debati dijaki le s težavo opišejo, večinoma pa pravijo, da je
to življenjski slog. Poleg tega da so po nekaj letih že pravi stari mački v javnem nastopanju
v slovenskem in angleškem jeziku, znajo sprejemati nasprotna mnenja in argumente,
so vešči natančnih metod raziskovanja iz različnih virov in sposobni karseda hitro iskati
nove ideje ter odgovarjati nanje, pri tem pa 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 3 srednješolskih turnirjev na državni ravni, ki so potekali po spletu,
prav tako pa tudi 3 mednarodnih srednješolskih spletnih turnirjev (zagrebški, ljutomerski
in turški turnir).
Ker je naš cilj udeležba na večjih mednarodnih turnirjih, kjer je večja konkurenca in so
debate kakovostnejše in zanimivejše, debatiramo v angleščini, kljub temu pa se zadnja leta
udeležujemo tudi turnirjev v slovenščini.
Ocena uspešnosti
Letošnja debatna sezona je bila z vidika dosežkov zadovoljiva. Pozna se, da srečanja
in turnirji niso potekali v živo ter da so dijaki prenasičeni s spletnimi dejavnostmi. Zato
so le stežka našli motivacijo za udeležbo na srečanjih in turnirjih. Veseli smo, da nam
je kljub vsemu uspelo ohraniti debatno dejavnost pri življenju, in nadejamo se boljših
časov in našega ponovnega snidenja v živo.

f
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DRUG’ORKESTER
f

MentorjA:

f

Št. srečanj: 14
št. ur: 56

f

Št. udeležencev: 38

MIHA PETKOVŠEK, TAMARA ŠIŠKO

Na začetku šolskega leta smo izvedli avdicijo za nove člane ter sestavili program
za novoletni in letni koncert. Zaradi še negotovih in vse slabših razmer zaradi covida-19 pa
z vajami nismo mogli začeti do januarja 2021, ko smo imeli par sekcijskih vaj preko
programa Zoom, a so se izkazale za neučinkovite. Z vajami smo ponovno začeli 7. 5. in jih
imeli vsako soboto do proslave ob dnevu državnosti, ki je bila 23. 6. 2021. Na njej smo
izvedli štiri skladbe ‒ R. Gobec: Pesem o svobodi (z zborom), D. Rupreht: Symphony for the
Imperial, T. Puente: Oye como va, Europe: The Final Countdown.
Ocena uspešnosti
Glede na razmere in čas za pripravo potrebnega programa je projekt uspel zelo dobro.
Zaradi epidemije mu je manjkal edinole skupinski duh, ki smo ga vzgojili prejšnje šolsko
leto. Cilj za naslednje pa je, da se spet vzpostavita dobro vzdušje in občutek pripadnosti,
želimo pa si tudi dobrega in učinkovitega dela.

f

f

MentorICi:

f

Št. srečanj: 15
Št. ur: 20

f

Št. udeležencev:

GORDANA BANJANIN,
ANDREJA KORENJAK

BRALNA ZNAČKA
DRUGA BERE
V oktobru dijake, starše in zaposlene povabimo k branju, ki si ga izberejo sami, v okviru
bralne značke Druga bere. Namen je spodbujanje branja kakovostnih knjig v slovenskem
jeziku ter razmišljanja o prebranem. Ponujen je seznam predlogov za branje iz različnih
časovnih obdobij, geografskih lokacij, literarnih zvrsti in oblik, celo debelina knjig
in likovna oprema omogočata izbiro. Vendar seznam nikakor ne omejuje, pogoj pa je, da se
bere v slovenščini … In zaradi letošnje dolgotrajne zaprtosti ali nedostopnosti splošnih
in drugih knjižnic smo zato gotovo več segali tudi po knjigah z domačih polic.
Verjamem, da smo v tem šolskem letu mnogi prebrali vsaj 4 knjige, a zapisov Izbrano ‒
prebrano o tem, da Druga bere, je na naslov šolske knjižnice, razumljivo, prišlo manj.
Pa vendar, vsaj 100 % več sodelujočih kot lani, in sicer 17 med dijaki in za dobro pest
zaposlenih.
Ocena uspešnosti
Kot je dejal naš pesnik, pomembno je, da beremo, da nas ne bo pobralo.

f
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f

Mentor:

f

Št. srečanj: 10
št. ur: 60

f

Št. udeležencev: 6

DRAGO MEGLIČ

GLEDALIŠČE
DRUGA SCENA

Gledališče Druga scena je septembra 2020 izvedlo štiri ponovitve predstave iz sezone
2019/2020 Antigona (prirejeno po Sofokleju) in tako končalo lansko po premieri prekinjeno
uprizarjanje. Delo je bilo iz znanih razlogov zato kar nekaj časa 'zamrznjeno', ob koncu
šolskega leta 2020/2021 pa je pripravilo še prizor za prireditev ob dnevu državnosti (prav
tako iz Antigone, toda ne v povezavi s priredbo, ki smo jo uprizarjali).
Ocena uspešnosti
Zaradi okoliščin s sezono seveda ne moremo biti zadovoljni, toda zdi se, da smo, zlasti
zaradi odmevnih septembrskih ponovitev, svoj cilj vsaj delno dosegli.

f

DRUGARIJE
f

Mentor:

f

Št. srečanj: 10
št. ur: 50

f

DRAGO MEGLIČ

Št. udeležencev: 6

Dejavnost pod imenom Drugarije je naslednica nekdanje PIAR-agencije in je namenjena
pripravi in vodenju večjih šolskih prireditev. Zaradi posebnih razmer vseh prvotno
načrtovanih aktivnosti nismo izpeljali, uspelo pa nam je izvesti naslednje:
priprava in vodenje spletnega božično-novoletnega koncerta,
priprava in vodenje podelitve ključev II. gimnazije Maribor,
priprava in vodenje prireditve ob dnevu državnosti,
priprava in vodenje slavnostne podelitve maturitetnih spričeval.
Pripravljen je bil tudi že scenarij za občinsko proslavo ob podelitvi nagrad Mestne Občine
Maribor, a je bila nato prireditev iz znanih razlogov odpovedana.
Ocena uspešnosti
Upoštevaje okoliščine je dejavnost dosegla in upravičila svoj namen.

f
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f

Mentorji:

f

Št. srečanj: 122
št. ur: 366 (Maja Pihler Stermecki: 166;

MAJA PIHLER STERMECKI, vodja
programa. Sodelujoči mentorji:
VILJEM BABIČ, MATJAŽ LATIN

ENGLISH STUDENT THEATRE –
MUZIKAL FIGAROVA SVATBA,
SPLETNI MUZIKAL A CHRISTMAS CAROL

Viljem Babič: 120; Matjaž Latin: 80)

f

Št. udeležencev: 65
(40 igralcev in igralk ter 25 tehnikov
in tehnic)
V času od 4. 11. 2019 do 29. 2. 2020 je izvedba aktivnosti potekala po zastavljenih načrtih.
V mesecu novembru smo na odru Amfiteatra II. gimnazije Maribor poleg rednih tedenskih
vaj (petje, igralstvo, ples) pričeli izvajati tudi novi muzikal Figarova svatba, in sicer
v povprečju 4‒6 predstav na mesec. Novi muzikal je bil zelo dobro sprejet tako med
nastopajočimi dijaki kot tudi med publiko (reportaža o muzikalu RTV Maribor:
https://www.facebook.com/TelevizijaMaribor/videos/423544018558709,
fotografije: https://www.druga.si/utrinki/2019/est-figarova-svatba-premiera/1746/).
Do 29. 2. 2020 smo predstavo odigrali 24-krat, nato pa smo bili zaradi ukrepov
ob pandemiji primorani dejavnost prenehati izvajati.
Od oktobra do konca decembra 2020 smo aktivnost prilagodili okoliščinam. Ker igranje
muzikala na odru ni bilo mogoče, smo v mesecu oktobru izvedli delavnice na temo
muzikala Sweet Charity. Cilj delavnic je bil, da dijaki ostanejo v stiku z našo gledališko
aktivnostjo in da ponovno pridejo v igralsko, pevsko in plesno kondicijo ter da se hkrati
seznanijo z muzikalno klasiko Sweet Charity in izjemno koreografsko zapuščino plesalca
in koreografa Boba Fossa.
V mesecu novembru smo zaradi ponovnih zdravstvenih ukrepov delavnice preselili
na splet. Prav tako smo pričeli s spletnimi delavnicami za božični spletni muzikal
A Christmas Carol po znani božični noveli Charelsa Dickensa. V zadnji fazi delavnic smo
dijakom približali tudi tehnično plat snemanja avdio- in videoposnetkov. Nato so se dijaki
doma sami tudi posneli. Posnetke je zbrala mentorica spletnih delavnic, Maja Pihler
Stermecki, in iz materiala napravila štiridelno videomontažo
(1. del: https://youtu.be/m-riXw8yUR0, 2. del: https://youtu.be/elYuPwS9pgs,
3. del: https://youtu.be/mEEO19vzG8A, 4. del: https://youtu.be/dwSC-8gtg98).
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V mesecu maju in juniju 2021 smo lahko ponovno pričeli z obnovitvenimi vajami
za muzikal Figarova svatba, ki bo ponovno na sporedu v šolskem letu 2021.
Ocena uspešnosti
Kljub nekoliko skrajšanemu obsegu dejavnosti zaradi pandemije smo veliko večino
zastavljenih ciljev lahko uresničili. Vse odpadle ure smo nadoknadili s spletnimi srečanji
in z izvedbo spletnega muzikala A Christmas Carol. Tovrstno delo je bilo nekaj novega
za vse nas, dijaki so med drugim spoznali tudi tehnični aspekt snemanja videa in zvoka
in se preizkusili v samostojnem delu. Material za spletni muzikal so morali posneti sami
in z rezultatom smo zelo zadovoljni.
Dokler nam je bilo omogočeno delo na odru, so dijaki v muzikalu Figarova svatba
zelo podrobno spoznavali gledališki žanr ‘muzikal’, ki zajema petje, igralstvo in ples,
na predavanjih in delavnicah strokovnih mentorjev. Pridobili so osnovna znanja iz petja
(solo in zbor), plesa in igre ‒ na rednih vajah, delavnicah in intenzivnih vajah. Ob učenju
scenarija in besedil skladb ter pravilne izgovorjave s pomočjo lektorja so poglabljali
svoje znanje angleškega jezika. Pridobljeno znanje so lahko preizkusili v predstavah pred
publiko. Pri rednih vajah in delovanju v tekoči predstavi so se naučili dela in sodelovanja
v večji skupini, medsebojne komunikacije, kakovostno so preživljali svoj prosti čas ter
z vsakim nastopom v živo pridobivali večjo samozavest. V tem času, čeprav v skrajšanem
obsegu, so si vsekakor pridobili vpogled v naravo in zakulisje tovrstnega umetniškega
poklica.

f
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f

Mentorji:

f

Št. srečanj: 16

GORAZD BERANIČ SENEGAČNIK,
koordinator, vodja. FILM FACTORY
(MIHA, MITJA, MOJCA, PETER).
JURIJ DREVENŠEK

»PAZI, SNEMAMO!« –
FILMSKA ŠOLA II. GIMNAZIJE

(februar–september)

št. ur: 260
f

Št. udeležencev: 25

(naši dijaki, zunanji dijaki, osnovnošolci)

11. sezona filmske šole je letos zopet krmarila med epidemiološkimi omejitvami
in logistično iznajdljivostjo. 1. del je potekal na daljavo in mešano (februar‒april), od maja
smo delali v živo v šoli. Večino prijavljenih predstavljajo drugogimnazijci, posebej veseli
vpis ekipe s Prve gimnazije. Oblikovale so se 4 filmske ekipe in posnele 4 kratke igrane
filme različnih žanrov.
Zaradi epidemioloških ukrepov se je snemanje premaknilo na konec junija – Hostel
Pliskovica na Krasu je gostil filmsko karavano med 18. in 20. 6. Postprodukcija je bila julija,
premiera novih filmov bo 16. 9. 2021 v Amfiteatru.
Ocena uspešnosti
Končna ocena še ni mogoča, ker se bo letošnja izdaja zaključila julija in bo nove filme
ponudila na premieri septembra 2021.

f

FOTO & VIDEO KROŽEK
f

MentorjA:

f

Št. srečanj: 6
št. ur: 52

f

MITJA OSOJNIK, PATRIK REK

Št. udeležencev: 5

Primarna naloga foto & video krožka, ki ima eno najdaljših zgodovin med dejavnostmi
v šoli, je dokumentiranje dogodkov in aktivnosti, ki se izvajajo v okviru šole. Zaradi
pandemije covid-19 je delo velik del leta potekalo na daljavo, prav tako zaradi raznih
omejitev tradicionalna izvedba dogodkov ni bila mogoča. V tem kontekstu je krožek dobil
novo vlogo – prenos dogodkov v živo.
Prenašali smo več dogodkov, ki so vsaj malo razbili monotonost vsakdana med karanteno.
Kadar izvedba dogodka ni bila mogoča, so člani krožka sodelovali pri pripravi, montaži
in predvajanju vnaprej pripravljenih vsebin. Med dogodki v zadnjem letu najbolj izstopa
Kulturni maraton, saj je bil ta v celoti v živo prenašan iz šolskega Amfiteatra.
Ocena uspešnosti
Uspešno smo sodelovali povsod, kjer je bilo mogoče. Zaradi strogih ukrepov je bila močno
okrnjena vloga dijakov, v prihodnje pričakujem milejše ukrepe in večjo angažiranost
dijakov.

f
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f

MentorICA:

f

Št. srečanj:

NATAŠA PREGLAU BORKO

FACEBOOK, INSTAGRAM,
ŠOLSKA SPLETNA STRAN

VSAKODNEVNO UREJANJE

št. ur: ca. 350
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.
INSTAGRAM (2.638 sledilcev na dan 5. 6. 2021) 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 2020 do maja 2021 smo objavili 309 slik/fotografij/memov
in 1017 zgodb (ang. story) (lansko šolsko leto 462).
Naši najuspešnejši objavi 2020/2021
profesor Toni Klis z Berniejem Sandersom (23. 1. 2021) – 827 všečkov
profesor Toni Klis z Berniejem Sandersom (23. 1. 2021) – 3.457 ogledov
FACEBOOK ima 4.638 sledilcev (na dan 5. 6. 2021). Ugotavljam, da dijaki tega omrežja
ne uporabljajo več tako pogosto, saj doseg objav pada.
SPLETNA STRAN je najkoristnejši vir šolskih informacij, trudimo se, da so vsi dogodki
in novice objavljene takoj, prav tako se zavedamo pomembnosti posodabljanja strani, zato
skrbimo tudi za to.

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

f
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DRUGI FOTOKLUB
f

Mentor:

f

Št. srečanj: 5
št. ur: 20

f

Št. udeležencev: 3

MATEVŽ RUDL

Drugi fotoklub fotografsko beleži dogajanje na šoli. To pomeni, da so primarni cilji
dejavnosti kluba fotografiranje, razvijanje fotografij v digitalni temnici in njihovo
objavljanje na šolski spletni strani. Teorijsko podlago fotografije je seveda treba poznati,
zato se pogovarjamo tudi o npr. funkciji zaslonke ali estetskih zakonitostih perspektive.
Žal je bilo letošnje šolsko leto povsem drugačno od običajnih. Celo v primerjavi z lanskim,
ko smo doživeli prvo zaprtje, so bile priložnosti za fotografiranje pičle. Šola je kmalu
po začetku šolskega leta zaprla vrata, pouk je potekal na daljavo, in tudi ko smo se vrnili
na Drugo, so se prireditve dogajale v okrnjeni obliki. Sicer še zmeraj velja, da so tako rekoč
vse prireditve, srečanja in obšolski dogodki slikovno dokumentirani, vendar jih je bilo
v primerjavi s prejšnjimi leti veliko manj. Seveda pa so na šolski spletni strani v Utrinkih
tudi letos fotografsko dokumentirani dogodki, ki so se vendarle dogodili. Tako v utrinkih
vidimo fotografije gledališke predstave skupine Gnosis, tedna, ki so ga dijaki mednarodne
mature preživeli v Domu Miloša Zidanška na Pohorju, fotografije zapoznele predstavitve
filmske produkcije dijakov II. gimnazije, sprejema dijakov olimpijcev pri ravnatelju,
Kulturnega maratona, ki je potekal v živo, čeprav brez v živo prisotnega občinstva,
podelitve šolskih priznanj in podelitev diplom izpita DELF. Žal se tudi letos enako
kot lansko šolsko leto ni bilo festivala Pomlad na Drugi, in zato tudi ne veliko število
dogodkov, ki bi jih spremljali fotografi. Samo želimo si lahko, da se bodo prihodnje leto
ponovno zvrstile vse raznolike šolske in obšolske zgodbe, ki so v preteklih letih omogočile
zadovoljitev želje po fotografiranju in izražanju fotografskega znanja.
Ocena uspešnosti
Dejavnost Drugega fotokluba je glede na okoliščine uspešna. Dogodki, ki so bili kljub
zaprtju vendarle organizirani, so bili fotografirani.

f

II. GIMNAZIJA MARIBOR – Šola, ki odpre vsa vrata

15

GLEDALIŠČE GNOSIS
f

Mentor:

f

Št. srečanj: 20 (v živo); 20 (po Zoomu)
št. ur: 80–100

f

SVIT VURBERŠKI

Št. udeležencev: 10

V jeseni 2020 smo že septembra začeli z bralnimi vajami in jih nato zaradi zaprtja šole
prenesli na Zoom. Začeli smo z novo predstavo Macbeth ter opravili vse bralne vaje,
identifikacije z liki, posebnosti Müllerjevega Macbetha v primerjavi s Shakespearovim,
značilnosti postmodernizma in umeščenost Müllerja v svetovni dramatiki. Ko smo lahko
zopet nadaljevali na šoli (od začetka junija), smo pripravili prva dva prizora za izvedbo
na proslavi ob dnevu državnosti in slovesu ravnatelja. Predstavo smo zreducirali na dva
prizora na odru globine 2,5 m. Nastop je bil (predvsem zaradi izvrstne organizacije) uspešen.
Med aktivnosti je treba še prišteti kratkoročno pripravo kostumov, scene in maske
za nastop.
Ocena uspešnosti
Glede na dejstvo, da bo predstava v Amfiteatru izgledala povsem drugače, je bil nastop
uspeh. Največji uspeh pa je dejstvo, da nam je kljub koronakrizi uspelo ostati skupaj
in zadržati celotno ekipo, tako da bo predstava končana verjetno že v jeseni.

f

FRANCOSKO GLEDALIŠČE
f

MentorICA:

f

Št. srečanj: 5
št. ur: 10

f

Št. udeležencev: 12

MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ

Zaradi pandemije projekta na žalost nismo mogli dokončati. Pripravili smo le krajši skeč
v zahvalo gospodu ravnatelju, ki nas je podpiral od ustanovitve francoske gledališke
skupine leta 2002 do danes.
Ocena uspešnosti
Zelo zadovoljivo.

f
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f

MentorICA:

f

Št. srečanj: 10
št. ur: 20

f

Št. udeležencev: 30

MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ

FRANCOSKI KLUB
DOUCE FRANCE

»DRUGAČNOST IN RAZLIČNOST BOGATITA NAŠ SVET, SPOŠTUJMO DRUG DRUGEGA.«
URBAN VERNIK

Ta slogan nam je ponovno pomagal v tem šolskem letu, ki je bilo prav posebno. Kulturo,
nedostopno od zunaj, smo sprejeli od znotraj, z vstavljenim zaslonom: s filmi, pesmimi
in tudi kuhanjem v tekmovanju zlati makron – na daljavo.
Leto 2020 je bilo leto 9. umetnosti, in sicer stripa. Prva delavnica je bila »odkrivanje«
stripa, ki ga je animirala gospa Anne-Claire Pommier iz Francoskega inštituta v Sloveniji.
Po tej delavnici smo nadaljevali s profesorico Katjo Kovše s I. gimnazije v Celju, ki je
ustvarjalka stripov. Profesorica Kovše nas je naučila o risarskih tehnikah in nam dala
priložnost preizkusiti se v risanju stripov (2. in 3. letnik). Tema, ki smo jo izbrali, je bila
»Moj dan v 2020«.
Na daljavo smo izvedli tudi tradicionalno francosko tekmovanje "Macaron d'or" – Zlati
makron. Žal peciva nismo mogli okusiti. Občudovali smo le fotografije in uživali v opisih.
Zaradi pandemije smo na žalost morali odpovedati dva glavna dogodka leta: "Fête de la
Musique" – Praznik glasbe in "Soirée francophone" ‒ Frankofonski večer. Srčno upamo,
da bomo naslednje leto lahko nadaljevali s svojimi aktivnostmi v živo.
Ocena uspešnosti
Izdali smo album stripov in zelo smo zadovoljni.

f
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f

MentorICA:

f

Št. srečanj: 20
št. ur: 40

f

Št. udeležencev: 20

KARMEN KAUČIČ

FRANCOSKA
BRALNA ZNAČKA
Od oktobra 2020 smo z dijaki (posebej 1., 2. letnik ter 3., 4. letnik) obravnavali knjižice,
predpisane za bralno značko (Le rat de bibliothèque). Bralno značko smo imeli 1-krat
tedensko po 2 uri (do aprila 2021). Dijaki 1. in 2. letnikov so letos brali deli Marie Curie:
Ma grand-mère in Les quatre saisons en fête.
Dijaki 3. in 4. letnikov so brali Les malheurs de Sophie in Le piano de Margot.
Nekateri dijaki so si kupili svoje knjižice, drugi so si jih izposodili v šolski knjižnici.
S pomočjo sodelovanja v Rat de bibliothèque na naši šoli prispevamo tudi k širjenju
nabora knjig v francoščini na šolskih policah v naši knjižnici.
Na 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; to je bilo letos na daljavo in se je izteklo maja 2021.
Tudi letošnjega tekmovanja so se naši dijaki številčno udeležili in bili uspešni.
Čestitamo trem dijakinjam 1. f-razreda (Zali Kacjan, Evi Ravnik in Eli Žagar), ki so glede
na neobičajno šolsko leto, ki ga zaključujemo, dosegle zavidljiv rezultat ‒ 90 % in več.
Ta uspeh še dodatno potrjuje, da smo kljub šolanju na daljavo tako poučevanje kot učenje
francoščine opravili odlično. Iskrene čestitke tudi maturantki Kaji Cassiopeii Kraner
iz 4. f za prvo mesto na 2. stopnji.
Ocena uspešnosti
Bralno značko iz francoščine dijaki zelo dobro sprejemajo in pri njej sodelujejo. Ocenjujem
jo kot zelo uspešno, saj dijake dodatno motivira k branju francoske literature in odkrivanju
francoske ter frankofonske kulture.

f

»

Francoska bralna značka mi je bila zelo všeč, saj je branje pri učenju tujega jezika izjemno pomembno in zdi se mi, da si preko branja knjig v francoščini širim besedni zaklad in dobivam boljši občutek
za jezik. Prav tako sta bili knjigi, izbrani za bralno značko, zanimivi in povezani s francosko kulturo,
poznavanje te pri učenju tujega jezika pa je še dodatna motivacija. – ELA ŽAGAR, 1. F
Letos sem prvič sodelovala na francoski bralni znački in bilo mi je zelo všeč. Izbrani knjigi sta
bili zanimivi in naučila sem se veliko novega o Franciji in francoski kulturi. Ob branju knjig v
francoskem jeziku sem si pomagala s francosko-slovenskim slovarjem in se tako naučila kar nekaj
novih besed. Mislim, da je branje knjig v tujih jezikih dobro učenje in spoznavanje novega tujega jezika. – ZALA KACJAN, 1. F
Udeležba tekmovanja iz francoske bralne značke je bila zame odlična priložnost sočasnega učenja
francoskega jezika in širjenja splošnega znanja o raznoliki francoski kulturi. Praktična uporaba jezika na tak način je ključ do znanja. – EVA RAVNIK, 1. F

»
»
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LIKOVNA DELAVNICA
f

MentorICA:

f

Št. srečanj: 35
št. ur: 70

f

Št. udeležencev: 19

NATALIJA ROJC ČRNČEC

V likovni delavnici so se dijaki srečevali s praktičnim delom z različnimi likovnimi
materiali in orodji ter različnimi likovnimi pristopi s poudarkom na sodobnih likovnih
praksah. V procesu ustvarjanja so kot posamezniki doživljali, razumeli in vrednotili
likovni svet in iskali načine novih, izvirnih pristopov likovnega izražanja. Svoja dela
so predstavili v šolskih in drugih razstaviščih. V letošnjem letu je bilo naše delo večinoma
preseljeno v virtualni svet. Ob skupnih likovnih nalogah, ki smo jih izvajali vsak v svojem
domu, smo skušali razvijati tudi svoje likovne svetove.
Ocena uspešnosti
Program ocenjujem kot uspešen, želimo pa si skupnega dela v šoli.

f

f

MentorjA:

f

Št. srečanj: 40 (28 na daljavo)
št. ur: 120

f

Št. udeležencev: 57

VILJEM BABIČ, mentor,
MATIC LORBEK, korepetitor in asistent

(dekliška in mešana zasedba)

MLADINSKI PEVSKI ZBOR
II. GIMNAZIJE MARIBOR

Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor je v šolskem letu 2020/21 zaradi epidemije
sezono izpeljal okrnjeno. Vaje so potekale na daljavo, novoletni koncert smo posneli
in skladbe zmontirali. Nastopila sta oba sestava – dekliška zasedba in mešana zasedba.
Število pevcev se je na vsaki vaji na daljavo zmanjševalo, ob ponovnem pouku v živo,
seveda v hibridni verziji, smo tudi pričeli z vajami v manjših skupinah. Tako smo lahko
pripravili program za osrednjo prireditev ob državnem prazniku, ki je bila 23. junija 2021
pred našo gimnazijo.
Ocena uspešnosti
Kljub epidemiji nam je uspelo peljati vaje na daljavo in ohraniti jedro našega zbora, še več,
za konec smo pripravili odličen nastop na osrednji prireditvi ob državnem prazniku.

f
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LITERARNA DELAVNICA
f

MentorICA: NINA MEDVED

f

Št. srečanj: 28 srečanj po 2 šolski uri;
dopisno individualno delo z dijakinjo;
dopisno načrtovanje predstavitve zbornika
in drugih sodelovanj dijakinj na natečajih
in javnih dogodkih
ŠT. UR: 60 (56 pedagoških ur (45') in 118
ur za priprave, organizacijo, koordinacijo
in izvedbo aktivnosti delavnice (60'))

f

Št. udeležencev: 30
Srečevanja literatinj so potekala skorajda nemoteno, a v prilagojeni, spletni obliki. Prvi
in zadnji dve srečanji v živo sta potekali v naši ljubi učilnici 2-L-1, srečanja vmes pa v
udobju naših spalnic, od koder smo nemara še živahneje diskutirale o knjigah, analizirale
pesmi, zgodbe, prizore, ki so prihajali pred nas v obliki odlomkov iz del slovenske
in svetovne zakladnice, kadar je navdih dobro služil, pa smo ustvarile tudi svoje literarne
odzive na prebrano.
Za šolski Prešernov natečaj so literatinje samostojno izbrale in uredile svoja avtorska
besedila, najvišje uvrstitve na literarnem področju pa so pripadle ravno njim.
Brina Podgajski Kampuš je postala zmagovalka natečaja Župančičeva frulica 2021. Njeni
haikuji, skupaj s haikuji Amadeje Rek in Maše Drevenšek, so bili nagrajeni na natečaju
Gimnazije Vič, v zbornik pa so uvrstili še haikuje Alje Pušič in Ane Plajnšek. Pesmi
Nuše Ornik in Alje Pušič sta se uvrstili v izbor nominiranih pesnic natečaja Ali govoriš
emojščino?, Alja tudi med nominiranke natečaja Mala Veronika. Doroteja, Amadeja, Brina
in Mila Kodrič Cizerl so bile selekcionirane še za sodelovanje na Pesniški olimpijadi 2021
(JSKD).
Cvetober najboljših besedil je pomladi izšel v literarnem zborniku Skozi parket bodo
zrasle cvetlice, ki je zbral celoletno delo 13 literarno nadarjenih mladih avtoric, ključno
ga dopolnjujejo tudi dijaške ilustracije v mešani tehniki. Izbor besedil je pripravila
mentorica skupine Nina Medved. Literarni večer z branjem iz novega zbornika je potekal
v torek, 15. junija, v sklopu programa festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru.
Ocena uspešnosti
Delo delavnice ocenjujem kot zelo uspešno. Nekateri mladi glasovi so v enem letu doživeli
pomemben preskok v dojemanju in zmožnosti ustvarjanja zdaj že kakovostne poezije.
Njihove edinstvene podobe in jezik vse bolj prepoznavajo in cenijo tudi strokovne komisije
in mentorji izven šolskih okvirov. Poleg tega pri vseh aktivnih članicah prepoznavam
pomemben napredek v sposobnosti poglobljenega vstopa v literarna besedila, vse večje
veselje ob tovrstnem udejstvovanju v literaturi in se skupaj z njimi veselim mnogih
uspelih avtorskih literarnih besedil.
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f

MentorICA:

f

Št. srečanj: 6
št. ur: 19

f

Št. udeležencev: 23

ANA POŽGAN

MATEMATIČNI KROŽEK ZA 1. in 2. LETNIK,
INTEGRAL KUP 2020, Valjevo

V tem šolskem letu se je v krožek za 1. letnik vpisalo 15 dijakov, imeli pa smo samo
3 srečanja v živo, saj se je potem pouk spet izvajal na daljavo. Krožek za 2. letnik naj bi se
začel novembra, vendar se letos ni izvajal.
Pomisleki o izvajanju matematičnih krožkov na daljavo:
Pri dijakih, ki jih poučujem, sem spoznala, da so mladi odločno preveč pred računalniškimi
zasloni ‒ najprej pri spletnem rednem pouku, potem pri delanju domačih nalog,
raziskovanj ipd. Krožek na daljavo bi dodal še več ur dela za računalnikom. Po vrnitvi
v šolo krožka ni bilo mogoče izvajati zaradi vzdrževanja t. i. mehurčkov.
Ravnatelj je želel, da se odzovemo vabilu Gimnazije Valjevo, zato smo letos prvič
sodelovali na mednarodnem ekipnem tekmovanju Integral Kup 2020. Tekmovanje
je potekalo po spletu, sodelovali sta dve ekipi II. gimnazije Maribor. Vsako ekipo sta
sestavljala dva dijaka drugih letnikov in dva dijaka prvih letnikov. Ekipnih dosežkov
ni bilo, vidnejši rezultat je dosegel le Matic Pogorelec iz 1. e, ki je osvojil bronasto medaljo
in bil nato nagrajen še z brezplačnim obiskom Zimske škole mladih matematičara Srbije
(med božično-novoletnimi počitnicami).
Ocena uspešnosti
Menim, da je o oceni uspešnosti krožka v tej situaciji težko govoriti. Vsekakor se je
na rezultatih matematičnih tekmovanj pokazalo, da dijaki v običajnem šolskem letu, ko se
krožki dosledno izvajajo, dosegajo boljše rezultate.
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f

Mentorji:

f

Št. srečanj: 20
št. ur: 40

f

Št. udeležencev: 15

DAVID GAJSER (vodja),
ANA POŽGAN, JELKA HEDŽET

MATEMATIČNI KROŽEK
ZA 3. in 4. LETNIK

Krožek je letos potekal bistveno drugače kot prejšnja leta ‒ rednih srečanj ni bilo.
Novembra smo na daljavo izpeljali Dürerjevo tekmovanje, januarja pa organizirali
cikel petih predavanj Matematika s kavča, v katerih so dijaki prevzeli pomembne vloge
moderatorjev. Pred šolskim in državnim tekmovanjem iz matematike smo na daljavo
vadili naloge iz prejšnjih let, po tekmovanju pa smo na srečanju obravnavali rešitve naših
tekmovalcev.
Ocena uspešnosti
Krožek je bil delno uspešen. Čeprav bi redna srečanja gotovo omogočila še boljše rezultate,
smo ob delu na daljavo in večjih obremenitvah tako mentorjev kot dijakov uspeli šolskemu
letu dodati tudi dodatne matematične vsebine.

f

f

Mentor:

f

Št. srečanj: 10
št. ur: 30

f

Št. udeležencev: 15

MITJA OSOJNIK

PROGRAMERSKI KROŽEK BANDA
Programerski krožek, ki ga imenujemo kar Banda, se izvaja v dveh tematskih sklopih
in potekata v ločenih terminih. Prvi sklop zajema učenje programiranja in priprave
na tekmovanja iz programiranja, drugi sklop pa delo z mikrokrmilniki Arduino.
Zaradi epidemioloških razmer v tem šolskem letu klasično delo ni bilo možno. Ker
programiranje mikrokrmilnikov zahteva fizično prisotnost, smo bili po nekaj uvodnih
srečanjih primorani ta del krožka odpovedati.
Tudi pri programiranju ni šlo brez zapletov. Začeli smo v šoli in začetnike naučili
osnov, vendar se je žal izkazalo, da za kakovostno delo na daljavo usvojenega znanja
ni bilo dovolj. Zato dela z začetno skupino nismo nadaljevali, smo pa izvajali priprave
na tekmovanja. Izvedli smo šolsko tekmovanje ACM, dijaki so na daljavo pisali šolsko
tekmovanje ZOTKS in se na daljavo udeležili državnih tekmovanj ACM in ZOTKS.
Na državnih tekmovanjih so dijaki dosegli dve zlati in šest srebrnih priznanj. Lan
Sevčnikar in Matija Likar sta se uvrstila v državno ekipo na mednarodni računalniški
olimpijadi, Matija pa je osvojil srebrno odličje.
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f

MentorIci:

f

Št. srečanj: 20
št. ur: 35

f

Št. udeležencev: 10

DARJA KRAVANJA, BARBARA BEDENIK

MLADINSKI PARLAMENT ZA
ALPSKO KONVENCIJO (YPAC)

Od 23. do 26. 3. 2021 je potekal 15. Mladinski parlament za Alpsko konvencijo (YPAC).
Dogodek povezuje 10 srednjih šol iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Italije, Švice,
Liechtensteina in Francije. Letošnja organizatorka je bila švicarska gimnazija
Kantonsschule Trogen. Zaradi izrednih razmer ob pandemiji je bil dogodek prestavljen
na splet. Organizatorji so pripravili virtualni mladinski parlament YPAC, v katerem je 70
delegatov razpravljalo o otrokovih pravicah v alpski regiji. V štirih komitejih so pripravili
resolucije, ki so se vezale na teme: osebni razvoj in izobraževanje, zdravje in dobro počutje,
pravica do svobode in politična participacija ter integracija in migracije. O predlaganih
resolucijah so 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 YPAC se predstavi preko spleta
(spletna stran https://ypac.eu/ypac-2021-trogen.html), Instagrama, FB in časopisa »Flaying
facts«.
Naša delegacija desetih dijakov se je zagnano pripravljala na izbrane teme celo šolsko leto,
ob tem pa uresničevala cilje, ki si jih je zadala v preteklem letu. Sprejete resolucije smo 13.
5. 2021 skupaj s kamniško delegacijo predstavili predsedniku DZ Igorju Zorčiču.
Ocena uspešnosti
Ocenjujemo, da so bili dijaki naše šole, ki so na Mladinskem parlamentu za Alpsko
konvencijo zastopali Slovenijo, na izbrane teme dobro pripravljeni. Delo so jemali z vso
resnostjo in odgovornostjo ter opravili vse zadane naloge. Tako so delegati II. gimnazije
uresničevali poslanstvo Mladinskega parlamenta YPAC.
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POP & ROCK ZGODBE
f

f

Mentorji:

GORAZD BERANIČ SENEGAČNIK,
MITJA OSOJNIK, MATEVŽ RUDL

Št. srečanj:

8 (4 na daljavo, 3 v živo, izvedba v živo)

št. ur: 46
f

Št. udeležencev: 40

Od načrtovanih 3 dejavnosti smo izvedli samo eno, a najpomembnejšo ‒ Kulturni
maraton. Glasbeni večer in Droogstock sta odpadla zaradi prepovedi organiziranja javnih
prireditev/druženj zaradi pandemije.
Kulturni maraton se je zgodil v živo iz Amfiteatra 23. aprila 2021. Ker ni bilo občinstva,
se je dogodek sočasno prenašal v živo po spletu. Dogodek je dostopen na naslovu:
https://www.youtube.com/watch?v=tXPnuEIyzjg&t=1242s
Pripravili smo pester program, ki je vseboval dijaško ustvarjalnost na različnih področjih,
in vključil glasbenega gosta, kar je stara tradicija maratonov. Program se je odvrtel
v dobrih 3 urah in ponudil preplet videa, glasbe, govornih točk, gledališča in kabareta.
Celotna produkcija (zvok, oder, scena, lučke, snemanje, prenos v živo, scenarij, povezovanje)
je bila delo II. gimnazije – tehnike EST, videokrožka, nastopajočih dijakov, povezovalcev,
koordinatorja. Edini »zunanji« gost je bil Emkej s skupino Muzičari.
Ocena uspešnosti
Izjemno intenzivna izkušnja: posebne razmere, posebna volja, vztrajnost in iznajdljivost.
Čeprav žalostno za tiste, ki smo bili v dvorani kot nujno tehnično osebje, ogled posnetka
pokaže, kako dobra, čustveno nasičena dogodivščina nam je uspela. Neprecenljivo –
zagotovo smo bili prva in edina tovrstna produkcija pri nas v tem času, ko je »svetil«
še rdeči semafor.

f
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PREŠERNOV NATEČAJ
f

Mentorji:

f

Št. srečanj: 40
št. ur: 210

f

Št. udeležencev: ca. 40

MAJA SAVORGNANI, vodja. TINA MOJZER
(organizatorica proslave), DRAGO MEGLIČ,
NATAŠA PREGLAU BORKO, BORIS
SVETEL (literatura); NATALIJA ROJC
ČRNČEC, PETRA ČEH (likovno področje);
VILJEM PODGORŠEK, MARJAN ŠENICA
(fotografija); VILJEM BABIČ (glasba);
GORAZD BERANIČ SENEGAČNIK (film)

Letošnje leto je pač posebno in takšen je bil tudi Prešernov natečaj, saj smo ga prvič
v njegovi zgodovini morali izvesti na daljavo. Dijake smo povabili k sodelovanju
z zloveščimi besedami Borisa A. Novaka »Hitrost razpadanja sveta je strašna« in jih
spodbudili, da s svojim ustvarjanjem na literarnem, likovnem, fotografskem, glasbenem
ali filmskem področju v umetnosti najdejo pribežališče pred norostmi vsakdana in za hip
ustavijo strašni občutek razpadanja. Kljub novim zahtevam (elektronska oddaja izdelkov,
ki pomeni tudi njihovo pretvorbo v ustrezno e-obliko) nas je razveselil množičen odziv, ki je
potrdil, da je odločitev za vztrajanje pri razpisu pravilna.
Oddane prispevke smo pregledali člani komisij in določili nagrajence. Oznanili smo jih
v petek, 5. februarja, in jim na daljavo čestitali, priznanja ter nagrade pa so dijaki dobili
ob vrnitvi v šolo. Razglasitev je spremljal zanimiv program, ki je nastal pod vodstvom Tine
Mojzer, del tega pa so bili tudi kratki filmi dijakov – nagrajencev.
Ocena uspešnosti
Program ima že večletno tradicijo in je zastavljen zelo kakovostno, 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,
kar nas razveseljuje in motivira za nadaljnje delo.

f

II. GIMNAZIJA MARIBOR – Šola, ki odpre vsa vrata

25

f

MentorICi:

f

Št. srečanj: 12
št. ur: 35

f

Št. udeležencev: 75

BARBARA BEDENIK, BARBARA KOVŠE

PROSTOVOLJSTVO NA II. GIMNAZIJI –
DRUGA DRUGIM

II. gimnazija Maribor sodeluje s približno 20 organizacijami, v katerih so drugogimnazijci
prostovoljci. Vse naštete organizacije imajo mentorje za mladinske prostovoljce, in sicer:
f domovi starostnikov (Dom Danice Vogrinec, Dom starejših občanov Tezno, Dom
pod gorco),
f mladinski domovi in centri (Mladinski dom Maribor, Vzgojni dom Slivnica,
Mladinski center Infopeka, Zveza prijateljev mladine, Dijaški dom Maribor, PIKA),
f predšolski oddelki s prilagojenim programom,
f osnovne šole: OŠ Gustava Šiliha, OŠ Tabor I, OŠ Franceta Prešerna, OŠ Angela
Besednjaka, OŠ bratov Polančič …,
f Rdeči križ Slovenije, Materinski dom Maribor, Slovenska filantropija,
f Greenpeace v Sloveniji, zavetišče za zapuščene živali.
Po dogovoru sodelujemo tudi s pomoči potrebnimi posamezniki.
NAČINI DELA

V začetku šolskega leta smo pripravili predstavitvena srečanja v razredih 1. in 2. letnikov.
Dijaki so se prijavili v različne prostovoljske organizacije, vendar je bilo delo prekinjeno.
Izpeljani akciji:
f ob tednu otroka (5. 10–13. 10. 2020) smo izpeljali akcijo zbiranja igrač, šolskih
potrebščin in knjig za otroke,
f za Zavod Afriška vas smo pomagali vzpostaviti učilnico.
Ocena uspešnosti
Zaradi pandemije prostovoljskih dejavnosti nismo mogli izpeljati.

f
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f

Mentor:

f

Št. srečanj: 9 – aktivnosti so bile

MIRKO PEŠEC

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
(brez videa in programiranja)

zaradi pandemije covid-19 omejene; delo
tudi na daljavo

št. ur: 26
f

Št. udeležencev: 11

Dve temi sta še posebej zanimivi za dijake in vsako leto uspem nekaj dijakov navdušiti
za projektno (skupinsko) delo. Ker je bilo sodelovanje do sedaj vedno odlično, so tudi
izdelki nad pričakovanji.
Minecraft je okolje, ki omogoča skupinsko in kreativno delo in je odlična osnova,
da spoznamo še druge aplikacije, brez katerih bi bilo sodelovanje v takšni obliki skoraj
nemogoče. Za vodenje projekta dijakom predlagam aplikaciji Trello ali Asana. Letos
pa smo se dobivali tudi preko aplikacije Google Meet. Kljub omejitvam je bilo opravljeno
res velikansko delo (v projekt je bilo vloženega veliko časa in dela). V Minecraftu je prikazan
Glavni trg. Veliko smo si pomagali tudi z Google zemljevidi (mere, slike …). Izdelek je viden
na naslovu: https:// bit.ly/3xIHvEp.
Tudi Hyperlapse je tema, ki je zelo privlačna in za katero velja vse, kar sem opisal že za
Minecraft. Tudi pri tej temi je priporočljivo skupinsko delo, ker je naloga za posameznika
sicer preobširna (odvisno od zastavljenih ciljev). Eden od ciljev pri tej nalogi je bil, da se
naučimo narediti projekt in voditi dokumentacijo za nalogo. Izdelek je dosegljiv na strani
https://bit.ly/35Ok6FI.
Ocena uspešnosti
Ker smo z delom na daljavi pričeli še takrat, ko smo bili v šoli, večjih težav pri izvedbi
projekta nismo imeli. Zaradi omejitev smo bili prisiljeni poiskati drugačne rešitve
za določene probleme (dimenzije Glavnega trga …), kar se je izkazalo za koristno. Projekt
je lahko uspel tudi zato, ker gre za opravila, ki jih lahko opravi posameznik takrat, ko je
za delo najbolj motiviran. Pomembne so izkušnje (načrtovanje problemov, projektno delo,
komunikacija v skupini …). Pika na »i« pa je zadovoljstvo celotne ekipe.
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SPLETNI ČASOPIS
f

Mentorji:

f

Št. srečanj: /
št. ur: 120

f

Št. udeležencev: 3

KARMEN KAUČIČ (mentor),
MAJA SAVORGNANI (lektorica),
DRUGAOBLIKA (oblikovalec)

Zaradi šole na daljavo smo letos do julija 2021 izdali le eno dvojno številko Spletnega
časopisa II. gimnazije, v katerem starše drugogimnazijcev, osnovne in srednje šole
iz Maribora in okolice ter širšo javnost obveščamo o dogajanju na II. gimnaziji.
Prejemnikov, ki jim pošiljamo časopis, je vsako leto več; okrog 3000.
Avtorji prispevkov so večinoma drugogimnazijci, ki poročajo, komentirajo, povzemajo
s svojega gledišča 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.
Zahvaljujemo se tudi vsem sponzorjem, o katerih lahko berete tudi v našem spletnem
časopisu.
Ocena uspešnosti
Projekt Spletni časopis ocenjujem kot odličen, saj imamo vedno več naslovnikov, ki jim
mesečno pošiljamo časopis, in veliko pozitivnih odmevov naših bralcev.

f

BORCI IN TIGRICE
f

Mentorji:

f

Št. srečanj: : 84 (borci), 90 (tigrice)
št. ur: 168 (borci), 180 (tigrice)

f

Št. udeležencev: 42

SIMONA KRAJNC, vodja programa,
KATARINA CAFNIK, MATEJ TRILAR

Borci in Tigrice so v tem šolskem letu izvajali redno vadbo trikrat na teden in se
pripravljali na različne nastope in tekmovanja, vendar pa zaradi koronavirusa teh ni bilo.
Prav tako ni bilo vadbe med 15. 10. 2020 in 1. 2. 2021. Od 1. 2. 2021 so treningi spet potekali
normalno in trenutno se obe skupini pripravljata na državno prvenstvo, sodelovali pa sta
tudi na proslavi ob dnevu državnosti 23. 6. 2021.
Ocena uspešnosti
Uspešno leto ne glede na okrnjeno delovanje obeh skupin.
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f

Mentorji:

f

Št. srečanj: 55
Št. ur: 160

f

Št. udeležencev: 48

SAŠA MIKIĆ, MATEJA KRUMPAK,
VESNA VERVEGA

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 48 dijakov. V okviru tega programa je tudi tekmovanje v poznavanju
EU – Evrošola.
Tekmovanje je bilo v letošnjem šolskem letu zaradi velikega števila sodelujočih šol
(sodelovalo je 72 šol) zastavljeno drugače kot pretekla leta. Evropska hiša in Inštitut
za politični management, ki tekmovanje organizirata, sta združili dva programa, in sicer
Evrošolo in Šolo ambasadorko Evropskega parlamenta.
V okviru projekta so izvedli 15 interaktivnih delavnic, predavanj s pomočjo Univerze
v Ljubljani, Instituta za politični management iz Ljubljane, Hiše EU in v lastni organizaciji.
V vseh delavnicah, predavanjih in različnih akcijah je sodelovalo 499 dijakov.
Ob dnevu Evrope smo izdali ponatis knjige Pravljice in pripovedi držav evropske unije in z
dijaki, ambasadorji EP, pripravili knjigo Specialitete kuhinj držav evropske unije. Dijaki
so sami našli recepte in jedi, jih pripravili doma, v domači kuhinji, in prispevali recepte ter
fotografije.
V tem šolskem letu smo pripravili tudi spletno stran Šole ambasadorke EP z vsemi
najpomembnejšimi podatki o EU in FB-stran, na kateri objavljamo značilnosti
in zanimivosti iz držav EU. Na spletni strani najdete tudi več kot 40 poučnih filmov,
ki lahko pomagajo pri prepoznavanju delovanja EU.
Ocena uspešnosti
Med 72 sodelujočimi srednjimi šolami je 49 šol je doseglo naziv Šole ambasadorke
Evropskega parlamenta.
Ocenjevalna komisija je II. gimnaziji Maribor in Gimnaziji Nova Gorica podelila naziv
najšole Evropskega parlamenta za šolsko leto 2020/2021.
Obe šoli sta osvojili vse možne točke.
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TEČAJ KITAJŠČINE
f

f

MentorIci:

MOJCA SELJAK (VODJA PROGRAMA),
JIANG XINRAN

Št. srečanj:

35 (začetni tečaj), 33 (nadaljevalni tečaj)

št. ur:

70 (začetni tečaj), 66 (nadaljevalni tečaj)

f

Št. udeležencev:

11 (začetni tečaj), 7 (nadaljevalni tečaj)

Tečaj kitajščine poteka v okviru projekta Konfucijeve učilnice Maribor, ki ga omogoča
Hanban, kitajski državni urad za poučevanje kitajščine kot tujega jezika. Vsako šolsko leto
je možen vpis tako v začetni kot tudi v nadaljevalni tečaj, ki ju vodita kitajska učiteljica
in slovenska sinologinja. Zaradi posebnosti izgovorjave kitajskega jezika kitajska učiteljica
snov podaja v kitajskem jeziku, medtem ko slovenska sinologinja poskrbi za prevod
povedanega in dodatno razlago slovnice. Poleg učenja kitajskega jezika in pisave tečaji
prav tako omogočajo spoznavanje bogate kitajske kulture, njene zgodovine ter kitajske
umetnosti. Dijaki 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.
Ocena uspešnosti
Uspešno.
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MentorICA:
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Št. srečanj: 40
št. ur: 45

f

Št. udeležencev: 30

MIRJANA VUDLER

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE
ZA ŠPANSKO BRALNO ZNAČKO

(16 osnovna raven + 14 višja raven)

Na II. gimnaziji je marca potekalo tekmovanje za bralno značko iz španščine,
poimenovano El Ratón de la Biblioteca. Tekmovanje je namenjeno vsem dijakom, ki se
želijo preizkusiti v branju knjig v španščini in tako poglobiti svoje znanje španskega jezika.
Za vsako stopnjo sta vsako šolsko leto predpisani dve knjigi, ki sta prilagojeni različnemu
znanju jezika. Gre torej za posebno adaptacijo književnih del, ki je osredotočena
na poznavanje jezika po posameznih stopnjah znanja. Za prvi in drugi letnik sta bila letos
predpisana romana »La perla azul« in »Rinconete y Cortadillo«, za tretji in četrti letnik pa
»El conde Lucanor« in »El secreto de los Moáis«.
Cilji in namen sodelovanja pri španski bralni znački so predvsem širjenje in poglabljanje
znanja španščine, spoznavanje književnosti špansko govorečih narodov v izvirniku,
zvišati priljubljenost branja v španskem jeziku, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja
s področja tujega jezika, privzgojiti mladim pozitiven odnos do knjige ter pri njih vzbuditi
voljo do branja 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 deli
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 ...
Ocena uspešnosti
Preizkusa za špansko bralno značko se je udeležilo 12 dijakov prvih, drugih, tretjih
in četrtih letnikov. Tri dijakinje so prejele zlato priznanje.
Veliko je tudi dijakov, ki so predpisane knjige prebrali, vendar se iz različnih razlogov
končnega preizkusa niso udeležili ali pa so se preizkusili le v znanju iz enega predpisanega
dela.
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MentorICA:
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Št. srečanj: /
št. ur: 50

f

Št. udeležencev: 13

TINA MOJZER

ŽIVETI SKUPAJ –
PREMAGOVANJE KULTURNIH RAZDALJ

Sodelovanje z domačini ob jezeru Bunyonyi v Ugandi ima nekajletno tradicijo. Projekt
se je na šoli začel razvijati leta 2018 pod naslovom Never Lose Your Soul in je bil izpeljan
v okviru programa Erasmus+. V Ugandi so se stkale trdne prijateljske vezi, zato se je
projekt nadaljeval, le drugo ime je dobil. Pri zasnovi akcijskega načrta v šolskem letu
2019/2020 smo bili osredotočeni na vzpostavitev osnov za trajnostno naravnan turizem
na otočju Bunyonyi, ki bi bil obogaten z elementi podjetništva in učenja v največji
učilnici – v naravi. Na potovanje smo bili dobro pripravljeni, vendar nam je pandemija
koronavirusa načrte prekrižala. Cilj letošnjega šolskega leta je bil obdržati izbrano
ekipo sodelovalno povezano in pripravljeno na novo priložnost za potovanje. Da pa
bi medkulturno ostali povezani tudi s prebivalci ob jezeru, smo si zamislili sodelovanje,
ki lahko poteka tudi na daljavo. Zbrali smo 20 ugandskih ljudskih pravljic, jih prevedli
v slovenščino in ilustrirali. Ob pridobljenem literarnem gradivu smo razmišljali
o etnološkem zgodbenem izročilu in ga primerjali s slovenskim. Ko bodo možnosti
za potovanje ponovno odprte, bomo likovno in zvočno opremljeno knjigo izdali in jo
odnesli s seboj v Afriko. Predlagali bomo, da knjige z zgoščenko ne uporabljajo samo
v šoli, s katero sodelujemo, ampak tudi kot promocijski material, ki spodbuja razmišljanje
o njihovi identiteti. Za naše dijake in ugandske otroke je to priložnost za razvijanje
medkulturnih kompetenc, hkrati pa nas je literatura še tesneje povezala z njihovo kulturo.
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Št. srečanj: 0
št. ur: 30

f

Št. udeležencev: 51

JASNICA BOBIČIĆ

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE
ZA 2. LETNIKE

Zaradi zanimanja dijakom 2. letnikov ponujamo možnost tekmovanja v znanju
angleščine. Preverjamo bralno razumevanje, poznavanje in rabo jezika na ravneh B2/C1.
Dijaki so zelo uspešni in z veseljem sodelujejo. Žal je bilo letos nekaj manj prijav. Dijakom
pri pripravah svetujejo njihovi učitelji in učiteljice angleščine. Letošnje tekmovanje
je potekalo na daljavo in smo ga pripravili in izvedli učitelji angleščine. Dijaki so bili
na tekmovanju razdeljeni v 3 skupine, vsako je nadzoroval 1 učitelj. Pisali so v okolju exam.
net.
Šolsko tekmovanje nam omogoča pravičen izbor tekmovalcev za udeležbo
na mednarodnem tekmovanju »Best in English«, ki tudi poteka na daljavo. Žal so zaradi
covida-19 tudi to tekmovanje letos prestavili na november 2021.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Izbrali smo 34 najboljših dijakov, ki bodo novembra 2021 tekmovali na mednarodnem
tekmovanju »Best in English«.
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MentorICA:
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Št. srečanj: 6
št. ur: 21

f

Št. udeležencev:

KLAVDIJA KREMPL SLANA

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE ZA 3. LETNIKE
ŠOLSKO, REGIJSKO, DRŽAVNO

45 (šolsko), 10 (regijsko), 3 (državno)

V okviru aktivnosti, ki jih vsako leto načrtujemo in izvedemo profesorji angleščine,
pripravimo in izvedemo šolsko tekmovanje za dijake 3. letnikov, tega se je v letošnjem
šolskem letu udeležilo 45 dijakov, ter tako naredimo izbor za regijsko tekmovanje.
Letošnje šolsko tekmovanje je potekalo preko spleta in preverjalo znanje iz bralnega
razumevanja, poznavanja in rabe jezika ter splošnega znanja anglosaške kulture. Regijsko
tekmovanje, ki pokriva celotno podravsko regijo, sedaj že vrsto let organiziramo na II.
gimnaziji Maribor v sodelovanju z organizacijo IATEFL, Zvezo učiteljev angleščine
Slovenije. Letos se ga je udeležilo 10 naših dijakov. Vendar je tudi to letos zaradi pandemije
koronavirusa potekalo deloma v šoli, deloma na daljavo preko spleta. Dijaki z dovolj
dobrimi rezultati se nato udeležijo še državnega tekmovanja, ki je letos izjemoma
prav tako potekalo preko preko spleta, udeležili so se ga 3 dijaki. Regijsko tekmovanje
je preverjalo bralno razumevanje in besedišče, poznavanje in rabo jezika ter poznavanje
književnega besedila The Mousetrap avtorice Agathe Christie. Državno tekmovanje pa je
zajemalo slušno razumevanje, angleško idiomatiko in pisanje eseja. V okviru aktivnosti
smo izvedli tudi priprave na regijsko in državno tekmovanje.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Naši dijaki so dosegli 2 zlati in 1 srebrno priznanje, in sicer:
Andraž Ziherl (MM1) je dosegel 1. mesto v kategoriji A2 in zlato priznanje, Ena Ilievska
(3. C) je dosegla 2. mesto v kategoriji A1 in zlato priznanje, Živa Razpet (3. D) pa je dosegla
25. mesto v kategoriji A1 in srebrno priznanje.
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Mentor:
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Št. srečanj: 15
št. ur: 30
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Št. udeležencev: 10

MATJAŽ ČRČEK

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 tekmovanje poteka v dveh skupinah, ti pa se razlikujeta
po obsegu snovi, ki jo morajo dijaki znati. Predelamo snovi, ki jih dijaki nižjih letnikov
še ne poznajo, tisti iz višjih letnikov pa pomagajo pri razlagi snovi in rešujejo zahtevnejše
naloge. Vse naloge nato pregledamo skupaj. Ta način omogoča hitrejše napredovanje
dijakov, sploh tistih iz nižjih letnikov. Kot mentor dijakom pomagam, kako se lotiti
problema in kako postopati pri težjih primerih. Spodbujam jih k samostojnemu reševanju
nalog.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Na državno tekmovanje se je letos uspelo uvrstiti štirim dijakom; v prvi skupini
je Staša Korpič osvojila srebrno priznanje, Tian Strmšek pa prvo mesto v državi in tako
osvojil zlato priznanje in prvo nagrado. Prav tako se je uvrstil na izbirno tekmovanje
za olimpijsko ekipo. V drugi skupini je Juš Kocutar osvojil srebrno priznanje ter pohvalo,
Vito Levstik pa je osvojil zlato priznanje in pohvalo. Oba dijaka ste se tudi uvrstila
na izbirno tekmovanje za olimpijsko ekipo.
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Št. srečanj: 41
št. ur: 46
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Št. udeležencev: 50

HELENA RIHTAR, KATJA HOLNTHANER
ZOREC, JURE ŠKRABAN, TAMARA ŠIŠKO,
VESNA HOJNIK

TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE
ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE
Tema tekmovanja za dijake 1. in 2. letnikov so bile letos glive.
Tekmovanje za 3. in 4. letnike je ponovno zajemalo vsebine obveznega dela učnega načrta
za biologijo ter vsebine za maturo.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Na državno tekmovanje iz znanja biologije so se uvrstili najboljši s šolskega tekmovanja
iz znanja biologije, ki je na matičnih šolah potekalo 4. 2. 2021. Državno tekmovanje
je potekalo v organizaciji ZOTKS dne 20. 3. 2021 in letos so ga zaradi epidemiološke
situacije izvedli na 3 lokacijah po Sloveniji: v Mariboru, Ljubljani in Kopru.
Na tekmovanju so naši dijaki dosegli 10 zlatih priznanj, 6 srebrnih priznanj in 7 bronastih.
Med prvih deset najbolje uvrščenih iz 3. in 4. letnika se je uspelo z 2. mestom uvrstiti
tudi naši dijakinji Zarji Doberšek, ki se je nato junija na izbirnem tekmovanju potegovala
za mesto v slovenski ekipi za mednarodno biološko olimpijado (IBO) in se vanjo tudi
uvrstila. Zarja je na biološki olimpijadi (IBO) Challenge 2021 v juliju zastopala Slovenijo
in dosegla bronasto medaljo.

f

f

MentorICA:

f

Št. srečanj: 8
št. ur: 20

f

Št. udeležencev:

HELENA RIHTAR

TEKMOVANJE IZ ZNANJA
O SLADKORNI BOLEZNI

5–25 (priprave), 65 (na tekmovanju)

Letos je potekalo že 22. tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Šolskega, ki je potekalo
oktobra 2020, se je udeležilo kar 65 naših dijakov. V letošnjem šolskem letu so nam
pri pripravah prvič priskočili na pomoč tudi študentje Medicinske fakultete Univerze
v Mariboru.
Državnega tekmovanja, ki je novembra potekalo na daljavo, se je naša šola udeležila
z dvema predstavnicama, Niko Kralj (2. c) in Larino Zorko (3. b). Obe sta prejeli zlato
priznanje.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Nika Kralj (2.c) in Larina Zorko (3.b) sta prejeli zlato priznanje.
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Mentorji:
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Št. srečanj: 20
št. ur: 85
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Št. udeležencev: 48

DRAGO MEGLIČ (vodja tekmovanja),
NATAŠA PREGLAU BORKO, BOŽICA
ŠTIBLAR BOŽOVIĆ, TINA MOJZER

TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE
ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

Šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje se je udeležilo 34 dijakov 1. in 2. letnika ter
14 dijakov 3. in 4. letnika.
Priprave na tekmovanje so potekale v dveh fazah, in sicer posebej za šolsko in državno
tekmovanje. Priprave na šolsko tekmovanje sta vodili Nataša Preglau Borko (3., 4. letnik)
in Tina Mojzer (1., 2. letnik), na državno tekmovanje pa sta dijake pripravljala Drago Meglič
(3., 4. letnik) in Božica Štiblar Božović (1., 2. letnik).
Srečanja so potekala enkrat tedensko, na njih pa smo obravnavali predpisano literaturo
na temo Slovenija, vse najboljše (1., 2. letnik – Veronika Simoniti: Ivana pred morjem; 3., 4.
letnik − Marjan Rožanc: Ljubezen in izbrani eseji Marjan Rožanc: Roman o knjigah, Drago
Jančar: Galjot) in dodatne vire.
f

Uspehi in rezultati na tekmovanju

ŠOLSKO TEKMOVANJE

23 bronastih priznanj (15 + 8): Jona Novak, Ana Plajnšek, Nika Kralj, Iza Korpar, Mojca
Ravnik, Lana Fajfer, Manja Marinič, Živa Blažič, Viva Kokalj, Ana Koletnik, Nuša Ornik,
Dorotea Korpič, Ema Rauter, Eva Ravnik, Lia Smodej (1., 2. letnik), Tilen Majer, Nadja
Spasovski, Tjaša Drevenšek, Lara Grčar, Brina Podgajski Kampuš, Maja Kraner, Alja Pušič
in Brina Završnik (3., 4. letnik).
DRŽAVNO TEKMOVANJE

2 zlati priznanji: Jona Novak (1., 2. letnik) in Brina Završnik (3., 4. letnik).
5 srebrnih priznanj: Ana Plajnšek, Nika Kralj, Mojca Ravnik (1., 2. letnik), Nadja Spasovski
in Maja Kraner (3., 4. letnik).
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MentorICA:
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Št. srečanj: 9
št. ur: 36
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Št. udeležencev: 15

DR. LIDIJA KODRIN

TEKMOVANJE
GENERACIJA €URO

Na devetem državnem tekmovanju Generacija €URO je sodelovalo 15 dijakov iz oddelka
Mednarodna matura. Tekmovanje je potekalo v treh krogih.
Prvi krog se je zaključil s tekmovanjem v spletnem kvizu v mesecu decembru 2020,
na njem so sodelovale številne ekipe z različnih slovenskih 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, 3. decembra 2020. Dve ekipi sta
dosegli 100 % in se uvrstili v drugi krog, kamor je Banka Slovenije povabila 15 najboljših
ekip.
V drugem krogu tekmovanja je ekipa, v kateri so sodelovali Hana Oštir, Matija Kiker,
Rok Lobnik in Luka Šalković, pripravila esej na temo monetarne politike ECB. Določiti
so morali temeljno obrestno mero ECB za mesec februar 2021, pojasniti razloge za svojo
odločitev (analizirati gospodarske razmere v evroobmočju) in predvideti posledice. V pomoč
pri pisanju eseja sem za dijake v spletni učilnici pripravila poseben tematski sklop,
v katerem so povezave na tiste spletne strani, ki so omogočile dijakom analizo ekonomske
situacije v državah evroobmočja.
Ekipa se je uvrstila v tretji krog med pet najboljših ekip. Pripravila je predstavitev, ki je
objavljena na https://www.bsi.si/o-nas/generacija-euvro. 23. marca 2021 so potekale
še predstavitve v živo in izpraševanje komisije.
Ocena uspešnosti
Ekipa je na državnem tekmovanju zmagala. V torek, 18. maja 2021, je potekala virtualna
prireditev, na njej pa je predsednica ECB Christine Lagarde podelila priznanja.
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MentorjA:
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Št. srečanj: 5
št. ur: 23

f

Št. udeležencev: 37

DR. LIDIJA KODRIN, MAG. MAJA URLEP

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE
IZ ZNANJA EKONOMIJE

V krožku, ki je namenjen dijakom 4. letnikov, ki imajo izbirni maturitetni predmet
ekonomija, so potekale priprave na tekmovanje iz znanja ekonomije. Na šolsko
tekmovanje se je pripravljajo vseh 37 dijakov, ki so v tem letu izbrali ekonomijo kot enega
od izbirnih predmetov na maturi.
Šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije je bilo v sredo, 31. marca, sodelovali so prav vsi
dijaki, ki so se na tekmovanje pripravljali. Prvo mesto na šolskem tekmovanju je dosegla
Hana Viher (4. b), drugo Lika Polanič (4. š), tretje pa Lina Jenšac (4. d).
V torek, 20. aprila 2021, je potekalo, seveda na daljavo, a tako, da so dijak pisali v razredu
v šoli, 22. državno tekmovanje iz ekonomije. Tekmovanja so se udeležili tudi trije dijaki
iz naše šole, ki so se na šolskem tekmovanju uvrstili na prva tri mesta.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Državna prvakinja iz znanja ekonomije in dobitnica zlatega priznanja je dijakinja Hana
Viher iz 4. b-razreda. Zlato priznanje je za uvrstitev na šesto mesto prejel Luka Polanič,
srebrno priznanje pa Lina Jenšac.
II. gimnazija se je med srednjimi šolami z gimnazijskim programom uvrstila na prvo
mesto.
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DRUGI FILOZOFI
f

Mentor:

f

Št. srečanj: 35
št. ur: 70

f

Št. udeležencev: 5

MATEVŽ RUDL

Dejavnost Drugih filozofov je zgrajeno iz dveh sklopov; najprej se seznanjamo z osnovnimi
filozofskimi problemi, nato pa se pripravljamo 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 temeljev morale
in o nekaterih problemih moralne 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 neodvisne od fizikalne stvarnosti. Nadalje smo v okviru problema duha in telesa
tehtali nasprotujoče si 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 spoznavnih močeh, ki naj bi človeku omogočile pridobiti vednost o temeljnih moralnih
načelih, in o vprašanju odnosa med človekovo naravo in zahtevami morale. Še posebej smo
se osredotočili na nekatere vidike Kantove moralne filozofije in emotivizma. Razmišljali
smo o Kantovi trditvi, da ima temeljni moralni motiv obliko tako imenovanih sintetičnih
apriornih sodb. Kantovo trditev smo kontrastirali z empirističnim razumevanjem
smiselnih sodb, ki zanika obstoj tovrstnih sodb.
Žal je tudi letošnje šolsko leto epidemija koronavirusa prekinila običajen potek tekmovanj.
Obe tekmovanji, državno prvenstvo v pisanju filozofskega eseja in olimpijada v Lizboni,
sta bili ponovno odpovedani. Lahko si le želimo, da se bo v prihodnjem šolskem letu delo
v šoli vrnilo v običajne tirnice.
Ocena uspešnosti
Delo Drugih filozofov ocenjujem kot uspešno kljub njegovi okrnjeni izvedbi. Dijaki
so precej podrobno in poglobljeno seznanili z vsebinami nekaterih filozofskih problemov
in vadili spretnost pisanja esejev. To je nedvomno dodana vrednost, ki jo je omogočila
ta obšolska dejavnost.
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Št. srečanj: 5
št. ur: 40
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Št. udeležencev: 14

LIDIJA KODRIN

TEKMOVANJE IZ ZNANJA STATISTIKE –
EVROPSKE STATISTIČNE IGRE (3. in 4. letnik)

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 usvojijo 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 2021 je v prvem krogu tekmovanja 142 ekip reševalo spletni
kviz. II. gimnazijo je v kategoriji 3. in 4. letnikov zastopalo 5 ekip. V drugi krog državnega
tekmovanja, ki je potekalo v februarju, se je uvrstilo 46 ekip, med njimi vse naše ekipe.
Ekipa Vita Košar, Sara Barbirić Frank in Jurij Špurej Šoršak se je uvrstila na prvo
mesto. V drugem krogu so prejele ekipe serijo podatkov, ki jih je bilo treba analizirati
in ugotovitve predstaviti v poročilu. Analizo podatkov in poročilo je pripravila le najboljša
ekipa.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Ekipa II. gimnazije (Vita Košar, Sara Barbirić Frank in Jurij Špurej Soršak) je med 46 ekipami
dosegla osemnajsto mesto.

f
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f

Mentorji:

f

Št. srečanj: 46
št. ur: 82

f

Št. udeležencev: 36

PETER CRNJAC, MARKO JAGODIČ,
ALEŠ VUNJAK, TOMAŽ HORVAT

TEKMOVANJE
IZ FIZIKE

Fizika na II. gimnaziji Maribor je že od nekdaj znana po tem, da dijaki vedno dosegajo
vrhunske rezultate. 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. Tako 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 večinoma individualizirana in prilagojena
sposobnostim posameznika.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Letos šolsko tekmovanje ni bilo izvedeno, zato so se dijaki pomerili na regijskem
tekmovanju. Na njem je sodelovalo 36 dijakov, od tega 22 v I. skupini, 8 v II. skupini
in 6 dijakov v III. skupini, ki je tudi najzahtevnejša in v kateri je konkurenca med dijaki
zelo velika. Na državno tekmovanje se je iz I. skupine uvrstilo 7 dijakov in vsi so osvojili
srebrno priznanje. V II. skupini sta na državnem tekmovanju tekmovala 2 dijaka in prav
tako osvojila srebrno priznanje. V III., najtežji skupini, so tekmovali štirje dijaki: Juš
Kocutar, Matija Likar in Tian Strmšek so osvojili srebrno priznanje, Vito Levstik pa zlato
priznanje ter pohvalo. Juš in Vito sta se uvrstila na izbirno tekmovanje, Vito pa tudi
na evropsko olimpijado.

f
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f

MentorICA:

f

Št. srečanj: 20
št. ur: 70

f

Št. udeležencev: 8

KARMEN KAUČIČ

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ FRANCOŠČINE
ZA SREDNJEŠOLCE

V šolskem letu 2020/2021 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 4 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 2020 naprej (1 do 2 uri
na teden po pouku).
Zaradi zaprtja šol oz. pouka na daljavo je bilo tudi šolsko tekmovanje iz francoščine
prestavljeno na pomladanske mesece. Spomladi je, žal, organizator SDUF sporočil, da v
2020/21 ne bo izpeljano niti šolsko niti državno tekmovanje.

f

MentorICi:

f

Št. srečanj: 2
št. ur: 10

f

Št. udeležencev: 28

MATEJA KRUMPAK, VESNA VERVEGA

TEKMOVANJE
IZ GEOGRAFIJE

Dijaki se na šolsko tekmovanje ob pomoči literature, ki jim jo predhodno pripravita
mentorici, pripravljajo sami. Na šolsko tekmovanje, ki je letos potekalo 18. 3., se je
prijavilo 28 dijakov. 10 dijakov je prejelo bronasto priznanje, na državno tekmovanje pa se
ni uvrstil nobeden kandidat.
Nad organizacijo tekmovanja in točkovanjem smo bili zelo razočarani, ker sta vzbujala
dvome o korektnosti izvedbe, številu dijakov s posameznih šol, ki so se uvrstili
na tekmovanje. Prav tako ni bilo zunanjega ocenjevanja, kar pomeni veliko možnost
manipulacij oziroma subjektivnosti.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
10 bronastih

f
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f

MentorICe:

f

Št. srečanj: 40
št. ur: 100

f

Št. udeležencev: 66

SANJA CVAR, DARJA KRAVANJA,
ANITA MUSTAČ

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,
večinoma na daljavo. 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.
11. 3. 2021 smo izvedli šolsko selekcijsko tekmovanje. Prijavilo se je 73 dijakov, tekmovalo
pa jih je 66. Z dijaki, ki so se uvrstili na državno tekmovanje, smo se pripravljali
individualno.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Tekmovalcev je bilo manj kot prejšnja leta, saj so bile priprave možne le na daljavo.
Prizadevno so se pripravljali in ponosne smo na njihove uspehe.
Bronasto Preglovo plaketo je prejelo 5 dijakov 1. letnika, 7 dijakov 2. letnika, 2 dijaka
3. letnika in 2 dijaka 4. letnika. Od teh se jih je 12 uvrstilo na državno tekmovanje.
Na državnem tekmovanju so štirje dijaki osvojili srebrne Preglove plakete ‒ Tian Strmšek
(2. c) in Kaja Rajter (2. b) sta osvojila zlato Preglovo plaketo.

f
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f

MentorICA:

f

Št. srečanj: 10
št. ur: 25

f

Št. udeležencev: 20

SANJA CVAR

DELO Z NADARJENIMI IN PRIPRAVA NA
MEDNARODNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE
Delo z nadarjenimi je potekalo v obliki tedenskih srečanj, večinoma na daljavo. Poglabljali
smo že usvojeno snov in predelali zahtevnejše vsebine.
Za dijake sem pripravila zbirko nalog z rešitvami v spletni učilnici. Namenjene so bile
samostojnemu delu, skupaj pa smo reševali najzahtevnejše naloge. Število udeležencev
je zaradi znanih razmer iz srečanja v srečanje upadalo.
8. 1. 2021 smo izvedli šolsko selekcijsko tekmovanje za uvrstitev na priprave
na mednarodno kemijsko olimpijado IChO.
Tian Strmšek je januarja 2021 opravil predmetni izpit iz kemije za 2. letnik, kar mu je
omogočilo, da se je zatem namesto rednega pouka individualno učil zahtevnejše vsebine
po dogovorjeni literaturi.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Na državnem selekcijskem tekmovanju je sodelovalo 5 dijakov.
Žiga Kovačič, MM1, se je uvrstil na priprave na mednarodno kemijsko olimpijado
IChO. Potekale so na FKKT UL v obliki tedenskih srečanj na daljavo (10 srečanj po 8 ur).
V nadaljnji selekciji se je uvrstil med 10 najboljših dijakov, ni mu pa uspela uvrstitev
v olimpijsko ekipo.

f

f

Mentorji:

ANA POŽGAN, JELKA HEDŽET, DAVID
GAJSER, POLONCA KRIŽANIČ, MATEJA
FOŠNARIČ, TATJANA SIMONIČ, BARBARA
PEĆANAC, VOJKO BRANTUŠA

f

Št. srečanj: 38
št. ur: 125

f

Št. udeležencev:

95 (šolsko tekmovanje),
30 (državno tekmovanje)

TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE
ZA VEGOVA PRIZNANJA
V okviru tekmovanj iz matematike smo organizirali in izvedli šolsko matematično
tekmovanje (Kenguru). Šolsko tekmovanje je potekalo pretežno v šolskih prostorih, delno
pa tudi preko spleta (na daljavo), saj so bili nekateri dijaki 4. letnikov takrat napoteni
v karanteno. Najboljši tekmovalci pa so se udeležili državnega matematičnega tekmovanja,
ki je bilo na Srednji šoli za oblikovanje v Mariboru.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Šolsko tekmovanje, znano kot Kenguru, je bilo 22. aprila 2021.
Sodelovalo je 95 tekmovalcev, 32 jih je osvojilo bronasto priznanje.
Državno tekmovanje je bilo 15. maja 2021 na Srednji šoli za oblikovanje Maribor.
Sodelovalo je 30 tekmovalcev, 24 jih je osvojilo srebrno priznanje, 6 pa zlato: Vid Bauman
iz 1. letnika, Kaja Rajter in Mojca Ravnik iz 2. letnika, Juš Kocutar in Matija Likar
iz 3. letnika ter Lan Sevčnikar iz 4. letnika. Kaja Rajter je za doseženo 2. mesto prejela tudi
2. nagrado.

f
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f

Mentorji:

f

Št. srečanj: 12
št. ur: 6

f

Št. udeležencev: 11

JELKA HEDŽET

MEDNARODNA TEKMOVANJA
IZ MATEMATIKE

Zaradi pandemije so se priprave na mednarodna matematična tekmovanja preselila
na splet. Vseh 12 štiriurnih priprav v izvedbi FMF v Ljubljani je potekalo na daljavo preko
aplikacije ZOOM. Priprave je spremljalo 11 naših dijakov, 3 pa so se udeležili vseh treh
izbirnih testov za uvrstitev v ekipo za Mednarodno matematično olimpijado (MMO): Kaja
Rajter iz 2. letnika ter Juš Kocutar in Matija Likar iz 3. letnika. Prvi in tretji test sta bila
izvedena v živo, drugi pa na daljavo.
Juš Kocutar je dosegel velik uspeh, saj se je uvrstil v ekipo, ki je zastopala Slovenijo
na MMO. Na olimpijadi iz matematike je dosegel pohvalo.
Tudi Kaja Rajter je odlična matematičarka, saj se je aprila 2021 udeležila Evropske dekliške
matematične olimpijade.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Kaja Rajter – uvrstitev in udeležba na Evropski dekliški matematični olimpijadi aprila 2021
Juš Kocutar – uvrstitev v ekipo za MMO in pohvala na olimpijadi.

f

f

Mentorji:

f

Št. srečanj: 0
št. ur: 20

f

Št. udeležencev: 35

JELKA HEDŽET, POLONCA KRIŽANIČ,
ANA POŽGAN, MATEJA FOŠNARIČ

TEKMOVANJE
IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE

Zaradi pandemije in pouka na daljavo priprav v živo nismo izvajali. Dijaki so se pripravljali
samostojno, doma, s pomočjo materialov in nalog, ki so jih dobili v spletni učilnici.
Za samostojno delo s poliedri so si lahko izposodili komplete ploščic za sestavljanje teles.
Šolsko tekmovanje je bilo 31. marca 2021 v prostorih šole, državno tekmovanje pa je 17.
aprila 2021 za svoje dijake izvedla vsaka šola posebej, naloge zanje so prispele po pošti.
Po tekmovanju smo rešene naloge takoj skenirali in naložili na server društva DMFA.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Na šolskem tekmovanju je tekmovalo 35 dijakov, bronasto priznanje je prejelo 11 dijakov.
Na državno tekmovanje so se uvrstili vsi štirje prvouvrščeni iz posameznega letnika ‒ Filip
Teodor Paluc, Kaja Rajter, Urh Vrecl in Vito Levstik. Vsi štirje so prejeli srebrno priznanje.

f
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f

MentorICA:

f

Št. srečanj: 10 (preko spleta)
št. ur: 20

f

Št. udeležencev: 12

TATJANA SIMONIČ

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:
f navadni in obrestnoobrestni račun: vrste obrestnih mer, periodična vplačila
in izplačila, neto sedanja vrednost;
f osnovne statistike: vzorec in populacija, urejanje in prikazovanje podatkov, mere
osredinjenosti, mere razpršenosti, kvartili, indeksi, interpretacije vrednosti;
f osnovne lastnosti vrednostnih papirjev: obveznice, delnice, terminski posli, opcije,
arbitraža in zakon ene cene.
Cilji tekmovanja so
f širjenje in poglabljanje znanja poslovne in finančne matematike ter statistike,
f primerjanje znanja poslovne in finančne matematike ter statistike med dijaki,
f popularizacija poslovne in finančne matematike ter statistike,
f odkrivanje in spodbujanje nadarjenih dijakov,
f motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja poslovne in finančne
matematike ter statistike,
f spodbujanje druženja mladih z različnih šol in okolij.
Tekmovanje poteka na dveh ravneh, šolski in državni.
Šolsko tekmovanje iz finančne matematike je potekalo 17. 3. 2021 na II. gimnaziji Maribor.
Na tekmovanje se je prijavilo 12 tekmovalcev. Bronasto priznanje 20 prejeli 4 tekmovalci,
pet tekmovalcev se je uvrstilo na državno tekmovanje, tam pa so prejeli srebrno priznanje.
Državno tekmovanje je potekalo 10. 4. 2021 preko Zooma.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
4 udeleženci šolskega tekmovanja so prejeli bronasto priznanje, 5 dijakov se je uvrstilo
na državno tekmovanje in prejelo srebrno priznanje.

f
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f

MentorICA:

f

Št. srečanj: 5
št. ur: 20 (priprave, izvedba tekmovanj,

POLONCA KRIŽANIČ

8TH INTERNATIONAL TOURNAMENT
MATHEMATICS WITHOUT BORDERS

prevajanje in popravljanje nalog)

f

Št. udeležencev: 10

II. gimnazija Maribor je letos ponovno sodelovala na mednarodnem tekmovanju
Mathematics without Borders, na katerem sodelujejo učenci in dijaki, stari od 8 do 18 let,
razdeljeni v 9 starostnih skupin.
Učitelji matematike smo v začetku šolskega leta izbrali 10 dijakov iz 2., 3. in 4. letnika,
ki so bili doslej na matematičnem področju uspešni oziroma nadpovprečni. Nekateri
izmed njih so na tem tekmovanju sodelovali že v lanskem šolskem letu. Tekmovali so v
jesenskem, zimskem in pomladanskem delu, v finale pa so se uvrstili Juš Kocutar, Lan
Sevčnikar, Sofia Kalinina, Gregor Boc in Erik Roškarič Červek. Tekmovanje je potekalo
6. 8. 2021 na II. gimnaziji Maribor, sodelovalo pa je 17 držav.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Bili smo izjemno uspešni, saj je Erik Roškarič Červek prejel zlato medaljo, Gregor Boc
srebrno in Juš Kocutar bronasto. Pohvala čisto vsem za trud in prizadevnost ter dobro
promocijo šole v svetu.

f

f

MentorICA:

f

Št. srečanj: 10 (matematika + fizika)
št. ur: 52

f

Št. udeležencev: 4

ANA POŽGAN

9TH MATHEMATICAL GRAMMAR
SCHOOL CUP 2021 (Beograd, Srbija)

Ponovno smo se pridružili tekmovanju Mathematical Grammar School Cup 2021, ki ga
organizira Matematična gimnazija v Beogradu. Letos je zaradi epidemije tekmovanje
potekalo na daljavo – v šolskih prostorih, pod nadzorom učitelja mentorja. Ekipa štirih
dijakov 1. letnikov (Lana Koren, Matic Pogorelec, Dina Đonlagić in Vid Bauman) se je
pomerila v konkurenci s sovrstniki iz 8 držav v znanju matematike in fizike. Vsako
posamezno tekmovanje traja 3 ure (180 minut).
Tekmovanja iz informatike se nismo udeležili. Tekmovanji iz matematike in fizike sta
potekali v dveh zaporednih dneh v dopoldanskem času.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Pri matematiki je bila letos konkurenca prezahtevna, na tekmovanju iz fizike pa je Vid
Bauman osvojil srebrno, Matic Pogorelec pa bronasto medaljo.

f
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f

MentorICi:

f

Št. srečanj: 10
Št. ur: 10

f

Št. udeležencev: 2

MOJCA SELJAK, JIANG XINRAN

DRŽAVNO TEKMOVANJE
IZ KITAJŠČINE

V soboto, 22. 5. 2021, je potekalo državno tekmovanje iz kitajščine za slovenske
srednješolce. Tekmovanje je, tako kot lani, tudi letos potekalo spletno prek aplikacije
ZOOM. Udeležili so se ga trije tekmovalci iz dveh slovenskih Konfucijevih učilnic (dva
iz KU Maribor in eden iz KU Koper).
Iz KU Maribor sta se tekmovanja udeležili Vanesa Sagadin in Viktorija Šprah. Vsi
tekmovalci so se najprej predstavili v enominutnem govoru v kitajskem jeziku, nato so v
kitajščini odgovarjali na vprašanja strokovne žirije, vezana na njihov samopredstavitveni
govor, ter na koncu odgovarjali na vprašanja o kitajski kulturi. V drugem delu tekmovanja
so se predvajali videoposnetki njihovih kitajskih talentov. Vanesin talent je obsegal igranje
kar treh glasbil; kitajsko pesem je zaigrala na klaviature, violino in hulusi. Poleg tega je na
skladbo tudi zaplesala s kitajskim plesom, za katerega je sama sestavila koreografijo,
Viktorija pa je zapela kitajsko pesem. Vsi tekmovalci so se na tekmovanju odlično odrezali,
še posebej Vanesa Sagadin, ki je zasedla 1. mesto in se bo za nagrado udeležila svetovnega
tekmovanja, ki bo potekalo letos jeseni. Viktorija Šprah je zasedla odlično 2. mesto.
f

Uspehi in rezultati na tekmovanju

1. MESTO: Vanesa Sagadin, 3. e
2. MESTO: Viktorija Šprah, 1. f

Šola, ki odpre vsa vrata – II. GIMNAZIJA MARIBOR

50

f

Mentorji:

f

Št. srečanj: 0
št. ur: 44

f

Št. udeležencev: 135

VOJKO BRANTUŠA, JELKA HEDŽET,
TATJANA SIMONIČ, DAVID GAJSER,
POLONCA KRIŽANIČ, BARBARA PEČANAC,
MATEJA FOŠNARIČ, ANA POŽGAN

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ LOGIKE,
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ LOGIKE

(135 (šolsko tekmovanje),
22 (državno tekmovanje))

Letos nismo imeli skupnih priprav. Dijaki so se pripravljali samostojno po gradivu, ki sem
jim ga poslal. Porabljene ure so za zbiranje in urejanje prijav, vnašanje dijakov v sistem,
pripravo gradiva in nalog, izvedbo obeh tekmovanj, popravljanje nalog in vnašanje
rezultatov.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Na šolskem tekmovanj smo dobili 85 bronastih priznanj, na državnem pa 4 zlata
in 3 srebrna priznanja.

f

f

MentorICA:

f

Št. srečanj: 15
št. ur: 15

f

Št. udeležencev:

ALENKA NOVAK

PRIPRAVA
NA NEMŠKO TEKMOVANJE

12 dijakov 2. letnik , 8 dijakov 3. letnik

Za nemško tekmovanje so se ločeno pripravljali dijaki 2. in 3. letnika. Predelali smo
teme in slovnične strukture, ki jih je treba znati za tekmovanje, in se naučili tudi pisanja
argumentativnega eseja. Ure smo izvedli po Google Meetu in potem tudi v šoli. Na prošnjo
dijakov smo se posvetili tudi slovničnim strukturam, ki niso v učnem načrtu. Priprave
so se začele novembra.
Ocena uspešnosti
Žal je bilo tekmovanje tik pred zdajci odpovedano. Zelo razočarani so bili zlasti dijaki 3.
letnika, ker nimajo več možnosti tekmovati.
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Mentorji:
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Št. srečanj: 24
št. ur: 60
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Št. udeležencev: 27

SANJA CVAR, DR. JURE ŠKRABAN,
ALEŠ VUNJAK,
LEONIDA SERDINŠEK GRIČNIK

TEKMOVANJE
IZ ZNANJA NARAVOSLOVJA

Tekmovanje iz znanja naravoslovja poteka pod okriljem ZOTKS. Namenjeno je dijakom
1. in 2. letnikov (starostno omejeno).
Dijake smo povabili k pripravam na tekmovanje, ki so potekale ločeno po predmetih,
praviloma enkrat tedensko, večinoma na daljavo.
Dijake smo pripravljali: Sanja Cvar (kemija), Aleš Vunjak (fizika) in dr. Jure Škraban
(biologija), Leonida Serdinšek Gričnik (eksperimentalno delo).
Z njimi smo delili zbirko nalog z rešitvami s tekmovanj prejšnjih let, da so lahko vadili
samostojno, na pripravah pa smo pridobivali znanje še nepredelanih poglavij in reševali
zahtevnejše naloge.
9. 3. 2021 smo izpeljali šolsko selekcijsko tekmovanje, ki se ga je udeležilo 27 dijakov.
Najboljših 6 se je uvrstilo na državno tekmovanje. S temi dijaki smo se dodatno
pripravljali, tudi individualno.
Državno tekmovanje je bilo 16. 4. 2020 v Ljubljani na Fakulteti za elektrotehniko.
Dva dijaka sta se uvrstila na Evropsko olimpijado eksperimentalnih znanosti, zato smo
ju pripravljali tudi v eksperimentalnih veščinah.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Ponosni smo na uspehe naših tekmovalcev ‒ 2 dijaka sta dosegla zlato priznanje, 2 srebrno
in 7 dijakov bronasto.
Tian Strmšek (2. c) in Jurij Šuman (2. a) sta se uvrstila v eno od dveh ekip, ki sta zastopali
Slovenijo na Evropski olimpijadi eksperimentalnih znanosti EOES, ki je potekala od 9.
do 14. 5. 2021 v Szegedu (Madžarska), a žal na daljavo. Osvojila sta srebrno medaljo.
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Mentorji:

KATJA HOLNTHANER ZOREC,
koordinatorica raziskovalne dejavnosti.
ANDREJA KORENJAK, pomoč pri
koordinaciji. Notranji mentorji: ANITA
MUSTAČ, BARBARA BEDENIK, BORIS
SVETEL, DARJA KRAVANJA, DRAGO
MEGLIČ, DUŠICA ŠTIBLAR BOŽOVIĆ,
HELENA RIHTAR, JANINA CURK, JURE
ŠKRABAN, KATJA HOLNTHANER ZOREC,
LIDIJA KODRIN, MAJA SAVORGNANI,
MATEVŽ RUDL, MIRKO PEŠEC, MITJA
OSOJNIK, POLONA VEHOVAR, POLONCA
KRIŽANIČ, SANJA CVAR, SAŠA MIKIĆ,
TAMARA MITHANS, TAMARA ŠIŠKO,
TINA MOJZER, VESNA HOJNIK, VESNA
VERVEGA, VILJEM PODGORŠEK. Zunanji
mentorji: DANIJEL DAVIDOVIĆ, KATJA
KOKOT, MARTINA AMBROŽ, POLONCA
BORKO, SAŠO KARAKATIČ, TILEN BASLE,
AJDA MLAKAR
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Št. srečanj: 210
št. ur: 1080

f

Št. udeležencev: 48

RAZISKOVANO
DELO DIJAKOV

Septembra 2020 smo raziskovalno dejavnost začeli z izbiro raziskovalne teme in pripravo
načrta dela. V začetku oktobra 2020 smo se prijavili na 38. regijsko srečanje mladih
raziskovalcev »Mladi za napredek Maribora«. Od oktobra do konca marca 2021 so dijaki
s pomočjo mentorjev izdelali in oddali 36 raziskovalnih nalog z različnih naravoslovnih
in družboslovnih področij. Delo je bilo letos precej oteženo, saj smo večino časa preživeli
doma in pri raziskovalnih nalogah, ki so vključevale eksperimentalno delo, je bilo treba
prilagoditi potek dela, kar nekaj načrtovanih nalog pa so morali dijaki opustiti, saj jih
v teh razmerah ni bilo mogoče dokončati. V marcu so raziskovalci svoje delo predstavili
najprej v šoli, sledili so še zagovori pred strokovnimi komisijami. Na državno srečanje
mladih raziskovalcev Slovenije se je uvrstilo 27 raziskovalnih nalog, končni izbor najboljših
bo izveden v sredini junija, finale srečanja pa bo potekal konec junija v Murski Soboti.
Z raziskovalnimi nalogami bomo sodelovali tudi na razpisu za Krkine nagrade.
Ocena uspešnosti
Glede na posebne razmere 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 17 zlatih in 17 srebrnih priznanj. Devet
raziskovalnih nalog naših dijakov je septembra 2020 za svoje raziskovalno delo prejelo
Krkino nagrado, ena raziskovalna naloga pa se je uvrstila na mednarodni sejem znanosti
in tehnike ISEF (ZDA).
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MentorICA:
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Št. srečanj: 20
št. ur: 60
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Št. udeležencev: 12

MIRJANA VUDLER

TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV
IZ ZNANJA ŠPANŠČINE: DILO EN ESPAÑOL

Na državnem tekmovanju srednješolcev iz znanja španščine sodelujejo dijaki tretjih
letnikov, ki se marca pomerijo na šolskih tekmovanjih in se nato glede na rezultat uvrstijo
na državno tekmovanje, ki po navadi poteka aprila.
Državno tekmovanje »Dilo en español« ali »Povej po špansko« je dogodek, ki je sicer
klasično poimenovan tekmovanje iz znanja španskega jezika in kulture, vendar gre
za več. Vsako leto se dijaki preizkusijo še v temeljitejšem poznavanju s področja kulture
in civilizacije, tokrat je bila tema »izumi iz špansko govorečih držav«. Vsako leto se zbere
80 dijakov v drugem slovenskem kraju, kjer jim gostujoča šola pripravi spoznavanje kraja
in pester kulturni program v popoldanskem času, medtem ko učitelji popravljajo njihove
naloge. 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, a je
žal potekalo na daljavo.
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, prav tako tokrat izjemoma na daljavo.
Aprila je potekalo tudi državno tekmovanje za četrte letnike, ki je bilo prestavljeno
iz lanskega šolskega leta.
Uspehi in rezultati na tekmovanju
Ava Dukarič iz 3. e je osvojila bronasto priznanje, Gal Bubnič iz 4. f pa je na državnem
tekmovanju prejel srebrno priznanje.
Na lansko državno tekmovanje sta se uvrstili dve dijakinji iz 4. e, Neža Frank in Pia Križan,
oba sta prejeli bronasto priznanje.
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