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Na II. gimnaziji Maribor že vrsto let izvajamo kakovosten, pester program obšolskih 
dejavnosti, ki ga imenujemo DrugaDruga. Prepričani smo namreč, da lahko 
gimnazijski program v sedanji obliki le deloma odkriva in razvija dijaške talente; 
v današnjem hitro spreminjajočem se svetu ni dovolj, da šola le posreduje znanje, 
razvijati mora tudi veščine in prenosljivo znanje, 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 DrugaDruge 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 zahvaljujem 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 ter dijake tako 
pripraviti na izzive, ki jih čakajo v življenju.



Šola, ki odpre vsa vrata – II. GIMNAZIJA MARIBOR

Poročilo koordinatorja 
projekta DrugaDruga
Obšolske 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 2021/2022 je bilo v projekt prijavljenih 91 obšolskih 
aktivnosti. Koronavirus in sprememba načina pouka ter prihod 
novih generacij, ki vseh aktivnosti še ne poznajo, so razlogi, da se 
nekatere aktivnosti niso izvedle, nekatere pa so bile okrnjene. Zaradi 
različnih razlogov je odpadlo 12 aktivnosti in tekmovanj. 
V šolskem letu 2021/2022 smo v projektu DrugaDruga izvajali 
79 krožkov in dejavnosti, teh se je aktivno udeležilo in v njih 
sodelovalo 3.119 dijakov. 216 notranjih in zunanjih mentorjev je v 
vseh aktivnostih opravilo 8.755 ur dodatnega dela z mladimi na 1.946 
srečanjih in aktivnostih.
Programi, projekti in dejavnosti ter njihova uspešnost so obširno 
predstavljeni v brošuri Obšolske dejavnosti v šolskem letu 
2021/2022, ki jo bomo izdali septembra 2022, objavljena pa je tudi 
na šolski spletni strani (www.druga.si). 

SAŠA MIKIĆ, spec., prof.,

koordinator projekta DrugaDruga
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V aktivnosti Amfiteater sodelujejo tehniki večnamenske dvorane (Amfiteatra II. gimnazije 
Maribor), ki skrbijo za tehnično izvedbo vseh prireditev.
Tehniki se v šolskem letu naučijo osnov o zvoku, razsvetljavi, scenografiji, multimediji 
itn. in pomagajo pripraviti ozvočenje, razsvetljavo, scenografijo in vse ostalo za šolske 
in izvenšolske prireditve.
Med strokovnimi področji si vsako leto vzamemo čas, da tehnike podrobno naučimo dela 
z vsakdanjimi orodji ali pripravami, ki nam pridejo prav tako v Amfiteatru kot tudi doma, 
npr. delo z orodji, čiščenje, pospravljanje, urejanje delovnega prostora, zvijanje kablov, 
spajkanje osnovnih elektronskih komponent, podučitev o delu s signalnimi in električnimi 
povezavami in podobno.
Tehniki v letu opravijo tudi izpit iz varstva pri delu, na katerem se seznanijo z nevarnostmi 
pri delu s tehnično opremo.
Največji dogodki so gledališke predstave gledaliških skupin English Student Theatre (letno 
med 25 in 30 predstav), Druga scena (letno med 4 in 8 predstav) in Gnosis (letno med 4 in 
6 predstav). 
Med drugim izvedemo tudi veliko plesnih produkcij, gostovanj zunanjih gledališč, 
glasbenih dogodkov (npr. Kulturni maraton), raznih predavanj, odprtij, podelitev in drugih 
prireditev.

 f Ocena uspešnOsti
Delo tehnikov v letu 2021/2022 bi ocenil z odlično oceno. Zaradi omejitev, ki so bile 
posledica epidemiološke slike v zadnjih dveh letih, se je videlo, da si tehniki pri večini 
dogodkov želijo prisostvovati, saj so kulturne prireditve pogrešali. Tudi v letošnji sezoni 
so se tehniki veliko naučili.

 f MentOrJi:  
SANI SMAJIĆ (vodja);  
MITJA BATIŠTA (sodelujoči mentor za ton), 
JAKA CEROVŠEK (sodelujoči mentor za luč)

 f št. srečanJ: 200 
 št. ur: 500

 f št. udeležencev: 22 

AMFITEATER



3

Šola, ki odpre vsa vrata – II. GIMNAZIJA MARIBOR

 f MentOr:  
MATJAŽ ČRČEK

 f št. srečanJ: 10  
 št. ur: 30

 f št. udeležencev: 10 

ASTRONOMSKI  
KROŽEK

Pri astronomskem krožku nam je letos usodo še vedno krojil pouk po spremenjenem 
režimu. Ker druženje dijakov ni bilo dovoljeno, smo se vključili v projekt GoChile. Izvajali 
smo opazovanja na daljavo, in sicer s teleskopom v Čilu. Ker je bilo takšno stanje skoraj 
do konca šolskega leta, je bilo opazovanje nekoliko zapostavljeno. Proti koncu leta nam 
je nato uspelo izvesti opazovanje Sonca in Lune. Za naslednje šolsko leto pa že imamo 
načrt, kaj vse moramo postoriti. 

 f Ocena uspešnOsti
Kljub temu da nismo uspeli izvesti celotnega programa, delo krožka v letošnjem šolskem 
letu ocenjujem kot uspešno. Kljub muhastemu vremenu smo uspeli izvesti opazovanje. 
Dijaki so bili tudi veseli predavanj, ker so s tem poglobili svoje znanje, kajti večina 
udeležencev je že imela nekaj predhodnega znanja. Vsekakor moramo naslednje šolsko 
leto s krožkom nadaljevati aktivno, da čim več dijakov navdušimo za astronomijo.
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EPI READING BADGE ALI 
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

TEČAJ ARHITEKTURNEGA RISANJA 
NARIS KOT PRIPRAVA NA SPREJEMNE 
IZPITE FAKULTETE ZA ARHITEKTURO

 f MentOrica:  
POLONA VEHOVAR

 f št. srečanJ: 25 
 št. ur: 35

 f št. udeležencev: 13 

 f MentOrJa:  
ALEŠ BECELE,  
SANDI VAUPOTIČ

 f št. srečanJ: 24 
 št. ur: 96

 f št. udeležencev: 22 

Tekmovanje za angleško bralna značka omogoča dijakom ozavestiti in spodbuditi branje 
knjig v tujem jeziku. Izbor knjig je zelo aktualen in zanimiv za dijake vseh starosti. Dijaki 
preberejo tri knjige in naredijo vaje bralnega razumevanja. Učitelj o vsaki knjigi pripravi 
diskusijo, dijaki pa se marca udeležijo spletnega tekmovanja. 

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Vseh 13 dijakov, ki se je udeležilo tekmovanja, je prejelo nagrado; 5 zlato in 8 srebrno 
priznanje.

Tečaj je potekal v dveh semestrih. Drugi semester je smiselno nadaljevanje prvega 
in nadgrajevanje znanja. Izobraževalne delavnice so obsegale naslednje skope: razlaga 
osnovnih pojmov, centralna perspektiva kvadrata, kocke, paralelna perspektiva kvadratov 
in kock, razdelitev in množenje razdalj v paralelni perspektivi, elipse v perspektivi, 
deljenje razdalj, izdelovanje maket, viziranje enostavnejših in zahtevnejših predmetov 
v perspektivi, risanje poljubnih kompozicij v perspektivi, risanje interjerja v centralni 
perspektivi, risanje zunanjega eksterjerja v perspektivi, reševanje nalog prostorske 
predstave, risanje predmetov s preteklih sprejemnih izpitov.

 f Ocena uspešnOsti
Dijaki so bili pri vseh nalogah uspešni in so pridobili predvideno znanje.
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 f MentOrJi:  
HELENA BAJEC; VESNA HOJNIK, 
KATJA HOLNTHANER ZOREC, 
TAMARA ŠIŠKO, JURE ŠKRABAN

 f št. srečanJ: 17 srečanj za dopoldansko 
skupino, 14 za popoldansko 
 št. ur: 50

 f št. udeležencev: 32 

 f MentOrJi:  
MIHA PETKOVŠEK (vodja);  
NIKOLAJ SAJKO, vodenje sekcijskih vaj 
in priprava aranžmajev,  
TAMARA ŠIŠKO, koordinatorka

 f št. srečanJ: 38 
 št. ur: 180

 f št. udeležencev: 40 

BIOLOŠKA DELAVNICA

DRUG’ORKESTER

Aktivnosti so obsegale zelo raznovrstne biološke teme in metode v izvedbi vseh 
učiteljev biologije na šoli. Izvedli smo metode mikroskopiranja rastlinskih tkiv, nekatere 
mikrobiološke metode in tehnike (aseptična tehnika, gojenje mikroorganizmov, določanje 
mikrobiološke neoporečnosti vode …), elektroforezo, metodo PCR, seciranje živalskih 
nevretenčarjev, tudi vaje iz etologije, ekologije in sistematske botanike.

 f Ocena uspešnOsti
V letošnjem šolskem letu smo prvič izvajali biološko delavnico v dveh paralelnih skupinah, 
ker je bilo prijavljenih dijakov preveč za izvedbo v eni skupini in da so dijaki iz različnih 
razredov lažje izbrali termin, ki jim je bolj ustrezal. Pogoste karantene v začetku šolskega 
leta so izvedbo nekoliko oteževale, vendar smo večino vsebin uspeli izvesti.

8. in 15. septembra 2021 smo imeli avdicije za nove člane orkestra. 26. septembra smo 
začeli z vajami, na katerih smo pripravljali predvsem program za novoletna koncerta 22. 
in 23. decembra 2021. Po novem letu smo se lotili priprave programa za letna koncerta 
22. in 23. marca 2022. Od 25. do 27. februarja smo imeli intenzivne vaje na Pohorju 
v hotelu Tisa, udeležilo se jih je 30 članov orkestra. Po letnih koncertih smo s projektom 
Drug’orkester za šolsko leto 2021/22 zaključili.

 f Ocena uspešnOsti
Projekt Drug’orkester v šolskem letu 2021/22 je bil ne glede na vse ovire zaradi 
koronavirusa uspešen. Program, ki je bil načrtovan na začetku šolskega leta, smo uspeli 
dobro predelati in v celoti izvesti.
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 f MentOrJa:  
TONI KLIS, TINA MOJZER

 f št. srečanJ: 12 
 št. ur: 70

 f št. udeležencev: 20 

ŠOLSKI ČASOPIS  
BOREC

V letu 2021‒22 je Borec pod uredniško taktirko Katarine Kolar izdal 3 redne številke 
z naklado po 200 izvodov. Prav tako je februarja izšla posebna številka: Info Borec 
za potrebe informativnega dne na naši šoli. Čeprav smo v prejšnjih letih izdali tudi po 4 
številke, pa je treba upoštevati, da so letošnje nastajale po drugačnem konceptu in da 
so bile tudi po obsegu zajetnejše. Letošnja urednica Katarina Kolar je za to šolsko leto 
predlagala drugačen pristop k oblikovanju časopisa: stopili smo v stik z dijaki Srednje šole 
za oblikovanje in pripravljeno gradivo zaupali v oblikovanje njim. Uredništvo je na ta način 
sledilo zamisli, da bi Borec bolj postal dijaški časopis in tudi v praksi postal povsem njihov 
izdelek. Eksperiment je pokazal prednosti pa tudi nekaj slabosti, kot se to zgodi vsakič pri 
novi ideji oz. razvoju neke drugačne zamisli. Seveda pa je ostal temeljni pristop k pripravi 
na vsako številko: s pisci smo se pred izdajo posamezne številke srečali od 2- do 4-krat, 
ob tem pa smo bili seveda ves čas v stiku tudi preko elektronske pošte in družabnih 
omrežij. Sproti se dobivamo, da preverimo napredek in si izmenjamo izkušnje, ideje, 
predloge. Po oddaji člankov sledi uredniško pregledovanje prispevkov in načrtovanje 
predlogov za oblikovalce. 
Vsi tiskani izvodi so v celoti pošli. V času, ko tiskani mediji izgubljajo veljavo, je to izjemen 
dosežek, še toliko bolj občudovanja vredno pa je, da na II. gimnaziji Maribor šolski časopis 
kontinuirano deluje že 28 let. Borec piše o dogajanju na šoli: z njim spoznavamo šolsko 
dogajanje, pohvale in kritične poglede na šolo in dogodke na šoli. Posebej se trudimo, 
da imajo prispevki tisto značilno dijaško iskrivost in ostrino in tako ponujajo tudi 
povratno informacijo učiteljem in snovalcem šolskega dogajanja. 

 f Ocena uspešnOsti
Pogojno uspešno: potrebna sta analiza novega pristopa in pregled dobrih in slabih strani 
drugačnega koncepta.
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 f MentOrice:  
ANDREJA MIKLUŠ, DORA LENART, 
LUCIJA IVANUŠA

 f št. srečanJ: 31 
+ debatni turnirji (spletni in državni turnir 
v živo). Srečanja so potekala od 10. 9. 2021 
do 27. 5. 2022.  
16. 10. 2021 – debatni turnir na državni ravni 
(angleški jezik) 
11. 12. in 12. 12. 2021 – mednarodni debatni 
turnir (WHO Zagreb, angleški jezik) 
21. 1. do 26. 1. 2022 – mednarodni debatni 
turnir (ESDC Turčija) 
19. 2. 2022 – debatni turnir na državni ravni 
(angleški jezik) 
4. 3., 5. 3. in 6. 3. 2022 – mednarodni debatni 
turnir (ZIP Ljutomer, angleški jezik) 
2. 4. in 3. 4. 2022 – državni debatni 
turnir (slovenski jezik) – v živo

 f št. ur: 211

 f št. udeležencev: 20–25 

DEBATNI KLUB  
II. GIMNAZIJE MARIBOR

V Debatnem klubu II. gimnazije so se dijaki srečevali enkrat tedensko po 3 šolske ure. Pred 
turnirji, ki so načeloma enkrat mesečno, so bila srečanja pogostejša in daljša. Vsa srečanja 
so potekala v živo in vsi turnirji spletno, razen dvodnevnega državnega debatnega turnirja 
v slovenščini, ki je potekal na Gimnaziji Ledina v Ljubljani.
Že od začetka smo navajeni, da izkušenejši debaterji uvajajo mlajše – jim svetujejo pri 
pripravah in izvedbi debat. Srečanja sta moderirale in vodile mentorice Andreja Mikluš 
in Dora Lenart ter občasno Lucija Ivanuša. V organizaciji Zavoda ZA in PROTI smo izvedli 
dve delavnici; ena je potekala spletno, drugo pa je v živo izvedel naš bivši dijak in debater 
Matevž Rezman Tasič.
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, da znajo sprejemati nasprotna mnenja in argumente, 
so vešči natančnih metod raziskovanja iz različnih virov in sposobni karseda hitro iskati 
nove ideje ter odgovarjati nanje, se pri vsem tem tudi 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 2 spletnih srednješolskih turnirjev na državni ravni in dvodnevnega 
državnega turnirja v živo ter 3 spletnih mednarodnih srednješolskih 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, a se zadnja leta 
udeležujemo tudi turnirjev v slovenščini.

 f Ocena uspešnOsti
Letošnja debatna sezona je bila z vidika dosežkov uspešna in boljša kot lani, saj so vsaj 
srečanja in državni turnir potekali v živo. Ekipa novincev je na slovenskem državnem 
debatnem turnirju v kategoriji NOVICE dosegla 1. mesto. Naši debaterji so se večinoma 
znašli med prvih 10 govorcev na vseh turnirjih na državni ravni. Veseli smo, da je debatna 
dejavnost ponovno oživela in nadejamo se turnirjev v živo prihodnje leto. V letošnjem 
šolskem letu sta v slovenski nacionalni debatni ekipi dve naši debaterki, in sicer Daša Bejat 
Krajnc in Nika Kralj.
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 f MentOrici:  
GORDANA BANJANIN, 
ANDREJA KORENJAK

 f št. srečanJ: – 
 št. ur: 92

 f št. udeležencev:  
60 (dijaki, profesorji, starši) +  
32 delavnica o stripu

DRUGA BERE

Naslovi knjig s priporočili, navodila za sodelovanje ter odzivi sodelujočih so na spletni 
strani šolske knjižnice (knjiznica.druga.si).
Promocija branja tudi z obiskom avtorja (avtor risar Izar Lunaček), interaktivnim 
dogodkom (mednarodni dan otroških knjig), razstavami (ob 100-letnici rojstva K. D. Kajuha) 
idr.
Pokažemo, da neobvezno, prostočasno branje živi. Še mnogo je tistih, ki radi berejo in ne 
potrebujejo potrditve. Vendar želi biti dejavnost malo tudi spodbuda za tiste, ki redkeje 
vzamejo branje v roke in se o knjigah ne pogovarjajo. Množičnost dejavnosti je v tem času 
drugih možnosti znak, da je branje ne samo zahtevna, ampak tudi prijetna, blagodejna 
in zelo koristna družabna dejavnost tako za posameznika kot tudi za družbo. 
Z branjem dobrih knjig povečujemo pozornost do sebe in do okolice, razvijamo kritičnost, 
bogatimo svoj jezik in samopodobo. In predvsem sta pri branju bolj kot cilj pomembna pot 
in kakovost opravljene poti. Kot pravijo, knjiga je najboljše orodje do novih spoznanj.

 f Ocena uspešnOsti
Nekaj odzivov, zakaj so se sodelujoči pridružili dejavnosti Druga bere:

 f »Zdi se mi odlična ideja, saj mnogi drugogimnazijci včasih pozabimo, kaj je dovolj za odlično 
sprostitev – le knjiga in čas, da jo prebereš.«

 f »Všeč mi je, da obstaja svet, kjer lahko pozabim vse, kar se dogaja tukaj, in sem del neke 
nove zgodbe, ki jo morda ravno takrat bere še nekdo nekje.«

 f »Ker verjamem v misel, da je branje za duha to, kar je telovadba za telo.«
 f »Letos sem prebral veliko zanimivih knjig, ki so mi polepšale dneve in tedne. V tem stresnem 

obdobju sem opazil, da se lahko z dobro knjigo res odlično sprostiš, zato sem si zadal cilj, da 
tudi naslednje leto berem čim več.«

 f »Vaši maili in pozitiven odnos do branja. Prav tako sem zaradi Testamentov, ki so bili 
lanskoletna nagrada za bralno značko, prebrala še Deklino zgodbo. Z bralno značko bi rada 
pokazala, da me branje še zmeraj navdušuje. Hvala, da nas spodbujate!«
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 f MentOrica:  
ANA POŽGAN

 f št. srečanJ: 8 
 št. ur: 30 

 f št. udeležencev:  
14 v predtekmovalnih izborih, 3 finalisti

MEDNARODNI TURNIR MATHEMATICS 
WITHOUT BORDERS

II. gimnazija Maribor je letos ponovno kot edina slovenska šola 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 14 na matematičnem področju 
uspešnih oziroma nadpovprečnih drugogimnazijcev. Tekmovali so v jesenskem, zimskem 
in pomladanskem delu, v finale pa so se uvrstili Erik Červek Roškarič, Urh Vrecl in Kaja 
Rajter. 
Naši finalisti so v soboto, 2. 7. 2022, na daljavo preizkusili svoje matematično znanje 
v konkurenci mladih matematičnih navdušencev iz 19 držav sveta. Fanta sta bila nagrajena 
z zlato (Erik) oz. bronasto (Urh) medaljo, vsi trije pa so pridobili še eno matematično 
tekmovalno izkušnjo.

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Erik Červek Roškarič je prejel zlato medaljo, Urh Vrecl pa bronasto medaljo v kategoriji 
posameznikov.

Drugarije je naslednica nekdanje PIAR-agencije in je dejavnost, 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 občinske proslave Mestne občine Maribor,
priprava in vodenje božično-novoletnega koncerta,
priprava in vodenje podelitve ključev II. gimnazije Maribor,
priprava in vodenje prireditve ob dnevu državnosti,
priprava in vodenje podelitve maturitetnih spričeval.

 f Ocena uspešnOsti
Upoštevaje okoliščine je dejavnost dosegla in upravičila svoj namen.

 f MentOr:  
DRAGO MEGLIČ

 f št. srečanJ: 10 
 št. ur: 50

 f št. udeležencev: 6 

DRUGARIJE
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II. GIMNAZIJA MARIBOR – Šola, ki odpre vsa vrata

GLEDALIŠČE DRUGA SCENA
 f MentOrJi:  

DRAGO MEGLIČ, koordinator; 
LANA KRMELJ, SANI SMAJIĆ, 
MIRI STRNAD, TIBOR FRANČIČ

 f št. srečanJ: 10 
 št. ur: 320

 f št. udeležencev: 6 

Gledališče Druga scena je v šolskem letu 2021/2022 pod režijsko taktirko dijakinje Neže 
Pogorevc in mentorstvom Lane Krmelj pripravilo uprizoritev priredbe drame Ivana 
Cankarja Pohujšanje v dolini šentflorjanski z naslovom Ali se lahko najdeš v mrtvem 
mestu? Dijaki so pod vodstvom obeh skupaj pripravili tudi dramaturgijo (avtorski 
monologi) in ideje za zasnovo scene ter kostumografije.
Po premieri 6. marca 2022 smo v polnem Amfiteatru predstavo, ki je zaradi specifične 
strukture, vsi gledalci so bili namreč na odru, zato si jo je lahko ogledalo le 50 gledalcev, 
ponovili še osemkrat. Ene od ponovitev se je udeležila tudi selektorica festivala Vizije Ana 
Rutar in bila nad njo navdušena; kljub temu se na državno srečanje predstava ni uvrstila, 
a bila nagrajena vsaj s srebrno plaketo. 

 f Ocena uspešnOsti 
Z letošnjo sezono smo zelo zadovoljni, čeprav se nismo uvrstili na državni festival Vizije. 
Kritika selektorice Vizij je bila zelo spodbudna, odzivi publike odlični, najbolj pa nas 
veseli, da so se nam pridružili štirje novi člani in da bodo trije od njih del gledališča ostali 
tudi prihodnje leto. Druga scena tako še naprej uspešno uveljavlja svojo vizijo gledališča 
dijakov za dijake.

 f MentOrici:  
ANITA MUSTAČ, BARBARA KOVŠE

 f št. srečanJ: 19 
 št. ur: 20

 f št. udeležencev: 21 

EKO SKUPINA

Eko skupina je v tem šolskem letu izvedla kar nekaj uspešnih akcij. Dijaki 
so v predbožičnem času množično sodelovali pri peki drobnega peciva, ki je postala 
že tradicionalna. Več kot 30 dijakov je ob zvokih božičnih pesmi peklo pecivo za božični 
bazar, celoten izkupiček od prodaje pa smo namenili šolskemu socialnemu skladu. 
Mentorici sva se decembra in januarja z dijaki tudi aktivno pripravljali na ekokviz, ta je 
letos zaradi koronavirusa potekal preko spleta. Dijakinja Gaja Đukanović Babič (MM1) 
se je uvrstila na državno tekmovanje (17. 2. 2022), kjer se je preverjalo znanje iz ekovsebin, 
in dosegla zlato priznanje.
Spomladi smo uredili cvetlično gredo in posejali domača semena rož in zdravilnih zelišč. 
S to akcijo smo želeli spodbuditi ozaveščanje o pomenu narave ter zdravega in čistega 
okolja.

 f Ocena uspešnOsti
Zelo uspešno: vsebine, ki smo jih v letošnjem šolskem letu načrtovali, smo tudi uspešno 
izvedli.
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Šola, ki odpre vsa vrata – II. GIMNAZIJA MARIBOR

 f MentOrJa:  
MARKO JAGODIČ, ALMA R. SELIMOVIĆ

 f št. srečanJ: 4 PREDSTAVE 
 št. ur: 7

 f št. udeležencev: 190 

DRUGAJANJE

20. festival Drugajanje je potekal od 22. do 25. 11. 2021. Izvedene so bile 4 predstave; prve 
tri so potekale v Amfiteatru II. gimnazije Maribor, zadnja pa v Lutkovnem gledališču 
Maribor. Predstav so se udeležili tudi dijaki 2. letnika naše šole, ki so se na predstave 
predhodno pripravili.

 f prOGraM Festivala druGaJanJe 2021
 f Počemučka: Under Construction (ponedeljek, 22. november, ob 19.00)

Predstava zelo mladega kolektiva je pripoved o imaginarnem mestu – uprizarja številne 
gledališke žanre, od pripovedništva do gledališča predmetov.

 f Lea Kukovičič: FOrsale dražbena hiša uprizoritvene umetnosti/artist talk (torek, 23. 
november, ob 19.00)

Lea Kukovičič je v predstavi ustanovila dražbeno hišo uprizoritvene umetnosti, prodala 
prvo predstavo, zdaj pa načrtuje naslednje prodaje.

 f iden-elektroakustična opera (sreda, 24. november, ob 19.00)
Opera o ekološkem fenomenu kuronskih sipin. Izjemno zvočno zanimiva predstava, 
v kateri smo gledalci oziroma poslušalci v središču dogajanja.

 f Viktor Čenicky: pli (četrtek, 25. november, ob 19.00)
Zelo lepa in humorna predstava z 22 stoli, ki je med cirkusom, plesom in gledališčem 
predmetov.

 f Predstava Under Construction je zaradi bolezni igralke odpadla, nadomestili smo jo s 
predstavo Kako smo prišli do sem? avtorjev in izvajalcev Gregorja Zorca in Mateja 
Recerja.

 f Ocena uspešnOsti
Izbira predstav letošnjega festivala Drugajanje je bilo zelo dobra. Gledalci so uživali 
v sodobnem gledališču in plesu.
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 f MentOr:  
MATEVŽ RUDL

 f št. srečanJ: 20 
 št. ur: 219

 f št. udeležencev: 4 

DRUGI FOTOKLUB

V Drugem fotoklubu smo se ukvarjali s teorijskimi vidiki fotografije in fotografsko 
dokumentirali dogajanje na šoli. V teorijskem delu srečanj smo se seznanili recimo 
s funkcijo zaslonke, zaklopnega časa ali z osnovami kompozicije. Teorijsko znanje smo 
konkretizirali s fotografskimi nalogami, npr. z izdelavo fotografij, v katerih se je uporabila 
tehnika stekajočih se linij.
Poleg tega je Drugi fotoklub slikovno zabeležil veliko število prireditev in obšolskih 
dogodkov. To dokazuje šolska spletna stran, kjer so v rubriki Utrinki zbrani in v 
fotografskih podobah ohranjeni dogodki, ki so se zvrstili med šolskim letom. Naj navedem 
samo nekaj najbolj izstopajočih. 
Šolsko leto se je pričelo s sprejemom dijakov olimpijcev pri ravnatelju. Na fotografijah 
je vidno, da je takrat še veljal ukrep nošenja mask. Septembra je bila kot običajno tudi 
podelitev diplom Mednarodne mature, zaradi pouka na daljavo v prejšnjem šolskem 
letu pa tudi časovno neobičajna predstavitev produkcije Filmske šole. V Utrinkih so tudi 
fotografije izzivalne in šokantne monodrame Krhkost, božično-novoletnega koncerta, 
srečanja šol s poukom francoskega jezika Nuit de la lecture, okrogle mize o aktivnem 
državljanstvu in Prešernove proslave. Med večjimi projekti Drugega fotokluba je bilo 
fotografiranje muzikala Figarova svatba v izvedbi gledališča English Student Theatre. Šlo 
je za projekt v pravem pomenu besede, ker je bilo treba izdelati fotografije za gledališki 
list. Enako zahtevno, četudi brez gledališkega lista, je bilo fotografiranje gledališča 
Gnosis in predstave Macbeth, gledališča Druga scena in predstave Pohujšanje v dolini 
šentflorjanski, glasbenega večera s skupino Dan D in Kulturnega maratona. Seveda noben 
dogodek s fotografskega vidika ni povsem enostaven, ker se vsak dogaja v specifičnem 
okolju z lastno dinamiko, kar zahteva uporabo ustrezne tehnike. Fotografije Drugega 
fotokluba kažejo, da je fotografsko znanje na zelo solidni ravni. Fotografije ob tem izražajo 
tako ljubezen do fotografije kot tudi duh dogajanja na šoli.

 f Ocena uspešnOsti
Dejavnost Drugega fotokluba ocenjujem kot zelo uspešno. To potrjujejo objave 
na šolski spletni strani in srebrno priznanje, ki ga je Vinci Oblak prejel na fotografskem 
tekmovanju.
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 f MentOrice:  
ANA AMBROŽ (vodja);  
ZOJA PLETERŠEK, LARA STEGNAR

 f št. srečanJ: 15 
 št. ur: 35

 f št. udeležencev: 15 

FOTOGRAFSKI KROŽEK

Fotografski krožek dijakom ponuja vpogled v svet fotografije. Vodijo ga dijaki iz višjih 
letnikov, ki svoje znanje predajajo dijakom, željnim znanja o fotografiji. Na predavanjih 
dijaki spoznajo teoretične osnove ter pravila fotografije in se naučijo manualne fotografije; 
za izvrstne fotografije sta pomembna tako teoretično znanje o kompozicijah, svetlobi 
in uporabi fotoaparata kot tudi razumevanje manualne fotografije. Dijaki nato teorijo 
preizkusijo v praksi na praktičnih delavnicah v šoli in na terenu izven šole (npr. v centru 
mesta). Fotografija tako kot ostale spretnosti zahteva mnogo vaje. S skupnimi terenskimi 
delavnicami fotografiranja mentorji pomagajo dijakom pri prenosu teoretičnega znanja 
v prakso ter jih vodijo v procesu manualne fotografije. Svoje fotografske spretnosti 
dijaki prav tako vadijo v različnih nalogah, ki jim jih za vajo naložijo mentorji. Po vsakem 
predavanju dobijo »domačo nalogo«, ki se povezuje z učno snovjo, fotografije nato naložijo 
v Google učilnice in dobijo povratne komentarje in priporočila za možne izboljšave. 
Ob osvojitvi osnovnih fotografskih znanj se dijaki podajo tudi v urejanje fotografij 
s programoma Lightroom in Photoshop, v katerih spoznajo proces postprodukcije, ki je 
prav tako pomemben del sodobne fotografije. Mentorji dijake prav tako spodbujajo 
k sodelovanju na Prešernovem natečaju na šoli ter ostalih natečajih, ki potekajo tako 
v Sloveniji kot tudi po svetu. 
Cilji fotografskega krožka so, da dijaki spoznajo osnove fotografije, se naučijo manualne 
fotografije, upoštevanja kompozicijskih pravil, postprodukcije, da dijaki s pomočjo 
mentorjev pridobijo samozavest pri fotografiji ter da začutijo ljubezen do fotografije, ki jih 
bo spodbudila, da se z njo ukvarjajo tudi v prihodnosti. 

 f Ocena uspešnOsti
Uspešno.
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 f MentOrJi:  
producent: IVAN LORENČIČ • režiser: 
MATJAŽ LATIN • umetniška vodja, 
koreografinja, priredba scenarija: 
MAJA PIHLER STERMECKI • asistentka 
koreografinje: ZALA HORVATIČ • vodja 
zbora: VILJEM BABIČ • glasbene priredbe: 
SEBASTIJAN DUH • lektor: EMIL PEČNIK 
• kostumografija: MIRA STRNAD – 
MIRICOTA • scenografija: JURE TACER, 
SANI SMAJIĆ • vodja tehnike, inspicient, 
vodja odra: SANI SMAJIĆ • oblikovanje 
zvoka, vodja tona: ROBERT ROJC • 
asistent oblikovanja tona: JAKA ŠTRUC 
• oblikovanje luči: URBAN BERČIČ • 
asistent oblikovanja luči: URBAN KOLARIČ 
• fotografija: MATEVŽ RUDL • booking: 
TAMARA MITHANS • oblikovanje: 
ROBERT ROŠKER

 f št. srečanJ: 105 
 št. ur: 510; 
intenzivne vaje: 180 ur režijskih, 
koreografskih in pevskih vaj;  
redne vaje: 200 ur režijskih, koreografskih 
in pevskih vaj, trajanje predstave 2 uri 
in 30 minut + 2 uri in 30 minut predpriprav – 
130 ur

 f št. udeležencev:  
37 igralk in igralcev, 25 tehnikov

ENGLISH STUDENT THEATRE 
IN FIGAROVA SVATBA

Sezona 2021/22 je bila za EST ponovno »normalna« sezona, kljub na začetku polovični 
zapolnitvi sedežev v Amfiteatru so se tudi ti v zadnjih mesecih sprostili. Tako smo 
uspeli aktualni muzikal Figarova svatba odigrati in z njim navdušiti več kot 3500 
gledalcev z 41 osnovnih in srednjih šol ter seveda svoje zveste podpornike. V začetku 
šolskega leta so potekale intenzivne vaje, na katerih smo obnovili in postavili muzikal 
z nekaterimi novimi igralci. Izpeljali smo tudi avdicijo za novinke in novince, ki smo 
jih sprejeli v letošnji sezoni, konec oktobra smo pričeli s premierno predstavo za starše 
in nadaljevali z rednimi tedenskimi predstavami. Vaje so zaradi drugih in tretjih zasedb 
potekale redno dvakrat tedensko tudi med predstavami, in sicer režijsko-koreografske 
in zborovske/pevske vaje, saj smo le tako lahko zagotovili pokritost vseh zasedb 
na predstavah.

 f Ocena uspešnOsti
Muzikal Figarova svatba je že v prvi sezoni požel zelo dobre kritike medijev, stroke 
in gostujočih šol, tako učiteljev kot tudi učencev in dijakov. Prav ta uspeh se je nadaljeval 
v letošnji sezoni, ko smo dodatno razpisali kar šest predstav in vse zapolnili do zadnjega 
kotička. Sezono smo odlično izpeljali, mlada igralska ekipa se je med vajami in igranjem 
predstav zelo povezala. Izjemen napredek se je pokazal na vokalnem, igralskem 
in plesnem področju, za to gre velika zahvala vsem mentorjem in tehnični ekipi, ki nam 
vse to omogoča. Veselimo se prihodnje sezone in mednarodnega gostovanja v Sarajevu.
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 f INSTAGRAM (2.981 sledilcev na dan 9. 6. 2022) je naše največkrat obiskano omrežje, 
dijaki radi soustvarjajo profil – pošiljajo fotografije, meme, odgovarjajo na tematske 
zgodbe (»storyje«).  
Zanimivost: od septembra 2021 do 9. junija 2022 smo objavili 342 slik/fotografij/
memov in 728 zgodb (ang. story).

 f FACEBOOK ima 4.785 sledilcev (na dan 9. 6. 2022). Ugotavljam, da dijaki tega omrežja 
ne uporabljajo več tako pogosto, saj doseg objav pada.  
Zanimivost: od septembra 2021 do 9. junija 2022 smo objavili 499 objav, tj. povprečno 
skoraj dve na dan (všteti vikendi in počitnice).

 f 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. 

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

 f MentOrica:  
VESNA HOJNIK

 f št. srečanJ: 1  
 št. ur: 10

 f št. udeležencev: 35 

 f MentOrica:  
NATAŠA PREGLAU BORKO

 f št. srečanJ:  
Vsakodnevno urejanje 
 št. ur: 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.

KRVODAJALSTVO

FACEBOOK, INSTAGRAM, 
ŠOLSKA SPLETNA STRAN

Za dijake II. gimnazije sta bili v tem šolskem letu organizirani dve krvodajalski akciji, 
in sicer 14. 10. 2021 in 24. 2. 2022.
Organizacija je obsegala:
izobraževanje dijakov o krvodajalstvu (osebno v 3. in 4. letnikih, preko spletnih portalov, 
oglasne deske, organizacije predavanja o krvodajalstvu Društva študentov medicine 
Epruvetka …),
aktivno obveščanje o vseh formalnostih, povezanih s krvodajalsko akcijo (zbiranje 
preliminarnih prijav, zbiranje potrditev prijav po opravljenih telefonskih pogovorih kandidatov 
krvodajalcev z odgovornimi na Centru za transfuzijo (preventiva pred koronavirusom …), 
evidentiranje tistih, ki so kri dejansko darovali …).

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
14. 10. 2021 je kri darovalo 18 dijakov in profesorjev od 26 prisotnih, 24. 2. 2022 je kri 
darovalo 17 dijakov in profesorjev od 24 prisotnih.
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 f MentOrica:  
KARMEN KAUČIČ

 f št. srečanJ: 20 
 št. ur: 40

 f št. udeležencev: 20 

FRANCOSKA BRALNA ZNAČKA

Od oktobra 2021 smo z dijaki (posebej 1., 2. letniki in 3., 4. letniki) obravnavali knjižice, 
predpisane za bralno značko (Le rat de bibliothèque). Bralno značko smo imeli 1-krat 
tedensko po 2 uri (do aprila 2022). Dijaki 1. in 2. letnikov so letos brali Qui êtes-vous 
Monsieur Eiffel? in Poil de Carotte, dijaki 3. in 4. letnikov pa Les singes d'une nuit d'été 
in La Vénus d'Ille.
Nekateri dijaki so si kupili svoje knjižice, drugi so si jih izposodili v šolski knjižnici. 
S pomočjo sodelovanja v Le rat de bibliothèque prispevamo tudi k širjenju nabora knjig 
v francoščini na šolskih policah v naši knjižnici.
Na naših srečanjih spodbujamo bralno kulturo, in sicer: 
razvijamo jezikovne kompetence (predvsem bralno razumevanje francoščine),
zainteresiranim dijakom nudimo dodatno aktivnost za doseganje višje ravni znanja,
pripravljamo se na tekmovanje, ki je bilo tudi letos na daljavo in se je izteklo maja 2022.
Tudi letošnjega tekmovanja so se naši dijaki številčno udeležili in bili uspešni.
Čestitamo Dorotei Korpič (2. f), Ani Kuprivec (1. f ) in Eli Žagar (2. f), ki so dosegle zavidljiv 
rezultat (89 %), priznanje pa so prejeli še Andy Premzl (2. f), Ana Kulaš (1. f), Eva Ravnik 
(2. f), Maruša Pučnik (1. f), Tin Šoškič (2. f) in Luna Vogrin (1. f). Ta uspeh še dodatno 
potrjuje, da gremo kljub lanskemu šolanju na daljavo v pravo smer.
Čestitamo vsem sodelujočim.

 f Ocena uspešnOsti
Bralna značka iz francoščine je zelo dobro sprejeta in obiskana. Ocenjujem jo kot zelo 
uspešno, saj dijake dodatno motivira k branju francoske literature in odkrivanju francoske 
ter frankofonske kulture.
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 f MentOrica:  
MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ

 f št. srečanJ: 15 
 št. ur: 25

 f št. udeležencev: 30 

FRANCOSKI KLUB DOUCE FRANCE

Veseli smo, da so naša srečanja letos potekala v živo.
Na literanem krožku smo spoznali avtorja stripov Laurenta Cardona, ki je predstavil 
svoj v slovenščino prevedeni strip »Zmešane kure« (S'unir c'est se mélanger). Bilo je zelo 
zabavno in zanimivo.
Udeležili smo se tudi bralnega festivala »Nuits de la lecture«, ki sta ga organizirala CNL 
(Francoski center za knjigo) in Francosko ministrstvo za kulturo. 
Že peto leto zapored smo se udeležili srečanja »France voyage« (Francija potuje) 
z govornico s Francoskega inštituta v Sloveniji Marie Delmet. Prisilila nas je k razmišljanju 
o podnebnih spremembah, da bi našli rešitve in jih uporabili v vsakdanjem življenju. 
V gastronomskem kotičku je potekalo naše tradicionalno tekmovanje v peki francoskih 
slaščic »Macaron d'or« (Zlati makron), zelo uspešno za vse sladkosnede.
Na glasbenem odru smo praznovali 10. obletnico »Fete de la musique« (Praznik glasbe). 

 f Ocena uspešnOsti
Odlično.

Letos smo praznovali 20. obletnico francoskega večera in ustanovitve Francoskega 
gledališča. 
Ob tej obletnici smo namesto tradicionalne gledališke predstave srečanja in zaključno 
predstavo posvetili francosko govorečim državam ob odkrivanju francosko govorečih 
avtorjev in branju poezije. 
Povabili smo tudi malgaško-slovensko umetnico Malalo Serban Rakoto, ki je predstavila 
Madagaskar. Igrala je na tradicionalna glasbila in pela različne malgaške pesmi. 
Pripovedovala je tudi tradicionalno pravljico, ki jo je prevedla v slovenščino. 

 f Ocena uspešnOsti
Odlično.

 f MentOrica:  
MARY ELLEN RAMASIMANANA VIRTIČ

 f št. srečanJ: 10 
 št. ur: 20

 f št. udeležencev: 5 

FRANCOSKO GLEDALIŠČE
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 f MentOrJi:  
SVIT VURBERŠKI (vodja);  
JURE TACER, tehnika;  
NIKA ŠOŠTARIČ, jezik

 f št. srečanJ: 96 
 št. ur: 250

 f št. udeležencev: 21 
(igralci in strokovno-tehnična ekipa)

GLEDALIŠČE GNOSIS

Dolgo smo potrebovali, da je naš soigralec Miha (študent primerjalne književnosti) ločil 
tekst po Shakespearu in Müllerju, saj to ni nepomembno za to, kako se predstave lotiti. 
Sama tema je znana. Brezobzirna borba za oblast na Škotskem, krvave vojne, pobijanje, 
ustrahovanje, prerokba .... Če pravijo, da je Macbeth najbolj krvava Shakespearova 
drama, je Müllerjev Macbeth še bolj krvav in brezizhoden. Je pa tudi poučen, saj 
ga je zelo preprosto umestiti v naš čas. Borba za oblast, izdaja, prevara, nezvestoba, 
neprivoščljivost ... ali ni to vsakdan skoraj vsake slovenske politične stranke? Za te se sicer 
vse ne konča s popravkom krivic in smrtjo protagonista vseh podlih dejanj, mogoče pa se 
kdaj bo??!!
Kot da so tudi nam vešče napovedale zlo usodo, se je vlekla situacija z epidemijo vse 
leto. V glasnem smo bili zaprti. Ker delujemo na šoli, je bilo še huje kot v gledališčih. 
Potem pa okužbe med igralci … Predstavo smo sicer vadili, vendar je bilo le za nastop 
na proslavi ob dnevu državnosti. Tam smo izvedli prve dve sliki Macbetha v bolj muzikalni 
obliki. Niti prostor (zunanji) niti širina in globina odra (2 m) nam niso omogočili več. 
Kot je to na srednji šoli običaj, so po koncu šolskega leta mnogi dijaki odšli s šole in tudi 
iz gledališča. Ponovno smo se lotili napada na Škotsko in kljub še vedno trajajočim 
epidemiološkim problemom predstavo pripeljali do konca. Ker se lani ni poznal plod 
našega predlanskega dela, se bo letos poznal plod lanskega dela. 
Predstava je publika odlično sprejela, kar nas navdihuje za nadaljnje delo. Pokazali smo, 
da Macbeth ni samo krvava zgodba, ki vzbuja odpor, temveč zapleten proces odnosov 
v boju za oblast.

 f Ocena uspešnOsti
Glede na doseženo »samo srebrno plaketo« je predstava manj uspešna. Iskreno gledano 
pa je ena najboljših Gnosisovih predstav.
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Kot vsako leto smo predstavo prijavili na festival Vizije, ki ga organizira Jskd. Predstavo 
si je ogledala selektorka Ana Rutar. Po ogledu je bil opravljen razgovor s selektorko, ki je 
predstavo zelo pohvalila in napisala zelo objektivno in pozitivno kritiko. V predstavi je 
pogrešala le nekaj povsem tehničnih malenkosti. Izpostavila je izvrstno igro protagonista 
Matica Gosaka, izvrsten in prepričljiv se ji je zdel tudi nastop »vešč«. Tako je bila za nas 
neuvrstitev na osrednji festival Vizije pravi šok. Na festival so uvrstili le dve predstavi 
v »naši kategoriji«, vse ostale so bile študentske polprofesionalne predstave.

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Prejeli smo »srebrno plaketo«, ki pa jo vidimo kot tolažilno nagrado. Organizatorju sem 
napisal obširno pismo o tem, kaj si mislimo o delu Jskd.

 f MentOr:  
SVIT VURBERŠKI

 f št. srečanJ: 96 
 št. ur: 250

 f št. udeležencev: 21 

TEKMOVANJE – VIZIJE

 f MentOr:  
SVIT VURBERŠKI

 f št. srečanJ: 40 
 št. ur: 120

 f št. udeležencev:  
od 5 do 12 na vsakem srečanju

GLEDALIŠKA ŠOLA II. GIMNAZIJE

Za letošnjo gledališko šolo lahko rečemo, da je bila zelo uspešna, saj je že za tekočo sezono 
dala dva nova nadarjena igralca. Naslednje leto se bodo Gnosisu pridružile še 4 nadarjene 
igralke iz gledališke šole. Edini problem je, da nekateri pridejo na gledališko šolo le takrat, 
ko imajo čas, in tako je težko narediti kakšen projekt. Kljub temu pa je bilo delo zelo 
intenzivno. Začeli smo s spoznavanjem delovanja posameznika v skupini, individualnim 
odnosom do materije in sprejemanjem igralskih informacij. Ker so bila dekleta precej 
nadarjena in zavzeta, smo šli tudi na zahtevnejše gledališko področje, kot je oblikovanje 
značajskih potez lika na podlagi osebne izkušnje. Seveda pa je bila kot vsako leto ena 
izmed glavnih sestavin programa tudi govorica teles. Predelali smo osnovne izrazne 
specifike s transformacijo na spremembo situacije ter prehode intimnega mentalnega 
stanja na lik in obratno. Delali smo na vertikalni in horizontalni skupinski stratifikaciji 
za določitev položaja lika v skupini in nato v družbi. Šli smo na »razosebljanje« lika 
do abstrakcije in nato na ponovno poosebljanje na podlagi specifičnosti osebnega 
notranjega dogajanja. Ugotavljali smo, kako lahko igralec svoja osebna doživetja prenese 
na lik in mu pusti, da ostane dramatikov izdelek, ki pa ima igralčeve poteze. 

 f Ocena uspešnOsti
Glede na to, da smo pridobili 6 novih igralcev za Gnosis, je bilo leto zelo uspešno.
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 f MentOrici:  
GORDANA BANJANIN, JYOTI JOEBSTL

 f št. srečanJ: 31 
 št. ur: 60

 f št. udeležencev: 120 

SPROŠČANJE ZA DIJAKE  
Z JOGO

Vsaka ura je strukturirana enako: motivacijska zgodba ali nekaj besed, s katerimi 
se prisotni dijaki odmaknejo od preteklih dejavnosti pouka in obveznosti, ki jih še čakajo 
čez dan …
Sledijo telesno in mentalno sproščanje, nato telesne vaje (asane) za raztezanje, krepitev, 
vztrajnost, koordinacijo. Temu sledijo vaje s tehnikami zavestne pozornosti na dihanje 
in koncentracije, kar vodi v povečano sproščenost, sposobnost umiritve in prijetnega 
počutja. 
Dijaki so sproti in konkretno seznanjeni, čemu je katera vaja namenjena, v primeru 
težav ali bolečin v katerem delu telesa se izvajajo prilagojeno, spodbuja se, da čim večkrat 
uporabljajo naučeno tudi v vsakdanjem življenju. 
Zaradi nadgrajevanja, dodajanja in postopnosti vadbe je pričakovana redna udeležba, 
pridruževanje sredi strnjenega obdobja (polletja) je možno le izjemoma. 
Da bi vsak prisoten lahko neovirano delal, je treba dovolj prostora za gibanje in sproščanje, 
zato je število sodelujočih omejeno.

 f Ocena uspešnOsti
Večina dijakov se je po koncu vadbe počutila veliko sproščenejše, lahkotno, takšni so bili 
njihovi neposredni odzivi. Nekateri so od dnevnih utrujenosti med sproščanjem tudi 
zaspali, čeprav to ni namen. Po drugi strani je bilo opaziti, da se številni dijaki zaradi 
načina življenja zelo težko sprostijo ali pa se niti ne zmorejo sprostiti, tudi ko imajo 
možnost, in potrebujejo veliko časa, da se naučijo in si dovolijo sprostiti.
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 f MentOrica:  
NATALIJA R. ČRNČEC

 f št. srečanJ: 35 
 št. ur: 70

 f št. udeležencev: 48 

LIKOVNA DELAVNICA

V likovni delavnici se dijaki srečujejo s praktičnim delom z različnimi likovnimi materiali, 
orodji ter različnimi likovnimi pristopi s poudarkom na sodobnih likovnih praksah. 
V procesu ustvarjanja kot posamezniki doživljajo, razumejo in vrednotijo likovni svet 
in iščejo načine novih, izvirnih pristopov likovnega izražanja. Svoja dela predstavljajo 
v šolskih in drugih razstaviščih ter z likovnimi prispevki sodelujejo v drugih dejavnostih 
šole.
Letošnje šolsko leto smo začeli avgusta 2021 s skupinsko razstavo skupaj z likovno 
delavnico Prve gimnazije. V sodelovanju z Mladinskim kulturnim centrom in Lutkovnim 
gledališčem Maribor smo v kletnem razstavišču Minoritske cerkve pripravili razstavo 
Ljubi ‒ ne ljubi. 
Dijaki so ustvarjali v različnih likovnih projektih in svoja dela predstavljali v šolskih 
razstaviščih in na natečajih. Veseli smo, da smo se lahko v januarju udeležili srečanja 
s striparjem Izarjem Lunačkom in skupaj izvedli delavnico risanja stripov.
Šolsko leto zaključujemo s projektom v sodelovanju z Mariborsko knjižnico, 
ilustratorjem Nenadom Cizlom in likovno delavnico Prve gimnazije. Dijaki so po 
srečanju z ilustratorjem in oblikovalcem Nenadom Cizlom ustvarili likovna dela, ki so 
jih navdihnile izbrane življenjske zgodbe posameznikov iz knjig Zgodbe za otroke, 
ki si drznejo biti drugačni, I‒IV. Razstava nastalih originalov je na ogled v Mladinskem 
razstavišču Avla na Prvi gimnaziji Maribor od 13. 6. 2022 do septembra 2022 in v e-Avli: 
https://www.prva-gimnazija.si/e-avla/uporniske-identitete-ali-drzni-in-predrzni?zbirka=Razstave.
Plakatna razstava bo v sodelovanju z Mariborsko knjižnico v okviru 25. Slovenskih dnevov 
knjige krasila Grajski trg, v času Festivala Lent pa bo na ogled v Art kampu.
Na razstavi Uporniške identitete ali drzni in predrzni kot predstavniki likovne delavnice 
II. gimnazije sodelujejo: Ana Koletnik, Ana Smiljan, Anja Hvalec, Daša Vedernjak, Ema 
Hebar, Isabela Tertinek, Kaja Jagodnik, Lara Kapun, Lia Horvat Zupančič, Matija Papdi, 
Sandy Cizej, Selina Pelko, Tinkara Kodrič in Zala Petelinšek.

 f Ocena uspešnOsti
Zelo uspešno.
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 f MentOrica:  
NINA MEDVED

 f št. srečanJ: 30 
 št. ur: 60 

 f št. udeležencev: 30 

LITERARNA DELAVNICA

Vse od oktobra do maja smo se članice literarne delavnice srečevale ob petkovih 
popoldnevih in skupaj prebirale slovenske, češke, slovaške in ruske literate, tudi Amerika 
in Japonska nam nista bili predaleč. Ko nas je literatura dobro prijela, smo pisale 
in nastale so številne krasne pesmi ter zgodbe.
Srečanja smo v začetku marca nadgradile s prvo, odslej tradicionalno literarno šolo, 
smo se odločile – z družnimi močmi smo si pripravile program in obroke, uživale 
v prelepi naravi, obiskal in navdušil nas je tudi pesnik Borut Gombač. Šolo smo izvedle 
v sodelovanju z zavodom Dve luni.
Iz vseh teh prepletanj so se izmedila besedila, ki smo jih z dijaškimi urednicami Aljo Pušič, 
Milo Kodrič Cizerl in Laro Kapun zbrale v zborniku Zakoni sipanja. Naloge smo se lotile 
z veliko mero profesionalnosti in umetniškega občutka, pa tudi živega navdušenja. 
V zbornik smo uvrstile trinajst avtorjev, ki so se med drugim uvrstili na najvišja mesta 
Prešernovega natečaja in ki v pisanju posebej izstopajo. Ilustrirala ga je Daja Jöbstl. 
Zbornik je bil odlično sprejet na krasni predstavitvi v šolskem Amfiteatru in festivalu 
Slovenski dnevi knjige v Mariboru.
Ob tem pa se veselimo mnogih dosežkov in priznanj, ki jih članice prejemajo izven 
varnih šolskih okvirjev – Doroteja Drevenšek in Alja Pušič sta postali finalistki kar dveh 
literarnih natečajev, Ali govoriš emojščino? in Župančičeva frulica. Haiku Ines Tobias 
je bil izbran za objavo v zborniku Gimnazije Vič, prav tako se je Ines uvrstila v širši 
seznam nominirancev Festivala mlade literature Urška. Mila Kodrič Cizerl je postala 
pesniška olimpijka 2022 (JSKD), naziv, ki ga bo lahko ponosno nosila še leta. Naš zbornik 
Skozi parket bodo zrasle cvetlice pa je bil nagrajen na Roševih dnevih kot eno najboljših 
srednješolskih literarnih glasil v Sloveniji.

 f Ocena uspešnOsti
Delo delavnice ocenjujem kot nadvse uspešno. Preskok, ki so ga nekatere avtorice 
dosegle v pisanju v preteklem šolskem letu, se je letos le še utrdil v njihove umetniške 
glasove, ki postajajo prepoznavni tudi širše v literarnem polju. Po drugi strani nekoliko 
izkušenejšim dekletom že sledi mlada generacija bralk, urednic, pesnic in pisateljic, ki v 
svetu literature iščejo in z veseljem najdevajo odgovore na velika življenjska vprašanja 
in možnost za dialog. Literarna delavnica je tako resnično prostor za uživanje in druženje, 
ki se pretaplja v vseživljenjsko ljubezen do literarnega.
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 f MentOr:  
DAVID GAJSER

 f št. srečanJ: 26 
 št. ur: 55

 f št. udeležencev: 15 

MATEMATIČNI KROŽEK  
za 3. in 4. letnik

 f MentOrica:  
KRISTINA GRBEC

 f št. srečanJ: 17 
 št. ur: 34 ur (v razredu) + 20 ur (priprave)

 f št. udeležencev:  
Krožek je v terminu obiskalo med 4 in 
17 dijakov in dijakinj, redno pa 7 dijakov 
in dijakinj.

MATEMATIČNI KROŽEK  
za 1. letnik

Matematični krožek je potekal ob četrtkih 9. in 10. šolsko uro. Dijaki so najprej pridobili 
teoretično znanje, potrebno na državnem Vegovem tekmovanju. Vsako srečanje smo 
posvetili določeni tematiki in teoretično znanje podprli tudi s primernimi nalogami. 
Dijaki so spoznali, kako dokazujemo naloge, številske sestave, teorijo deljivosti, številske 
izraze, izbrana poglavja iz geometrije, Dirichletov princip, primere nalog, ki jih rešujemo 
z drugačnimi pristopi … Ko smo predelali snov, smo se lotili reševanja nalog s preteklih 
tekmovanj. Dijaki so tudi dobili dostop do spletne učilnice, v kateri so naložene vse naloge 
s tekmovanj z rešitvami za samostojno reševanje in pripravo na državno tekmovanje.

 f Ocena uspešnOsti
Na državno Vegovo tekmovanje se je uvrstilo 9 dijakov in dijakinj, od teh je en dijak 
prejel zlato priznanje, štirje pa srebrno. Izmed petih prejemnikov priznanj so kar trije 
redno obiskovali krožek za 1. letnik in en krožek za 3. in 4. letnik, kar kaže na uspešnost 
krožka. Po pogovoru z ostalimi sodelujočimi dijaki je največji problem, kako dovolj dobro 
opisati potek reševanja in kaj vse je treba dokazati pri reševanju geometrijskih nalog. Tej 
problematiki bom v prihodnjih letih posvetila več časa.

Krožek je letos potekal ob petkih popoldne in je bil izjemno dobro obiskan. Nivo je bil 
postavljen visoko, dijakom naj bi služil kot priprava na matematična tekmovanja, vključno 
z Mednarodno matematično olimpijado. Obravnavali smo predvsem naslednje teme: 
kombinatorika, indukcija, kombinatorične igre in zaporedja, izvedli pa smo tudi ekipno 
tekmovanje Dürer. Pred šolskim in državnim tekmovanjem iz matematike smo vadili 
naloge iz prejšnjih let, po tekmovanju pa obravnavali nekatere rešitve naših tekmovalcev. 
Nekaj srečanj je pripravil in uspešno odvodil Juš Kocutar, MM2, zmagovalec slovenskih 
kvalifikacij za Mednarodno matematično olimpijado 2022.

 f Ocena uspešnOsti
Letos je bil krožek izjemno uspešen, saj smo imeli številčen obisk in izjemne rezultate 
(3 dijaki po izbirnih testih uvrščeni v olimpijsko ekipo Slovenije).
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 f MentOrici:  
DARJA KRAVANJA, BARBARA BEDENIK

 f št. srečanJ: 20 
 št. ur: 62

 f št. udeležencev: 10 

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-u 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 in Instagrama, FB) in časopisa »Flaying facts«.
Naša delegacija desetih dijakov se je vse leto zagnano pripravljala na izbrane teme, 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. 

 f 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 in tako uresničevali poslanstvo 
Mladinskega parlamenta YPAC.
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 f MentOrJa:  
VILJEM BABIČ (zborovodja); 
MATIC LORBEK (korepeticije in vokalna 
tehnika)

 f št. srečanJ: 32 
 št. ur: 135

 f št. udeležencev: 47 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 
II. GIMNAZIJE MARIBOR

Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor je v šolskem letu 2021/22 dosegel zastavljene 
cilje in sezono uspešno zaključil. V začetku šolskega leta smo zapeli na podelitvi diplom 
Mednarodne mature v Viteški dvorani mariborskega gradu, oktobra smo pripravili 
glasbeni program za občinsko proslavo Mestne občine Maribor v dvorani Generala 
Maistra. V prazničnem decembrskem času smo izpeljali tradicionalne novoletne koncerte, 
ki smo jih zaradi okoliščin zapolnili polovično, a hkrati prenašali v živo po spletu. Nastopili 
smo z dekliško in z mešano zasedbo ob spremljavi našega Drug'orkestra. V januarju smo 
pričeli s študijem novega koncertnega programa in izvedli nekaj sobotnih korepeticijskih 
vaj. V začetku marca smo izpeljali pevske vikend priprave in utrdili koncertni program. 
Aprila smo zapeli na mladinskem pevskem festivalu v Celju, kjer smo se predstavili 
z dekliško in mešano zasedbo. Letni koncert je zazvenel v Kazinski dvorani SNG Maribor 
v mesecu maju, sezono pa smo zaključili z nastopom na svečani podelitvi ključev 
II. gimnazije Maribor v dvorani Union in ob državnem prazniku na zadnji šolski dan. 

 f Ocena uspešnOsti
Pevsko sezono 2021/22 smo odlično izpeljali in z mnogimi nastopi vedno
navdušili zbrane poslušalce. Želimo si, da bi nas naslednja sezona ponovno popeljala 
na mednarodno tekmovanje. Pevke in pevci, pridružite se nam. Viva la musica!
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 f MentOrica:  
DORA LENART

 f št. srečanJ: 12 + 3 konference 
 št. ur: 72 (24 + 48 (konference))

 f št. udeležencev: 15 

MUN

V sklopu dejavnosti Model United Nations, na šoli bolj znan kot MUN, smo se srečali na 12 
sestankih. V začetku leta smo se seznanjali s programom MyMUN, ki velja za centralni 
sistem, preko katerega se prijavljaš na MUN-konference. V sklopu priprav na KranjMUN, 
ki smo se ga udeležili januarja, so se dijaki in dijakinje najprej seznanjali s formatom 
MUN-konferenc, s formalnostmi o zapisu t. i. »position paperja«, preliminarnega zapisa, 
s katerim se sodelujoči na konferenci v imenu države, ki jo zastopajo, v komiteju opredelijo 
do problema, ki ga komite potem rešuje na konferenci. Zatem so pred vsakim srečanjem 
v skupinah diskutirali o temah, ki so jim bile dodeljene, vadili debato v formatu dotične 
MUN-konference, študirali vodnike posameznih konferenc in pisali »position paper«, ki je 
bil pred vsako oddajo na portalu tudi pregledan.
Interes za dejavnost je bil sicer velik in na koncu je dejavnost redno obiskovalo 15 dijakinj 
in dijakov, ki so se udeležili vsaj ene konference in redno prihajali na priprave.
Udeležili smo se treh konferenc: 
KranjMUN, Kranj, Slovenija: 14. 1. 2022–16. 1. 2022
Udeleženci: Lai Lampe, Andraž Ziherl, Nia Slana, Ljubica Čpajak, Anđelija Lazarević, Boris 
Ilievski, Gregor Šitum.
Lai Lampe je na tej konferenci prejela priznanje za najboljšo govorko v svojem komiteju.
Virtual WorldMUN, Harvard, na spletu: 13. 3. 2022–17. 3. 2022
Udeleženci: Ana Toplak, Ljubica Čpajak, Anđelija Lazarević, Mitja Korošec, Jovan 
Stojiljković
MeriMUN, Praga, Češka: 17. 6. 2022–19. 6. 2022
Udeleženci: Ana Toplak, Ana Kulaš, Nia Slana, Anđelija Lazarević, Nika Varoščić, Ljubica 
Čpajak, Jovan Stojiljković

 f Ocena uspešnOsti
Dejavnost ocenjujem kot uspešno. Ker sem jo koordinirala prvič, sem vesela, da sem 
se lahko ves čas zanesla na angažiranost dijakinj in dijakov, ki so pripomogli k temu, da je 
dejavnost potekala brez posebnih zapletov. Če bo dejavnost potekala tudi prihodnje leto, 
bo naloga zaradi letos pridobljenega znanja zagotovo lažja.
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 f MentOrica:  
NATAŠA LEŠNIK ŠTRAFELA

 f št. srečanJ: 12 srečanj ter tekmovanje 
 št. ur: 20

 f št. udeležencev: 26 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA  
EPI LESEPREIS

Nemška bralna značka se je izvajala v 1. , 2. in 3. letniku. V šolskem letu 2021/2022 
je potekalo 23. tekmovanje Nemška bralna značka ‒ Epi Lesepreis.
Potek dejavnosti:

 f november: prijava in nabava literature;
 f december, januar: obveščanje dijakov o poteku in prijavah;
 f konec februarja in v začetku marca: evidentiranje dijakov, priprava in pomoč pri 
branju in razumevanju ter zahtevah na tekmovanju. 

Prijavljenih dijakov je bilo najprej čez 60, 26 jih je nato k pisanju bralne značke tudi 
pristopilo. Aktivnost je potekala od novembra do marca. 11. marca 2022 je potekalo šolsko 
tekmovanje, trajalo je eno šolsko uro. Dijaki so osvojili 16 srebrnih in 10 zlatih priznanj. 
Letos je tekmovanje prvič potekalo preko DMFA, tako da sem podatke o dijakih vnesla 
in prijavila preko strežnika ter pripravila prijavnice. Na strežniku so bile objavljene tudi 
naloge in kasneje rešitve. Tekmovanje sem izpeljala v šoli (v živo) zaradi boljšega pregleda 
in objektivnosti, nato naloge popravila in do 15. 3. točke vnesla na strežnik. Uradni 
rezultati so bili znani en teden pozneje. 
Dijaki so pri branju knjige in reševanju primerov nalog prejšnjih let imeli pomoč 
mentorice. 
Knjige, ki so jih morali prebrati in nato pokazati razumevanje prebranega, so bile:

 f 1. letnik: Auf der Suche nach Toby in Das geheim Rezept
 f 2. letnik: Abenteuer und Entdecker ter Sissi, die Kaiserin aus dem Märchen
 f 3. letnik: Erzählungen in Johann Wolfgang Goethe

 f Ocena uspešnOsti
Dijaki, ki so knjige prebrali, so bili zelo uspešni. Žal nekateri niso uspeli prebrati obeh 
knjig in se končnega tekmovanja niso udeležili. Rezultati so bili dobri. Pomembno je, 
da dijaki berejo knjige v tujem jeziku, posebej pri drugem tujem jeziku.
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 f MentOrica:  
SARAH ŽENKO

 f št. srečanJ: 25 
 št. ur: 35

 f št. udeležencev: 20 

NEVROZNANSTVENI KLUB

Nevroznanstveni klub je letos na II. gimnaziji potekal prvič, sestajali smo se ob petkih 
od 15h do 17h. Izkazalo se je, da zanj obstaja veliko zanimanje, saj je bila učilnica polna 
dijakov iz vseh 4 letnikov in z različnih interesnih področij. Dijaki_nje so se na njem 
najprej v obliki predavanj in debat seznanjali z osnovami nevroznanosti, kot so centralni 
in periferni živčni sistem, zgradba možganov, nevroni in njihovo delovanje, akcijski 
potenciali … Ko so osnove spoznali, so glasovali za 7 tem, ki smo se jim posvetili letos. 
Začeli smo s senzoričnimi sistemi ‒ vidom in čutom. Ob obdelavi različnih sistemov 
senzorike smo izvajali eksperimente, kot sta določanje vidnega polja in kritična razdalja 
za receptorsko diskriminacijo na različnih delih telesa. Nato pa smo pričeli s spoznavanjem 
branja znanstvenih člankov, pri tem so dijaki_nje napredovali od spoznavanja s prvinami 
člankov do samostojnega branja in predstavljanja drugim članom kluba. Proti koncu 
šolskega leta smo se posvetili višjim procesom, kot so učenje, spomin, organizacija 
in zaznava časa, duševno zdravje in nevroznanost sreče, imeli pa smo tudi delavnico 
iz hvaležnosti in tehnik intervencije. Dijaki_nje so postajali vedno bolj samostojni, kar 
je bilo v užitek spremljati. Od kazanja interesa za nadaljnje branje in članke do vedno 
strastnejših debat o temah, kot so hvaležnost, duševno zdravje in zdrave učne navade, sem 
imela čast spremljati, kako postajajo opolnomočeni znanstveniki, ki lahko lažje sami iščejo 
odgovore na mnoga svoja vprašanja. 

 f Ocena uspešnOsti
Naslednje leto bi rada pripeljala tudi gostujoče predavatelje in morda organizirala 
kako ekskurzijo in si priskrbela kake možgane za seciranje, sicer pa mislim, da je bil 
nevroznanstveni klub uspešen, čeprav je bil program nov. 
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 f MentOrJi:  
GORAZD BERANIČ S. (vodja); 
FILM FACTORY, JURIJ DREVENŠEK

 f št. srečanJ: 20 
 št. ur: 308

 f št. udeležencev: 35 
(31 dijakov z Druge, 4 dijakinje s Prve 
gimnazije), 6 filmskih ekip

PAZI, SNEMAMO! 
FILMSKA ŠOLA II. GIMNAZIJE

12. sezona filmske šole je bila izjemno zahtevna zlasti z logistično-tehničnega vidika. 
Število prijavljenih je preseglo vsa pričakovanja, koordinacija in tehnično vodenje tako 
velike in raznolike skupine dijakov sta zahtevala veliko prilagodljivosti in improvizacije. 
Snemali smo konec aprila v Piranu, 6 filmskih ekip je posnelo 6 kratkih igranih filmov. 
Premiera 5 filmov je bila v Amfiteatru 14. junija, filmi bodo julija objavljeni na spletni 
strani filmske šole.
Fotoutrinki s snemanja: https://www.druga.si/utrinki/2021/filmski-vikend-v-piranu/1818/

Fotoutrinki s premiere: https://www.druga.si/utrinki/2021/filmska-sola-letna-produkcija-2022/1821/

 f Ocena uspešnOsti
Organizacijsko najzahtevnejša sezona, tehnične zmogljivosti šole so bile na skrajnem 
robu. Vsebinsko in tehnično so letošnji filmi pristen izraz dijaškega občutenja sveta ter 
njihovega doživljanja in vrednotenja medsebojnih odnosov. Najprikupnejši je Gremo me 3 
malo po svoje, najprepričljivejši kot celota pa hUngover.
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 f MentOrJa:  
GORAZD BERANIČ S., SANI SMAJIĆ

 f št. srečanJ: 18 
 št. ur: 110

 f št. udeležencev: 850 
250 (glasbeni večer),  
600 (kulturni maraton)

POP & ROCK ZGODBE

Glasbeni večer z DAN D (31. 3. 2022): odlični in zagnani voditeljici, brezhibna tehnična 
izvedba tehnikov EST, skoraj razprodana dvorana ter izjemno razpoloženi, odprti 
in sproščeni DAN D, ki so se počutili kot v domači dnevni sobi. Vse to je ustvarilo najboljši 
glasbeni večer v 11-letni zgodovini dogodka. Njihovo navdušenje in naša zagnanost bosta 
v naslednjem letu pripeljali do nove oblike sodelovanja.
Kulturni maraton (15. 4. 2022)
3-letni premor nas je nagradil z najbolj glasbenim maratonom v zgodovini Druge. .Travnik 
so ogrevali s trapom, Joker Out so vznemirili zlasti srčke dijakinj, Kreslin & Mali bogovi 
so ponudili izbor starih in novejših uspešnic, ki jih znajo dijaki presenetljivo dobro zapeti 
na pamet. V plesni učilnici so utripali elektronski ritmi za ples, spremljevalni program 
je povezoval dijake v družabnih igrah, pesniškem kotičku …
Zaradi pandemije je bil to za večino dijakov prvi maraton, odzvali so se temu primerno: 
vzneseno navdušeno. Dogodek je bil razprodan, če bi prostor omogočal, bi nas bilo lahko 
800.
Fotoutrinki – glasbeni večer: https://www.druga.si/utrinki/2021/glasbeni-vecer-dan-d/1810/

Fotoutrinki – kulturni maraton: https://www.druga.si/utrinki/2021/kulturni-maraton/1814/

Videoreportaža – kulturni maraton: https://www.youtube.com/watch?v=dREaofw-QfY

 f Ocena uspešnOsti
Glasbeni večer je ponudil presežek zaradi nenačrtovane »kemije« med bendom in Drugo, 
ki si je tudi Dan D ne znajo pojasniti. Maraton se je pri tistih, ki so bili, in še močneje 
pri tistih, ki ga niso uspeli doživeti, vpisal v spomin kot »Dogodek«, ki ga naslednje leto 
nikakor ne smejo izpustiti.
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 f MentOrJi:  
MAJA SAVORGNANI (vodja); 
TINA MOJZER (organizatorica proslave), 
DRAGO MEGLIČ, NATAŠA PREGLAU 
BORKO, BORIS SVETEL (literatura); 
NATALIJA ROJC ČRNČEC, NINA ŠULIN 
(likovno področje); VILJEM PODGORŠEK, 
MARJAN ŠENICA (fotografija); VILJEM 
BABIČ (glasba); GORAZD BERANIČ 
SENEGAČNIK, MATIC MAJCEN (film)

 f št. srečanJ: 238 
 št. ur: 238

 f št. udeležencev: okrog 40 

PREŠERNOV NATEČAJ

Še en »koronski« Prešernov natečaj je potekal od 3. 12. 2021 do 21. 1. 2022. Letos so nam 
sive lase povzročale številne karantene in negotovost, kako izpeljati proslavo, a na 
koncu se je vse dobro izteklo. Čeprav je bilo prispevkov na nekaterih področjih manj kot 
prejšnja leta, nas še vedno navdušuje dijaška ustvarjalnost s svojo svežino, duhovitostjo, 
kritičnostjo in globino. Razglasitev nagrajencev in podelitev nagrad je potekala 
po hibridnem modelu – peščica povabljenih v napol praznem Amfiteatru si je zanimivo 
glasbeno-gibalno proslavo, ki so jo pripravili dijaki pod vodstvom prof. Tine Mojzer, 
ogledala od blizu, drugi smo jo spremljali preko zaslonov od daleč. 

 f 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 zelo 
dober, saj smo prejeli veliko kakovostnih prispevkov na vseh razpisanih področjih, kar nas 
razveseljuje in motivira za nadaljnje delo.

Letos do julija 2022 smo izdali štiri dvojne številko Spletnega časopisa II. gimnazije, 
v katerih starše drugogimnazijcev, osnovne in srednje šole iz Maribora in okolice ter širšo 
javnost informiramo 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 kakorkoli 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. 

 f Ocena uspešnOsti
Projekt spletni časopis ocenjujem kot odličen, saj imamo vedno več naslovnikov, ki jim 
mesečno pošiljamo časopis, dobivamo pa tudi veliko pozitivnih odmevov svojih bralcev.

 f MentOrJi:  
KARMEN KAUČIČ (mentor);  
MAJA SAVORGNANI (lektorica);  
drugaOblika (oblikovalec)

 f št. srečanJ: / 
 št. ur: 120

 f št. udeležencev: 3 

SPLETNI ČASOPIS
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 f MentOrici:  
BARBARA BEDENIK, BARBARA KOVŠE

 f št. srečanJ: 12 
 št. ur: 70

 f št. udeležencev:  
Po predstavitvenih srečanjih se je prijavilo 
75 novih prostovoljcev.

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.

Sodelujemo tudi po dogovoru s pomoči potrebnimi posamezniki.
načini dela
V začetku šolskega leta smo pripravili predstavitvena srečanja v 1. in 2. letniku. Dijaki so se 
prijavili v različne prostovoljske organizacije, vendar je bilo delo prekinjeno. 
Izpeljane akcije:

 f »Spomin na umrle s kamenčkom«,
 f »Za lepši dan«, pisanje božičnih pisem za osamljene starostnike v sodelovanju 
z Young Caritas, 

 f sodelovanje pri projektu Olimpijski festival evropske mladine v sodelovanju z MO 
Maribor,

 f izvedba humanitarne akcije »Pomoč Ukrajini« (7.–14. 3. 2022).

 f Ocena uspešnOsti
Prostovoljstvo se je po dveh letih ponovno »zagnalo« in pričelo delovati. Ker so bile 
nekatere organizacije še vedno previdne zaradi ukrepov ob koronavirusu, smo več 
prostovoljskega dela namenili različnim akcijam.
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 f MentOrJi:  
SAŠA MIKIĆ, MATEJA KRUMPAK, 
VESNA VERVEGA

 f št. srečanJ: 63 
 št. ur: 558

 f št. udeležencev: 68 

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 že drugo šolsko leto zapored zaradi velikega števila sodelujočih šol 
zastavljeno drugače kot pretekla leta. Evropska hiša, ki tekmovanje organizira, je združila 
dva programa, in sicer Evrošolo in Šolo ambasadorko evropskega parlamenta. V projektu 
je v tem letu sodelovalo 75 srednjih šol. 
V okviru projekta so izvedli veliko interaktivnih delavnic, predavanj s pomočjo Univerze 
v Ljubljani, Instituta za politični management iz Ljubljane, Hiše EU in v lastni organizaciji, 
vsi 2. letniki so obiskali Hišo EU v Ljubljani in se srečali z slovenskimi poslanci Državnega 
zbora, organizirali smo tekmovanje osnovnih šol mariborske regije v poznavanju EU – 
»Evropejček 2022«, imeli razgovore s vsemi osmimi slovenskimi poslanci Evropskega 
parlamenta in evropskim komisarjem, Janezom Lenarčičem, pripravili akcijo Volitve 2022, 
organizirali izobraževanje o volilnem sistemu v Sloveniji ter pripravili spletno stran na to 
temo. V tem letu smo tudi izdali knjigo Kratek vodnik po državah EU, v kateri smo mladim 
poskušali predstaviti značilnosti vseh 27 članic Evropske unije. 
V vseh akcijah smo sodelovali z 2300 dijaki srednjih in 21 učenci osnovnih šol. V akcijah 
smo sodelovali s 13 mentorji srednjih in 7 mentorji osnovnih šol
835 dijakov je bilo aktivno udeleženih v predavanjih in delavnicah o EU (Hiša EU, FDV 
Ljubljana, lastna organizacija II. gimnazije Maribor) in različnih akcijah.
17 dijakov je izbralo celoletni izbirni predmet Evropske študije.
45 dijakov je v tem letu dobilo naziv »dijak ambasador EP«.
Sodeluje še 23 dijakov, ki bodo aktivno vlogo prevzeli v naslednjem šolskem letu. 
Več o projektu najdete na spletnih straneh:
https://www.druga-solaambasadorkaep.si/
https://www.facebook.com/spoznajeu
https://drive.google.com/file/d/1xgMxXX5ZeuyMRWuQ7yTgZBdoskWVy_t5/view?usp=sharing

 f Ocena uspešnOsti
V juniju 2022 smo bili razglašeni za najšolo ambasadorko EP v Sloveniji. 
Naziv smo prejeli že drugo leto zapored.
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 f MentOrica:  
MIRJANA VUDLER

 f št. srečanJ: 10  
za vsako stopnjo 
 št. ur: 45 

 f št. udeležencev: 37; 
22 (osnovna raven) + 15 (višja raven)

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE ZA 
ŠPANSKO BRALNO ZNAČKO

Tekmovanje za bralno značko iz španščine, poimenovano El Ratón de la Biblioteca, 
je namenjeno vsem dijakom prvih, drugih, tretjih in četrtih letnikov, ki se želijo preizkusiti 
v branju knjig v španščini in tako poglobiti svoje znanje iz španskega jezika. Za vsako 
stopnjo sta vsako šolsko leto predpisani dve knjigi, prilagojeni različnemu znanju jezika. 
Gre torej za posebno adaptacijo književnih del, ki je osredotočena na poznavanje jezika 
po posameznih stopnjah znanja. Za prvi in drugi letnik sta bili letos predpisani knjigi 
»Manuela« in »El paraguas blanco«, za tretji in četrti letnik pa »Azahar« in »Los libros 
perdidos«. 
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 vzbuditi pri 
njih voljo do branja nasploh, ponuditi dijakom drugačen, svež, zanimiv in njihovi starosti 
in razvojni stopnji primeren način usvajanja jezikovnega znanja ter jim nenazadnje 
pokazati privlačnost in koristnost medkulturne komunikacije. 
Dijaki, ki se odločijo za sodelovanje pri bralni znački, najprej preberejo obe predpisani 
knjigi ter se v času od oktobra do marca posvetijo analizi prebranih del tudi s pomočjo 
različnih jezikovnih aktivnosti: bralno razumevanje, slušno razumevanje, poznavanje 
in raba jezika oz. besedišča nasploh, ustno izražanje ...

 f Ocena uspešnOsti
Preizkusa za špansko bralno značko se je udeležilo 14 dijakov prvih, drugih, tretjih 
in četrtih letnikov. Šest jih je prejelo zlato priznanje.
Veliko je tudi dijakov, ki so predpisane knjige prebrali, vendar se iz različnih razlogov niso 
udeležili končnega preizkusa ali pa so se preizkusili le v znanju iz enega predpisanega dela.
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 f MentOrica:  
MIRJANA VUDLER

 f št. srečanJ: 22 
 št. ur: 50

 f št. udeležencev: 34 

ŠPANSKI KROŽEK

Španski krožek je namenjen predvsem dijakom, ki imajo pri pouku španščino kot drugi 
tuji jezik. Namen krožka je predvsem dodatna popestritev učenja španskega jezika, 
in sicer z drugačnimi vsebinami, ki so bolj osredotočene na kulturo in civilizacijo špansko 
govorečega sveta. Na svoji spletni strani sem objavljala in sproti ažurirala različne vsebine 
s področja glasbe, filmov, serij, športa in ostalih umetnosti (likovna umetnost, književnost). 
Dijaki so tako odkrivali nove vsebine, vsak glede na svoj okus in v skladu s svojimi interesi. 
Posvetili smo se tudi kulinariki, ki je značilna za špansko govoreče države. Ob različnih 
priložnostih so med šolskim letom dijaki pripravili jedi in pijače iz špansko govorečega 
sveta. Spoznali smo recepte, poleg okušanja pa smo se osredotočili tudi na običaje 
in različne priložnosti, ko so posamezne jedi postrežene. Primerjali smo tudi razlike 
v urnikih obrokov ter v sestavi posameznih obrokov, spoznavali pa smo tudi značilna živila 
za posamezne države oz. regije. 
Ker v letošnjem šolskem letu izmenjave s Španijo žal ponovno ni bilo, smo se posvetili tudi 
turističnim temam. Dijaki so sami pripravili krajše potopisne predstavitve, torej s svojih 
družinskih potovanj. Tako smo si špansko govoreče dežele vsaj malce približali in spoznali 
marsikaj zanimivega in novega. 
Nazadnje smo pripravili tudi aktivnosti za otroke, ki jih bo skupina dijakinj izvajala na Art 
kampu v okviru »španskega dne«, na katerem bodo predstavljene države Južne Amerike. 

 f Ocena uspešnOsti
Dijaki so se vključevali v posamezne aktivnosti po lastnih interesih. Tako je vsak 
posameznik razširil svoje poznavanje špansko govorečih držav in ga delil z ostalimi. 
V prihodnje bomo teme še razširili in povabili tudi naravne govorce, da nam svoje države 
približajo.
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 f MentOrici:  
MOJCA SELJAK (vodja);  
WANG CHUNYAN

 f št. srečanJ: 60 
30 (začetni tečaj); 30 (nadaljevalni tečaj) 
 št. ur: 120 
60 (začetni tečaj); 60 (nadaljevalni tečaj)

 f št. udeležencev: 22 
13 (začetni tečaj); 9 (nadaljevalni tečaj)

TEČAJ KITAJŠČINE

Tečaj kitajščine poteka v okviru projekta Konfucijeva učilnica Maribor, ki ga sofinancira 
Kitajska fundacija za mednarodno izobraževanje. 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.

 f Ocena uspešnOsti
Zelo dobro.

V ponedeljek, 23. 3. 2022, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 2. 
letnika. Preverjali smo bralno razumevanje in poznavanje ter rabo jezika.
Da bi tudi dijaki 2. letnika imeli možnost tekmovati v znanju iz angleščine, smo zanje letos 
organizirali šolsko tekmovanje. Letos je bilo število udeležencev nekaj manjše, verjetno 
zaradi ukrepov ob epidemiji, ki so omejevali neposredni kontakt med dijaki različnih 
oddelkov. Kontakti z mentorji so pogosto potekali tudi na daljavo.
Šolsko tekmovanje nam je omogočilo pravičen izbor tekmovalcev za udeležbo 
na mednarodnem tekmovanju »Best in English«, ki na šoli poteka že nekaj let. Udeležilo 
se ga je 34 dijakov (na seznamu), izbranih jih je bilo 32. Mednarodno tekmovanje se je 
izvedlo v računalniški učilnici naše šole novembra 2022.

 f MentOrice:  
JASNICA BOBIČIČ, NINA OREŠKOVIČ, 
JASNA SUKIČ

 f št. srečanJ: 1 
 št. ur: 25

 f št. udeležencev: 34 

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE 
za 2. letnike



37

Šola, ki odpre vsa vrata – II. GIMNAZIJA MARIBOR

TIGRICE IN BORCI
 f MentOrJi:  

SIMONA KRAJNC (vodja);  
KATARINA CAFNIK, MATEJ TRILAR

 f št. srečanJ:  
120 (TIGRICE); 120 (BORCI) 
 št. ur: 520

 f št. udeležencev: 38 

Tigrice in borci so v tem šolskem letu izvajali redno vadbo trikrat na teden v šolski 
telovadnici in se pripravljali na različne nastope in tekmovanja. Skupaj s šolsko snemalno 
ekipo so pripravili novi material za informativni dan ter spletni nastop za starše ob novem 
letu. Zaključni nastop za starše pa bo letos ponovno v živo v domači telovadnici 10. 6. 
2022.
letOšnJa tekMOvanJa ‒ TIGRICE :

 f lJuBlJana Open, Ljubljana, 13. 2. 2022, 2. mesto
 f Frogs Cheer Cup, Logatec, 27. 3. 2022, 5. mesto
 f DP Slovenije, Ljubljana, 8. 4. 2022, 6. mesto
 f tWist Open, Nova Gorica, 21. 5. 2022, 1. in 2.mesto

letOšnJa tekMOvanJa ‒ BORCI :
 f lJuBlJana Open, Ljubljana, 13. 2. 2022, 1. mesto
 f Frogs Cheer Cup, Logatec, 27. 3. 2022, 1. mesto
 f DP Slovenije, Ljubljana, 8. 4. 2022, 1. mesto
 f Austrian Cheer Masters, Dunaj, 22. 5. 2022, 2. mesto

 f Ocena uspešnOsti
Zelo uspešno leto.

Pri tej aktivnosti se dijaki 3. letnikov pripravljajo na pisanje akademskega eseja. Mentor 
izvede delavnice za citiranje in navajanje virov ter kako pisati seminarsko nalogo 
v akademski angleščini. Dijaki lahko izberejo eno izmed 10 tem s ponujenih področij, kot 
so psihologija, medicina, arhitektura itn. Dela se po sistemu oddaje osnutkov; za vsak 
osnutek dijak prejme povratne informacije, končni izdelek pa pregleda še naša rojstna 
govorka. Dijaki eseje oddajo spletno. Rezultati tekmovanja so znani v mesecu marcu. 

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Vseh 11 dijakov, ki je eseje oddalo, je prejelo nagrade. 

 f MentOrica:  
POLONA VEHOVAR

 f št. srečanJ: 35 
 št. ur: 45

 f št. udeležencev: 16 

CEC –  
CAMBRIDGE ESSAY COMPETITION
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 f MentOrica:  
KLAVDIJA KREMPL SLANA

 f št. srečanJ: 5; 
 št. ur: 23

 f št. udeležencev:  
25 (šolsko), 11 (regijsko), 1 (državno)

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE ZA 3. LETNIKE 
Šolsko, regijsko, državno

V okviru aktivnosti, ki jih vsako leto načrtujemo in izvedemo profesorji angleščine, 
pripravimo in izvedemo šolsko tekmovanje za dijake 3. letnikov, ki se ga je v letošnjem 
šolskem letu udeležilo 25 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 11 naših dijakov. Vendar je tudi to letos zaradi pandemije koronavirusa 
potekalo na daljavo preko spleta. Dijaki z dovolj dobrimi rezultati se nato udeležijo 
še državnega tekmovanja. Letos se ga je udeležila 1 dijakinja, potekalo pa je v živo. 
Regijsko tekmovanje je preverjalo bralno razumevanje in besedišče, poznavanje in rabo 
jezika ter poznavanje književnega besedila The Curious Incident of the Dog in the Night-
Time avtorja Marka Haddona. Državno tekmovanje pa je zajemalo slušno razumevanje, 
angleško idiomatiko in pisanje eseja. V okviru aktivnosti smo izvedli tudi priprave 
na regijsko in državno tekmovanje. 

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Iva Vrhovšek (MM1), 3. mesto na državnem tekmovanju, zlato priznanje.



39

Šola, ki odpre vsa vrata – II. GIMNAZIJA MARIBOR

 f MentOrJi:  
JASNICA BOBIČIĆ, MIRKO PEŠEC, 
MITJA OSOJNIK

 f št. srečanJ: 1 (na daljavo) 
 št. ur: 12 
J. Bobičić (10); M. Pešec (2); M. Osojnik (2)

 f št. udeležencev: 24 

MEDNARODNO TEKMOVANJE 
“BEST IN ENGLISH”

Zaradi epidemije so bila obvestila dijakom posredovana na daljavo. Dobili so navodila 
za tekmovanje in samostojno delo ter povezave do ustreznih gradiv na spletu. Za dodatne 
informacije so bili mentorji dosegljivi po e-pošti.
Že petič je naših 24 najboljših dijakov 3. letnikov, izbranih na šolskem tekmovanju za 2. 
letnike 2020, dobilo priložnost, da tekmujejo s 17.233 vrstniki iz 32 držav, ki so predstavljali 
595 različnih šol. Tekmovanje je potekalo 26. 11. 2021 (v šol. letu 2020/21 zaradi epidemije 
ni bilo izvedeno).
Tekmovanje vsako leto organizirata Institute for Competencies Development in Czech-
us-agency. Naloge, ki so zajemale preverjanje jezikovnih veščin (slovnica, bralno 
in slušno razumevanje), je pripravil akcent International House Prague, znan kot center 
za Cambridge English Exams.
Za reševanje zahtevnega testa (B2–C1 po CEFR) so tekmovalci imeli na voljo 60 minut. 
Poleg znanja sta nujni tudi visoka koncentracija in dobra računalniška oprema.
Ta način tekmovanja spodbuja dijake k izboljšanju jezikovnih kompetenc, omogoča 
primerjanje z vrstniki in izboljšuje njihove kompetence v uporabi sodobnih tehnologij pri 
učenju tujih jezikov.
Organizatorji ob prijavi skrbno preverijo, da udeleženci niso živeli v angleško govoreči 
državi dlje kot 18 mesecev in da tekmovalci in člani njihove ožje družine niso rojstni 
govorci. Starostna meja je 15–19 let.

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Kot šola smo dosegli 59. mesto v svetu, 8. v državi, in 2. mesto v regiji.
Najbolje so se uvrstili dijaki: Luka Žnidarič, 3. b, Taja Majhenič, 3. d, Taja Ekart, 3. e
Zaradi številne udeležbe in resnosti in zahtevnosti testa so rezultati naših dijakov še bolj 
izjemni, ker je treba upoštevati število sodelujočih dijakov in šol s celega sveta.
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 f MentOr:  
MATJAŽ ČRČEK

 f št. srečanJ: 15 
 št. ur: 30

 f št. udeležencev: 10 

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. Skupini 
se razlikujeta po obsegu snovi, ki jo morajo dijaki znati. Predelamo snov, ki je dijaki 
nižjih letnikov še ne poznajo. Dijaki iz višjih letnikov pomagajo pri razlagi, prav tako 
pa rešujejo zahtevnejše naloge, vse naloge pa nato pregledamo skupaj. Ta način je zelo 
dober za hitrejše napredovanje dijakov, sploh tistih iz nižjih letnikov. Kot mentor dijakom 
pomagam, kako se lotiti problema in kako postopati v primeru, ko naletijo na težji primer. 
Spodbujam jih k samostojnemu reševanju nalog. 

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Na državno tekmovanje se je letos uspelo uvrstiti petim dijakom. V prvi skupini 
je tekmoval le Tevž Levstik, osvojil je zlato priznanje. Tevžu se je uspelo uvrstiti tudi 
na izbirno tekmovanje za olimpijsko ekipo. V drugi tekmovalni skupini so tekmovali 
Tian Strmšek, Juš Kocutar, Staša Korpič in Luka Lorenci. Tian je osvojil zlato priznanje 
in pohvalo. Tian in Juš sta se obenem uvrstila na izbirno tekmovanje za olimpijsko ekipo.

Tema tekmovanja za dijake 1. in 2. letnikov so bile ribe slovenskih celinskih voda 
in njihova ogroženost, za dijake 3. in 4. letnikov pa vse vsebine obveznega dela učnega 
načrta za biologijo v gimnaziji in vsebine za maturo.

 f 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 20. 1. 2021. Državno tekmovanje 
je potekalo v organizaciji zOtks dne 19. 3. 2022, in sicer na Pedagoški fakulteti Univerze 
v Ljubljani. 
Poleg 23 bronastih in 4 srebrnih priznanj je kar 6 naših dijakov osvojilo zlato priznanje. 
Dobitniki zlatih priznanj so Miha Ferlinc iz 1. letnika, Ana Plajnšek in Tim Šinko iz 2. 
letnika ter Ema Čuden, Blaž Bandur in Urh Vrecl iz 4. letnika. Ema Čuden je med vsemi 
tekmovalci v Sloveniji zasedla odlično prvo mesto in se tako skupaj z Blažem Bandurjem 
in Urhom Vreclom uvrstila v izbor skupine tekmovalcev za 33. Mednarodno biološko 
olimpijado, ki bo julija letos potekala v Yeveranu v Armeniji. 

 f MentOrJi:  
HELENA BAJEC, KATJA HOLNTHANER 
ZOREC, JURE ŠKRABAN, TAMARA ŠIŠKO, 
VESNA HOJNIK

 f št. srečanJ: 45 
 št. ur: 50

 f št. udeležencev: 54 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE 
ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE
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 f MentOrica:  
TAMARA ŠIŠKO

 f št. srečanJ: 9 
 št. ur: 31

 f št. udeležencev: 56 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA 
O SLADKORNI BOLEZNI
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni poteka že od leta 1998 in je usmerjeno 
v širjenje, poglabljanje in popularizacijo znanja o sladkorni bolezni in o življenjskem 
slogu, ki preprečuje pojave sladkorne bolezni, ter v motivacijo za nadaljnje spremljanje 
in poglabljanje znanja in usmerjanje v razvoj znanosti za potrebe sladkorne bolezni. 
Na letošnjem že 23. tekmovanju, ki je potekalo spletno, so tri naše dijakinje ponovno 
dosegle odlične rezultate.
Letos so Larina Zorko (4. b), Lara Kovačič (3. b) in Tija Rutar (1. a) dosegle izjemno visoko 
število točk in osvojile zlato (Larina) in srebrno priznanje (Lara in Tija) in tako odlično 
zastopale našo šolo. 
Poleg zlatega in srebrnega priznanja je bronasto priznanje prejelo 25 dijakov.

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
 f Larina Zorko (4. b): zlato priznanje
 f Lara Kovačič (3. b): srebrno priznanje 
 f Tija Rutar (1. a): srebrno priznanje 
 f 25 dijakov je osvojilo bronasto priznanje.

Dijaki se na šolsko tekmovanje iz znanja pripravljajo sami, literaturo zanj pa jim 
predhodno pripravita mentorici. Na šolsko tekmovanje, ki je letos potekalo 16. 11. 2022, 
se je prijavilo 28 dijakov. 11 dijakov je prejelo bronasto priznanje. Na državno tekmovanje 
se je uvrstil en dijak.
Nad organizacijo tekmovanja in točkovanjem smo bili zelo razočarani, ker so vzbujali 
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.

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Na državnem tekmovanju, ki je bilo 2. 4. 2022 na daljavo, je naš dijak uvrščen v drugo 
polovico dijakov.

 f MentOrici:  
MATEJA KRUMPAK, VESNA VERVEGA

 f št. srečanJ: 2 
 št. ur: 10

 f št. udeležencev: 28  

TEKMOVANJE IZ  
GEOGRAFIJE
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 f MentOrJi:  
DRAGO MEGLIČ (vodja);  
DUŠICA ŠTIBLAR BOŽOVIĆ, 
BORIS SVETEL, TINA MOJZER

 f št. srečanJ: 10 
 št. ur: 85;

 f št. udeležencev: 48 

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, področno 
in državno tekmovanje. Priprave na tekmovanje so vodili Dušica Štiblar Božović in Boris 
Svetel (1., 2. letnik) ter Tina Mojzer (3., 4. letnik)
Srečanja so potekala enkrat tedensko, na njih pa so mentorji z dijaki obravnavali 
predpisano literaturo na temo Vedre bližine med nami: 1., 2. letnik – Feri Lainšček: Kurji 
pastir, 3., 4. letnik − Alenka Goljevšček: Pod Prešernovo glavo, Srečna draga vas domača, 
George Bernard Shaw: Pigmalion in dodatne vire.

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
 f šOlskO tekMOvanJe

17 bronastih priznanj (12 + 5): Ana Plajnšek, Jona Novak, Hana Šalamun, Matic Mohorko, 
Ema Rauter, Iza Korpar, Lara Jernej Mladenič, Doroteja Drevenšek, Lana Fajfer, Dorotea 
Korpič, Ana Potočnik, Nuša Ornik (1., 2. letnik), Nika Kralj, Niko Mlinarič, Alja Pušič, 
Mojca Ravnik, Ana Paulič (3., 4. letnik). 

 f reGiJskO tekMOvanJe
8 srebrnih priznanj (6 + 2): Ana Plajnšek, Jona Novak, Hana Šalamun, Matic Mohorko, 
Ema Rauter, Iza Korpar (1., 2. letnik) Nika Kralj, Niko Mlinarič (3., 4. letnik). 

 f državnO tekMOvanJe
1 srebrno priznanje: Ana Plajnšek(1., 2. letnik) 
7 zlatih priznanj (5 + 2): Hana Šalamun, Jona Novak, Ema Rauter, Matic Mohorko, Iza 
Korpar (1., 2. letnik), Nika Kralj, Niko Mlinarič (3., 4. letnik).
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 f MentOrica:  
LIDIJA KODRIN

 f št. srečanJ: 5 
 št. ur: 25

 f št. udeležencev: 17 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE

V okviru krožka, ki je namenjen dijakom 4. letnikov, ki imajo izbirni maturitetni 
predmet ekonomija, so potekale priprave na tekmovanje iz znanja ekonomije. Na šolsko 
tekmovanje se je pripravljajo vseh 18 dijakov, ki so v tem letu izbrali ekonomijo kot enega 
od izbirnih predmetov na maturi.
Šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije je bilo v četrtek, 17. februarja 2022, sodelovali 
pa so vsi dijaki, ki so se na tekmovanje pripravljali. Prvo mesto na šolskem tekmovanju 
je dosegel Dorijan Donaj Magašič, 4. c, drugo mesto sta si delili Lana Črešnar, 4. c, in Ajda 
Macuh, 4. b, četrto mesto Luka Ljevar, MM2, sledili so Vanesa Lobenwein, 4. š, Luka Pirš 
in Aleksej Jurak, oba 4. a. 
V petek, 1. aprila 2022, je v Kopru potekalo 23. Državno tekmovanje iz znanja ekonomije. 
Tekmovanja se udeležilo pet dijakov iz naše šole, ki so se na šolskem tekmovanju uvrstili 
na prvih pet mest.

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Državni prvak iz znanja ekonomije, sodelovalo je 47 dijakov, in dobitnik zlatega priznanja 
je Dorijan Donaj Magašič, 4. c, drugo mesto in prav tako zlato priznanje je prejel Luka 
Ljevar, MM2. Ostali tekmovalci so prejeli bronasta priznanja. 
Dorijan Donaj Magašič se je uvrstil na izbirno tekmovanje za olimpijado iz ekonomije. 
Na izbirnem tekmovanju se je uvrstil na šesto mesto in za eno mesto zgrešil udeležbo 
na olimpijadi, ki bo na Kitajskem. 
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TEKMOVANJE GENERACIJA €URO
 f MentOrica:  

LIDIJA KODRIN

 f št. srečanJ: 9 
 št. ur: 36

 f št. udeležencev: 11 

Na desetem državnem tekmovanju Generacija €urO je sodelovalo 10 dijakov iz razreda 
Mednarodna matura. Tekmovanje je potekalo v treh krogih.
Prvi krog se je zaključil s tekmovanjem v spletnem kvizu decembra 2021, v 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 jih nato obdelali v petih tednih. Dijaki, oblikovali so dve 
ekipi, so opravili spletno tekmovanje v četrtek, 2. decembra 2021. Obe ekipi sta dosegli 100 
% in se uvrstili v drugi krog, v katerega je Banka Slovenije povabila 15 najboljših ekip. 
V drugem krogu tekmovanja sta obe ekipi pripravili esej na temo monetarne politike ecB. 
Določiti so morali temeljno obrestno mero ecB za mesec februar 2022, pojasniti razloge 
za svojo odločitev (analizirati gospodarske razmere v evroobmočju) in predvideti posledice. 
V pomoč pri pisanju eseja sem za dijake v okviru spletne učilnice pripravila poseben 
tematski sklop, v katerem so povezave na tiste spletne strani, ki so omogočile dijakom 
analizo ekonomske situacije v državah evroobmočja. 
Ekipa, v kateri so bili Andraž Ziherl, Luka Ljevar, Žiga Kovačič, Juš Kocutar in Matija 
Likar, se je uvrstila v tretji, finalni krog med pet najboljših ekip. Pripravila je predstavitev, 
ki je objavljena na https://www.bsi.si/o-nas/generacija-euvro . 17. marca 2022 so potekale 
še predstavitve v živo in vprašanja komisije. 

 f Ocena uspešnOsti
Ekipa je odlično predstavila svojo nalogo in dobro odgovarjala na vprašanja. BS je 
na prireditvi, ki je bila 31. marca 2022 v Ljubljani, razglasil le zmagovalno ekipo. Dijaki 
so prejeli srebrna priznanja.
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 f MentOrica:  
LIDIJA KODRIN

 f št. srečanJ: 5 
 št. ur: 50

 f št. udeležencev: 8 

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 osvojijo dodatno znanje iz statistike ter spoznajo pomembnost 
statističnih podatkov in jih pravilno razumejo.
Peto državno tekmovanje iz znanja statistike – Evropske statistične igre ‒ je potekalo 
v dveh krogih. Januarja 2022 je v prvem krogu tekmovanja 362 ekip z 52 šol reševalo 
spletni kviz. II. gimnazijo so v kategoriji 3. in 4. letnikov zastopale 3 ekipe. V drugi 
krog državnega tekmovanja, ki je potekal februarja, se je uvrstilo 39 ekip, med njimi 
dve naši. 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, v kateri so bile Gaja Đukanović Babič, Ljubica Čpajak in Nika Varošić iz MM1.

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Ekipa, v kateri so bile Gaja Đukanović Babič, Ljubica Čpajak in Nika Varošić iz MM1, se je 
uvrstila na 8. mesto, dijakinje so prejele srebrna priznanja. Po glasovanju javnosti se je 
ekipa uvrstila na 1. mesto in prejela nagrade.

Letos je bilo šolsko tekmovanje v tednu OIV, zato so se ga večinoma lahko udeležili 
samo dijaki 2. letnika, zato tudi ni bilo časa za skupne priprave. Dijaki so se pripravljali 
samostojno po gradivu, ki sem jim ga poslal. Porabljene ure so za zbiranje in urejanje 
prijav, vnašanje dijakov v sistem, priprava gradiv in nalog, izvedbi tekmovanja, 
popravljanje nalog in vnašanje rezultatov.

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Na šolskem tekmovanj smo dobili 18 bronastih priznanj, na državnem pa 4 zlata in 2 
srebrni priznanji.

 f MentOrJa:  
VOJKO BRANTUŠA, JELKA HEDŽET

 f št. srečanJ: 8 
 št. ur: 16

 f št. udeležencev:  
40 (šolsko tekmovanje); 
8 (državno tekmovanje)

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ LOGIKE IN 
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ LOGIKE
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 f MentOr:  
MATEVŽ RUDL

 f št. srečanJ: 14 
 št. ur: 70

 f št. udeležencev: 5 

TEKMOVANJE IZ  
FILOZOFIJE

Na srečanjih Drugih filozofov smo se seznanjali z izbranimi filozofskimi problemi in se 
pripravljali na tekmovanje iz pisanja filozofskega eseja. Srečevali smo se v rednih časovnih 
razmikih, v času pred tekmovanjem večkrat tedensko tako v živo kot preko spletne 
konferenčne povezave. Do konca priprav na tekmovanje so vztrajale tri dijakinje, ki so se z 
veliko energije poglobile v nekatere sporne vidike človekovega položaja v svetu.
Pripravljali smo se zlasti na dve temi: na problem odnosa med človekovo zavestjo 
in njegovo telesno naravo in na vprašanje utemeljitve moralnih odločitev. Zanimalo 
nas je, ali lahko zavest pojasnimo z zakoni fizike in jo zvedemo na fizikalne lastnosti ali 
pa so značilnosti zavesti od fizikalne stvarnosti neodvisne. Tehtali smo nasprotujoče 
argumente, ki govorijo bodisi v prid obstoja svobodne volje bodisi zanikajo njen 
obstoj in zagovarjajo deterministično sliko sveta. Razmišljali smo o prepričljivosti 
teorij o temeljnih moralnih načelih, o načinih njihovega spoznavanja in o vprašanju, 
koliko človekova narava posamezniku dopušča, da ravna moralno. Konkretno smo 
se ukvarjali z vprašanjem, kakšna je pravična družba, ali obstajajo moralna čustva, ali je za 
razumevanje bistva moralnosti potreben razum, ali moralnost zahteva nepristranskost 
in neupoštevanje lastnih interesov, ali pa je nasprotno posameznik moralen, le kadar skrbi 
za lastne interese. Zanimivo vprašanje je tudi, ali imamo dolžnost do živali in ali imajo 
živali podobne pravice kot ljudje. 
Vse tri dijakinje so na internih pripravah pisale dobre in prepričljive eseje, zato sem 
s težavo izbral Mojco Ravnik in Laro Podgoršek, ki sta se udeležili izbirnega tekmovanja 
za filozofsko olimpijado. Mojca Ravnik se je na izbirnem tekmovanju uvrstila v slovensko 
ekipo, sestavljeno iz dveh članov, ki je odpotovala na Mednarodno olimpijado iz filozofije 
v Lizbono. Mojca je napisala odličen esej in prejela priznanje (pohvalo oziroma ‘honorable 
mention’).

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Mojca Ravnik, MM 2: pohvala (honorable mention) na Mednarodni olimpijadi iz pisanja 
filozofskega eseja (International Philosophy Olympiad), 26. 5.‒29. 5., Lizbona, Portugalska
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 f MentOrJi:  
PETER CRNJAC, NATALIJA NOVAK, 
TOMAŽ HORVAT, MATJAŽ ČRČEK

 f št. srečanJ: 20 
 št. ur: 77

 f št. udeležencev: 15 

TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV V ZNANJU 
FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA

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

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Na državno tekmovanje je letos odšlo kar 14 naših dijakov. Tevž Levstik, Aljoša Vreš, Val 
Sajko in Vid Bauman so v prvi tekmovalni skupini osvojili srebrno priznanje. V drugi 
tekmovalni skupini je Matevž Jaušovec osvojil zlato priznanje ter pohvalo. Dorijan Donaj 
Magašić in Jurij Šuman sta osvojila srebrno priznanje. V najtežji tekmovalni skupin, tretji, 
je Tian Strmšek osvojil zlato priznanje in pohvalo, Matija Likar in Juš Kocutar sta osvojila 
srebrno priznanje. Vsi trije so se uvrstili v izbirni postopek za olimpijsko ekipo. Tian 
Strmšek je tudi tekmoval na evropski fizikalni olimpijadi.
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 f MentOrica:  
KARMEN KAUČIČ

 f št. srečanJ: 20 
 št. ur: 70

 f št. udeležencev: 8 

DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA 
SREDNJEŠOLCE IZ FRANCOŠČINE

V šolskem letu 2021/2022 smo se na II. gimnaziji Maribor pripravljali na tekmovanje 
iz francoščine, ki je namenjeno dijakom, ki se 3. leta učijo francoščine. Ker organizator, 
tj. Slovensko društvo učiteljev francoščine (SDUF), to tekmovanje zadnjih nekaj let 
izvaja v začetku novega šolskega leta (ko so dijaki že četrtošolci), se nanj pripravljamo že v 
preteklem šolskem letu. Intenzivneje smo se pripravljali od oktobra 2021 naprej (1 do 2 uri 
na teden po pouku). 
Šolsko tekmovanje iz francoščine je potekalo po načrtu, in sicer oktobra 2021. Zaradi 
zdravstvenih razmer zaradi koronavirusa je bilo državno tekmovanje iz francoščine 
prestavljeno na 26. marca 2022. 

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Naše štiri maturantke (vse 4. f): Eva Borin Cerjan, Veronika Ivačič, Daja Jöbstl in Katarina 
Kolar so bile na državnem tekmovanju na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani odlične; 
Veroniki čestitamo za bron, Katarini pa za srebro. Toutes nos félicitations, les filles !
 
 
 

» Priprave na tekmovanje pomeni čajčkanje ob intenzivnih vajah francoske metrike, slovnice, slušnih 
posnetkov, ubesedovanja širših pisnih sestavkov - ti nam občasno še zmeraj povzročajo preglavice, 

saj zavestno kakor tudi nezavedno prevajamo slovenske stavčne strukture. Presenetljivo smo ob 
sproščujočem zajtrkovalnem prigrizku (domači kolač, rogljički iz šolske kantine) usvojile ogromno, 
sploh več zaporednih ur nam je omogočilo, da smo se francoskemu jeziku v dobršni meri bolj približale, 
kajti poglabljanje znanja je toliko bolj efektivno skladoma s povečanim številom ur; posrkanje v jezik.   
Z vsem zanosom, prinešenim v rano jutranji študij, smo tako zlasti za višji nivo, zahtevan na 
tekmovanju, hitreje osvajale jezikovne prvine francoskega jezika. — DAJA JÖBSTL, 4. F
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 f MentOrice:  
SANJA CVAR, VALERIJA DANČ, 
DARJA KRAVANJA, ANITA MUSTAČ

 f št. srečanJ: 40 (10 za vsak letnik) 
 št. ur: 155

 f št. udeležencev: 65 

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, 
po potrebi tudi 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.
7. 3. 2022 smo izvedli šolsko izbirno tekmovanje. Prijavilo se je 99 dijakov, tekmovalo pa jih 
je 65. Z dijaki, ki so se uvrstili na državno tekmovanje, smo se pripravljali individualno. 

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Tekmovalcev je bilo manj kot v letih pred epidemijo koronavirusa. Prizadevno smo 
se pripravljali in ponosne smo na njihove uspehe.
Bronasto Preglovo plaketo je prejelo 11 dijakov 1. letnika, 4 dijaki 2. letnika, 5 dijakov 3. 
letnika in 3 dijaki 4. letnika. Od teh se jih je 11 uvrstilo na državno tekmovanje.
Na državnem tekmovanju sta Katarina Vidovič, 3. c, in Matic Mohorko, 1. d, osvojila zlato 
Preglovo plaketo, šest dijakov pa je osvojilo srebrno.

V okviru tekmovanj iz matematike smo organizirali in izvedli šolsko matematično 
tekmovanje za Vegova priznanja, poznano tudi pod imenom Kenguru. Šolsko tekmovanje 
je potekalo na naši šoli 17. 3. 2022, med dijaki pa je to eno najbolj priljubljenih tekmovanj. 
Najuspešnejši tekmovalci so se uvrstili na državno tekmovanje, ki je bilo na Srednji 
elektro-računalniški šoli Maribor dne 23. 4. 2022, nanj se jih je od 96 tekmovalcev uvrstilo 
20. Tako številčna udeležba nas veseli, zato si bomo v aktivu še naprej prizadevali 
za popularizacijo matematike med mladimi.

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Na šolskem tekmovanju lahko dijaki osvojijo bronasto priznanje. Teh je bilo letos 42.
Na državno tekmovanje se je udeležilo 20 naših dijakov in letos so dosegli izjemne uspehe. 
Erik Červek Roškarič (3. f) in Juš Kocutar (MM2) sta pometla s konkurenco, saj sta zbrala 
vse možne točke in tako osvojila zlato priznanje in 1. nagrado. Zlato je osvojilo še 5 dijakov, 
in sicer Tevž Levstik (1. e), Vid Bauman (2. c), Kaja Rajter (3. b), Matevž Jaušovec (3. d) 
in Urh Vrecl (4. b). Srebrno priznanje je prejelo 9 naših dijakov.

 f MentOrJi:  
POLONCA KRIŽANIČ (vodja);  
ANA POŽGAN, JELKA HEDŽET, 
DAVID GAJSER, KRISTINA GRBEC, 
TATJANA SIMONIČ, VOJKO BRANTUŠA

 f št. srečanJ: / 
 št. ur: 62

 f št. udeležencev:  
96 (šolsko tekmovanje);  
20 (državno tekmovanje)

TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE 
ZA VEGOVA PRIZNANJA



50

II. GIMNAZIJA MARIBOR – Šola, ki odpre vsa vrata

 f MentOrica:  
JELKA HEDŽET

 f št. srečanJ: 18 
 št. ur: 100

 f št. udeležencev:  
9 naših dijakov in 1 gostujoča dijakinja

PRIPRAVE NA MEDNARODNA 
TEKMOVANJA IZ MATEMATIKE

Tudi letos smo našim najboljšim matematikom omogočili obiskovanje matematičnih 
priprav na mednarodna tekmovanja, ki jih organizira Društvo matematikov, fizikov 
in astronomov, potekajo pa na FMF in FRI v Ljubljani. Devet naših dijakinj in dijakov 
ter ena dijakinja s Srednje šole Slovenska Bistrica je obiskalo 12 priprav, 3 izbirne teste 
za Mednarodno matematično olimpijado, Iransko geometrijsko olimpijado, Evropsko 
matematično tekmovanje ter izbirni test za uvrstitev na Romunsko matematično 
tekmovanje. Večina je potekala v živo, mednarodna tekmovanja pa so se pisala v Ljubljani, 
»na daljavo«. Dijaki priprave obiskujejo z organiziranim prevozom podjetja Marprom, 
na pot pa jim damo tudi malico. 
Priprav in tekmovanj so se letos udeleževali: Juš Kocutar, Matija Likar, Kaja Rajter, Matic 
Pogorelec, Filip Paluc, Tomaž Koželj, Erik Roškarič Červek, Rozalija Muršec, Vid Bauman 
in Katarina Grilj s Srednje šole Slovenska Bistrica.

 f Ocena uspešnOsti
Takih mednarodnih uspehov kot letos naši dijaki niso dosegli še nikoli. Kar polovico 
slovenske ekipe za MMO predstavljajo drugogimnazijci: Juš Kocutar, Matija Likar in Kaja 
Rajter. Olimpijske izkušnje Kaja že ima, saj se je aprila 2022 udeležila tudi Evropske 
dekliške matematične olimpijade in prejela pohvalo. Glede na vse navedeno je nujno 
potrebno in utemeljeno, da nadarjene mlade matematike še naprej podpiramo in jim 
omogočamo udeležbo na pripravah in mednarodnih tekmovanjih.
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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 iz različnih šol in okolij.
Tekmovanje poteka na dveh ravneh, šolski in državni. 
Šolsko tekmovanje iz finančne matematike je potekalo 17. 2. 2022 na II. gimnaziji Maribor 
skupaj s tekmovanjem iz ekonomije. Na tekmovanje se je prijavilo 5 tekmovalcev. Bronasto 
priznanje prejela 1 tekmovalka, dve sta se uvrstili na državno tekmovanje. Državno 
tekmovanje je potekalo 11. 4. 2022, na njem je sodelovala ena dijakinja.

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Bronasto priznanje prejela 1 tekmovalka, dve sta se uvrstili na državno tekmovanje. 
Državno tekmovanje je potekalo 11. 4. 2022, na njem je sodelovala ena dijakinja.

 f MentOrica:  
TATJANA SIMONIČ

 f št. srečanJ: 20 (preko spleta) 
 št. ur: 15 

 f št. udeležencev:  
5 tekmovalcev na šolskem tekmovanju, 
1 udeleženec se je uvrstil na državno 
tekmovanje
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TEKMOVANJE IZ  
RAZVEDRILNE MATEMATIKE

Priprave na tekmovanje smo izvajali s pomočjo gradiva v dveh spletnih učilnicah, to je 
bilo na voljo vsem dijakom, ki so se prijavili na šolsko tekmovanje. V eni učilnici so vzorci 
tekmovalnih nalog z rešitvami, v drugi pa gradiva z razlago vsebine in strategije reševanja 
najpogostejših tipov nalog. Najbolj se posvečamo mrežam poliedrov in različnim 
labirintom.
1. decembra 2021 smo izvedli šolsko tekmovanje, udeležilo se ga je 41 dijakov, 5. februarja 
pa se je sedem najboljših tekmovalcev udeležilo tudi državnega tekmovanja, ki je ponovno 
potekalo v živo, tokrat na OŠ Gornja Radgona.

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
41 tekmovalcev na šolskem tekmovanju, doseženih 15 bronastih priznanj.
7 tekmovalcev na državnem tekmovanju, doseženih 6 srebrnih priznanj.

 f MentOrica:  
JELKA HEDŽET

 f št. srečanJ: 2 (na daljavo) 
 št. ur: 34

 f št. udeležencev: 41 

 f MentOrica:  
KRISTINA GRBEC

 f št. srečanJ: 2 
 št. ur: 31

 f št. udeležencev:  
Tekmovanja so se udeležili 3 dijaki in ena 
dijakinja.

MATEMATIČNO TEKMOVANJE 10th 
MATHEMATICAL GRAMMAR SCHOOL CUP

Matematično tekmovanje MGSC je potekalo 28. in 29. 6. 2022 na daljavo. Dijaki 
so tekmovali na področju fizike in matematike. Priprave na tekmovanje so letos zaradi 
okoliščin potekale v malce okrnjeni obliki, a smo kljub temu predelali bistveno teoretično 
znanje, potrebno na tekmovanju. Izdelana je bila tudi spletna učilnica, do katere imajo 
tekmovalci dostop. Vsebuje naloge s preteklih tekmovanj z rešitvami, da se lahko dijaki 
lahko še dodatno pripravijo na tekmovanje. To je mednarodno in je za dijake 1. letnika 
prijetna izkušnja z mednarodnimi tekmovanji.

 f Ocena uspešnOsti
Na tekmovanju so tekmovali 3 dijaki in dijakinja. Na področju fizike so osvojili dve srebrni 
priznanji in eno bronasto, medtem ko so na matematičnem delu pridobili le matematične 
izkušnje, ki jih bodo uporabili na prihodnjih tekmovanjih.
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 f MentOrica:  
ANA POŽGAN

 f št. srečanJ: 6 
 št. ur: 30 

 f št. udeležencev: 4 

INTEGRAL KUP VALJEVO
Prvo soboto v decembru 2021 so se štirje drugogimnazijci (Tevž Levstik in Tomaž Koželj iz 1. 
letnika ter Vid Bauman in Matic Pogorelec iz 2. letnika) pomerili v znanju matematike na med-
narodnem turnirju Integral kup Valjevo, ki je tokrat potekal že petič, naša šola pa je sodelo-
vala drugič. Tekmovanja se lahko udeleži ekipa 4 dijakov (2 iz prvega in 2 iz drugega letnika).
Z dijaki smo se na tekmovanje pripravljali oktobra in novembra, pogosto po koncu pouka, 
ko smo vsi imeli čas. Tako smo se v sklopu priprav uspeli pred tekmovanjem v živo srečati 
6-krat po približno 3 šolske ure. Za samostojno pripravo na tekmovanje sem dijakom 
vzpostavila še spletno učilnico z nalogami s preteklih tekmovanj in z veliko matematične 
teorije, ki bi jo lahko potrebovali pri reševanju nalog.
Tekmovanje je potekalo 4. decembra 2021 v spletni obliki, podobno kot lani.
Zdi se, da se resnost priprav in njihov obseg pozna pri rezultatih naših dijakov, saj so v 
primerjavi z lanskim letom (ko so bile priprave okrnjene zaradi dela na daljavo) znatno 
izboljšali uspehe. Prav vsi štirje so usvojili bronasto odličje, ta uspeh pa je prinesel bron 
tudi v ekipni kategoriji.

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Ekipno 3. mesto v kategoriji splošnih gimnazij.
Vsak udeleženec (Tevž Levstik, Matic Pogorelec, Tomaž Koželj, Vid Bauman) je dosegel 
bronasto medaljo v kategoriji posameznikov.

 f MentOrica:  
ALENKA NOVAK

 f št. srečanJ: 19 
 št. ur: 40

 f št. udeležencev: 16 

TEKMOVANJE IZ  
NEMŠKEGA JEZIKA

V sklopu priprav za nemško tekmovanje smo se pripravljali na šolsko in državno 
tekmovanje. S šolskega tekmovanja se dijaki na podlagi rezultatov uvrstijo na državno, 
ki ga organizira DMFA. Nadgradili smo različne slovnične struktur in se naučili pisanja 
argumentativnih esejev in reševali stare pole s prejšnjih tekmovanj. Vadili smo tudi stalne 
besedne zveze, besedotvorje in različne pretvorbe stavkov. 
Pripravljali so se dijaki 3. in 4. letnikov, saj je tekmovanje namenjeno le njim. Udeležilo 
se ga je 16 dijakov, ti so se tudi uvrstili na državno tekmovanje in dosegli odlične rezultate. 
Priprave so potekale ločeno po letnikih, saj se snov razlikuje, prav tako pa je težko 
uskladiti termin.
Državno tekmovanje je potekalo v Ljutomeru. 
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 f MentOrJi:  
SANJA CVAR, MATJAŽ ČRČEK, 
DR. JURE ŠKRABAN

 f št. srečanJ: 24 (8 za vsak predmet) 
 št. ur: 90

 f št. udeležencev: 16 

TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA
Tekmovanje iz znanja naravoslovja poteka pod okriljem zOtks. Namenjeno je dijakom 1. 
in 2. letnikov (starostno omejeno).
Dijake smo povabili na priprave na tekmovanje, te so potekale ločeno po predmetih, 
praviloma enkrat tedensko, po potrebi tudi na daljavo.
Z njimi smo delili zbirko nalog z rešitvami s tekmovanj prejšnjih let, da so lahko vadili 
samostojno, na pripravah v šoli pa smo pridobivali znanje še nepredelanih poglavij 
in reševali zahtevnejše naloge.
18. 11. 2021 smo izpeljali šolsko izbirno tekmovanje, ki se ga je udeležilo 13 dijakov. 
Najboljših 8 se je uvrstilo na državno tekmovanje. S temi dijaki smo se dodatno 
pripravljali, tudi individualno.
Državno tekmovanje je bilo 18. 2. 2022 v Ljubljani na Fakulteti za kemijo in kemijsko 
tehnologijo.

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Ponosni smo na uspehe naših tekmovalcev. Aljoša Vreš, 2. d, je osvojil zlato priznanje, 
Vid Bauman, 2. c, Matic Pogorelec, 2. e, in Miha Ferlinc, 1. c, osvojili srebrno, 4 dijaki 
pa bronasto priznanje.

 f MentOr:  
VOJKO BRANTUŠA

 f št. srečanJ: 13 
 št. ur: 26

 f št. udeležencev: 12 

ŠAH

Po dveh letih epidemije koronavirusa, ko smo lahko igrali šah samo na daljavo, smo letos 
ponovno igrali v živo. Zanimanje za šah se je v primerjavi s predkoronskim časom celo 
povečalo. Zanimivo je, da se nam je pridružilo tudi kar nekaj deklet (predvsem iz 2. f). 
Tako je na krožek redno prihajalo vsaj 12 dijakov vseh letnikov. Zgodilo se je celo, da nam 
je zmanjkalo šahovnic (ravnatelja prosimo za dodatne komplete).
Čeprav je šah lahko resna igra, smo krožek jemali predvsem kot sprostitev. Za zabavo 
smo odigrali tudi kakšno partijo menjalnega šaha. To je igra, v kateri igrata dva proti 
dvema in gredo figure, ki jih pobereš, soigralcu. Ta lahko dobljene figure spet postavi 
na šahovnico, seveda pod določenimi pravili.
Seveda smo se pripravljali tudi na državno prvenstvo, tj. na igranje na 10 minut. 
Na državnem tekmovanju smo imeli eno fantovsko in kar dve dekliški ekipi. Prva dekliška 
ekipa je dosegla tretje mesto, za večje uspehe pa žal ni bilo dovolj športne sreče.
Ob vsem tem pa nismo pozabili niti na kakšnega začetnika. Pokazali smo kakšno otvoritev 
in nekaj drugih strategij.
Upam in verjamem, da bo takšno zanimanje za šah tudi v naslednjem šolskem letu.

 f Ocena uspešnOsti
Prva dekliška ekipa je na državnem prvenstvu dosegla tretje mesto.
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 f MentOrJi:  
KATJA HOLNTHANER ZOREC (vodja); 
ANITA MUSTAČ, BARBARA BEDENIK, 
DARJA KRAVANJA, DRAGO MEGLIČ, 
HELENA BAJEC, JURE ŠKRABAN, LIDIJA 
KODRIN, MAJA SAVORGNANI, MARKO 
JAGODIČ, MATEVŽ RUDL, MATJAŽ ČRČEK, 
MITJA OSOJNIK, NASTJA ZALETELJ, 
POLONA VEHOVAR, TAMARA MITHANS, 
TAMARA ŠIŠKO, TONI KLIS, VESNA 
HOJNIK, VESNA VERVEGA 
Zunanji mentorji: BOŠTJAN VIHAR, 
BARBARA JANŽIČ, PETRA KOTNIK, 
ENEKO JOSE MADORRAN ESTEIRO, 
GREGOR JAKOPIČ, JANJA TRČEK, JULIJA 
VALH VOLMAJER, KATJA ANDRINA 
KRAVANJA, LUKÁŠ RICHTEREK, 
META PIVEC, NINA KACJAN MARŠIČ , 
NATAŠA TOPLAK, SARAH MARN ŽENKO, 
SANDRA JANEŽIČ, SENKA HUSAR, 
TADEJA VAJDIČ, TINA ELERŠEK, URŠA 
MIKLAVČIČ, VALERIJA TKALEC, DANIJEL 
DAVIDOVIĆ, DOLORES KRAJNC, MATEJA 
BRAČIČ.

 f št. srečanJ:  
Skupno uvodno srečanje, individualno delo 
mentorjev z dijaki raziskovalci, predstavitev 
raziskovalnih nalog. 
 št. ur: 1290  
(računano 30 ur na raziskovalno nalogo)

 f št. udeležencev:  
56 dijakov, 42 mentorjev

RAZISKOVALNO DELO DIJAKOV

Z raziskovalno dejavnostjo so dijaki začeli septembra 2022 z izbiro raziskovalne teme 
in pripravo načrta dela. Od oktobra do začetka marca 2022 so dijaki s pomočjo mentorjev 
izdelali in na regijsko srečanje raziskovalcev (»Mladi za napredek Maribora«) oddali 
43 raziskovalnih nalog z različnih naravoslovnih in družboslovnih področij. Po dveh letih 
oteženih pogojev dela, ki jih je povzročila epidemija koronavirusa, smo letos dejavnosti 
izvedli brez večjih ovir. Marca so raziskovalci svoje raziskovalno delo predstavili najprej 
v šoli, sledili so še zagovori pred strokovnimi komisijami. Na Državno srečanje mladih 
raziskovalcev Slovenije se je uvrstilo 30 raziskovalnih nalog, v drugi krog srečanja (finale), 
ki je potekal maja v Murski Soboti, pa se jih je uvrstilo 19. Z raziskovalnimi nalogami smo 
sodelovali tudi na razpisu za Krkine nagrade.

 f Ocena uspešnOsti
Raziskovalno dejavnost lahko v tem šolskem letu ocenimo kot zelo uspešno. Na srečanju 
»Mladi za napredek Maribora« je bila II. gimnazija Maribor razglašena za najuspešnejšo 
med mariborskimi srednjimi šolami, dijaki so dosegli 23 zlatih in 18 srebrnih priznanj. 
Na državnem srečanju je bilo našim dijakom podeljenih sedem zlatih in 12 srebrnih 
priznanj. Ena dijakinja je na mednarodnema tekmovanju International Conference 
of Young Scientists prejela bronasto priznanje, šest dijakov pa je septembra 2021 za svoje 
raziskovalno delo prejelo Krkino nagrado. 
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 f MentOrica:  
MIRJANA VUDLER

 f št. srečanJ: 30 
15 (3. letnik); 15 (4. letnik) 
 št. ur: 63

 f št. udeležencev: 15; 
3 (3. letnik) + 12 (4. letnik)

TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ 
ZNANJA ŠPANŠČINE: DILO EN ESPAÑOL 
(za 3. in 4. letnike)

Na državnem tekmovanju srednješolcev iz znanja španščine sodelujejo dijaki 3. in 4. 
letnikov, ki se najprej pomerijo na šolskih tekmovanjih, nato pa se glede na rezultat 
uvrstijo na državno tekmovanje, ki po navadi poteka aprila na dveh ravneh, posebej za 3. 
in 4. letnike. Šolsko tekmovanje je bilo letos 15. 2. 2022. 
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 »Branislava Sušnik y Juan Benigar: su impacto en el 
mundo latinoamericano«. Vsako leto se na državno tekmovanje uvrsti med 70 in 
80 dijakov na posamezni ravni. Letošnje državno tekmovanje je bilo v soboto, 9. 4. 2022. 
Tekmovanje za naše dijake je izjemoma potekalo na naši šoli, sicer je bilo predvideno 
v Ljubljani. 
Na pripravah na tekmovanje, ki so trajala od oktobra do aprila, so dijaki poglabljali 
predvsem svoje znanje 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. 

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Neli Merkaš iz 3. e se je uvrstila na državno tekmovanje za tretje letnike in osvojila srebrno 
priznanje.
Na državno tekmovanje za 4. letnike pa so se uvrstili 4 dijaki. Gal Bubnič iz 4. f je osvojil 
srebrno priznanje, bronasto pa Vanesa Sagadin (4. e), Lara Pulko (4. e) in Ava Dukarič (4. e)
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 f MentOrica:  
TAMARA MITHANS

 f št. srečanJ: 6 
 št. ur: 29

 f št. udeležencev:  
73 (šolsko tekmovanje),  
3 (državno tekmovanje)

TEKMOVANJE MLADIH  
ZGODOVINARJEV

V letošnjem šolskem letu je potekalo XX. Tekmovanje mladih zgodovinarjev, ki ga 
organizira Društvo učiteljev zgodovine. Dijaki, ki so se tekmovanja udeležili, so poglabljali 
svoje znanje o dogajanju v času druge svetovne vojne. Na šolski del tekmovanja, ki smo 
ga izvedli 31. 9. 2021, se je prijavilo 73 dijakov.
Od teh dijakov jih je 23 prejelo bronasta priznanja in doseglo mejo za uvrstitev na državno 
tekmovanje. 
V soboto, 12. 3. 2022, je nato v Postojni potekalo še državno tekmovanje. Tekmovanja se je 
udeležilo 59 gimnazij. Vsaka izmed sodelujočih šol je sestavila ekipo treh dijakov, ki so 
se najbolje odrezali na šolskem delu. Ekipo II. gimnazije so sestavljali Špela Gajšt, Andraž 
Ziherl in Matjaž Župec. Udeleženci so se najprej pomerili v individualnem pisnem delu, 
v katerem so pokazali poznavanje dogodkov iz časa druge svetovne vojne. Nato je sledil 
terenski del, na njem so ekipe posameznih šol raziskovale Postojno. Dijaki so v tem delu 
tekmovanja pokazali pridobljeno znanje o zgodovini mesta. II. gimnazija je na tekmovanju 
dosegla odličen rezultat; Andraž in Matjaž sta dosegla zlato priznanje, Špela pa je srebrno 
priznanje zgrešila le za eno točko.

 f uspehi in rezultati na tekMOvanJu
Andraž Ziher in Matjaž Zupec sta dosegla zlato priznanje.
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