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r. uvoD

Porodilo o delu II. gimnazije Maribor predstavlja pregled dela II. gimnazije Maribor v Solskem letu

202112022. Vsebuje podatke o izvajanju rednega programa in o delovanju Sole na podrodju obSolskih

dejavnosti.

2. DEJAVI\OSTI SOLE

V Solskem letu202l12022 jell. gimnazijaMaribor izvajala naslednje vzgojno-izobraZevalne programe

gimnazija,

gimnazija - Sportni oddelek in

mednarodna matura.

Vsi programi so potekali v skladu s sprejetimi programi in udnimi nadrti

2.1 Realizacija pouka

l.letniki:97 %o

2.letniki:96%o
3. letniki:95 %
4.letniki: 96 %o

2.2 Uini uspeh

Udni uspeh ob koncu Solskega leta202112022 jebil naslednji:

l.letniki
Izmed 202 dijakov jih je 201 izdelalo letnik (99,5 %).

Sploini uspeh: 69 (34,2 %) odlidnih ,92 (45,3 %o) prav dobrih, 39 (19,3%) dobrih, I (0,5 %) zadostnih,

I dijakinja negativna - pogojni vpis.

Povpredni udni uspeh v letnikuje 4,1.

2. letniki
Izmed 202 dijakov je letnik izdelalo 197 dijakov (97,5 yo),3 dijaki so neocenjeni,2 dijaka sta negativna.

Splo5ni uspeh: 67 (33,2 %)odlidnih,77 (38,1%o)prav dobrih,47 (23,3 %)dobrih,6(3%) zadostnih,2
negativna in 3 neocenjeni.

Povpredniudniuspeh v letniku je 4,05.

3.letniki
Izmed 2l I dijakov je letnik izdelalo 196 dijakov (92,9 yo), l0 dijakov je neocenjenih (2 dijakinji zaradi
bolezni in 8 dijakov Sportnikov), 5 dijakov je negativnih.

Splo5ni uspeh: 9l (43,1 %) odlidnih, T3 (34,6 Yo) prav dobrih, 30 (14,2 %) dobrih, 2 (0,9 o/o) zadostn4
l0 neocenjenih ter 5 negativnih.

Povpredni udni uspeh v letniku je 4,3.

4.letniki
Izmed 206 dijakov je letnik izdelalo 200 dijakov (97 %),6 dijakinj je neocenjenih.
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Splo5ni uspeh: 109 (52,9 %) odlidnih, 63 (30,6 %o) prav dobrih, 24 (11,7 %) dobrih, 4 (1 ,9 yo) zadostnih

in 6 neocenjenih.

Povpredni udni uspeh v letniku je 4,4.

2.3 Izostanki v Solskem letu202l/2022

V Solskem letu 202112022 je pouk potekal normalno v Soli (v skladu z ukrepi za prepredevanje Sirjenja

Covida). V jesenskem in zimskem dasu je bilo povedano Stevilo karanten razredov. Primerjava

izostankov s prej5njimi leti ni smiselna in realna, saj sta pretekli dve Solski leti potekali preteZno na

daljavo.

letnik
razred

1. ) 3. 4.

A 97,24 I19,93 I 81,07 157,68

B 159,63 lll,3l 150,89 133,46

C 87,63 101,94 I 33,1 6 145,23

D 74,47 149,73 103,89 147,35

E 89,51 133,90 177,57 152,81

F 106,42 150,96 139,41 212,71

MM 128,34 95,72

SKUPAJ 102,48 127,96 144,90 149,28

S 182,83 273,39 483,79 267,62

SKUPAJ 113,96 148,74 187,26 164,07

Tabela 1 : Povpredne ure izostankov na dijaka v Solskem letu 202112022

Iz tabele je razvidno, da najved izostajajo 4. letniki, sledijo jim 3. letniki (gledano povpredje brez Sportne

gimnazije). Najmanj izostajajo l. letniki. Med razredi so si najved izostankov nabrali dijaki Sportnih

razredov in dijaki 4.f,3. a, 1. b, najmanj padijaki 1. d in MM2. V 4.f in l.b so izostankiposledicave6jih

odsotnosti posameznikov zaradi zdravstvenih telav oz. odsotnosti zaradi Sportnih obveznosti (tudi 3.a).

Po Stevilu izostankov izstopajo dijaki 3.5, kjer povpredje na dijaka zna!;a483,79 ur.

letnik

razred
1. ) 3. 4.

A 97,00 I19,33 179,22 155,82

B 158,90 I10,41 148,96 132,65

C 87,60 101,61 132,68 137,88

D 74,07 147,33 103,07 141,91

E 87,77 132,90 17 5,91 150,12

F 105,71 150,35 136,78 207,08

MM 128,19 93,75

SKUPAJ 101,84 126,99 143,54 145,60

S 182,61 271,52 482,17 267,62

SKUPAJ 113,38 147,64 185,87 160,85

Tabela 2: Povpredne ure opravidenih izostankov na dijaka v Solskem letu 202112022
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Pregled Stevila opravidenih ur pokaZe, da najmanj izostajajo l. letniki, najved dijaki detrtih letnikov
(brez Sportne gimnazije). Med 1. letniki so najmanj opravideno izostajali dijaki 1. d, med 2. letniki dijaki
2. c, med 3. letniki dijaki 3.d in med 4. letniki dijaki MM2.

letnik
razred

1.
.,

3. 4.

A 0,24 0,60 1,86 1,86

B 0,73 0,89 1,93 0,81

C 0,03 0,32 0,48 7,35

D 0,40 2,40 0,81 5,44

E 7,74 1,00 7,67 2,69

F 0,7 7 0,62 2,63 5,63

MM 0,16 7,97

SKUPAJ 0,64 0,97 1,36 3,68

S 0,22 1,87 7,62 0,00

SKUPAJ 0,58 1,10 1,40 3,04

Tabela 3: Povpredne ure neopravidenih izostankov na dijaka v Solskem letu202112022

Stevilo neopravidenih ur se z vi5anjem letnika poveduje. Najved neopravidenih ur so tako dobili 4.

fetniki, najmanj pa l. letniki. Razredi, ki po Stevilu neopravidenih ur izstopajo so 4. c (7,35 urldijaka),
4.f (5,63 ur/dijaka) in 4. d s 5,44 ur na dijaka. V 4.5 razredu dijaki niso nabrali neopravidenih izostankov.

Med ostalimi razredi pa so najmanj neopravideno izostajali dijaki 1. c (0,03 ur/dijaka), 1. 3 (0,22

ur/dijaka) in 1.a (0,24 ur/dijaka).

5t. dijakov oPv oPv/
dijak

NEOPV
NEOPV/

dijak

GIM - splo5na 668 871 58 130,47 1 130 I )69

GIM - Sportna 91 303,70 87 0,96

Mednarodna matura 64 7102 110,97 68 I )06

SKUPAJ 823 121897 1 48,1 1 128s I ) 56

Tabela 4: Primerjava izostankov med razlidnimi programi v Solskem letu202112022

Najved opravideno izostajajo dijaki Sportne gimnazije (303,70 ur/dijaka), sledijo jim dijaki sploSne

gimnazije (130,47 ur/dijaka). Najmanj opravidenih izostankov so nabrali dijaki mednarodne mature
(110,97 ur/dijaka). Najved neopravidenih izostankov beleZimo pri dijakih splo5ne gimnazije (1,69

ur/dijaka), sledijo dijaki mednarodne mature (1,06 ur/dijaka) in dijaki Sportne gimnazije (0,89 ur/dijaka)
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2.4 Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti

V Solskem l,etu202112022 jebilo vseh vrst izpitov - popravnih, dopolnilnih in predmetnih ved kot
preteklo leto. Popravnih izpitov je bilo letos 41, imelo jih je 32 dijakov.

Natanden pregled izpitov je razviden iz tabel.

Tabela 5 dijakov na popravnih izpitih

Tabela 6: lo popravnih izpitov v Solskem letu202112022

V Solskem \etu202112022 je imelo 32 dijakov 41 popravnih izpitov

Tabela 7: ilo prijavljenih in opravljenih popravnih izpitov v juniju2022

Izmed 3l dijakov, ki so se prijavili na popravne izpite v junijskem roku, je napredovalo v naslednji
letnik oz. zakljudilo izobralevanje 25 dijakov. Skupaj je to 81 %.

V avgustovskem roku se je na popravne izpite prijavilo 8 dijakov.

ilo prijavljenih in opravljenih izpitov v avgustu2022

@?

7

St. diiakov (popravni izpiti)
1. letnik 4
2. letnik t1

3. letnik 12

4.letnik 5

SKUPAJ 32

Letnik MAT KEM SLO FIZ ANG NEM SPA EKO Skupaj

1. letnik 2 2 I 5

2.letnik 4 I 8 13

3.letnik ll 3 1 I I 17

4.letnik 2 2 I I 6

Skupaj 19 8 9 1 I 1 I 1 4t

Letnik MAT KEM SLO FIZ ANG NEM SPA EKO Skupaj

1. letnik 211 212 Ur 5t4

2.letnik Jl) 111 816 t2n0

3.letnik I l/10 212 110 v1 Ut t6n4

4.letnik 212 2t2 yt Ul 6t6

Skupaj 18/16 717 9t6 U1 ut yt 1fi Ul 39t34

Letnik MAT SLO FIZ Skupaj
l.letnik 2lt 211

2. letnik Ut 2t2 U1 414

3. letnik 3lr 311

Skupaj 6t3 2t2 yt 9t6

Tabela 8:
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lzmed devetih dijakov, ki so se prijavili na popravne izpite v avgustovskem roku, je bilo uspe5nih Sest

dijakov. Ena neuspeina dijakinja (pri matematiki) je zaprosila za3. rok, druga dva dijaka pa sta se

izpisala.

Konino poroiilo o popravnih izpitih
Izmed 32 dijakov, ki so se prijavili na popravne izpite v junijskem in avgustovskem roku, je napredovalo

v viSji letnik 28 dijakov. Skupaj je to 88 %.2 dijaka nista opravila popravnih izpitov in sta se izpisala.

Ena dijakinjaje zaprosilaza3. rok pri matematiki, en dijak pa bo letnik ponavljal.

Predmetni izpiti - maj2022 za 4. letnike
Naizpitesejeprijavilo6dijakov(l xKEM,3 xMAT, I xSOC, I xEKO). Spredmetnim izpitomso
si trije dijaki izboljSali oceno, in sicer pri matematiki, sociologiji in ekonomiji.

Predmetni izpiti - junij 2022 za 3. letnike
Na predmetne izpite so je v junijskem roku prijavil le en dijak, in sicer iz MAT. Dijak na izpitu ocene

ni izboljSal.

Konino poroiilo za predmetne izpite v Solskem lett 202112022

Skupaj se je v Solskem letu 202112022 na predmetne izpite prijavilo 7 dijakov. Oceno so izboljSali trije
dijaki, in sicer pri matematiki, sociologiji in ekonomiji. V 4. letnikih so si s predmetnim izpitom oceno

izboljSali trije dijaki, v 3. letnikih pa nihde.

2.5 Delo z nadarjenimi

V Solskem letu 202112022 je delo z nadarjenimi dijaki potekalo v okviru projekta DrugaDruga.

Ministrstvo za izobraievanje, znanost in Sport tudi v tem letu ni zagotovilo izvajanja standardov in

n ormativov, ki 5o lam zagotavljajo s i stem sko fi nanc iranj e dela z nadarj enim i.

8



ll. gimnazija Maribor @? Porodilo o delu za

5olsko leto 2021./2022

2.6 lzobraiievanje dijakov Spor"tnikov

lzobraLevanje dijakov Sportnikov na daljavo
Zadeli smo pred 22.leti, ko je ta oblika izobraLevanja bila precej nenavadna in vztrajamo. Sportnikom
omogodamo prilagodiwe in podporo, ki jim kljub intenzivni vkljudenosti in usmerjenosti v Sport

omogoda doseganja srednjeSolske ravni izobrazbe in nadaljnje Studijske priloZnosti.

Nadpovpredno uspeSni Sportniki na Soli vlagajo vedino dasa in energije v Sportni trening in tekmovanja,

zato so pogosto odsotni od pedago5kega procesa na vseh stopnjah izobraLevanja, kar vpliva na uspeSnost

pri pridobivanju izobrazbe. Zato je pomembno, da si izobrazbo pridobijo v dasu, ko se tekmovalno
ukvarjajo s Sportom.

V projektu, ki ga Ze vrsto let sofinancira OKS, je v Solskem lent202112022 sodelovalo l2 dijakov. Da

bi pokazali Sirino razumevanja Sporta smo to obliko izobraLevanja omogodili tudi dijakom Sportnikom

v sploSnih oddelkih, vendar pod istimi pogoji. Za to obliko se je odlodila ena Sportnica.

Zap.3t. Ime in priimek letnik Status Sportnika

I Lorena Fijok Lorber 4. letnik A

2 Lina Winkler 4. letnik A

3 Nika Fajfar 3. letnik A

4 Ur5ka Cikad 3. letnik A

5 Isa Rami6 3. letnik A

6 MatjaL Kamen5ek -Pahid 3. letnik A

7 Petja Drame 3. letnik

Lun Obrul 3. letnik A

9 Samo Pridgar 3. letnik A

l0 Julija iabo GrubiSid 3. letnik A

ll. LanaTancer 3. letnik B

12 Lana Malek 3. letnik A

Tabela 9: Dijaki, ki so v Solskem letu 202112022 sodelovali v projektu OKS.

Kot Ze vsa leta doslej za delo na daljavo v projektu e-izobraLevanje uporabljamo listovnik Mahara, kije
stalno dostopen na Solskem streZniku, domena: 193.2.157 .l l4 in na spletni strani Sole pod zavihkom e-

izobraLevanje. Za sodelovanje v projektu smo tudi v tem Solskem letu postavili kriterije, na temelju
katerih lahko Sportniki pristopijo k tej obliki izobraLevanja. Ti so:

kategorizacija OKS (vir aktualni seznam kategoriziranih Sportnikov)

odsotnost od pouka zaradi treningov, priprav, tekem

dolgotrajna odsotnost in bivanje v tujini, zaradi podpisa pogodbe s tujim klubom v tujini

Med odsotnostjo se Sportnik preko spleta poveZe z uditeljem, ki spremlja dijakovo re5evanje nalog, mu

svetuje, gaopozarja na napake in ga tako vodi proti reSiwi, s katero dijak dokaZe doseganje dolodenih

9

A

8.



ll. gimnazija Maribor @? Porodilo o delu za

Solsko leto 202U2022

kriterijev znanja. Komunikacija je individualna, popolnoma prilagojena posamezniku, njegovim

zmoZnostim, interesom in razpoloLljivemu dasu, kar presega tradicionalne izobraLevalne paradigme.

V Solskem letu202112022smo tako v mesecu oktobru podpisati pogodbo o sodelovanju pri projektu

>Studij na daljavo<z OKS in velikim sponzorjem Telekomom Slovenije, ki Ze vrsto let finandno podpira

ta projekt in prejeli na Solski radun 2600 EUR. Uditelji so nato pripravili porodila in ob koncu

koledarskega leta 2021 prejeli tudi nagrado za delo

Dijake smo sicer vkljudili v projekt Le ob za(,etku Solskega leta202l12022 intakoj prideli z delom. Velja
izpostaviti, da smo skozi Solsko leto izobraZevali na daljavo praktidno vse predmete iz kurikula. Delo

na daljavo se bo nadaljevalo tudi med poletjem in praktidno traja 365 dni v letu in zagotovo predstavlja

veliko dodatno obremenitev za uditelja, kije v tem dasu uradno na dopustu. Koliko bo tega dela, ostaja

vir informacij Listovnik, ki natandno beleZi urno in datumsko aktivnosti obeh deleZnikov. Tak5na oblika

izobraLevanja Sportnikom omogoda sodasno odlidnost na vseh ravneh delovanja Sporta in izobraZevanja.

lelimo si, da se ta oblika izobraLevanja nadaljuje tudi v prihajajodem novem Solskem letu 2022123 in

tako smo v delo na daljavo Ze vkljudili nove dijake, ki ustrezajo kriterijem in z njimi pedagoSki

koordinator v Sportnih oddelkih opravi uvajalni seminar praktidne uporabe listovnika Mahara. S

pomodjo te oblike izobraLevanja so letos pristopili k maturi tudi nekateri zelo uspe5ni Sportniki, med

njimi Zala MerSnik, Lorena Lorber Fijok, Lina Winkler.

Projekt Dvojna kariera
V Solskem letu 202112022 je Olimpijski komite Slovenije - ZdrtLenje Sportnih zvez (OKS - ZSZ\ oA

podpori Ministrstva zaizobraLevanje, znanost in Sport (MIZS) na nacionalni ravni, kljub virusu pripravil
dolodene aktivnosti in programe za podporo Sportnikom, s ciljem nadrtovanja dvojne kariere.

15. 10. 2021 je tako v Ljubljani potekal posvet, ki so se ga udeleZili koordinatorji Projekta, z namenom

zainteresirani javnosti predstaviti problematiko dvojne kariere mladih Sportnikov, ki so vkljudeni v

izobraLevalni proces in primere dobrih praks na podrodju dvoje kariere ter cilje Erasmus* projekta

DCJA (Dual Career for Junior Athletes).

Po zagotovilih vodje projekta se bodo aktivnosti nadaljevale tudi v novem Solskem letu in bodo

pokrivale naslednj a podrodja:

omogoditi Sportniku nadrtovanje in organizacijo optimalnih pogojev za dvojno kariero,

predvsem na podrodjih vrhunskega Sporta, izobraLevanja in kasneje vkljudevanje Sportnika na

trg dela,

predstavljene bodo smernice EU za dvojno kariero Sportnikov (EU Guidelines on Dual Careers

of Athletes, 2012), ki naj bi prispevale k izmenjavi in Sirjenju dobrih praks ter udnih izkuSenj

na tem podrodju,

sodelujodim bo ponovno predstavljen Nacionalni program Sporta v RS (2014), v katerem je eden

izmed strate5kih ciljev na podrodju vrhunskega Sporta na drZavni ravni vsestranski razvoj

vrhunskih Sportnikov med njihovo Sportno kariero in po njej.

2.7 l&{.zttra2022

V tem Solskem letu je 4. letnik obiskovalo 174 dijakov, uspe5no pa je letnik zakljudilo 164 dijakov, ki
so tudi opravljali maturo v junijskem izpitnem roku. 2 dijakinji sta sicer maturo opravljali v dveh delih.

Spomladanski rok mattre 2022

Ob I 64 dijakih II. gimnazije Maribor (pri demer ena dijakinj a, zaradi Sportnih obveznosti v tuj ini. n i

pristopila k angle5dini) se je na spomladanski rok mature prijavilo 5e 64 zunanjih kandidatov. Ena

kandidatka je dvigovala ocene iz prejSnjega leta, nekaj kandidatov je opravljalo maturo po 25. dlenu

l0
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Zakona o maturi (kot 21-letniki), ostali pa so bili dijaki poklicne mature, ki so opravljali dodatni

maturitetni izpitiz razlidnih predmetov, najved iz angle5dine.

16 kandidatov je opravljalo maturo kot kandidati s posebnimi potrebami - vsi kandidati so imeli
podalj5an das pisanja za50%o, nekaj jih je izpite opravljalo tudi s pomodjo radunalnika.

Stevilo vseh kandidatov po predmetih v spomladanskem roku mature:

Sloven5dina: 164

Matematika (OR): I 19

Matematika (VR): 45

Angle5dina (OR): 13l

Angle5dina (VR): 68

Nem5dina (OR): 6

NemSdina (VR): 5

Franco5dina (OR): 2

Franco5dina (VR): 4

SpanSdina (OR): 4

Span5dina (VR): 3

RuSdina (VR): 1

Fizika: 24

Kemija: 72

Biologija: 54

Geografija: 55

Zgodovina: 24

Sociologija: 17

Psihologija: 38

Filozofrja: 16

Ekonomija: 18

Umetnostna zgodovina: l0

Splo5no maturo je v spomladanskem roku uspe5no opravilo vseh 162 dijakov. Zlatih maturantov je bilo
15. Uspeh kandidatov, ki so opravljalidodatni maturitetni izpit, je bil letos 87 %.

Sofsko povpredje todk na maturije 23,25,Solsko povpredje brez S-oddelka je23,73,drZavno povpredje
je 19,85.

l5 dijakov je doseglo 30 in ved todk in so s tem postali zlati maturantje:

BlaZ Bandur (4. a) - 30 todk, Lili Li Dobnik (4.a) - 30 todk, Vid LeSnik (4. b) - 30 todk, Urh Vrecl (4.

b) - 33 todk, Martin Zadravec (4. b) - 32 todk,MatjaL lupec (4. b) - 3l todk, Dorijan Donaj Maga5id

(4. c) - 30 todk, Nusa Ulrih (a. c) - 30 todk, Ema iuden (4. d) - 30 todk, Nika Gorjup (4. d) - 32 todk,

Niko Mlinarid (4. d) - 30 todk, Ana Ko5at (4. e) - 32 todk , Nik Perko (4. e) - 31 todk , Nika Makuc (4.

0 - 3l todk, Ema O5tir (4. f) - 31 todk

Jesenski rok mature 2022

K splo5ni maturi je v jesenskem roku prijavilo l3 kandidatov. 5 dijakov 4. letnikov je k maturi pristopilo
prvid, nekaj dijakov je oceno v jeseni izbolj5evalo, ostali pa so opravljali peti predmet.

Uspeh drugogimnazijcev na jesenskem roku splo5ne mature je bil 75 oZ, uspeh zunanjih kandidatov pa

50%.

@T
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2.8 Mednarodnamattrr2022

Leto5njo mednarodno maturo je opravljalo 32 dijakov, od tega 9 tujih. Maturo je opravilo 3 I dijakov.
Dijaku Gjorgiju Filkovskemu uditelja pri predmetih matematika in TOK nista potrdila avtentidnosti
njegovega internega dela, zato bo izpita pri teh dveh predmetih opravljal novembra 2022.

Leto5nji rezultati so bili izjemni.

Maturoje opravilo 3l dijakov, jih je 25 zlatih maturantov,6 dijakov je doseglo vseh 45 todk. Povpredje
znaia 40,71todke, slovenskih dijakov 41,63, tujih dijakov pa38,44.

Zlati maturanti so postali:

IME IN PRIIMEK Srrvrlo roeK
I Ana AmbroZ 42

2. Daia Bejat Krajnc 4t

J Katja Cundrid 44

4. lja3a DrevenSek 44

5 Tinkara Hazl 40

6. Sasho Jandreski 40

7 JuS Kocutar 43

8. ZigaKova(,iE 44

9 Zala Kresse 43

l0 Matija Likar 45

ll Ilija L.ieSkovi6 41

t2 Luka Ljevar 44

l3 Nevena Makaji 44

14 Milutin Milojkovi6 42

15. MaSa Nadalin 43

16 PrimoZ Perko 42

17 MiSa Pintarid 40

t8 Jana Radakovi6 42

l9 Amadeja Rek 44

20. Ines Tobias 43

21 Ula Vipotnik 43

22 AndraLZiherl 42

Vseh 45 todk je dosegel Matija Likar, kar 6 dijakov pa je doseglo 44 todk.

t2
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2.9 Obvezne izbirne vsebine

Obvezne izbirne vsebine so sestavljene iz obveznega in izbirnega dela. Razporeditev ur po dejavnostih

in letnikih je bila v Solskem letu 202112022 slededa:

Tabela l0: Razporeditev ur po dejavnostih in letnikih.

Obvezna ponudba Sole:

medpredmetne ekskurzije

logika

metodologij a raziskovalnega dela

obvladovanj e tipkovn ice

prostovoljno socialno delo

udenje za udenje

verstva in etika

Neobvezna ponudba Sole v Solskem katalogu OIV
Neobvezna ponudba v republi5kem katalogu OIV

Obvezni del se je letos v veliki meri izvedel v septembru (teden OIV).

TABELA OIV
202u2022

l. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

Stevilo ur 90 90 90 30

Vsebine, obvezne za Yse 64 38 56 8

DrZavljanska kultura 5 5 5

Knj iZn idno informac ij sk a znanja 8 7

Kulturno- umetniSke vsebine

proslava kulturnega dne I I I I

obeleZitev dneva drZavnosti I 1 I

boZidn a praznovanj e, obuj anj e

kulturne dedi5dine

2 2 2 2

obisk predavanja, likovne
razstave, glasbenega koncerta,

gledaliSke predstave,

Drugajanje ipd.

2 2 2

Sportni dnevi 2x5 2x5 2x5 5

Zdravstvena v zgoja: zdravn i Ski

pregled, delavnice

5 l0 5

Y zgoja za druLino, m ir, nenasilje l0 (domovi

cSoo;
20 (tabori

oIV)
Sola v naravi (obvezna ponudba Sole) 20 (domovi

cSoD)
l0 (tabori

oIV)
Vsebine, obvezne za gimnazije (ni vSteto v fond 90)

Kulturno - umetni5ke vsebine s

podrodja likovnosti
l8

Kulturno - umetni5ke vsebine s

podrodja glasbe

r8

Prosta izbira 26 52 34 22

l3
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1. letnik
OIV - obvezni del
(september 2021)

Tabela I l: Teden OIV v domovih C - l. letniki

2.letnik
OIV - obvezni del
(september 2021)

RAZRED TERMIN DOM CSOD SPREMLJEVALCI

I a Prvine Grbec, Skraban, PeSec

1.b Gorenje
Petrovi6, Preglau Borko, Beranid

Senegadnik

l.c Peca irdek, Simonid, Bajec

l.d Peca Crdek, Simonid, Bajec

Grbec, Skraban, Pe5ecI e Prvine

l.f Skorpijon Klis, Lenart

1.5

20.9. -24.9.2021

Gorenje
Petrovi6, Preglau Borko, Beranid

Senegadnik

20.9.
(ponedeljek)

21.9.
(torek)

22.9.
(sreda)

23.9.
(ietrtek)

24.9.
(petek)

2.a KIZ
8.00-l 1.00

knjiZnica II.
gimnazija

prof. BANJANIN,
KORENJAK

DRZAVLJANSKA
VZGOJA
12.30-r 4.00

(amfiteater II.
gimnazije)

LJUBLJANA

DrLavni zbor

NUK
Evropska hi5a

Narodna galerija

8.00- l 7.30

Prva pomod

(teorija +

praksa)

8.00-1s.00

(skupina 5)

Karierne

delavnice

9.00-12.00

PL2

Prva pomod

lzpit
8.00

KnjiZnica

RotovZ

10.30-11.45

2.b DRZAVLJANSKA
VZGOJA
9.00- 10.30

(amfiteater II.

gimnazije)

LJUBLJANA

DrZavnizbor
NUK
Evropska hiSa

Prva pomod

(teorija +

praksa)

8.00-15.00

(skupina 6)

Karierne

delavnice

12.00- 15.00

PL2

Prva pomod

lzpit
10.00

14
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KIZ
I 1.30-14.30

knjiZnica II.
gimnazija

prof. BANJANIN,
KORENJAK

Narodna galerija

8.00- I 7.30 (prva

polovica razreda)

8.30- I 8.00 (druga

polovica razreda)

KnjiZnica

RotovZ

13.00-14.15

2.c Karierne delavnice

9.00-12.00

PL2

DRZAVLJANSKA
VZGOJA
I 2.30- I 4.00

(amfiteater II.

gimnazije)

LJUBLJANA

DrZavni zbor

NUK
Evropska hiSa

Narodna galerija

8.30-r 8.00

Prva pomod

(teorija +

praksa)

8.00-15.00

(skupina 7)

KIZ
I l 30-14.30

knjiZnica II.
gimnazija

prof.

BANJANIN,
KORENJAK

KnjiZnica

RotovZ

9.1 5- I 0.30

Prva pomod

Izpit
12.00

2.d DRZAVLJANSKA
VZGOJA
(amfiteater II.
gimnazije)

10.45-12.15

Prva pomod

(teorija in praksa)

8.00- l 5.00

(skupina 2)

LJUBLJANA

DrLavni zbor

NUK
Evropska hi5a

Narodna

galerija

8.00- I 7.30

KIZ
8.00- l l .00

knjiZnica II.
gimnazija

prof.

BANJANIN,
KORENJAK

Prva pomod

lzpit
12.00

Karierne

delavnice

8.00-l 1.00

PL2

KnjiZnica

RotovZ

11.45-13.00

2.e DRZAVLJANSKA
VZGOJA
(amfiteater IL
gimnazije)

9.00-10.30

KnjiZnica RotovZ

I1.30-r3.15

Prva pomod

(teorija in praksa)

8.00-r5.00
(skupina 3)

LJUBLJANA

DrLavni zbor

NUK
Evropska hiSa

Narodna

galerija

8.00-17.30

(prva polovica

razreda)

8.30-18.00

(druga

polovica

razreda)

Prva pomod

lzpit
14.00

KIZ
8.00-1 1.00

knjiZnica II.
gimnazija

prof.

BANJANIN,
KORENJAK

Karierne

delavnice

I 1.30-14.30

PL2

2.f DRZAVLJANSKA
VZGOJA
(amfiteater II.
gimnazije)

10.45-12.r 5

Prva pomod

(teorija in praksa)

8.00- l 5.00

(skupina 4)

LJUBLJANA

DrZavni zbor

NUK
Evropska hiSa

Prva pomod

lzpit
10.00

KnjiZnica

RotovZ

8.00-9.15

KIZ
1 1.30-14.30

15



Karierne delavnice

12.45-15.45

PL2

Narodna

galerija

8.30- l 8.00

knjiZnica IL
gimnazija
prof.

BANJANIN,
KORENJAK

2.5 Prva pomod

(teorija in praksa)

8.00-r5.00
(skupina I )

KIZ
8.00-1 1.00

knjiZnica II.
gimnazija

prof. BANJANIN,
KORENJAK

KnjiZnica RotovZ

12.00- l3.30

Prehrana

Sportnikov

(predavanje)

10.00- 12.00

Prva pomod

lzpit
8.00

SLOAda
Doping
(predavanje)

8.00- 10.00

ll. gimnazija Maribor @?

Tabela l2: Vsebine, nadrtovane za teden OIV - 2. letniki

3.letnik
Ory - obvezni del

(Vsebine, nadrtovane zateden OIV - 3. letniki)

Tabela l3: Teden OIV po taborih - 3. letniki

4.letnik
OIV - uveljavljanje izbirnih ur - maturantska ekskurzija

(september 2021)

Poroiilo o delu za

Solsko leto 2021./2022

TABOR TERMIN LOKACIJA IN URA
ODHODA

SPREMLJEVALCI IN
IZVAJALCI

Naravoslovni tabor 20.9.-24.9.2021 Osilnica, 8.00

izpred Sole

Podgor5ek, Si5ko, Crnjac,

Mustad, Novak N.

DruZboslovni tabor 20.9.-24.9.2021 CSOD Kavka, 8.00

izpred Sole

Mithans, Bedenik

Kulturno-umetniSki

tabor

20.9.-24.9.2021 Turistidna kmetija
Firbas, 9.15

Babid, Rojc erndec

Jezikovni tabor 20.9.-24.9.2021 Hotel Tisa na Pohorju,

8.00

izpred Sole

Ore5kovi6, Vehovar P.,

Vehovar M.

Sportni tabor Pula 19.9. - 23.9.2021 * po dogovoru s prof.
Krajnc

Krajnc, Kotnik, Copi,
Holnthaner Zorec

Razred Termin Kraj Ulitelja

4.d 18.9. - 23.9.2021
Dubrovnik in Crna Gora

Novak A., KriZanid,

Dand, Stiblar B.

l6

Psihologija

5porta

(predavanje,

delavnica)

8.00-9.30
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4.e

4.S

4.f 20.9. -24.9.2021 Crna Gora Miklu5, Gajser

4.b
20.9. - 24.9.2021 Celinska Grdija,

Zakynthos

Kravanja, Le5nik

Strafela, Sukid
4.c

MM2 22.9. -26.9.2021 Rodos Cigrovski, Kodrin

Tabela l4: Teden OIV po maturantskih ekskurzijah - 4. letniki

Sicer je bila razporeditev obveznega dela OIV dez celo Solsko leto naslednja:

OIV - obvezni del za 1. letnik

september: CSOD (Sola v naravi, vzgoja za druLino, mir, nenasilje)

oktober - december: knjiZnidno informacijsko znanje (Solska knjiZnica, knjiZnica RotovZ)

september- junij: obisk aktualnih glasbenih koncertov, gledali5kih predstav in likovnih razstav

(kulturno- umetniSke vsebine)

december: boZidna proslava (kulturno-umetniSke vsebine)

februar: proslava kulturnega dne (kulturno-umetniSke vsebine)

zimski Sportni dan (Sportni dnevi)

maj: pomladni Sportni dan (Sportni dnevi)

junij: obeleZitev dneva drZavnosti (drZavljanska kultura)

december:

februar:

maj:

junij

OIV - obvezni del za 2. letnik

boZidna proslava (kulturno - umetni5ke vsebine)

proslava kulturnega dne (kulturno - umetniSke vsebine)

zimski Sportni dan (Sportnidnevi)

pomladni Sportni dan (Sportni dnevi)

knjiZnidno informacijsko znanje (knjiZnica RotovZ in UKM)

tedaj prve pomodi ali druga zdravstvena vzgoja (zdravstvenavzgoja)

obisk muzej a (drZav lj anska vzgoj a)

obeleZitev dneva drZavnosti (drZavlj anska kultura)

t7
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oktober:

december:

februar:

maj:

junij:

OIV - obvezni del za 3. letnik

predstava Krhkost

boZidna proslava (kulturno - umetniSke vsebine)

proslava kulturnega dne (kulturno - umetniSke vsebine)

zimski Sportni dan (Sportni dnevi)

pomladni Sportni dan (Sportni dnevi)

tematskitabori (Sola v naravi, vzgojazadrulino, mir, nenasilje)

obeleZitev dneva drZavnosti (drZavlj anska kultura)

OIV - obvezni del za 4. letnik

oktober: predstava Krhkost

december: boZidna proslava (kulturno - umetni5ke vsebine)

februar: proslava kulturnega dne (kulturno - umetni5ke vsebine)

zimski Sportni dan (Sportnidnevi)

V izbirnem delu so dijaki izbiralimed dejavnostmi, ponujenimi v Solskem katalogu OIV (vedinoma gre

za dejavnosti v okviru DrugaDruge), republi5kem katalogu OIV, prav tako so lahko uveljavljali ure iz
dejavnosti, ki so se jih udeleZili izven okvira Sole. Predviden obseg urje naveden v tabeli nazadetku
poglavja.

Sicer IL gimnazija Maribor lahko tudi v dasu poletnih poditnic, torej po 24.6., ponudi programe, ki so

izvedeni na CSOO-.1ih po Sloveniji.

2.10 Program ob5olskih dejavnosti DrugaDruga

Ob5olske dejavnosti so ena izmed najbolj prepoznavnih znadilnosti II. gimnazije Maribor. Nekatere

razvijamo in spodbujamo Ze ved kot 25 let (English student theatre, dasopis Borec, literarna delavnica,

prostovoljstvo itn.). Aktivnosti in dejavnosti so vkljudene v projekt, imenovan DrugaDruga. V okviru
tega projekta delujejo kroZki, dejavnosti, prireditve ter tekmovanja, na katerih lahko dijaki pridobivajo

znanje na podrodjih, kijih zanimajo, in tako razvijajo svojo ustvarjalnost.

V Solskem letu 202112022 je bilo v projekt prijavljenih 9l izven5olskih aktivnosti. Covid-l9 in

sprememba nadina pouka ter prihod novih generacij, ki vseh aktivnosti 5e ne poznajo so razlogi, da se

nekatere aktivnosti niso izvedle, nekatere pa so bile okrnjene. Zaradi razlidnih razlogov je odpadlo l2
aktivnosti in tekmovanj.

V Solskem letu 202112022 smo v projektu DrugaDruga izvajali 79 kroZkov in dejavnosti, teh se je
aktivno udeleZilo in v njih sodelovalo 3.119 dijakov.216 notranjih in zunanjih mentorjev je v vseh

aktivnostih opravilo 8.755 ur dodatnega delaz mladimi na 1.946 sredanjih in aktivnostih.

l8
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Programi, projekti in dejavnosti ter njihova uspe5nost so ob5irno predstavljeni v bro5uri Ob5olske

dejavnosti v Solskem letu2021l2022,ki jo bomo izdali v septembru 2022, objavljena paje tudi na Solski

spletni strani (www.druga.si).

SrEv
IME AKTIVNOSTI IN

MENTOR - NOSILEC

DEJA\,TNOSTI

Srpvn-o
MENTORJEV

Srpvrr-o
UDELEZENCEV

Srsvrr-o
PEDAGOSKIH
UR

SrevrLo
SREEANJ

I AMFITEATER J 22 500 200

2
ANGLESKA BRALNA
ZNAEKA

I l3 35 25

J

ASTRONOMSKI
KROZEK
MatjaZ erdek

I 20 5 5

4

ARHITEKTURNI
TECAJ (Tedaj

arh itekturnega ri sanj a)

2 22 96 24

5

BIOLOSKA
DELAVNICA
Helena Rihtar

5 32 50 3l

6

BOREC - SOLSKI

iRsoprs
Toni Klis

2 20 70 12

7
DEBATNI KLUB
Andreja Miklu5

3 20 221 5t

8
DRUG'ORKESTER

Miha Petkov5ek
J 40 230 38

9
DRUGA BERE

Cordana Banjanin
2 92 JJ

10.
DRUGA SCENA

Drago Meglid
5 6 320 l0

ll DRUGAJANJE

Marko Jagodid
2 r90 7 4

12.
DRUGARIJE
Drago Meglid

I 6 50 l0

l3
DRUGI FOTOKLUB
MatevZ Rudl

I 4 2t9 20

14.
EKO- skupina

Anita Mustad
2 21 40 l9

l5

ENGLISH STUDENT
THEATER
Maja Pihler Stermecki,

Ivan Lorendid, Viljem
Babid

r8 62 5t0 105

16.
FACEBOOK
Nata5a Preglau Borko

I 80

t7
FOTOGRAFSKI

KROZEK
Ana

J l5 35 l5

r8.
FOTO-VIDEO KROZEK
Mitja Osojnik

2 5 52 6
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l9
FRANCOSKA
BRALNA ZNAdKA
Karmen Kaudid

1 20 40 20

20.
FRANCOSKO
GLEDALISiE
Karmen Kaudid

2
5 20 10

2l
FRANCOSKI KLUB
Mary Ellen

Ramasimanana Virtid
I 30 25 15

22.
CLEDALISKA SOLA II
GIMNAZIJE

I l0 120 40

23
GLEDALISdE GNOSIS

Svit Vurber5ki
) 21 250 96

24.
INSTAGRAM
Nata5a Preglau Borko

I 120

25
JOGA - sproSdanje za

dijake
2 120 60 3t

26.
KRVODAJALSTVO
Vesna Hojnik

I 35 l0 I

27

LEKTORIRANJE
LETNE KNJIGE

Maja Savorgnani

1 40

28.

LIKO\TNA
DELAVNICA
Natalija R. Crneec

I 48 70 35

29

LITERARNA
DELAVNICA
Nina Medved

I 30 170 30

30.

MATEMATIENI
KROZEK- I. LETNIK
Kristina Grbec

I 7 54 t7

3l

MATEMATIENI
KROZEK -3. in 4

LETNIK
David Gajser

I 15 55 26

32

MLADINSKI
PARLAMENT ALPSKE
KONVENCIJE
Darja Kravanja

2 10 ll9 20

JJ

MLADINSKI PEVSKI

ZBOR II. GIMNAZIJE
Viljem Babid

2 47 135 ):

34.

MUN - Model United

Nations

Dora Lenart

1 15 72 l5

35

NEMSKA BRALNA
ZNAEKA
Natasa Lesnik Strafela

I 26 20 t2

36.

NEVROZNANSTVENI
KLUB
Sarah Marn

I 20 35 25

20
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37

PAZI SNEMAMO!-
FILMSKA SOIN II.
GIMNAZIJE
Gorazd Beranid

Senegadnik

J 35 308 20

38.

POP&ROCK ZGODBE

Gorazd Beranid

Senegadnik

2 850 ll0 l8

39

PRESEROV NATEEAJ
Maja Savorgnani

11
40 238 40

40.

PROGRAMERSKI

KROZEK
Mitja Osojnik

I l5 30 l0

4t
PROSTOVOLJSTVO

Barbara Kov5e, Barbara

Bedenik

2 75 70 t2

42.
SPLETNI .NSOPIS
Karmen Kaudid

) 3 t20

43
SPLETNA STRAN

Nata5a Preglau Borko
I 80

44.

Sor-R
AMBASADORKA
EVROPSKEGA

PARLAMENTA

J 68 558 63

45

SpnNsre BRALNA
ZNAEKA
Mirjana Vudler

I 37 45 40

46.
SPANSKI KROZEK
Mirjana Vudler

I 34 50 22

47
TIGRICE IN BORCI

Simona Krajnc
3 38 520 240

TEKMOVANJA

48.

Solsro
TEKMOVANJE IZ
ANGLESCTNE (2.

LETNIK)
Jasnica Bobi6iC

J 34 25 I

49

TEKMOVANJE IZ
ANGLEScTNE (3.

LETNIK)
Klavdija Krempl Slana

I 25 23 5

50.

ANGLESKO
TEKMOVANJE )BEST
IN ENGLISH(
Jasnica Bobidid

3 24 t2 I

5l
CEC - Cambridge Essay

Competition

Polona Vehovar

I 16 45 35

52.
TEKMOVANJE
ASTRONOMIJA

I t0 30 l5

2t
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MatjaZ Crdek

53

TEKMOVANJE
BIOLOGIJA
Vesna Hojnik

5 54 50 45

54.

TEKMOVANJE IZ
ZNANJA O

SLADKORNI BOLEZNI
Helena Rihtar

I 56 3l 9

55.

TEKMOVANJE -
CANKARJEVO
Maja Savorgnani

4 48 85 l0

56.

TEKMOVANJE -
EKONOMIJA
Lidija Kodrin

I t7 25 5

57.

TEKMOVANJE
GENERACIJA €URO

Lidija Kodrin

I ll 36 9

58.

TEKMOVANJE
EVROPSKE

STATISTIENE IGRE

Vesna Vervega

2 12 20 l0

59

TEKMOVANJE
EVROPSKE

STATTSTTCNE rGRE (3.

in 4. letnik)

Lidija Kodrin

I 50 5

60.

TEKMOVANJE
FILOZOFIJA
Matevz Rudl

1 5 70 t4

6l
TEKMOVANJE FIZIKA
MadaZ irdek

4 r5 77 47

62

TEKMOVANJE
FRANCOSiINA
Karmen Kaudid

I 8 70 20

63

TEKMOVANJE
GEOGRAFIJA

Mateja Krumpak

2 28 l0 2

64.

TEKMOVANJE _

KEMIJA
Sanja Cvar

4 65 155 40

65

TEKMOVANJE _

KEMIJA (mednarodna

tekmovanja)

Sanja Cvar

I t7 25 l0

66

TEKMOVANJE
LOGIKA
Vojko BrantuSa

2 48 t6 8

67

TEKMOVANJE _

MATEMATIKA
Polonca KriZanid

7
96

65

22
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68.

TEKMOVANJE
MATEMATIKA -
MEDNARODNA
TEKMOVANJA
Jelka HedZet

I l0 90 l8

69

TEKMOVANJE _

FINANENA
MATEMATIKA
Tatjana Simonid

I 5 l5 20

70.

TEKMOVANJE
RAZVEDRILNA
MATEMATIKA
Jelka HedZet

I 41 4 2

7t

MATEMATIENO
TEKMOVANJE IO TH
MATHEMATICAL
GRAMMAR SCHOOL

CUP

Kristina Grbec

I 4 3l 2

72

TEKMOVANJE
MATEMATIKA - 5

INTEGRAL KUP

VALJEVO 2O2I

Ana PoZgan

I 4 30 6

73

fi INTERNATIONAL
TOURNAMENT
MATHEMATICS
WITHOUT BORDERS

Ana PoZgan

I 't4 30 8

74.

TEKMVANJE IZ
NARAVOSLOVJA -
EUSO

Sanja Cvar

J t6 90 24

75.

TEKMOVANJE
NEMSiINA
Alenka Novak

I t6 40 l9

76.

TEKMOVANJE MLADI
ZA NAPREDEK
MARIBORA
Katja H. Zorec

42 56 1290 56

77
TEKMOVANJE SAH

Vojko Brantu5a
4 t2 26 t3

78.

TEKMOVANJE
SpnNSirNe
Mirjana Vudler

I 27 63 30

79.

TEKMOVANJE
ZGODOVINA
Tamara Mithans

I 73 29 6

SKUPAJ 216

184

3.r l9

1.770

8.755

5.594

1.946

1.458

z.)
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Tabela 15: Pregled dejavnosti v okviru progama DrugaDruga.

2.ll Kulturne dejavnosti

English Student Theatre (EST)

Sezona 202112022je bila za EST ponovno >normalna< sezona, kljub na zadetku polovidni zapolniwi
sedeZev v amfiteatru, so se tuditi v zadnjih mesecih sprostili. Tako smo uspeli aktualni muzikal Figarova

svatba odigrati in z njim navdu5iti ved kot 3500 gledalcev iz 41 osnovnih in srednjih 5ol ter seveda na5e

zveste podpornike. V zadetku Solskega leta so potekale intenzivne vaje, kjer smo obnovili in postavili

muzikal z nekaterimi novimi igralci. Izpeljali smo tudi avdicijo za novinke in novince, ki smo jih sprejeli

v leto5nji sezoni. In tako smo prideli konec oktobra z svojo premierno predstavo za star5e in nadaljevali
z rednimi tedenskimi predstavami. Vaje so zaradi drugih in tretjih zasedb potekale redno dva krat
tedensko tudi med predstavami, torej reZijsko koreografske in zborovske/pevske vaje, saj smo le tako

lahko zagotovili pokritost vseh zasedb na predstavah. Muzikal Figarova svatba je 2e v prvi sezoni poZel

zelo dobre kritike medijev, stroke in gostujodih 5ol, tako uditeljev kot tudi udencev in dijakov. Prav ta

uspeh se je nadaljeval v leto5nji sezoni, ko smo dodatno razpisali kar Sest predstav in vse zapolnili do

zadnjega kotidka. Sezono smo odlidno izpeljali, mlada igralska ekipa se je med vajami in igranjem

predstav zelopovezala. Izjemni napredek se je pokazal navokalnem, igralskem in plesnem podrodju,

kar gre velika zahvala vsem mentorjem in tehnidni ekipi, ki nam vse to omogo6a.

Gledali5ie GNOSIS
Dolgo smo potrebovali, da je naS soigralec Miha (Student primerjalne knjiZevnosti) lodil tekst po

Shakespearu in Miillerju, saj to ni nepomembno zato, kako se predstave lotiti. Sama tema je znana.

Brezobzimaborbazaoblast na Skotskem, krvave vojne, pobijanje, ustrahovanje, prerokba ... ie pravijo,

da je Macbeth najbolj krvava Shakespearova drama, je Mtillerjev Macbeth 5e bolj krvav in brezizhoden.

Je pa tudi pouden, saj gaje zelo preprosto umestiti v na5 das. Borba za oblast, izdaja, prevara, nezvestoba,

neprivoSdljivost ... ali ni to vsakdan skoraj vsake slovenske politidne stranke? Zate se sicer vse ne konda

s popravkom krivic in smrtjo protagonista vseh podlih dejanj, mogode pa se kdaj bo??!!

Kot da so tudi nam veSde napovedale zlo usodo, se je vlekla situacija z epidemijo vse leto. V glasnem

smo bili zaprti. Ker delujemo na 5oli, je bilo 5e huje kot v gledaliSdih. Potem pa okuZbe med igralci ...
Predstavo smo sicer vadili, vendarje bilo le za nastop na proslavi ob dnevu drZavnosti. Tam smo izvedli
prve dve sliki Macbetha v bolj muzikalni obliki. Niti prostor (zunanji) niti Sirina in globina odra (2 m)

nam niso omogodili ve6. Kot je to na srednji Soli obidaj, so po koncu Solskega leta mnogi dijaki od5li s

Sole in tudi iz gledali5da. Ponovno smo se lotili napada na Skotsko in kljub 5e vedno trajajodim

epidemioloSkim problemom predstavo pripeljali do konca. Ker se lani ni poznal plod naSega

predlanskega dela, se bo letos poznal plod lanskega dela.

Predstava je publika odlidno sprejela, kar nas navdihuje za nadaljnje delo. Pokazali smo, da Macbeth ni

samo krvava zgodba, ki vzbuja odpor, temved zapleten proces odnosov v boju za oblast.

@?

(2020t2021)

229

(20ret2020)

245
(20t812019)

(2020t2021)

2.687

(201912020)

3.66s

(2018t20t9)

(2020t2021)

1 0.1 25

(2019t2020)

8.871

(20t8/20re)

(2020t202r)

I 864

(2019t2020)

2.4s3
(201812019)
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Gledali5ie Druga scena

GledaliSde Druga scena je v Solskem letu 202112022 pod reZijsko taktirko dijakinje NeZe Pogorevc in

mentorstvom Lane Krmelj pripravilo uprizoritev priredbe drame Ivana Cankarja PohujSanje v dolini
Sentflorjanski z naslovom Ali se lahko najdeS v mrtvem mestu? Dijaki so pod vodstvom obeh skupaj

pripravili tudi dramaturgijo (avtorski monologi) in ideje za zasnovo scene ter kostumografrje.

Po premieri 6. marca 2022 smo v polnem Amfiteatru predstavo, ki je zaradi specifidne strukture, vsi

gledalci so bili namred na odru, zato si jo je lahko ogledalo le 50 gledalcev, ponovili 5e osemkrat. Ene

od ponovitev se je udeleZila tudi selektorica festivala Vizije Ana Rutar in bila nad njo navduSena; kljub
temu se na drZavno sredanje predstava ni uvrstila, a bila nagrajena vsaj s srebrno plaketo.

Francosko gledali5ie
Letos smo praznovali 20. obletnico francoskega vedera in ustanovitve francoskega gledali5da. Ob tej

obletnici smo namesto tradicionalne gledaliSke predstave sredanja in zakljudno predstavo posvetili

francosko govoredim drLavam ob odkrivanju francosko govoredih avtorjev in branju poezije. Povabili

smo tudi malga5ko-slovensko umetnico Malalo Serban Rakoto, kije predstavila Madagaskar. Igrala je
na tradicionalna glasbila in pela razlidne malga5ke pesmi. Pripovedovala je tudi tradicionalno pravljico,

kijo je prevedla v sloven5dino.

Drugajanje
20. festival Drugajanje je potekal od22. do25.11.2021. Izvedene so bile 4 predstave, od katerih so

prve tri potekale v amfiteatru II. gimnazije Maribor, zadnja pa v Lutkovnem gledaliSdu Maribor.

Predstav so se udeleZili tudi dijaki 2. letnikov na5e Sole, ki so se na predstave predhodno pripravili.

Mladinski pevski zbor
Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor je v Solskem \efi202112022 dosegel zastavljene cilje in
sezono uspeSno zakljudil. V zadetku Solskega leta smo zapeli na podeliwi diplom Mednarodne mature

v ViteSki dvorani mariborskega gradu, v mesecu oktobru smo pripravili glasbeni program za obdinsko

proslavo Mestne obdine Maribor v dvorani Generala Maistra. V praznidnem decembrskem dasu smo

izpeljali tradicionalne novoletne koncefte, ki smo jih zaradi okoliSdin polovidno zapolnili, a hkrati v
Zivo prena5ali. Nastopili smo z dekliSko in z me5ano zasedbo ob spremljavi naSega Drug'orkestra. V
januarju smo prideli s Studijem novega koncertnega programa, kjer smo izvedli nekaj sobotnih

korepeticijskih vaj. V zadetku marca smo izpeljali pevske vikend priprave in utrdili koncertniprogram.
Aprila smo zapeli na mladinskem pevskem festivalu v Celju, kjer smo se predstavili z dekliSko in
me5ano zasedbo. Letni koncert je zazvenel v Kazinski dvorani SNG Maribor v mesecu maju, sezono pa

smo zakljudili z nastopom na svedani podelitvi kljudev II. gimnazije Maribor v dvorani Union in ob

drZavnem prazniku na zadnji Solski dan. Pevsko sezono 202112022 smo odlidno izpeljali in z mnogimi
nastopi vedno navduSili zbrane posluSalce.

Drug'orkester
8. in 15. septembra 2021 smo imeli avdicije za nove dlane orkestra.26. septembra smo zadeli zvajami,
na katerih smo pripravljali predvsem program za novoletna koncerta 22. in 23. decembra202l. 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, udeleZilo se jih je 30 Elanov orkestra. Po

letnih koncertih smo s projektom Drug'orkester za Solsko leto 202112022 zakljudili.

Glasbeni veier
Dogodek se je vrni po 2letih, tokratna izvedba je bila l0-a. Gostili smo DAN D v akustidni razlidici.

Glasbeni veder je preplet pogovora, druZenja in koncerta v intimnem, domadem vzdu5ju. Scenarij,

vodenje in tehnidna izvedba so delo dijakov. Dvorana je bila skoraj razprodana, razpoloZenje vrhunsko,
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moderatorki Ela in Ela suvereni, skupina tako navdu5ena, da je predlagala novo obliko sodelovanja.

Glasbeni veder je potekal 31 . 3. 2022.

Kulturni maraton
Velika vrnitev na > Zivo sceno( - razprodana dvorana, najbolj glasbeni maraton v 22-letni zgodovini in

evforidni dijaki. Gostili smo 3 skupine razlidnih Zanrov - domade traperje .Travnik, poprokerje Joker

Out in legendo Vlada Kreslina in Male bogove. Ob tem 5e elektronski plesni dogodek, druZabne igre,

pesni5ki kotidek in zakljudek z zajtrkom - tokrat po 6. uri zjutraj. Kulturni maraton je potekal

ls.4.2022.

Filmska Sola II. gimnazije -Pazi, snemamo!

12. izvedba je bila v mnogodem rekordna, drugadna. Preko 35 prijavljenih, modna udeleZba

prvogimnazijk. Nastalo je 7 scenarijev, oblikovalo se je 6 ekip, nastalo je 6 kratkih igranih filmov.
Snemalo se je konec aprila v Piranu, premiera 5 filmov je bila v amfiteatru 14. junija- fotografrje s

premiere:

Naslovi filmov: Slepe sanje, It's been a week, The Butterfly Effect, Me tri gremo malo po svoje,

hUngover. (6. film, Lutka, bo prikazan kasneje). Tehnidno mentorsko delo je opravil Film Factory,

mentor igre je bil Jurij DrevenSek, koordinator, vodja in motivator paGorazd Beranid Senegadnik.

2.12 Literarnadelavnica

Vse od oktobra do maja smo se dlanice literarne delavnice sredevale ob petkovih popoldnevih in skupaj

prebirale slovenske, de5ke, slova5ke in ruske literate, pa tudi Amerika in Japonska nam nista bili
predaled. Ko nas je literatura dobro prijela, smo pisale in nastale so Stevilne krasne pesmiter zgodbe.

Sredanja smo v zadetku marca nadgradile s prvo, odslej tradicionalno literarno 5olo, smo se odlodile - z

druZnimi modmi smo si pripravile program in obroke, uZivale v prelepi naravi, obiskal in navduSil nas

je tudi pesnik Borut Gombad. Solo smo izvedle v sodelovanju z zavodom Dve luni.

Iz vseh teh prepletanj so se izmedila besedila, ki smo jih z dija5kimi urednicami Aljo Pu5id, Milo Kodrid
Cizerl in Laro Kapun zbrale v zborniku Zakoni sipanja. Naloge smo se lotile z veliko mero

profesionalnosti in umetni5kega obdutka, pa tudi Livega navdu5enja. V zbornik smo uvrstile trinajst
avtorjev, ki so se med drugim umestili na najvi5ja mesta Pre5ernoveganatedaja, in ki v pisanju posebej

izstopajo. Ilustrirala ga je Daja Jobstl. Zbonikje bil odlidno sprejet na krasni predstavitvi v Solskem

amfiteatru in festivalu Slovenski dnevi knjige v Mariboru.

Ob tem pa se veselimo mnogih doseZkov in priznanj, ki jih dlanice prejemajo izven varnih Solskih

okvirjev - Mila Kodrid Cizerl je postala pesniSka olimpijka 2022 (JSKD),naziv, ki ga bo lahko ponosno

nosila 5e leta. Alja Pu5id je bila finalistka dveh literarnih natedajev, Ali govori5 emoj5dino? in

Zupandideve frulice, prav tako Doroteja Dreven5ek, ki pa je Zupandidevo frulico 2022kot zmagovalka

tudi odpeljala domov. Ines Tobias se je uvrstila med pet velikih finalistov natedaja Ur5ka za mlade

literate in se poteguj e za naziv najperspektivnej5e mlade literatinje 2022. Njen haiku je bil izbran tudi
za objavo v zborniku Gimnazije Vid. NaS zbornik Skozi parket bodo zrasle cvetlice pa je bil nagrajen na

Ro5evih dnevih kot eno najboljSih srednje5olskih literarnih glasil v Sloveniji.

2.13 Likovna delavnica

V likovni delavnici se dijaki sredujejo s praktidnim delom z razli(nimi likovnimi materiali, orodji, ter

razlidnimi likovnimi pristopi s poudarkom na sodobnih likovnih praksah. Skozi proces ustvarjanja kot

posamezniki doZivljajo, razumejo in vrednotijo likovni svet in iSdejo nadine novih, izvirnih pristopov

@T
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likovnega izraLanja. Svoja dela predstavljajo v Solskih in drugih razstaviSdih ter z likovnimi prispevki

sodelujejo v drugih dejavnostih Sole. Leto5nje leto smo zaleli v avgustu s skupinsko razstavo skupaj z

likovno delavnico Prve gimnazije. V sodelovanju z Mladinskim kulturnim centrom in Lutkovnim
gledaliSdem Maribor smo v kletnem razstavi5du Minoritske cerkve pripravili razstavo Ljubi- ne ljubi.
Veseli smo tudi povezovanj z ustvarjalnostjo Studentov likovne umetnosti na PedagoSki fakulteti

Maribor, v mesecu novembru smo gostili njihovo razstavo portretov v Solskem razstavi5du v avli.

Dijaki so ustvarjali v razlidnih likovnih projektih in svoja dela predstavljali v Solskih razstaviSdih in

natedajih. Veseli smo, da smo se lahko v januarju udeleZili sredanja s striparjem lzarjem Lunadkom s

katerim smo izvedli delavnico risanja stripov.

Solsko leto zakljudujemo s projektom v sodelovanju z Mariborsko knjiZnico, ilustratorjem Nenadom

Cizlom in likovno delavnico Prve gimnazije. Dijaki so, po sredanju z ilustratorjem in oblikovalcem

Nenadom Cizlom, ustvarili likovna dela, ki so jih navdihnile izbrane Zivljenjske zgodbe posameznikov

iz knjig Zgodbe za otroke, ki si drznejo biti drugadni, I-IV. Razstava nastalih originalov je na ogled v
Mladinskem razstavi5du Avla na Prvi gimnaziji Maribor od 13. 6.2022 do septembra2022, septembra

se seli na naSo Solo in v e-Avli:
predrzn i ?zbi rka:Razstave.

Plakatna razstava bo v sodelovanju z Mariborsko knjiZnico v okviru 25. Slovenskih dnevov knjige

krasila Grajski trg, v dasu Festivala Lent pa bo na ogled v Art kampu.

Na razstavi Uporni5ke identitete ali drzni in predrzni kot predstavniki likovne delavnice IL gimnazije

sodelujejo: Ana Koletnik, Ana Smiljan, Anja Hvalec, DaSa Vedernjak, Ema Hebar, Isabela Tertinek,
Kaja Jagodnik, Lara Kapun, Lia Horvat Z:upandit,, Matija Papdi, Sandy Cizej, Selina Pelko, Tinkara
Kodrid in Zala Petelin5ek.

2.14 Nem5ka jezikovna diploma DSD

V Solskem letu je jezikovno diplomo opravljalo l5 dijakov, od tegaje bilo uspeSnih 13 dijakov, ki so

prejeli diplomo na nivoju Bzlcl.

2.15 Konfucijeva uiilnica

Konfucijeva udilnica je v Solskem letu202112022 nadaljevala z devetim letom delovanja. Njeno delo je
sofinancirala Kitajska fundacija za mednarodno izobraZevanje. V projekt Konfucijeve udilnice so bile v
tem Solskem letu vkljudene naslednje Sole: II. gimnazija Maribor, Gimnazija Ptuj in Osnovna Sola

Franceta Preierna Maribor. Program sta izvajali sinologinja Mojca Seljak in kitajska uditeljica Wang

Chunyan. Program dela udilniceje obsegal naslednje dejavnosti:

Zadetni in nadaljevalni tedaji kitajSdine na II. gimnaziji Maribor, Gimnaziji Ptuj in Osnovni Soli

Franceta Pre5erna Maribor.

Individualni tedaj na II. gimnaziji Maribor.

Tedaj kitajSdine za kitajske otroke iz podravske regije.

V avli Sole je bila med 27.9. in I L 10. 2021 postavljena razstava >Kitajski izumi<.

6. 11.2021je potekalo on-line svetovno tekmovanje iz kitajSdine, ki se ga je udeleZila dijakinja
II. gimnazije Maribor, Vanesa Sagadin. Njen predstavitveni video v kitajSdinije bil nagrajen

kot odliden izdelek.

Kitajski dnevi na II. gimnaziji Maribor so potekali od 11. do 25.l.2022.Izvedene so bile
naslednje aktivnosti:
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o ponovitev razstave >Kitajski izumi<,

o delavnica kitajske kaligrafrje,

o delavnica kitajskih rezank,

o kitajska dajanka in
o zakljudna prireditev Praznovanje kitajskega novega leta, kije bila posneta vnaprej in

premierno predvajana na kanalu YouTube 31 . 1.2022.

9. drLavno tekmovanje iz znanja kitajskega jezika in kulture za srednje5olce je potekalo

8.6.2022 na II. gimnaziji Maribor. Tekmovanja se je udeleZila dijakinja iz KU Kranj, trije
dijaki iz KU Celje in trije dijaki iz KU Koper. Zmagala je tekmovalka iz KU Kranj.
UdeleZba na Festivalu zmajevih dolnov, ki je potekal 4. 6.2022 v Ljubljani na reki Ljubljanici.
Sodelovanje na Art kampu Festivala Lent L 7 .2022.

2.16 Eko skupina

II. gimnazija Maribor je bila v Solskem letu 202112022 Le 2l.leto vkljudena v mednarodni projekt Eko

Sola kot nadin Zivljenja, eko skupina na Soli pa deluje Le 29 let. V zadetku Solskega leta smo nadrtovali

delo v tematskih sklopih Zdravo z Drugo, Ravnanje z odpadki, Ekokviz ter Raziskovalna dejavnost.

V okvirju eko skupine se je v tem Solskem letu odvilo kar nekaj uspe5nih akcij. Dijaki so v predboZidnem

dasu mnoZidno sodelovali pri peki drobnega peciva, kije nekako postala Ze na5a tradicija. Ved kot 30

dijakov je ob zvokih boZidnih pesmi peklo pecivo zaboLilnibazar. Celoten izkupidek, ki smo ga dobili
s prodajo pi5kotov,je Sel za Solski socialni sklad.

Mentorici sva se v mesecu decembru in januarju z dijaki tudi aktivno pripravljali na eko kviz, kije letos

zarudi Covid situacije potekal preko spleta. Dijakinja Gaja Dukanovi6 Babid (MMl) se je letos uvrstila
na drZavno tekmovanje (17.2.2022), kjer se je preverjalo znanje iz eko vsebin in dosegla zlato

priznanje.

Z dijaki, ki sodelujejo v eko skupini, smo letos spomladi uredili tudi cvetlidno gredo in posejali domada

semena roL in zdravilnih zeliSd. S to akcijo smo Zeleli spodbuditi ozaveSdanje o pomenu narave,

zdravega in distega okolja.

2.17 Poiitnice na Drugi

Poditnice na Drugije projekt IL gimnazije Maribor, ki smo ga ponovno (po dveh letih premora zaradi

Covida-19) izvedliv juniju 2022,natanlneje med 27. junijem in l. julijem 2022.

Cilji projekta so:

udencem osnovnih 5ol (od 6. razreda naprej) omogoditi, da preZivijo teden dni na II. gimnaziji
Maribor in spoznajo 5olo,

da preZivijo del poditnic na ustvarjalen, kreativen, inovativen in zabaven nadin,

da v Siroki ponudbi aktivnosti sami izberejo predmetno podrodje, dejavnost in aktivnosti, v
katere se Zelijo vkljuditi, in
da na neformalen nadin nadgrajujejo znanja in spoznanja zLelenega podrodja.

Letos smo ponudili 9 razlidnih dejavnosti (biologija, filozofija za otroke, frzika, franco5dina in

SpanSdina, gledali5ke delavnice - muzikal, informatika, kemija likovna delavnica in tehnika amfiteatra).

Prijavilo se je 59 otrok, ki so obiskovali 7 delavnic (biologija, franco5dina in Span5dina, gledali5ke

delavnice - muzikal, informatika, kemija, likovna delavnica in tehnika amfiteatra). Dan smo zadeli s

samopostreZnim zajtrkom, otrokom smo organiziralitudikosilo. Dodatno smo organiziralitudikopanje
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vBiotermahMalaNedelja.Otrocisonazakljudniprirediwivpetek, l.7.2022,svojimstarSem,bratom,

sestrah in starim star5em na kratko pokazali, kaj vse so se naudili. Prireditev je potekala v amfiteatru II.
gimnazije Maribor. Ankete, ki smo jih ob koncu projekta razdelili med udeleZence, so pokazale, da so

bili udenci s Poditnicami na Drugi zelo zadovoljni.

2.18 Sola ambasadorka Evropskega parlamenta

II. gimnazija Mariborje v Solskem letu20l612017 postala ena izmed prvih 5ol v Sloveniji, kije pridobila

status Sole ambasadorke Evropskega parlamenta (projekt EPAS). Projekt je namenjen ozave5danju in

izobraLevanju uditeljev in dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju za aktivno drZavljanstvo. Dijaki,
ki se aktivno vkljudijo v program Sole ambasadorke Evropskega parlamenta, pridobijo status

ambasadorjev EP. TakSen status ima trenutno na Soli 45 dijakov. Tekmovanje je 2e drugo Solsko leto

zaradi velikega Stevila sodelujodih 5ol zastavljeno drugade kot pretekla leta. Evropska hi5a, ki organizira

tekmovanje je zdruLila dva programa, in sicer Evro5olo in Solo ambasadorko evropskega parlamenta

(EPAS). V programu je letos sodelovalo 75 srednjih 5ol. Ocenjevalna komisijaje II. gimnaziji podelila

naziv NajSole Evropskega parlamenta za Solsko leto 202112022. Na ocenjevanju smo osvojili 140 todk

od moZnih 140 todk. V vseh akcijah smo dosegli in sodelovali 22300 dijaki srednjih in 2l udenci

osnovnih 5ol. Sodelovalismo s 13 mentorjisrednjih in 7 mentorjiosnovnih 5ol.

Cilj leto5njega Solskega leta je bil, da s projektom seznanimo in doseZemo vse dijake na Soli in da

poskusimo s projektom delovati dimbolj povezovalno.leleli smo, da bi mariborske srednje Sole, ki so

vkljudene v projekt EPAS, medsebojno povezali v vsaj en skupni projekt in da na5a znanja in vedenja

razSirimo tudi med osnovne Sole. Uspelo nam je, da smo na II. gimnaziji Maribor z naSimi aktivnostmi

dosegli vseh 823 dijakov, prav tako nam je uspelo, da smo povezali l0 srednjih 5ol iz Maribora in
Slovenske Bistrice, uspelo pa nam je tudi, da smo s projektom seznanili vse osnovne Sole iz Maribora

in Slovenske Bistrice, 5e ved, 7 osnovnih 5ol se je odzvalo naSemu povabilu in so aktivno sodelovale v

tekmovanju v poznavanju EU - >Evropejdek 2022< Osnovne naloge, ki smo jih morali izpolniti so bile:

obravnava vsebin, priprava spletne strani, facebook strani, sodelovanje v projektu >ie bi jaz odlodal

...< (pogovori z vsemi izvoljenimi evropskimi poslanci iz Slovenije), priprava info todke, tako spletne

kot fizidne in organizacija dogodka ob prazniku Evrope, 9. maju.

V tem Solskem lett(202112022) je 17 dijakov detrtega letnika obiskovalo izbirni predmet Evropske

Studije v obsegu 35 ur. V okviru 25 ur so dijaki spoznavali osnove delovanja EU, in sicer pod naslovi

Zgodovina EU in zadetek evropskih integracij, Sirite, EU, glavni projekti EU, simboli EU, institucije

in delovanje institucij v EU, pristopanje Slovenije k EU, prednosti in slabosti EU, dileme in dvomi v
EU, prihodnost EU in vedjezidnost v EU. Dijaki so v okviru l0 ur predelali temo in o izbrani temi

pripravili raziskovalni esej, ki so ga predstavili so5olcem. Dijaki so izbrali naslednjo tematiko: Kako EU

vpliva na na5e Zivljenje, Monetarna unija, NajpomembnejSe pogodbe v EU, Ali evropski mladini lahko

oditamo drZavljansko neaktivnost?, EU in Schengen, EU in varnostna politika, Odnos do etnidnih

skupin, Ekologija v EU, Student v Evropi, S trebuhom za kruhom v EU, Alije EU odpravila revSdino?,

Mladi v akciji: prostovoljno delo v EU, Lov na sluZbo ...

Na Il. gimnaziji Maribor imamo fizidno Info todko in spletno Info todko. Fizidna se nahaja v knjiZnici,
kije pri nas izredno obiskana (namenjena je, ob izposoji gradiv, tudi udenju in dijakom, ki prihajajo v

Solo pred poukom). Je v osrednjem delu Sole, vidna in dostopna vsem dijakom Ze ob vstopu v ditalnico.

Za to fizidno Info todko skrbita dve dijakinji (ambasadorki), ki redno preverjata gradiva in jih
dopolnjujeta. Infotodkaje bilapostavljenav Solskem letu 201612017 in je ves das naenakem mestu v

knjiZnici. KnjiZnica je vedno polna dijakov, zatoje nekorektno dati oceno obiska, zagotovo pa vemo,

da jo dijaki redno obiskujejo, ker imamo vedno vedje probleme z gradivom (s katerim smo se v zadetku
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Solskega leta res obilno zaloLili). Spletno Info todko smo postavili v lanskem Solskem letu in je tako

samostojna spletna stran kot del Solske spletne strani. V njej smo poskusili dijakom dimbolj v5edno

predstaviti EU, delovanje EU, zgodovino, Slovenijo kot del tega procesa. Preko te spletne strani

obveSdamo dijake, zaposlene, uditelje, tudi o naSem delovanju v zadnjih letih. Na njej pa se najdejo tudi

zanimivosti (vezane za Facebook stran) in povezava s Slovenijo v EU. Morda ni nepomembno, da smo

na spletni strani uredili tudi povezave z video filmi, ki lahko uditeljem sluZijo kot udni pripomodek.

Uditelji so redno obve5deni o novostih na spletni strani in filme tudi uporabljajo. Na tej spletni Info todki

najdejo dijaki tudi aktualne spletne povezave do informacij:

Dijaki so se odlodili za dvarazliilna pristopa:

Facebook stran - objava razlidnih zanimivosti, vezanih zaEU in predstavitev na5ega dela.

Spletna stran I[. gimnazije Maribor, Sole ambasadorke EP - uradna stran naSega dela z

namenom pripraviti kratke informacije o EU, njeni zgodovini, institucijah, predstaviti Info

kotidek, naSe delo. Dijaki so se odlodili, da bi spletna stran bila kot majhen, kratek udbenik

delovanje EU in njene zgodovine. Za tiste, ki bi Zeleli ved, pa smo pripravili tudi pogodbe EU

in njihovo predstavitev.

Vsebina objav je organizacija dijakov. Vsak, ki sodeluje v projektu, je zadolilen za doloden termin, ko

mora predlagane objave pripraviti in posredovati. Pripravili smo ved kot 80 objav na Facebook strani.

Solska spletna stran se je posodabljala in dopolnjevala celotno Solsko leto. EPAS stran je direktno

povezana s Solsko spletno stranjo oziromaje del nje. Kljubtemu pa imatudi svojo domeno in deluje

samostojno:

Organizirali smo dve aktivnosti ob Dnevu Evrope, ki so predstavljene proti koncu porodila:

Tekmovanje osnovnih 5ol iz Maribora in Slovenske Bistrice na temo: Spoznavajmo EU -
>Evropejdek 2022<<.

lzdaja knjige Kratek vodnik po drZavah Evropske unije.

Ob obveznih dejavnostih smo na Soli organizirali ali smo se udeleZili tudi naslednjih aktivnosti:

31. avgust 2021 - Sredanje s predsednikom Evropskega parlamenta gospodom Davidom

Sassolijem. Predstavni5tvo Evropskega parlamenta v Ljubljani je organiziralo dialog mladih s

predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem. Mlade so predstavljali tudi dijaki
Gimnazije Nova Gorica, II. gimnazije Maribor in Gimnazije BeZigrad. II. gimnazijo Maribor so

predstavljali Ana KoSat, Zoja Gobec in AndraZ Ziherl. V dialogu so se mladi predvsem

osredotodili na vpra5anja podnebnih sprememb, migracij in demokracije. Sodelovali so 3 dijaki.

15. in 16. september 2021 - Obisk HiSe EU in razgovor s poslanci Drilavnega zbora. Vsi dijaki
2. letnikov so v dveh dneh obiskali HiSo EU in imeli delavnice na temo Aktivnega drZavljanstva

oziroma drZavljanske vzgoje in delovanja EU. Po obisku HiSe EU smo se sredali z poslanci

DrZavnega zbora in sicer z Janijem M<iderndorferjem, Dejanom Zidanom, Branislavom
Rajidem in predsednikom DrZavnega zbora,lgorjem Zordidem. lzobraLevanja, obiska HiSe EU

in razgovora s poslanci se je udeleZilo vseh 170 dijakov 2 letnikov.

23. december 2021- Delavnica o EU (EU znotraj mednarodnih povezav Sveta Evrope, Nato,

OZN ter aktualni dogodki, kot so: predsedovanje Slovenije Svetu EU, vladavina prava in V4,
konferenca o Zahodnem Balkanu) - izvajalec Petar Mrdovid. Za vsak razred je delavnica trajala
45 minut. Delavnic se je udeleZilo 70 dijakov.
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13. januar 2022 in 19. januar 2022 - Pomisli in povej na glas! Sodelovanje z IPM Akademija -

Projekt Pomisli in povej na glas!

13. I .2022 - Delavnica za 3.c razred

13.1.2022 - Delavnica za3.erazred
19. 1.2022 - Pomisli in povej na glas - razgovor z odlodevalci

Sodelovalo 51 dijakov.

26. januar 2022 - Okrogla miza >Aktivno drZavljanstvo na evropski, drZavni in lokalni ravni.

Na okroglo mizo smo povabili predstavnike razlidnih institucij. Povabljeni gostje so bili: Igor

Zordid, predsednik DrLavnega zbora, Tanja Fajon, evropska poslanka, SaSa Arsenovid, Zupan

MO Maribor, Klemen Miklavid, Zupan Nove Gorice, dr. Marko Lovec, profesor na FDV.

Razprave in vpra5anja dijakov so se dotikala naslednjih tem:

a) Sklop: Delovanje in vloga institucij na vseh treh ravneh -evroskepticizem, ogroZanje

vrednot in njihove posledice.

b) Sklop: Aktivno drZavljanstvo, pafticipacija mladih pri odlodanju - izobraLevanje,

zaposlovanje.

c) Vplivi predsedovanja Slovenije Svetu EU, politidna razmerja v Sloveniji, kaj lahko

prinesej o parlamentarne vol itve aprila 2022.

d) Aktualna problematika - gospodarske posledice epidemije, migracije, ...

Okroglo mizo je vsebinsko aktivno pripravilo l4 dijakov izll. gimnazije Maribor in Gimnazije

Nova Gorica. Dogodek smo izkoristili za tesnej5e povezovanje z Gimnazijo Nova Gorica.

Okrogle mize se je ob ravnatelju Nove Gorice in mentorici, prof. Suzane ierne, udeleZilo 5e 8

dijakov iz Nove Gorice. Y organizaciji je sodelovalo 42 dijakov, ambasadorjev EP in 75

dijakov, ki so sodelovali na okrogli mizi. Skupaj je v vseh aktivnostih sodelovalo 139 dijakov.

Z dijaki iz Nove Gorice smo preZiveli tudi prijeten popoldan ob kavi, ogledu mesta Maribor in
neobveznih pogovorih.

februar 2022 - Obisk MO Maribor. Trije dijaki, ambasadorji EP, so na povabilo Zupana MO
Maribor preZiveli dan na MO Maribor in spoznavali delo Lupana, ter mu predstavili Zelje

mladih. Povabilo je posledica sredanja in vpra5anj na okrogli mizi, ki je bila na II. gimnaziji

Maribor 26. jantarja 2022. Sodelovali 3 dijaki, ambasadorji EP.

6. februar-junij2022 - Sodelovanje s Cirilom Horjakom. Sodelovanje s Cirilom Horjakom pri

izdelavi stripov za dasopis Veder na temo EU. Sodelovalo je 5 dijakov, ambasadorjev EP.

28. marec 2022 - dialog s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo. Predstavni5tvo

Evropskega parlamenta v Ljubljani je organiziralo dialog mladih s predsednico Evropskega

parlamenta Roberto Metsolo. Mlade so predstavljali tudi dijaki Gimnazije Nova Gorica, II.
gimnazije Maribor in Gimnazije BeZigrad. II. gimnazijo Maribor so predstavljali Sta5a Korpid,
Mojca Ravnik, Filip Kores Urlep, Martin Joji6 in Filip Dugonik, ki so se sredanja udeleZili z
mentorico, prof. Vesno Vervega. Sodelovalo 5 dijakov, ambasadorjev EP.

30. marec 2022 -lzobralevanje na temo volilnega sistema. Organizacija izobraLevanja na temo

Volilni sistem za l0 srednjih 5ol iz Maribora in Slovenske Bistrice. Potrebo so izrazili dijaki
sami, ker so menili, da bodo uspe5nej5i v akciji Voliwe 2022 ob primernem strokovnem znanju.

lzobraLevanje ste izvedla Nika Podakar in Urban Lednik Spaii - Studenta prava. Na
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izobraLevanju je sodelovalo 109 dijakov in l3 mentorjev, vsi mentorji ali dijaki ambasadorji

EP.

5. april 2022 - Sredanje z Gimnazijo Nova Gorica. Pogovor o politiki in mladih. Gimnazija

Nova Gorica nam je vrnila povabilo na eno od svojih aktivnosti v okviru projekta Sola

ambasadorka EP, v kateri smo tudi aktivno sodelovali. Gostje okrogle mize so bili Grega

RepovZ, urednik Mladine, predsednik dija5ke skupnosti Simon Trussevich in predsednica

dija5ke skupnosti na Gimnaziji Nova Gorica, Nastja Orel. Pogovorje tekel o politidnih sistemih,

participaciji mladih, voliwah in problematiki socialnih omreZij. Sredanja se je udeleZilo 12

dijakov II. gimnazije Maribor. Sredanje smo, podobno kot v Mariboru, zakljudili z ogledom

Nove Gorice in medsebojnim druZenjem.

I l. november 2021 - 22. april 2022 - akcija Voliwe 2022. Izvedba akcije Volitve 2022 in

sodelovanje z l0 srednjimi Solami iz Maribora in Slovenske Bistrice. V mesecu marcu in
zadetku aprila2022 smo se z dijakiaktivno pripravljali zaizvedbo akcije Volitve 2022.lzdelali
smo plakate (5 razlidnih plakatov), letake (2 razlilna letaka) in majice (3 razlidne majice) z

motivi na temo Volitve 2022. Majice, plakate in letake smo ponudili v uporabo l0 srednjim

Solam in predlagali sodelovanje v akciji ozave5danja dijakov, starej5ih od l8 let o pomenu

volitev in udeleZbe na volitvah. Na naS predlog so se odzvale naslednje Sole: Dija5ki dom

Antona Martina Slom5ka, Dija5ki dom Lizike Jandar Maribor, Gimnazija in srednja iola za

kemijo in farmacijo Ru5e, Srednja ekonomska Sola in gimnazijaMaribor, Srednja gradbena Sola

in gimnazija Maribor, Srednja prometna Sola Maribor, Srednja Sola Slovenska Bistrica, Srednja

zdravstvena in kozmetidna Sola Maribor, Strojna Sola, TSC Maribor in II. gimnazija Maribor.

Vsaka Sola je izbrala plakate, letake in majice, ki smo jih pripravili, narodila potrebno Stevilo in
jih pri5la dvignit v zadetku aprila. Akcija je potekala na vseh Solah. Natisnili smo: 120 majic
(sodeluje 120 dijakov), 120 plakatov in 2.500 letakov. Z akcijo smo po porodilih mentorjev

dosegli 2.300 dijakov v Mariboru in Slovenski Bistrici.

Ob izobraZevanju, ki so si gaLeleli dijaki, smo na Zeljo dijakov, za potrebe te akcije postaviliv
okviru na5e spletne strani (lI. gimnazija Maribor - Sola ambasadorka EP) tudi posebno stran,

ki so jo naredili dijaki IL gimnazije Maribor. Spletna stran je namenjena ozaveSdanju dijakov in

informacijam, kako voliti, kakSen je volilni sistem, katere stranke sodelujejo, predstaviwi

programov posameznih strank in podobno. Povezava do spletne strani: https://www.druga-

. ZalaLji dostop do spletne stranije na vseh letakih, plakatih

in majicah bila izdelana QR koda, kije dijakom direktno odpirala spletno stran in jim ponujala

vse potrebne informacije. Vse stro5ke akcije je nosila lI. gimnazija Maribor. lz ll. gimnazije
Maribor je v akciji sodelovalo 32 dijakov.

18. - 23. april 2022 - Strokovna ekskurzija po institucijah EU. Na povabilo Oddelka za obiske

in seminarje in z veliko pomodjo pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani se je 35 dijakov in

3 mentorji odpravilo na ekskurzijo po institucijah EU. Potovanje smo organizirali kot
izobraZevalno ekskurzijo, ki pa smo jo preoblikovali in upo5tevali tudi Zelje na5ih dijakov,
ambasadorjev EP. Obiskali smo Amsterdam, Haag, Roterdam, Gent, Bruselj, Strassbourg,

Schengen, Luksemburg. Potovanje je trajalo 6 dni, videli smo veliko, izvedeli 5e mnogo ved.

Ekskurzija je naletela na mnogo pozitivnih odzivov tako med dijaki, kot med star5i. Sodelovalo
je 35 dijakov.
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9. maj 2022 -Izdaja knjige Kratek vodnik po drZavah Evropske unije. V preteklih letih smo v
okviru Sole ambasadorke EP Le izdali dve knjigi, in sicer: Pravljice in pripovedke drZav

Evropske unije in Specialitete kuhinj drZav Evropske unije. Letos smo se odlodili, da bomo

izdali novo knjigo, in sicer Kratek vodnik po drZavah Evropske unije. Knjigo je pripravljalo25

dijakov. S pripravami smo zadeli v mesecu februarju, ko smo postavili referendno stran, kateri

naj bi se dijaki posku5ali pribliZati z namenom, da bi knjiga vsebovala podobne podatke za

vsako drZavo. Knjigo so pripravljali predvsem mlaj5i, bododi dijaki ambasadorji EP, kar je
pomenilo veliko usklajevanja in pojasnjevanja ter predvsem povedano kontrolo nad vsebino.

Knjiga je iz5la ob 9. maju v elektronski obliki in bila posredovana uditeljem in kasneje 5e vsem

dijakom II. gimnazije Maribor. Knjigaje posredovana star5em otrok in preko spletnega dasopisa

vsem narodnikom, torej predvsem biv5im dijakom. S knjigo smo dosegli okrog 2.500 oseb.

Elektronska v erzija knj i ge :

IlI1g

5e posebej nas veseli, da sta obe tiskani varianti predhodnih dveh knjig po5li in da sta obe knjigi
v ponatisu. Pravljice in pripovedke v tretjem ponatisu, Specialitete kuhinj pa v drugem ponatisu.

10. maj 2022 - Tekmovanje osnovnih 5ol iz Maribora in Slovenske Bistrice na temo:

Spoznavajmo EU - >Evropejdek 2022<. Zaradi ciljev, ki smo si jih v tem Solskem letu zastavili

- Sirjenje na5ega znanja v lokalno okolje, smo organizirali prvo tekmovanje OS v poznavanju

EU. Na na5e vabilo, ki smo ga posredovali l5 OS iz Maribora in Slovenske Bistrice se je na

tekmovanje prijavilo 7 osnovnih 5ol, 21 tekmovalcev in 7 mentorj ev. Za tekmovanje so morali

udenci predelati tri bro5ure, ki so dostopne na spletu in jih je izdala pisarna Evropskega

parlamenta v Ljubljani in sicer:

o EU in jaz:

materials/eu-me sl

o EUp ioneers: ublication/9382341f-53e6-

I lec-9lac-
0l aa7 5ed7 lal ?pk_campaigr:OPNewsletter_December202 I &pk_source:EUP

o Kratek vodnik:

en

Tekmovanje je potekalo kot tekmovanje ekip. Iz vsake Sole so se prijavili trije tekmovalci.

SeStevek vseh treh tekmovalcev je pomenil zmagovalno ekipo. Najbolj5e tri Sole so bile
nagrajene s pokalom, najboljSi trije posamezniki pa z nagradnim enodnevnim izletom na Dunaj.

Tekmovalne pole smo s pomodjo dijakov (predvsem njihovih mnenj) sestavilitrije mentorji Sole

ambasadorke EP, ki smo bili tudi ocenjevalci nalog. Vsi udeleZenci in mentorji so dobili
priznanja za sodelovanje in brezpladno ekskurzijo v Ljubljano, v okviru katere bomo obiskali
HiSo EU, imeli sredanje s poslanci DrZavnega zbora in evropsko poslanko, se popeljali po

Ljubljanici in obiskali Ljubljanski grad. Tekmovanje je potekalo brez zapletov, udenci so

uspe5no re5evali tekmovalne pole. Dobili smo veliko pohval in zahval zaizjemno organizacijo
tekmovanja .2.altermin ni bil ugoden, zato se bo tekmovanje v naslednjem letu odvilo v mesecu

februarju. Vse stro5ke organizacije tekmovanje, nagrad in izleta, pokalov, kosila ... je nosila IL
gimnazija Maribor. V vseh aktivnostih je sodelovalo 45 dijakov in udencev in 7 mentorjev.

@? Porodilo o delu za
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30. junija smo sodelovali v prirediwah v okviru Art kampa in Festivala Lent. MeSdanom

Maribora smo predstavili projekt EPAS in na5e aktivnosti, predvsem pa organizirali razlidne

dejavnosti in pripravili razlilne aktivnosti zamlade Maribordane, ki so se mnoZidno odzvali, se

znami poigrali in spoznavali EU v razlidnih kvizih, tekmovanjih, ...

Celotno Solsko leto 202112022. Razprave z evropskimi poslanci >ee bi jaz odlodal, bi ...(
Sodelovali smo na vseh sredanjih v slovenskimi evropskimi poslanci in sredanjem s Evropskim

komisarjem, Janezom Lenardidem. Za vsa sredanja smo pripravili tudi predloge. Na dveh

sredanjih smo svoje predloge tudi predstavili. Sredanja so potekala na teme:

o Energetski viri prihodnosti- Franc Bogovid (sreda, 12. 1., ob 15. uri),

o Boj proti globalnemu segrevanju - Tanja Fajon (sreda,26. 1., ob 15. uri),

o Mobilnost (promet) prihodnosti - Klemen Gro5elj (sreda, 9.2., ob 15. uri),

o Spopad s pandemijo covida-19 - Romana Tomc (sreda,16.2. ob 14. uri),

o Zaposlovanje mladih - dr. Milan Zver (sreda, 16.3., ob 15. uri),
o Boj proti revSdini - dr. Milan Brglez (sreda, 30. 3., ob 15. uri),

o Enakopravnost spolov - LjudmilaNovak (sreda, 13.4., ob 15. uri),

o Prepredevanje odvisnosti med mladimi - Irena Jovova (sreda, 20. 4.,15. uri) in

o pogovor z evropskim komisarjem - dr. Janezom Lenardidem (sreda, 4. 5. ob 15. uri).

Na vseh sredanjih je sodelovalo 89 dijakov. Pridakovanja smo uresnidili. Med 75 Solami, ki so

se udeleZili tekmovanja smo NajSola ambasadorka Evropskega parlamenta.

2.19 Projekt NA-MA POTI

II. gimnazija v projektu, ki se je za&!2016 in se konda oktobra 2022, sodeluje kot razvojna Sola (RVIZ)

in tako tudi skozi ta projekt udejanja strategije proZnih oblik udenja. Za razliko od programa

DrugaDruga, skozi katerega na5a Sola Ze dobro desetletje uresniduje te t. i. proZne oblike udenja v obliki
>ob5olskih ali obogatitvenih dejavnosti<, jih posku5a ta projekt vpeljati v pouk (matematike in
naravoslovn ih predmetov).

Cilj projekta NA-MA POTI (kratko ime >matematidno-naravoslovna pismenost<, polno ime je na

https://www.zrss.si/projekti/projekt-na-ma-poti/) je doloden kot razviti in preizkusiti pedago5ke pristope

in strategije, ki bodo tudi z vkljudevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu

vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematidne in drugih pismenosti (finandne, digitalne, medijske,

itd.) otrok, udencev in dijakov od vftcev do osnovnih in srednjih 5ol, t. i. proZne oblike udenja.

ProZne oblike udenja so v tem projektu in na (biv5em) Ministrsfru zaizobraLevanje, znanost in Sport

opredeljene kot oblike poudevanja in udenja, ki ranrijajolnadgrajujejo obstojede pedagoSke strategije,

pristope in prakse z novimi udnimi praksami, ki tudi z vkljudevanjem novih tehnologij, pripomorejo k
dvigu sploSnih kompetenc udencev - pismenost, vedjezidnost, matematidna, naravoslovna, tehniSka in

inZenirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, druZbena in udna kompetenca,

drZavljanska kompetenca in kulturna zavest in izraLanje, hkrati pa razvijajo pri udencih tudi ustvarjalno
in inovativno reSevanje problemov, kritidno miSljenje, sposobnost odlodanja, radovednost in

odgovornost.

Uspe5no izvedena strategija obsega celovito nadrtovanje, rarvijanje in implementacijo pedago5kih

strategij, pristopov oz. praks na podrodju projekta NA-MA POTI, kar se udejanja na petih podrodjih:
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didaktidnem, organizacijskem, s premi5ljeno uporabo digitalnih tehnologij (IKT), z vkljudiwijo strategij

v krovne dokumente in z intajanjem strategije.

V 5ol. letu21l22 se je spremenil t.i. projektni tim projekta (PT) na5e Sole. Dobil je novega vodjo, z

zamenjavo ravnatelja naSe Sole se je zamenjal ta stalni 6lan PT in eno dlanico PT iz aktiva biologov je

zamenjala kolegica iz aktivamatematikov. V 5ol. letu21l22 je tako proZne oblike udenja pri svojih urah

pouka v vseh letnikih uresnideval naslednji projektni tim:

Darja Kravanja (kemija)

Helena Bajec (biologija)

Jure Skraban (biologija)

MatjaLerdek (fizika)
Ana PoZgan (matematika)

Kristina Grbec (matematika) - nova dlanica

dr. David Gajser (matematika)

dr. Marko Jagodid - ravnatelj

dr. Marko IvaniSin - novi vodja

ilani PT, z izjemo ravnatelja, so ali bodo v 5ol. letu 21122 ali do konca projekta oddali vsak 4

dokumentirane primere dejavnosti oblik proZnega udenja, ki so jih izvedli pri svojih urah pouka, in jih
naloZili v spletno udilnico oz. podatkovno zbirko projekta, ki je glavni rezultat projekta (dostopen z

vpisom na ). lz te zbirke lahko dlani PT-jev vseh

sodelujodih VIZ (vrtci, OS in SSl drpajo ideje zasvoje ure ali te primere enostavno ponovijo in preverijo,

ali oz. kako >delujejo v drugih oddelkih/razredih<.

Tudi v 5ol. letu 21122 nastaja t.i. izvedbeni kurikul, v katerem vsak v projektu sodelujodi VIZ pregledno

beleZi lastnosti (t.i. gradnike) primerov, ki so jih dlani njegovega PT dokumentirali. V tem 5ol. letu pa

niso ved delovali razvojnitimi projekta, ki so bili sestavljeni iz dlanov PT razlidnih razvojnih VIZ in so

svoje delo za doloditev >gradnikov matematidne in naravoslovne pismenosti< zakljudili najkasneje v

5ol. letu 20121.

Kot vsako 5ol. leto sta bili tudi v tem izvedeni 2 t.i. evalvaciji napredka (septembra 2021 in aprila2022),

v katerih so vsi sodelujodi YIZ v vseh oddelkih dolodene starosti, v katerih poudujejo dlani PT-ja,

preverjali znanje otrok, udencev in dijakov na podrodju naravoslovja in matematike. Rezultati tega

>testiranja< oz. anonimnih 45-minutnih vpra5alnikov se obdelujejo samo za potrebe projekta in jih
zbirno analizirajo in o njih porodajo projektni partnerji iz visokega Solstva (pedagoSke in druge

fakultete).

V tem Sol. letu so bila obvezna mreZenja med sodelujodimi VIZ izvedena v organizacijirazvojnihYlZ
in ne ved v organizaciji vodilnega partnerja Zavoda RS za Solstvo (ZRSS).

MreZenje med tremi sodelujodimi srednjimi Solami iz >obmodne enote( Maribor (ZRSS je sodelujode

YIZ razdelil glede na svoja razdelitev v t.i. obmodne enote/OE) je organizirala na5a Sola, ki je edina
med temi razvojna Sola (ostali dve srednji Soli sta t.i. implementacijski). Z vsake Sole je bilo na tem, t.i.
horizontalnem mreZenju prisotnih vsaj 5 udeleZencev oz. dlanov PT-jev. ZRSS je to mreZenje ponovilo
5e v lastni organizaciji, a se ga ostali dve Soli nista udeleZili (z naSe Sole je bilo prisotnih 6 dlanov PT-
ja, vkljudno z ravnateljem).

@T Porodilo o delu za

iolsko leto 2021/2022
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T.i. vertikalno mreZenje, ki se ga udeleZijo vsi sodelujodiYlZ, torej vrtci, osnovne in srednje Sole, je v

OE Maribor organizirala- prav tako na daljavo kot mi >horizontalno< - OS Selnica ob Dravi. UdeleZili

so se ga 4 dlani na5ega PT.

ilani PT so sodelovali tudi naizobralevanjih v organizaciji vodilnega partnerja in na tak5nih po lastni

izbiri. Pri tem sta bila posebej aktivna nova dlana PT. ilani PT-ja so izpolnili tudi redno letno anketo o

sodelovanju v projektu. Anketa je v pristojnosti vodilnega in visokoSolskih partnerjev projekta.

V zadetku leta2022 je bil, skladno s pridakovanji, zakljudek projekta tudi uradno podaljSan 230.6.2022

na 31.10.2022, karje omogodilo podalj5anje skajnih rokov zairvedbo projekta in njegovih aktivnosti.

Zakljudna konferenca projekta je bila tako prestavljena z napovedanega 30.4.2022 na 30.6.2022 (na

Brdu pri Kranju). Konference se je udeleZil vodja na5ega PT in Sola je tam prejela dva kompleta tiskanih

publikacij, ki so nastale v okviru projekta.

2.20 ProjektPODVIG

Podatki o projektu
V Solskem letu 202112022 je ll. gimnazija Maribor, kot implementacijska gimnazija B nadaljevala

vkljudenost v projekt PODVIG - Podjetnost v gimnazijah, ki je financiran s strani Republike Slovenije

in Evropskega socialnega sklada za namen >Krepitve kompetenc podjetnosti in spodbujanja proinega

prehajanja med izobraZevanjem in okoljem v gimnazijah<<. Zavod za Solstvo RS je poslovodedi

konzorcijski partner projekta, ki vodi projekt s koordinacijo dela drugih konzorcijskih partnerjev,

strate5kega in strokovnega tima z delovnimi podpodrodji. Projekt se je v Sloveniji pridel maja leta 2018

in bo trajal do avgusta leta2022. Kljudni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja

kompetenc podjetnosti pri dijakih. V projektu sodeluje 79 konzorcijskih partnerjev, od tega9 zavodov,

ustanov oz. organizacij in 70 gimnazij.

Konzorcijski partnerji, vkljudeniv projekt so: ZRS5, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza

v Mariboru, Pedago5ka fakulteta Koper, Univerza na Primorskem, Dru5tvo HUMANITAS - center za

globalno udenje in sodelovanje (kratko Humanitas), Zavod za kulturo, umetnost in izobraZevanje

Kersnikova (kratko Zavod Kersnikova), Zveza prijateljev mladine Slovenije (kratko ZPMS),

Gospodarska zbornica Slovenije, Institut "JoLef Stefan", Sola za ravnatelje, 28 razvojnih gimnazij,42

implementacijskih gimnazij (27 impl. A in l5 impl. B)

Cilji projekta
Kljudni cilj projekta je bil razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri

dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in 5ir5o skupnostjo. V ta namen smo

v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji rantili,
preizkuSali in implementirali modele, ki so omogodali udinkovito umestitev kompetence podjetnosti v
gimnazijski prostor in s pomodjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v
kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem. Poseben poudarek pri projektu je bil na

prepoznavanju druZbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem re5evanju s pomodjo

kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih reSitev. Zato smo razvijali proZne oblike u6enja,

zlasti tistih, ki omogodajo sistematidno vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih
povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reievanju avtentidnih problemskih situacij ter
druZbenih izzivov. Posebna pozornost je bila posvedena tudi razvijanju pedago5kih strategij, ki
spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izku5enj, idej in inovacij ter najrazlidnejSe oblike mreZenja.
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Organiziranost projekta na Soli

Porodilo zajemapregled poteka dela SpT projekta PODVIG na II. gimnaziji Maribor kije bila v projekt

vkljudena drugo Solsko leto kot implementacijska Sola B. Solski tim projekta PODVIG IL gimnazije

Maribor, pod vodstvom ravnatelja dr. Marka Jagodida, so v Solskem letu202l12022 sestavljali naslednji

uditelji:
- Koordinacija in vodenje Solskega tima: Tamara SiSko

- Matj aLerdek (FIZ)
- Jelka HedZet (MAT)
- Polonca KriZanid (MAT)
- Tamara Mithans (ZGO)
- Anita Mustad (KEM)
- Alenka Novak (NEM)
- Ana PoLgan (MAT)
- Tatjana Simonid (MAT)
- Helena Rihtar (BIO)

- Jure Skraban (BIO)
- Kristina Grbec (MAT)
- Natalija Novak (FIZ)

Na Solije bilo od skupno 821 dijakinj in dijakov v projekt vkljudenih 550 dijakinj in dijakov.

Nairt ranoja podjetnostnih kompetenc pri dijakinjah in dijakih na5e Sole

Sodelujodi uditelji so kompetenco podjetnosti z izbranimi podkompetencami kompetendnega okvirja
EntreComp, izvajali v okviru razlidnih izbranih oblik pouka, kot so:

predmetna raven (matematika, fizika, biologij a,. . . )
proj ektne aktivnosti (razstave, gledal i Ska i gra)

in drugo (raziskovalne naloge, debatni klub, razredne ure, priprave na tekmovanje, ipd.).

Uditelji so implementirali Le razvite udne metode ali oblike poudevanja zLe vpeljanimi podjetnostnimi

kompetencami oz. vpeljevali model rarvijanja podjetnostnih kompetenc v pouk, beleZili izvedbe

tovrstnega pouka in zapisovali posamezne udne situacije izvedene dejavnosti. II. gimnazija Maribor daje

znotraj tega projekta poudarek na dodatnem doprinosu znanj in ve5din oz. dodani vrednosti v znanjuza
dijake znotraj vsake oblike pouka, da so na podlagi le-teh spoznali, razvijali in do neke mere osvojili
pomembne aktualne smernice, pravila, zmoZnosti za delovanje v svetu podjetnosti in na podlagi tega

ugotovili moZnosti lastnega vplivanja na razvoj podjetnostnih kompetenc pri vsakem posamezniku. Sola

Le ved,let ponuja razlidne obSolske dejavnosti, znotraj katerih so naSi dijaki Ze deleZni razlidnih modelov

razvijanja razlidnih sposobnosti, med katerimi so tudi podjetnostne kompetence. Vizija Sole je ohraniti

obstojede dejavnosti in vsako leto osveZiti pestrost dejavnosti z aktualnimi novostmi.

Izvedba vpeljave podjetnostnih kompetenc v Solskem letu 202112022

V Solskem letu202ll20ZZ je Sef enotno izbral razvoj naslednje podjetnostnih kompetenc pri dijakih:
odkrivanje priloZnosti, ustvarjalnost, vrednotenje zamisli, etidno in trajnostno mi5ljenje, samozavedanje

in samoudinkovitost, motiviranost in vztrajnost, vkljudevanje virov, vkljudevanje dlove5kih virov,
finandna in ekonomska pismenost, nadrtovanje in upravljanje, sodelovanje, izkustveno udenje.

Oddane udne situacije in izdelki
Vsi uditelji so dejavnost zakljudili, vsi dlani SPT so udne situacije oddali. Udne situacije so bile oddane

v spletno udilnico projekta PODVIG Spt Sole. Po pregledu jih koordinator projekta do zakljudka
Solskega leta202112022 odda v skupno spletno udilnico PODVIG skupaj s tabelo o beleZenju aktivnosti
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vseh dejavnosti, ki so potekale na Soli. Hramba vseh izdelkov uditeljev in dijakov je na Soli in jo
koordinira vodja projekta.

Projektna dokumentacija
Vso gradivo projekta, zapisniki Solskih sestankov in udeleZba dlanov na delovnih sredanjih se nahajajo

v Solski spletni udilnici projekta PODVIG. Obseg koordinacije projekta (urejanje, vodenje tima, vodenje

evidenc, administracija in izobraLevanja na delovnih sredanjih, zakljudevanje projekta) v Solskem letu

202112022 znaSa 105 ur.

S Solskim letom 202112022 se je projekt PODVIG na II. gimnaziji zakljudil.

2.21 Projekt Dvig digitalnih kompetenc @DK)

V Solskem letu 202112022 smo se pridruZili projektu ZRSS z naslovom Dvig digitalnih kompetenc

(DDK). Cilj projekta je pripraviti digitalno strategijo Sole na osnovi samoevalvacije. V tem Solskem letu

smo opravili samoevalvacijo z orodjem SELFIE, sestavili tim in prideli z aktivnostmi za izdelavo

digitalne strategije. ilani tima so:

Ana PoZgan

Dora Lenaft

Mirko PeSec (koodinator)

Alfonz Bauman

Marko Jagodid

2.22 Projekt Multipliers

V okviru evropskega projekta Multipliers (Multiplayers Partnerships to ensure meaningful engagement

with Science and Society) smo se ukvarjali z nadrtovanjem aktivnosti, s katerimi bi raz5irili moZnosti

udenje naravoslovja s spodbujanjem sodelovanja med dijaki, Solami, druZinami, lokalnimi skupnostmi,

organizacijami civilne druZbe, ponudniki neformalnega udenja, univerzami, mediji. Krovna tema

projekta je ohranjanje biodiverzitete in ekosistemske storitve. V juniju 2022 smo pod vodstvom dr. UrSe

Vilhar (Gozdarski in5titut Slovenije) z naSimi dijaki izvedli delavnico/ terensko delo spoznavanja

gozdnega ekosistema (Betnavski gozd).

2.23 Prostovoljstvo

V Solskem letu202l12022 se je po predstavitvah prostovoljskih organizacij v posamidnih razredih (vseh

l.in2.letnikihterMMl)kprostovoljstvunall.gimnaziji Maribornanovoprijavilo8l dijakinjin
dijakov (brez MM oddelkov). Predstavitvena sredanja smo v zadetku oktobra zaradi ukrepov ob

pandemijiizvedli v razredih v okviru RU in ne v amfiteatru kot obidajno.

Predstavljene so bile naslednje organizacije, s katerimi Ze vrsto let sodelujemo:

domovi starostnikov: Dom Danice Vogrinec Maribor, Dom starejSih obdanov Tezno, Dom pod

Gorco,

mladinski domovi in centri: Mladinski informacijsko-svetovalni center Infopeka, PIKA -
Dnevni center za otroke in mladostnike Maribor, Mladinski dom Maribor, ZPM - Zveza

prijateljev mladine Maribor, Mladinski dom Maribor - enota Slivnica, Dija5ki dom Maribor,
MKC - Mladinski kulturni center Maribor,
osnovne Sole: OS Gustava Siliha lrtaribor, OS Tabor I, OS Franceta Pre5erna, OS Borcev za

severno mejo, OS Franceta Rozmana -Staneta, OS Bratov Polandid, OS PreZihovega Voranca,

Rdedi kriZ Slovenije - obmodno zdruLenje Maribor,

@T Porodilo o delu za

Solsko leto 2021.12022
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Materinski dom Maribor,

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo - dnevni center Maribor in
Zaveti5de za zapuilene Livali Maribor.

V leto5njem Solskem letu so bile skupne sledede prostovoljske akcije/dogodki:

akcija >Spomin na umrle s kamendkom<, kije potekala konec oktobra. Zbrane kamendke smo

v likovni delavnici poslikali in jih namesto sved odnesli na grobove. Prispevki so bili namenjeni

Solskemu skladu;

akcija >Pisma za lep5i dan!< V sodelovanju z Young Caritas so bila zbranapisma ob praznidnih

dneh poslana starostnicam in starostnikom;

iskanje prostovoljcev za sodelovanje v projektu Ready 2 Help (organizator Rdedi kriZ);

humanitarna akcija >Pomod za Ukrajino<. V sodelovanjuz RK smo organizirali akcijo zbiranja

hrane, higienskih pripomodkov in zdravil za Ukrajino, kjer se je pridela vojna.

Zaradi ukrepov ob pandemiji covid-19 so bile mnoge sodelujode organizacije zazunanje obiskovalce 5e

vedno previdne in celo zaprte, zato prostovoljke in prostovoljci niso mogli opravljati prostovoljskega

dela oz. je bilo modno okrnjeno.

2.24 Projekt Dvig digitalnih kompetenc (DDK)

Sola se je prikljudila projektu Dvig digitalnih kompetenc (DDK), ki ga vodita ZRSS in Arnes. Izpeljane

so bile vse uvodne aktivnosti v projektu, vkljudno z evalvacijo z orodjem SELFIE.

3. Sorsx,q KNJTZNTcA

V sodelovanju s predmetnimi aktivi in z vodstvom Sole je knjiZnica od junija 2021 dojunija 2022na
novo izbrala, opremila in dala v izposojo:

vse gradivo:
z nakupom:

kot dar:

starega fonda:

lastne izdaje:

800 izvodov
671

I t'1

6

6

Gradivo je bilo strokovno obdelano, Stevilno katalogizirano v vzajemnibazi Cobiss, vse tudi tehnidno

opremljeno in dodano v lokalno oziroma vneseno v vzajemno bibliografsko bazo. Po knjiZnidarskih
pravilih je bilo (redno in v sklopu inventure) odpisanih 268 izvodov zastarelega, poSkodovanega,

unidenega ali izgubljenega gradiva.

Izposoja in obisk
Za dlane smo letos opravili 22.647 transakcij v sistemu COBISS, od tega so si samo izposodili ali
podaljSaligradivo 10.900-krat, karje spet veliko ved, kot v preteklem Solskem letu. Obisk dlanov je bil
10.870. Stevila obiskov v knjiZnici 5e za druge namene (skupaj z uporabo radunalnikov, tiskalnika,
udenjem v ditalnici, dodatno pomodjo, obiski zunanjih obiskovalcev, uporabo multimedijske udilnice
ipd.) z zaSditnim sistemom 3M zaradi vedletnih motenj delovanja (pritoZbe dijakov, zahteva ravnatelja)

tudi leto5nje leto nismo beleZili. Letos se je Stevilo obiskater izposoje spet pribliZalo stanju preteklih
let.
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Medknjiiniina izposoja
Na5e gradivo smo posredovali in izposodili drugim knjiZnicam oziroma si iz drugih knjiZnic izposodili

po medknjiZnidni izposoji v 3 primerih in tudi dali v izposojo 3 zunanjim posameznikom oz.

institucijam.

lzob r ailev anj e u po rabni kov
V knjiZnici smo v jeseni izvedli informacijsko izobraLevanje dijakov za l. in 2. letnike v okviru vsebin

OIV, se dogovorili z UKM in Mariborsko knjiZnico - RotovZ ter izvedli delavnice na Soli oz. preko

Zooma. Ze v zad,etku Solskega leta novinci v skupinah po 5 z individualnim pristopom in praktidnim

delom spoznajo vse faze iskanja in izposoje ter s tem pridobijo osnove za samostojnejSo uporabo

knjiZnice. V okviru OIV je za L letnike septembra potekalo izobraLevanje z vsebinami knjiZnidno-

informacijskih znanj v povezavi s predmetom informatika, na katerem so pridobili znanja o iskanju in

ocenjevanju virov ter osnovah citiranja. Obisk literarnega dogodka za2.letnikeje ponovno prestavljen

na 3. letnik. Za oddelek MMI smo med februarjem in majem izvedli izobraievanje za pisanje EE, kako

in kje izbirati, vrednotiti, uporabljati vire s poudarkom na spo5tovanju avtorskih pravic (academic

honesty).

Druge storitve ali dejavnosti
Zaprojekt Rastem s knjigo smo izvedli letos po vzoru na lansko leto, karje pri dijakih bolje sprejeto:

dijakom smo knjigo PreZivetje altorja Igorja Karlov5ka razdelilivnaprej, nato so po navodilih vsi brali

in posneli svoje branje ter sestavili razredne posnetke. Objavili smo jih na spletni strani knjiZnice in v

Solski e-dasopis. Spletna stran Solske knjiZnice se sproti dopolnjuje in dobiva ved uporabnikov

posameznih vsebin. Zavse nove izdaje Solskih publikacij smo pridobili CIP zapise. Dopolnjevali smo

Solsko domoznansko zbirko. Redno smo poSiljali v NUK obvezne izvode publikacij, ki so nastali na

Soli. V okviru dejavnosti bralne znadke Druga bere se je udeleZba za 3-krat povedala, med 60

sodelujodimi so dijaki, njihovi star5i, zaposleni in njihovi star5i.

4. SoIsx,q. SvETOVALNA SLUZBA
4.1 Delo z dijaki

V socialno-pedago5ki obravnavi so bili zajeti mladostniki z naslednjimi pojavnimi oblikami motenj:

oblike moteiega vedenja v odnosu do lastne neuspeSnosti: strah in nezaupanje v lastne

sposobnosti, izmikanje Solskim obveznostim, odklanjanje uditelja, preobremenjenost z

nalogami oz. delom ali splo5na udna neuspe5nost,

prilagoditvene teZave: problemi pri vkljudevanju novincev v novo Solsko okolje in oblike dela,

motnje hranjenja: anoreksija, bulimija, ortoreksija, kompulzivno prenajedanje,

iustvene teLave: depresivnost, anksioznost, osamljenost, nespednost, strah pred smrtjo, panidni

napadi, psihotidna stanja,

bivanjske teLave: povezane z odnosi in finandnimi razmerami v druZini in

funkcionalne motnje avtistiinega spektra: teilave, povezane z vkljudevanjem v Solsko

skupnost in s Solskim uspehom.

V svetovalno sluZbo so dijaki prihajali po razlidne nasvete in informacije ter na pogovore. Izvedeni so

bili pogovori z dijaki: od tega je v detrtini primerov 5lo za poklicno svetovanje in informiranje o vpisu
na fakulteto, detrtina so bili pogovori, povezani z osebnimi problemi in teZavami dijakov, detrtina

zbiranje informacij o razlidnih stvareh (npr. Stipendije ipd.) in detrtina avtogeni trening.
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Vedina dijakov je pri5la narazgovor samoiniciativno, nekateri so se oglasilitudi na pobudo star5ev ali
profesorjev.

V tedensko individualno strokovno obravnavo je bilo vkljudenih I 8 dijakov:

16 dijakov je uspe5no kondalo letnik. Ena dijakinja 5e opravlja obveznost do 31. 8.2022, saj zaradi

osebni telav ni zmogla opravljati Solskih obveznosti med letom. Ena dijakinja ima popravni izpit.

Pri vedini je pomod potekala v obliki organizacije Solskega dela, povezovanjaz zunanjimi institucijami,

v katere so bili dijaki vkljudeni, sprostitvene tehnike in svetovalne razgovore pri razre5evanju osebnih

stisk in duswenih telav.

Na Soli se je Solalo 35 dijakov z odlodbo dijaka s posebnimi potrebami.

Sklenjenih je bilo tudi 36 osebnih izobraLevalnih nadrtov, ki so se nana5ali na prilagoditve pouka ter

in ajanje preverj anj a i n ocenj evanj a znanja.

Za dijake z odlodbami otroka s posebnimi potrebami in osebnimi izobraLevalnimi nadrti je bila

organizirana dodatno strokovno pomod na razlidnih predmetnih podrodjih (vedina ur je bila izvedenih

na podrodju matematike, frzike, angle5dine in sloven5dine).

4.2 Poklicnaorientacija

Za dijake detrtih letnikov je bila izvedena I Solska ura poklicne orientacije na oddelek:

novosti v Razpisu za Studijsko leto 202212023 in vpisnem postopku.

Predstavniki Visoko5olske informacijske sluZbe Univerze v Mariboru so dijakom zakljudnih letnikov
predstavili vpisni postopek.

4.3 Svetovalno delo v razredu

Za dijake f . in 2.letnikov je bila izvedena delavnica Vpliv interneta na duSevno zdravje mladostnikov.

lzvajalci Safe.si.

Zadijake 3. letnikov je bila izvedena delavnica Vozim, vendar ne hodim v izvedbi Zavoda Vozim.

Za dijake I . letnikov je bila izvedena delavnica Mladi in igre na sredo - tveganje sodobnih tehnologij<

v izvedbi TomaZa DeZelaka v okviru projekta Zdravaigra.

4.4 Vpis novincev

Sprejem dokumentov za vpis v L letnik ter izvedba vpisnega postopka je potekala brezstidno preko

klasidne po5te.

Dijaki so biliob vpisu obveSdeni o moZnosti izposoje udbenikov, subvencije prevoza, subvencionirani

malici, izdelavi dija5ke izkaznice ter moZnosti zamenjave tujega jezika.

4.5 Delo in sodelovanje s star5i

Star5i so se s svetovalno sluZbo povezali samoiniciativno ali na povabilo razrednika inlali svetovalne

sluZbe.
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4.6 Razvojno analitiina naloge

Opravljena so bile:

analizamaturitetnih rezultatov (povpredna ocena na maturi, povpredno Stevilo yotodk na maturi,

uspeSnost glede na uditelje, todke na maturi pri slovenSdini, matematiki in angleSdini),

primerjava rezultatov mature razlidnih let,

uspeSnost dijakov pri vpisu na fakulteto,

analiza izostankov (gibanje Stevila povprednih ur izostankov na dijaka),

Stevilo prijav po osnovnih Solah za program gimnazija v Solskih letih200512006-202112022,

analiza in pregled nadarjenih dijakov l. letnikov po podrodjih nadarjenosti,

pregled in analiza izjemnih doseZkov dijakov l. letnika,

analiza Solske prehrane in

sodelovanje v projektu PISA.

5. VPIS ZA SOLSKO LETO 202212023

5.1 Gimnazijskiprogram

Postopek vpisa dijakov v zadetni letnik za Solsko leto 202212023 v izobraZevalni program splo5na in

Sportna gimnazija je potekal od 16. 6. do 30. 6. 2022. V program splo5ne gimnazije se je prijavilo I 82

kandidatov, v program Sportne gimnazije 21 kandidatov. V prvem krogu omejiwenega postopka je na

IL gimnazijo Maribor kandidiralo 182 kandidatov v program sploina gimnazija. Mejaza sprejem v
prvem krogu je bila v programu splo5na gimnazija 170 todk. Mejaza sprejem v drugem krogu splo5ne

gimnazije je bila 164 todk. V programu Sportni oddelek ni bilo omejitve vpisa in smo sprejeli vseh 2l
prijavljenih kandidatov. Po zakljudenem vpisnem postopku je bilo na IL gimnazijo Maribor sprejetih:

178 dijakov v program gimnazija in

2l dijakov v program Sportna gimnazija.

5.2 Program Mednarodna matura

Rok za oddajo vlog za vpis v program mednarodne mature za Solsko leto 202212023 je bil
11.3.2022. Razpisali smo 40 vpisnih mest. Splo5ni vpisni pogoji zaprogram mednarodne

mature, dolodeni v razpisu Ministrstva zaizobraLevanje znanost in Sport, so bili:

- starost od 16 do 17 let;
- v Solskem letu 202112022 kondan drugi letnik srednje Sole (Stiriletni program) z najmanj

prav dobrim splo5nim udnim uspehom;
- najmanj prav dober udni uspeh iz predmetov slovenSdina ali italijan5dina ali

madZar5dina kot materni jezik, angleSdina in matematika;
- aktivno vkljudevanje v dejavnosti na podrodju kulture in Sporta ter udeleZba na razlidnih

tekmovanjih (drZavnih, olimpijadah) iz znanja matematike, jezikov, naravoslovja,
radunalniStva in podobno.

Do roka smo prejeli 68 prijav, od tega 10 kandidatov ni ustrezalo vpisnim pogojem. Izmed 58

ustreznih kandidatov smo po izbirnem postopku izbrali 40 najboljSih dijakov. Odloditev o

sprejemu dijakov v program mednarodne mature je temeljila na Stevilu todk, ki so jih kandidati

osvojili na podlagi naslednjih kriterijev:

42



ll. gimnazija Maribor

Solske ocene (20 %),
obSolske dejavnosti (10 %),
uspehi na tekmovanjih (10 %),
priporodilo uditelja (10 %),
rezultat izbimegatesta (30 %),
individualni razgovor (20 %).

Dne, 9. 5.2022, se je sestala komisija za izbor kandidatov v program mednarodne mature.

Komisija je pregledala vloge in rezultate izbirnega postopka ter potrdila kondni izbor 40

dijakov. Maja 2022 smo dijake obvestili o izboru. Zaradi osebnih razlogov ali zaradi

nedoseganja splo5nih vpisnih pogojev (najmanj prav dober udni uspeh ob koncu drugega letnika

iz predmetov sloven5dina ali italijan5dina ali madLar56ina kot matemi jezik, angleSdina in

matematika) je 5 sprejetih dijakov odpovedalo vpis v program, zato smo ponudili vpis

naslednjih petim glede na rezultate izbirnega postopka. Kondni rezultat je, da je bilo potrebno

za vpis v program mednarodne mature izbrati vsaj 57.93 todke od moZnih 100 todk. NajboljSi

kandidat je izbral 93,36 todke. Po zakljudenem vpisnem postopku je bilo v program

mednarodne mature sprejetih 40 kandidatov:

20 slovenskih dijakov (od tega 15 drugogimnazijcev) in
20 tujih dijakov: 9 iz Cme gore,7 iz Seveme Makedonije in 4 iz Srbije (od tega 1 drugo

gimnazijka).

6. USPEHI DIJAKOV
6.f Tekmovanjaizznanj

Dijaki II. gimnazije Maribor so se v letoSnjem Solskem letu udeleZilitekmovanj na 23 podrodjih (SLO,

MAT, LOGIKA, RAZVEDRILNA MAT, FINANdNA MAT in statistiKa, ANG, SPA, FRA, FIZ, BIO,

KEM, GEO, ZGO, RAi, programiranje, sladkorna bolezen, naravoslovje, astronomija, statistidne igre,

generacija EURO, ekonomija, Sah in psihologija). Vedina tekmovanj je bila letos izvedena v Zivo,

dolodena pa tudi na daljavo.

Dijaki so prejeli 45 zlatih priznanj,59 srebrnih priznanj in 227 bronastih priznanj. Skupaj so dijaki
prejeli 331 priznanj.

Predmet Zlato priznanje Srebrno priznanje Bronasto priznanje

SlovenSdina

l.
2.
3.
4.

let.
let.
let.
let.

I
4
I
I

l.
2.
J.
4.

let.
let.
let.
let.

I
5

I
I

7.let.: 2
2.let.: 10

3.let.:2
4. let.: 3

Matematika

l.
2.
3.

4.

let.
let.
let.
let.

I
1

3
)

1.

2.
3.
4.

let.
let.
let.
let.

4
2
I

2

1. let.: l5
2. let.: 8

3. let.: 10

4. let.: 9

Logika
2.let.:3
3. let.: 1

2.let.:2
2.let.: 13

3. let.: 3

4.let.:2
Finandna matematika

in statistika
3. let.: I

Razvedrilna
matematika

l. let.:3
2.let.: I

l. let.:5
2.let.:3
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Tabela l6: priznanj po predmetih in letnikih

MATHEMATICAL GRAMMAR SCHOOL CW 2022 - BEOGRAD - on-line
TomaL KoZelj - srebrna medalja izfizike
TevZ Levstik - srebrna medalja iz fizike
Milo5 Radakovi6 - bronasta medalja izfizike

MATHEMATICS WITHOUT BORDERS
Erik RoSkarid iervek -zlato priznanje
Urh Vrecl- bronasto priznanje

EVROPSKA DEKLISKA MATEMATI'NA OLIMPIJADA
Kaja Rajter - pohvala

Porodilo o delu za
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3. let.: 1

4. let.: 1

3. let.: 3

4.let.: 4
Programiranle 3. let.: 2 4. let.: I

ACM programiranie 3. let.: I 3. let.: I
Angle5dina 3. let.: I

SpanSdina
3. let.: I

4. let.: I
4. let.: 3

Franco5dina 4. let.: I 4. let.: 1

Biologija
I
2

J

l. let.
2.let.
4. let.

2
2

let.
let.

2

4

1. let.: 3
2.let.: 4
3. let.: 5

4. let.: 11

Kemija
let.
let. 1

I

3

1.

)
3.
4.

let.
let.
let.
let.

3

I

I

I

l.
2.
J.
4.

let.:
let.
let.
let.

11

4
5

3

3.let.:2

l.
2.
3.
4.

let.
let.
let.
let.

I
4
I
3

I
2
3

4

let.
let.
1et.

let.

3

6

6

5

Geografrja

I

2
3

4

let.
let.
let.
let.

1

I
3

6
Zgodovina 4. let.:2

Ekonomija 4. let.:2
3

4
let.
let.

I
4

Psihologija
let.:
let.:

3.
4.

2

2

2
4

let.
let.

I

2

2.let.:9
3.let.: 12

4. let.: l4

Astronomija
I

3

let.:
let.:

1

1

J
4

let.
let.

I
2

1

2

J
4

let.
let.
let.
let.

1

3

2

3

Naravoslovje 2.let.: I let.
let.

I
2

1

2

let.
let.

1

2

1

J
Sladkorna bolezen 4. let.: I 3. let.: 1

Skupaj po letnikih

1. let.:5
2. let.: I I
3. let.: l6
4. let.: l3

1.

2.
3

4.

let.:
let.:
let.

let.:

l3

17

l.let.: 42
2.let.: 64
3. let.: 53
4. let.: 68

Skupai 45 59 227
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EVROPSKO MATEMATI.NO TEKMOVANJE
JuS Kocutar - 2. nagrada
Kaja Rajter - pohvala
Matija Likar - pohvala
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oUnnn COMPETITIoN, kategorija E
Ekipno:
7. mesto JuS Kocutar, Matija Likar, Kaja Rajter
10. mesto Erik eervek RoSkarid, ZigaKovalid, Mojca Ravnik

OLIMPIJADE I'L ZNANJ 2O2I -2022 :
Olimpijada iz astronomije: Tian StrmSek - bronasta medalja, Vito Levstik - bronasta medalja
Olimpijada iz nem56ine: Luka lnidaril
Balkanska fizikalna olimpijada: Tian StrmSek - bronasta medalja,
Olimpijada iz radunalni5tva: Matija Likar
Mednarodna matematidna olimpijada: JuS Kocutar in Kaja Rajter - pohvala, Matija Likar
Mednarodna filozofska olimpijada: Mojca Ravnik - pohvala

SLOVENSdINA - Cankarjeva priznanja
Matic Mohorko l. d zlato priznanje
Ema Rauter 2. a zlato priznanje
Jona Novak 2. c zlato priznanje
Hana Salamun 2. c zlato priznanje
Iza Korpar 2. f zlato priznanje
Nika Kralj MMl zlato priznanje
Niko Mlinarid 4. d zlato priznanje
Ana Plajn5ek 2. c srebrno priznanje

MATEMATIKA
TevZ Levstik
Vid Bauman
Kaja Rajter
MatevZ Jau5ovec
Erik eervek Ro5karid
Urh Vrecl
JuS Kocutar
Matija Cvetek
Matic Mohorko
Ela Skale
MiloS Radakovii
Matic Pogorelec
Kaja Fidler Jurid
Aljo5a PodkrajSek
SaSa Kodba Kmetec
Matija Likar

LOGIKA
Petra Zadravec
Lara Koren
NuSa Omik
Sta5a Korpid
Eva Kristina Balan
Dina Donlalagi6

zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje in
zlato priznanje
zlato priznanje in
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

MM2

l. nagrada

l. nagrada

l. e

2.c
3.b
3.d
3.f
4.b

l. a

1.d
1. e

1. f
2.e
2.e
3.c
4.b
MM2

2.d
2.e
2.f
MMI
2.a
2.d

zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
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RAZVEDRILNA MATEMATIKA
TomaZ KoZelj l. b
Ana Julija AZnoh l. c
:.,Ziva Kovadid l. e
Spela Polutnik 2. a
Kaja Rajter 3. b
Ziga Kovadid MM2

@?

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

3. mesto
3. mesto
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Sau
Doroteja DrevenSek
ZalaCesar

ANGLESiINA
Iva VrhovSek

5p.q.xSdrxA,
NeliMerka5
Gal Bubnid

FRANCOSTTN,q.
Katarina Kolar

BIOLOGIJA
Miha Ferlinc
Ana PlajnSek
Tim Sinko
BlaZ Bandur
Urh Vrecl
Ema iuden
Lana Altenbaher
Dora Kaiser
Dobnik Li Lili
Katja Cundrid

KEMIJA
Matic Mohorko
Katarina Vidovid
Lara Kaudid
TomaL KoZelj
Miha Ferlinc
Jan Oliver Znuderl
Kaja Rajter
MatjaLZupec

FIZIKA
MatevZ Jau5ovec
Tian Strm5ek
TevZ Levstik
Val Sajko
Vid Bauman
Aljo5a VreS
Matic Pogorelec
Jurij Suman
Dorijan Donaj Maga5id

MMI zlato priznanje

3.e
4.f

srebrno priznanje
srebrno priznanje

4. f srebrno priznanje

zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

zlato priznanje in pohvala
zlato priznanje in pohvala
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

2.f
2.f

l. c

2.c
2.c
4.a
4.b
4.d
2.e
2.f
4.a
MM2

l.d
3.c
l. a

l.b
l. c
2.c
3.b
4.b

I

3.d
MM
l. e

2.b
2.c
2.d
2.e
3.a
4.c
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JuS Kocutar
Matija Likar

ASTRONOMIJA
TevZ Levstik
Tian Strm5ek
Sta5a Korpid
JuS Kocutar
Luka Lorenci

NARAVOSLOVJE
AljoSa Vre5
Miha Ferlinc
Vid Bauman
Matic Pogorelec

SLADKORNA BOLEZEN
Larina Zorko
Lara Kovadid

ZGODO\rINA
MatjaLZupec
AndraZ Ziherl

EKONOMIJA
Dorijan Donaj Maga5id
Luka Ljevar

PSIHOLOGIJA
Lara Ceki6
Iva Vrhov5ek
Iva Vidovid
Ula Vipotnik
Dea Medved
Luka Frim
Nika Gorjup

@?

srebrno priznanje
srebrno priznanje

zlato priznanje
zlato priznanje in pohvala
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
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MM2
MM2

l. e

MMI
MMI
MM2
MM2

2.d
Lc,)^
L.L

2.e

zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

zlato priznanje
srebrno priznanje

zlato priznanje
zlato priznanje

l. mesto in zlato priznanje
2. mesto in zlato priznanje

4.b
3.b

EVROPSKE STATISTIdNE IGRE
Ekipno:
8. mesto Gaja Dukanovii Babid, Ljubica ipajak, Nika Varo5dic

TEKMOVANJE GENERACIJA €IIRO
Ekipno:
Finale, srebrno priznanje AndraLZiherl, Luka Ljevar,LigaKovadid, JuS Kocutar, Matija Likar

4.b
MM2

4.c
MM2

3. f zlatopriznanje
MMI zlato priznanje
4. d zlato priznanje
MM2 zlato priznanje
2. d srebrno priznanje
4. a srebrno priznanje
4. d srebrno priznanje

PROGRAMIRANJE - ZOTKS
Druga skupina
Adam Janko KoleZnik 3. f 1. mesto (zlato priznanje)

Tretja skupina
Matija Likar MMI 2. mesto (zlato priznanje)

PROGRAMIRANJE. ACM
Druga skupina
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Adam Janko KoleZnik
Rene Jelen

@?

l. mesto (zlato priznanje)
9. mesto (srebrno priznanje)

Porodilo o delu za
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3.f
3.e

6.2 Raziskovalnenaloge

V Solskem letu202l12022 jebilo v raziskovalno dejavnostvkljudenih 56 dijakov in 42 mentorjev (od

tega 22 zunanjih). Dijaki so z raziskovalnimi nalogami sodelovali na 39. regijskem sredanju mladih

raziskovalcev >Mladi za napredek Maribora 2022<9 na 56. drZavnem sredanju mladih raziskovalcev

Slovenije in razpisu za Krkine nagrade.

Za sodelovanje na regijskem sredanju mladih raziskovalcev >Mladi za napredek Maribora< so dijaki
pripravili in oddali 43 raziskovalnih nalog. Z doseZenimi 6480 todkami je bila II. gimnazija Maribor
najuspeSnejSa med mariborskimi srednjimi Solami. Dijaki so dosegli 23 zlatih in 18 srebrnih priznanj.

Na DrZavno sredanje mladih raziskovalcev Slovenije se je uvrstilo 30 raziskovalnih nalog.

Prejemniki zlatih priznanj na regijskem sredanju raziskovalcev Mladi za napredek Maribora 2022 so:

Martin Zadrav ec, 4.b (raziskovalno podrodje : biologij a)

MaSa Dreven5ek, MMI (biologija)

Zoja Gobec, MM2 (biologija)
Ema Svarc,4. b (biologija)
Aljo5a Vre5, 2.d (biologija)

Spela Polutn ik, 2.a (biotehnologij a, kmetij stvo, Zivilstvo)

NuSa Ornik, 2.f (biotehnologija, kmetijstvo, Zivilstvo)

Sara Namestnik, 2.f (biotehnologij a, kmetij stvo, Zivilstvo)
Ti m S inko, 2.c (biotehnologij a, kmetij stvo, Zivi I stvo)

Katarina Kolar, 4.f (filozofrja)
Tian Strm5ek, MMI (fizika, astronomija)

Urban lupanil, 3.c (geografija)

Niko Mlinarid, 4.d (interdisciplinarno)

Gregor Situm, 2.b (interdisciplinarno)

Jurij Suman, 3.a (kemija in kemijska tehnologija)
Viva Kokalj, 3.e (Kemija in kemijska tehnologija)

Lara Kapun,2. e (slovenski jezik)
Metka Super, 4.b (Sport)

Brina Poropat, 4.5 (Sport)

Zana lvana HaluZan Sagadin, 3.5 (Sport)

PrimoZ Perko, MM2 (tujijeziki)
Ana Tid, MM2 (tuji jeziki)
Lia Zunec, 4.a (varstvo okolij )
Julia Kresse, 4.c (zdravstvo)

Taja Natek, 4.5 (zdravstvo)

Lina Winkler, 4.5 (zdravstvo)

Klara Beton, 4.b (zgodovina)
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V 2. krog drlavnega tekmovanja mladih raziskovalcev Slovenije je bil izveden 16.5.2022 v Murski

Soboti. V finale se je uvrstilo l9 raziskovalnih nalog, dosegli so kar sedem zlatih in dvanajst srebrnih

priznanj.

Avtor Naslov raziskovalne naloge Mentorji

Martin Zadravec, 4. b Kvalitativna analiza fitoplanktona v jezeru

Pristava

Helena Bajec

Tina Eler5ek

Metka Supej,4. b

Brina Poropat,4. 5

Vpliv energijskih pijad na hitrost regeneracije

srdnega utripa

KatjaH. Zorec

Gregor Jakopid

Tim Sinko,2. c Kolidina in kakovost pridelka vrtne solate

(Latuca sativa Z.) pridelane na hidroponski in

talni nadin vjesenskem dasu

Nina Kacjan MarSi6

Vesna Hojnik
Anita Mustad

Niko Mlinarii,,4. d Vpliv svetlobnega sevanja radunalni5kih

ekranov na absorbanco odesnih beljakovin

Katja Holnthaner Zorec

BoStjan Vihar

Vid Bauman,2. c Antioksidativni in antimikrobni udinek

ekstraktov olupka granatnega jabolka
Katja Andrina Kravanja
Darja Kravanja

PrimoZ Perko, MM2 God Bless The United States: The Rhetorical

and Linguistic Comparison of Trump and

Biden Inaugurations Speeches

Polona Vehovar

Klara Beton, 4. b ZapuSdina Josipa Hutterja Tamara Mithans

Tabela l7: Prejemniki zlatih priznanj na drZavnem tekmovanju mladih raziskovalcev Slovenije.

NaSi dijaki so s svojimi raziskovalnimi nalogami sodelovali tudi na 51. razpisu za Krkine nagrade,

rezultati so bili razgla5eniv septembru 2021, Krkino nagrado so prejele Stiri raziskovalne naloge (Sest

dijakov). Krkini nagrajenci so: MaSa Mesarid, Nika Makuc , Ziva Zurga,Lia lunec,Zan KeSpert in Nika
Varo5did. Sest na5ih dijakov je s predstaviwijo svojih raziskovalnih nalog sodelovalo tudi na

mednarodni konferenci >>Za Eloveka gre: Digitalna transformacija v znanosti, izobraZevanju in

umetnosti< v organizaciji univerze Alma Mater Europae. Gaja Dukanovi6 Babid se je uvrstila na

mednarodno sredanje mladih raziskovalcev International Conference of Young Scientists, kjer je
dosegla bronasto priznanj e.
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6.3 Sportna tekmovanja

Dijaki II. gimnazije Maribor so v preteklem Solskem lefi 202112022, sodelovali na razlidnih Sportnih

tekmovanjih na razlidnih nivojih - od podrodnega do drZavnega. Dosegli so veliko odlidnih uvrstitev. V
natedaju za >>naj Sportno srednjo Solo v Sloveniji< smo na podlagi Sportnih doseZkov ponovno osvoj ili
ZLATO PRIZNANJE. V nadaljevanju je tabelarni prikaz panog, doseZkov in udeleZencev.

AKVATLON
podrolno

Maribor,
3.6.2022

Podrodno
prvenstvo

6

2 x l. mesto
2 x 2. mesto
lx 3. mesto
I x 4. mesto

Dejan
Korotaj

AKVATLON
drilavno

Ljubljana,
6.6.2022

DrZavno
prvenstvo

6

I x 2. mesto
I x 4.mesto
I x 8. mesto
I x 9. mesto
I x 14. mesto

Dejan
Korotaj

Solo so zastopali: Nik Vrtaaid, Eva Feltrin Kosec, Julija Repolusk, Laura Angleitner, Manja Marinid,
Jaka Borec

Tabela l8: Akvatlon

Sport in spol Kraj in
datum

Stopnja
tekmovania

st.
udeleZencev Uspeh Odgovorna oseba

ATLETIKA -
podrotno

Maribor,
8. t0.2021

Podrodno
prvenstvo

34 I x l. mesto
DIJAKINJE

I x l. mesto
DIJAKI

Dejan Korotaj

ATLETIKA.
drZavno

Maribor,
13. 10.2021

DrZavno
prvenstvo 30

1 x l. mesto
DIJAKNJE
I x 2. mesto
DIJAKI

Dejan Korotaj

Solo so zastopali: Jan Hvalec, Rok Rozman Marindid, Val Mihalid Rader, Nik Ivandid, Filip GajSek, Gal
DragSid, Jon KoSat, Jakob Nahtigal, Jaka Borec, Jaka MlekuZ, Tian Kosec, Ga5per Drev, Niko Stajmec, Rene

Gornik, Maksim Stra5ek, Jernej Perger, Zan Ogrinc, ljaZ Salamun, Aljo5a Kokotovid, Alina Herman, Isa

Rami6, Ema DoberSek, Maja Koman, Lorena Ke5elj, Liza KSela, Ajda Kaudid, Iva Turdin, Spela Polutnik,
Vanesa Lobenwein, Lira Pukl Verdel, Julija GrubiSid Cabo, Eva Feltrin Kosec, Manca Hafner, Nika Fajfar.

Tabela l9: Atletika - ekipno

SMUiANJE Maribor,
18.2.2022

DrZavno
prvenstvo

8

2 x 4. mesto
2 x 5. mesto
I x 6. mesto
I x 10. mesto
I x 12. mesto
I x 13. mesto

Simona
Krajnc

DESKANJE
Maribor.

18.2.2022
DrZavno

prvenstvo
4

2 x l.mesto (ek.)
2 x 2. mesto
I x 3. mesto

Simona
Krajnc

Solo so zastopali: Neli Pulko, Lira Verdel Pukl, Spela Domjan, Meda Supej, Julija Jelatancev, Jaka Kop,
Ziga Petrovid, Matic Gosak, Tanai Milanovie, Roki Kikec, Jan Smole.

Tabela 20: Smudanje in deskanje

@T Porodilo o delu za

Solsko leto2021./2022

50



ll. gimnazija Maribor @? Porof ilo o delu za

Solsko leto 2O2U2O22

Sport in spol Stoprja tekmovanja
5t. udele-

lencev z ll.
gimn.

Uspeh
Odgovorna

oseba

KOSARKA
d iia kin ie

Maribor.
26. 1t .2022

ll 2.
mesto

MatJaz
Vehovar

KOSARKA
d iiakin.ie

Celje,
14.2.2022

Cetrttrnale DP 1t
2.

mesto
Matjaz

vehovar

KoSARKA - dijaki Maribor.
26. 1't.2022

Podroano prvenstvo 11
3.

mesto
Matjrt

Vehovar
Solo so zastopali:

Dijakinje: Katja Pinterid, Nina Gvardjandid, Laura MeZnariC, Lenja Pleter5ek, Ziva BlaZid, Dea Medved, Ana
Vidovid, Neja Zupan, Zala Kacjan, Zoja Pleter5ek, Nevena Makaji

Dijaki: Miha FriS Cvajdnik. Nik lvanaiC. Luka Torid. Luka Aleksander Riedl. Urba.n Zupanid. JaSa Jurgec.
Filip Kores Urlep, Jovan Stoiilikovii, Miha Govedid, Giorgii Filkovski, Petar LiSCevii

Tabela 2l : Ko5arka

Tabela 22: Odbojka - dijakinje

Tabela 23: Badminton, nogomet

Sport in spol Datum in kraj 5t. udele-iencev
iz lI. simnaziie

Uspeh
0dgovorna

oseba

ODBOJ KA Maribor,
november 2022

t3
t.

mesto
JurU Lopl

ODBOJKA
Maribor.

december 2022
detrtfinale DP r3

l.
mesto

Jurij Copi

ODBOJKA Maribor,
februar 2022

Polfinale DP l3 t.
mesto

Juru Copr

Maribor.
marec 2022

Finale DP l3
t.

mesto
Juru Copr

Solo so zastopale: Lorber Fijok Lorena, Winkler Lina, Natek Taja, Augustinovia Ajda, HaluZan Sagadin Zana
Ivan4 Cikaa Urska, crubi5id iabo Julija, Ramid Isa, Koren Vita, Pukl Verdel Lira, VlaisavljeviC Ela, Keselj
Lorena, Lazar Neli

Sport in spol
Datum in

krai
Stopnja

tekmovan ia
5t. udele-zencev
iz Il. eimnaziie

Uspeh
Odgovorna

oseba

BADMINTON Maribor.
a$i12022

podrodno 4
2xl.mesto
I x 2. mesto

T. Petrovii

BADMINTON
posamilno m +
L

Lj ub lj ana,
jaruar 2022

drzavno
lx 10. mesto
I x 12. mesto
I x 14. meto

T. PetroviC

Solo so zastopali: Maja Koman, Teja Medved, Miha FriS Cvajdnik
NOCOMET
diiakn ie

Maribor.
marec 2022

podrodno l1 Dejan Korotaj

NOCOMET
d iia kn ie

Maribor,
april2022

aetrtfinale ll 4. mesto Dejan Korotaj

Solo so zastopali: Ajda MerSnik, Tija So5tarid Karid, Ela USen, Ema Pekmezovii Sendar, Larisa Mihailovit,
Katja Pinterid, Ana Kumik, Manca Hafner, Lenja Pleter5ek, Anja Kokotovid, MaSa Oblon5ek

NOGOMET
diiaki

Maribor.
marec 2022

po&oano t2 3. mesto

Solo so zastopali: Vito Koren, Jon Kosat, laZ Salamun, Anej Zupan, Marko Simonia, Vito Smodid, Rene
Skerget, Alen JovanoviC, Luka Schaubach, Rok Schaubach, Klemen Mlakar, Zan Vidovid

5l

Kraj in
datum

PodroCno prvenstvo

Stopnja tekmovanja

Podrodno prvenstYo

ODBOJKA

2. mesto

Dejan Korotaj



Sport in spol
Datum in

kraj Stopnja tekmovanja
St. udele-

Zencev iz lI.
gimnaziie

Uspeh
Odgovorna

oseba

ODBOJKA Maribor,
14.12.2022

Podroeno prvenstvo l3
mesto

I
Darij Kotnik

ODBOJKA Maribor,
16.3.2022

Finale podrodnega
prvenstva l3 3

mesto

ODBOJKA Maribor,
29.3.2022 ietrtfinale DP l3 2

mesto
Darij Kotnik

Solo so zastopali: Nejc Najdid, Lev Spidka, Kyan Gregorc-Planinc, Vito Gojkovid, Jernej Perger, Jan Smole,
Marko Sibila, JaSa Kereli, Jakob Roznan, Juril Spurei-SorSak, Rok Krebs, Matiia eelig, Jaka Kop
ROKOMET
diiakinie

Maribor,
9.11.2021 Podrodno prvenstvo 8

2

mesto
Darij Kotnik

ROKOMET
diiakinie

Novo Mesto,
10.3.2022

ietrtfinale 8
3.-4.

mesto
Darij Kotnik

Solo so zastopali: Lucija Horvat, ZojaPleterSek, Maja Podbojec, Taja Majhenid, EmaPekmezovii Sendar,
Larisa Mihailovic, Lenia Pleter5ek, Ana FaleZ

ROKOMET
diiaki

Maribor,
9.11.2021 Podrodno prvenstvo 9

J

mesto
Darij Kotnik

Solo so zastopali: Ziga Petrovid, Marko Sibila, Robert Koren, Marcel Maier, Aljo5a PoS, Jurij Seljak, Jan

Herzog, Jan Smole, Rene Gornik

ll. gimnazija Maribor @T

Tabela 24: odbojka, rokomet

Tabela 25: Kros, atletika
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Sport in spol Datum in kraj Stopnja
tekmovanja

St. udele-
Lencev iz

II.
gimnaziie

Uspeh Odgovorna
oseba

ATLETIKA - kros
Zbilje,

21.04.2022
DrZavno

prvenstvo
6

I x l. mesto
lx l. mesto
(ekipno)

x 3. mesto
x 5. mesto
x 8. mesto
x 9. mesto

Dejan
Korotaj

ATLETIKA - posamilno
Maribor,

20.05.2022

Podrodno
prvenstvo

16

6 x l. mesto
4 x 2. mesto
3 x 3. mesto
3 x 5. mesto

Dejan
Korotaj

ATLETIKA - posamilno
Maribor,

26.05.2022
DrZavno

prvenstvo
l0

I x 2. mesto
I x 3. mesto
3 x 4. mesto
3 x 5. mesto
I x 10. mesto
2 x 14. mesto

Dejan
Korotaj

Solo so zastopali: Jan Hvalec, Rok Rozman Marindid, Jaka MlekuZ, GaSper Drev, Niko Stajmec, Maksim
Stra5ek, lan Ogrinc, Alina Herman, Isa Ramii, Ema Dober5ek, Ajda Kaudid, Iva Turdin, Spela Polutnik, Eva

Feltrin Kosec, Manca Hafrrer, Nika Faifar, MatevZ Petek
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Sport in spol Datum in kraj Stopnja
tekmovanja

St. udete-
zencev tz

II.
gimnaziie

Uspeh
Odgovorna

oseba

PLAVANJE
driavno

Ljubljana,
10.10.2022

DrZavno
prvenstvo

7

I x l. mesto
2 x 8. mesto
I x 10. mesto
lxll.mesto
I x 19. mesto
I x 50. mesto

Dejan
Korotaj

Solo so zastopali: Nik Vrtadid, Eva Feltrin Kosec, Julija Repolusk, Laura Angleitner, Manja Marinid,
Jaka Borec, Jure Zavr5nik

Tabela 26: Plavanje

6.4 Pre5ernov nateiaj

Pre5ernov natedaj je tokrat potekal od 3. 12. 2021 do 21 . 1 . 2022. Letos so nam sive lase povzrodale

Stevilne karantene in negotovost, kako izpeljati proslavo, a na koncu se je vse dobro ideklo. ieprav je

bilo prispevkov na nekaterih podrodjih manj kot prejSnja leta, nas 5e vedno navduSuje dija5ka

ustvarjalnost s svojo sveZino, duhovitostjo, kritidnostjo in globino. Razglasitev nagrajencev in podelitev

nagrad je potekala po hibridnem modelu - peSdica povabljenih v napol praznem amfiteatru si je

zanimivo glasbeno-gibalno proslavo ogledala od blizu, drugi preko zaslonov od daled. Nagrajeni so bili
naslednji dijaki:

Literarna dejavnost

l. nagrada: Alja PuSid, 4. c

l. nagrada: Katarina Kolar, 4. f
2. nagrada: Mila Kodrid Cizerl, 4. f
2. nagrada: Ines Tobias, MM2
3. nagrada: Gaja Dukanovi6 Babi6, MMI
3. nagrada: lza Korpar, 2. f

Likovno podroije
l. nagrada: Sandy Cizej,2. c

2. nagrada: Eva Rajher, 4. e

3. nagrada: MaSa Mesarid,4. f
3. nagrada Vanesa Sagadin, 4. e

Pohvala za oblikovanje plakata in diplom Pre5ernovega natedaja: Tine Raji6, 3. e

Glasba

1. nagrada: Ga5per Drev, 4. c, in GaSper Drev Trio (Ga5per Drev, Maj Husar, AleS Vunjak z gostoma

Lan Cesar in Cene Resnik)

2. nagrada: Sara Namestnik, 2. f
3. nagrada: Vitan Lesjak, MMl

Filmsko podroije
l. nagrada: Doroteja Dreven5ek, 2. f
pohvala: Miha Skoda,3. d,Ziga Petrovii, 3. d, Lara Cekii, 3. f, Maja Berdid,3. b, Jan Smole, 3. d

@T Porodilo o delu za

Solsko leto2021,/2022
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Fotografija
l. nagrada: Ana AmbroL,lN4Mz

2. nagrada: Vita Majer, 2. e

3. nagrada: VinciOblak, 1. b

3. nagrada: Gaja Dukanovi6 Babid, MMI

6.5 Solske nagrade

V Solskem letu202112022 jebilo podeljenih 534 kljudev II. gimnazije Maribor, od tega 295 bronastih,

138 srebrnih,2S zlatih kljudev, 50 priznanj odlidnosti in20 zlatih kljudev odlidnosti, 1 kristalni kljud ter
2 kristalna Sportna kljuda.

Dobitniki zlatih kljuiev so bili:
o Blaiz Bandur (4. a) - za izjemne doseZke na tekmovanj ih iz znanja,
o Klara Beton (4. b) - za izjemne raziskovalne doseZke,

o Sa5a Kodba Kmetec (4. b) - za izjemno poZrlvovalno delo v tehnidni ekipi EST,
o Urh Vrecl (4. b) - za izjemne doseZke na tekmovanj ih iz znanja,
o Larina Zorko (4. b) - za izjemne doseZke na tekmovanj ih iz znanja,
o GaSper Drev (4. c) - za izjemne doseZke na glasbenem podrodju,

o Matic Gosak (4. c) - zaizjemne doseZke na umetniSkem podrodju in pri promociji Sole,

o Brina Podgajski Kampu5 (4. c) - zaizjemne doseZke na literarnem in glasbenem podrodju,

o NeZa Pogorevc (4. c) - zaizjemne doseZke na gledali5kem podrodju,
. Alja Pu5id (4. c) - za izjemne doseZke na literarnem podrodju,

. Kaja Zupanil (4. c) - za izjemne raziskovalne doseZke,

o Ema euden (4.d) - zaizjemne doseZke na tekmovanjih iz znanja in izjemne raziskovalne

doseZke,

o JaSa KereZi (4. d) - za izjemne doseZke na tekmovanj ih iz znanja,
o Niko Mlinarid (4. d) - za izjemne doseZke na tekmovanjih iz znanja in izjemne raziskovalne
o doseZke,

o Veronika Ivadid (4.f) - zaizjemne doseZke na gledali5kem podrodju,
o Mila Kodrid Cizerl (4. 0 - zaizjemne doseZke na literarnem podrodju,
o Katarina Kolar (4. f) - za izjemne raziskovalne doseZke in izjemne doseZke na podrodju

gledaliSda in literature,
o Lina Kovad (4. f) - zaizjemne doseZke na gledali5kem podrodju,
o Lorena Lorber Fijok (4. 3) - za izjemne Sportne doseZke,

. Katja Cundrid (MM2) - za izjemne doseZke na tekmovanjih iz znanja in izjemne raziskovalne

doseZke,

o JuS Kocutar (MM2) - za izjemne doseZke na tekmovanj ih iz znanja,
. Ziga Kovadid (MM2) - za izjemne doseZke na tekmovanjih iz znanja in izjemne raziskovalne

doseZke,

o Matija Likar (MM2\ - za izjemne doseZke na tekmovanj ih iz znanja,
o Luka Ljevar (MM2) - za izjemne doseZke na tekmovanjih iz znanja in izjemne doseZke na

podrodju filma,
o Klar Daniel Opraus (MM2) - zaizjemne raziskovalne doseZke in izjemne doseZke na podrodju

filma in gledali5da,
o MiSa Pintarid (MM2) - zaizjemne raziskovalne doseZke,
. Amadeja Rek (MM2) - za izjemne doseZke na podrodju multimedije,
o AndraZ Ziherl (MM2) - za izjemne doseZke na tekmovanjih iz znanja.
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Zlati kljui odliinosti so prejeli:
Urh Vrecl (4. b), Martin Zadravec (4.b), Aleksander Tabakovii (4. c), NuSa Ulrih (4. c), Kaja Zupani(,
(4. c), Niko Mlinarid (4. d), Nik Perko (4. e), MaSa Mesarid (4. f),'Ija5a DrevenSek (MM2), JuS Kocutar
(MM2), ZigaKovalid (MM2), Matija Likar (MM2), Ilija Lje5kovi6 (MM2), Nevena Makaji (MM2),
Milutin Milojkovi6 (MM2), MaSa Nadalin (MM2), Jana Radakovi6 (MM2), Ines Tobias (MM2), Ula
Vipotnik (MM2), AndraL Ziherl (MM2).

Priznanje odliinosti so prejeli:
Ana Kac (4. a), Manca Komel (4.a), Nina KujundZii Lukadek (4. a), Lana Re5ek (4.a), Lara Smogavc

Cestar (4.a),Klara Beton (4. b), Ana Mur5id (4. b), Ana Paulid (4. b), BlaZ Potodnik (4. b), Ema Svarc
(4.b), MatjaLZupec (4. b), LigaBele (4.c), Dorijan Donaj Maga5i6 (4. c), Ga5per Drev (4. c), Jan

Hvalec (4.c), Tarik Mujezinovi6 (4.c), Brina Podgajski Kampu5 (4.c), Ema euden (4.d), Ga5per

Dimnik (4. d), Nika Gorjup (4. d), Lan Patrik Horvat (4. d), JaSa KereZi (4. d), Asja Katarina Mogu (4.

d), Ava Dukarid (4. e), Ana Ko5at (4. e), NuSa Le5nik (4. e), Lara Pulko (4. e), Teja Brdnik (4. f),
Veronika Ivadid (4. f), Katarina Kolar (4.f),Lina Kovad (4. f, Nika Makuc (4. f), Ema O5tir (4. f), Ana
Gedl (4. 5), Taja Natek (4. 5), Ana Stajan (4. ),Lan Vidovid (4. 5), Lina Winkler (4. 5), Ana AmbroZ
(MM2), DaSa Bejat Krajnc (MM2), Katja Cundrid (MM2), Zoja Gobec (MM2), Tinkara Hazl (MM2),
Zala Kresse (MM2), Luka Ljevar (MM2), Luka Lorenci (MM2), Klar Daniel Opraus (MM2), MiSa
Pintarid (MM2), Amadeja Rek (MM2), Ana Tid (MM2).

Kristalni kljui je prejel:

Adam Kamplet (4. d)

Kristalni Sportni kljud sta prejela:
Sebastian Dominko (4. S) in Timotej Zavec (4.3)

Pregled priznanj:

Tabela 27: Razporeditev kljudev po letnikih

7. VZGOJNI UKREPI

V 5olskem letu2021l2022je bilo izredenih 8 ukorov

8. MEDNARODNO SODELOVANJE

Mednarodno sodelovanje je bilo tudi v tem Solskem letu omejeno, saj dija5kih izmenjav nismo intajali

Bronasti
kliuii

Srebrni
kliuii

Zlati
kliuti

Priznanja
odliinosti

Zlati kljui
odliinosti

Kristalni
(Sportni) kliui

l. letniki 82 20

2.letniki 8l 39

3.letniki 75 44
4. letniki 57 35 28 50 20 3

Skupai 295 138 28 50 20 3
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9. INFORMIRANJE O DEJAVNOSTIH SOI,N

V Solskem \efi202112022 je informiranje potekalo na naslednje nadine:

Spletna stran Sole je na udinkovit nadin informirala javnost. Izjemen obisk govori o pomenu

strani za informiranje. Kot zelo koristno se je pokazalo informiranje o trenutnih aktivnostih
(obvestila, vpisni postopki, seznami oddelkov 1. letnikov, seznami udbenikov, razporedi

govorilnih ur).

Modno vlogo pri informiranju je odigralo socialno omreZje Facebook, ki s svojo izvirnostjo in

sveZino privablja Stevilne obiskovalce strani.

Velik doseg je letos dosegel Instagram, kije postal najbolj priljubljen medij, posebej med dijaki.
Veliko vlogo pri informiranju star5ev in Sir5e javnosti je imel spletni dasopis II. gimnazije

Maribor, kije med Solskim letom izhajal dvomesedno.

Glasilo Borec - iz5le so tri Stevilke.

II. gimnazija Maribor se je udeleZila tudi kariernega sejma novembra meseca, ki je potekal na

daljavo.

Leto5nji informativnidan je potekal na daljavo.

Letna knj iga maturantov - NaSa generacija je iz5la marca 2022 in je pomemben zapis Zivljenja

maturantov v dasu njihovega Solanja.

Informiranje starSev je potekalo na skupnem roditeljskem sestanku v septembru 2021 in
razrednem roditeljskem sestanku januarja2022,ter na skupnih in individualnih govorilnih urah,

S sredstvi javnega obveSdanja je potekalo dobro sodelovanje, kar se je pokazalo v velikem

Stevilu prispevkov o II. gimnaziji Maribor.

IO. DELO VODSTVENIH IN STROKOVNIH DELAVCEV
10.1 Priprava in program dela ravnatelja in pomoinice ravnatelja

Pod roije pedago5kega vodenja
V juniju 2022 so bile pripravljene podlage za LDN 202212023,

v juniju 2022 je bil pripravljen osnutek LDN aktivov in individualnih nadrtov uditeljev,

v juniju 2022 so bile narejene prioritete s podrodja izobraLevanja strokovnih delavcev in

v avgustu 2022 so bili opravljeni sestanki aktivov, povezani z nadrtovanjem vzgojno-
izobraZevalnega dela v Solskem lefi202212023. Analizirani so bili rezultati mature2022.

S p rem lj anj e vzgoj no-i zobr ailev rlnega dela

Potekala je spremljava preverjanja in ocenjevanj a znanja,

ravnatelj je inrajal hospitacije in u6ne sprehode, predvsem pri novo zaposlenih uditeljih.

Analitiino delo

Ob posameznih konferencah je bila narejena analiza udnega uspeha,

Solska svetovalna sluZba je opravila natandno analizo izostajanja dijakov vseh letnikov,
opravlj ena j e bi Ia anal iza rezultatov mature 2022,

izvedena je bila primerjava napovedanih ocen na maturi in dejanskih ocen dijakov na maturi.

Podroije menedimenta
Uspeino je bil izpeljan program ob5olskih dejavnosti DrugaDruga. S prostovoljnim prispevkom starSev

je bilo zbranih pribliZno 55.000 EUR, z donacijami in sponzorstvi pa pribliZno 25.000 EUR.

@?
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Vodenje uiiteljskega zbora
Uditeljski zborje imel l4 konferenc, ki so bile namenjene obravnavitekodega vzgojno-izobraZevalnega

dela in seznanjanju uditeljev z novostmi na podrodju srednjega Solswa. NatandnejSi pregled dela je
razviden iz zapisnikov, ki so v arhivu Sole.

10.2 Delo razrednikov

Vsaj vsakih l4 dni so potekale razredne ure. Na razrednih urah je potekalo sprotno re5evanje

razredne problematike (izostajanje, ocenjevanje, vzgojna problematika), ob zadetku Solskega

leta seznanitev s Pravili Sole in s hi5nim redom, seznanitev s Pravilnikom o preverjanju in

ocenjevanju znanja, izvedena so bila tudi tematska predavanja in delavnice, kijih je pripravila

svetovalna sluZba.

Izvedena sta bila dva roditeljska sestanka v septembru 2021 in januarju2022.

Izvedenih je bilo pet popoldanskih govorilnih ur ob detrtkih.

10.3 Delo strokovnih aktivov

Delo strokovnih aktivov je potekalo v obliki rednih sestankov. Na sestankih so bile opravljene analize

skladnosti doseZenega dela s tematskimi in letnimi pripravami, analiza rezultatov mature, primerjava
oblik in metod preverjanja in ocenjevanjaznanja, nadrtovanje dela v naslednjem Solskem letu, izvajanja

interesnih dejavnosti in raziskovalne dejavnosti dijakov. Posebna pozornost je bila namenjena

izboljSanju rezultatov na maturi.

@;
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f 0.4 lzobrai.evanje uiiteljev

V Sofskem letu 202112022 se je izobraLevanj udeleZilo 33 uditeljev. Se vedno je veliko seminarjev

potekalo on-line, nekaj pa jih je bilo odpovedanih. Na veliko seminarjev so se uditelji prijavili tudi
kasneje, saj so bili zaradi izvedbe on-line brezpladni. Izmed izvedenih seminarjev je bilo l6 enodnevnih,

9 pajih je trajalo dva ali ved dni.

Predmet Stevilo uiiteljev Stevilo seminarjev I dan 2 ali vei dni
naCrtovano izvedeno nalrtovano izvedeno nalrtovano izvedeno nalrtova no izvedeno

SLO 7 7 6 5 4 J 2 2

MAT 6 2 2 2 2 2

INF I I I

ANG 8 2 I I I I

NEM 4 4 I I I I

FRA I 2 I I

KEM 4 4 2 I I I 1

BIZ 2 2 3 2 I I I I

BIO 5 I 2 2 I I I I

SOC 1 I 2 I I I

EKO I I I I I I

FIL 2 I 2 2 I I I I

GEO 2 2 I I I I

ZGO I I 2 2 2 2

UME 2 I J I 3 I

Svetovalna
sluZba

2 2 3 3 3 3

Skupaj 49 31 34 25 2t 16 t2 9

Tabela 28 : Pregledn ica izobraLevanja

10.5 Samoevalvacija Sole

Leto5nja samoevalvacija je potekala na temo digitalnih kompetenc. Anketa je bila izvedena s pomodjo

orodja SELFIE, ki ga je Sola dobila v okviru projekta Dvig digitalnih kompetenc. Samoevalvacija je v
splo5nem pokazala dobro stanje na podrodjih opreme ter digitalne kompetentnosti dijakov in uditeljev.
Na podlagi rezultatov ankete bo nastala digitalna strategija Sole.

11. SODELOVANJE Z OKOLJEM
11.1 Sodelovanje z Univerzo v Mariboru

Potekalo je sodelovanje s Filozofsko fakulteto v Mariboru, Fakulteto za naravoslovje in matematiko v
Mariboru in BiotehniSko fakulteto v Ljubljani na podrodju pedagoSke prakse Studentov. V Solskem letu
202112022 je bilo na praksi 10 Studentov.

ll.2 Sodelovanje z Alma Mater Europaea

Dijaki II. gimnazije so na vabilo univerze Alma Mater s svojimi prispevki sodelovali na njihovi
mednarodni konferenci. Potekali so tudi dogovori o sodelovanju z Alma Mater pri dijaSkem
raziskovalnem delu.
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11.3 Sodelovanje z drugimi Solami

Potekali so dogovori o prihodnjem sodelovanju s naslednjimi Solami:

Prva gimnazija Maribor (sodelovanje pri izvedbi dija5kih izmenjav),

Gimnazija Celje - Center (sodelovanje mladinskih pevskih zborov).

ll.4 Sodelovanje z Mestno obdino Maribor

II. gimnazija Maribor se je prijavila na razpise mestne obdine Maribor:

Maribor mesto znanja in ustvarjalnosti,

Javni razpis zaizbor kulturnih programov (MKUD).

11.5 Sodelovanje z zdravstvenimi institucijami

Organizirani so bili sistematski zdravstveni pregledi za dijake l. letnikov, za dijake 2. in 3.letnikov pa

kontrolni zdravstveni pregledi.

Dijaki so se podobno kot v prej5njih letih udeleZili krvodajalske akcije. Krvodajalske akcije se je
udeleZilo okrog 20 dijakov.

Sodelovanje z In5titutom za medicino Sporta v UKC poteka Ze vrsto let, v leto5njem Solskem letu se je
temu pridruZil 5e Center za medicinsko rehabilitacijo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca. S ciljem
ponuditi vsem dijakom na Soli, ki se intenzivno ukvarjajo s Sportom, trenirajo in tekmujejo, popolno

podporo, smo vzpostavili odlidne odnose zzgoraj navedenima zdravstvenima organizacijama. Sredstva

za preglede pri specialistih po poSkodbah in terapevtske obravnave, pri zgoraj navedenih organizacijah,

pridobivamo vsako leto na razpisu Fundacije za Sport.

11.6 SodelovanjezZavodom RS za Solstvo

Uditelj i so se udeleZevali seminarjev, posvetov in Studijskih skupin v organizacij i Zavoda RS za Solstvo.

II. gimnazija Maribor je nadaljevala sodelovanje v projektih NA-MA POTI in PODVIG, ki ju vodi

Zavod RS, pridruZili pa smo se projektu Dvig digitalnih kompetenc (DDK).

ll.7 Sodelovanje z Ministrstvom za izobraievanje, znanost in Sport

Sodelovanje zMIZSje potekalo v okviru rednih dejavnosti MIZS, povezanih z delom srednjih 5ol.

11.8 Sodelovanje z dijaki in dija5ko skupnostjo

Delo dija5ke skupnosti je potekalo v obliki sestankov. Dija5ka skupnost je sodelovala pri pripravi
programa interesnih dejavnosti in kulturnih prireditev, prav tako je dajala pobude zaizboljlanje vzgojno-
izobraZevalnega dela in intajanja obSolskih dejavnosti. Ravnatelj se je udeleZeval sestankov dijaike
skupnosti. Potekali so tudi redni sestanki s predsednikom dijaSke skupnosti.

11.9 Sodelovanje s starti

Potekalo je v naslednjih oblikah:

govorilne ure: skupne govorilne ure so potekale petkrat v popoldanskih urah, enkrat tedensko v
dopoldanskih urah,
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en skupni roditeljski sestanek za star5e dijakov l. do 4. letnika (september 2021). Januarja2l22
je bil organiziran roditeljski sestanek po razredih za vse letnike, prav tako v Zivo,

dva sestanka sveta starSev, prvi oktobra 2021 (porodilo o delu 202012021in letni delovni nadrt

202112022), drugi aprila 2022 (samoevalvacija Sole, rezultati po prvem ocenjevalnem obdobju);
poleg tega je bila ena korespondendna seja sveta starSev na temo udbenikov in udnih gradiv,

upravni odbor prostovoljnega prispevka starSev: upravni odbor je sodeloval pri pripravi

programa prispevka in vodil upravljanje prispevka. Upravni odbor se je sestal dvakrat in je

potrdil Porodilo za Solsko leto 202012021, pregledal porabo sredstev v Solskem letu 202112022

do konca maja2022 in sprejel nadrt prispevkaza Solsko l'eto202212023,

po trije star5i so aktivno sodelovali v delu sveta Sole in v upravnem odboru prostovoljnega

prispevka.

12. MATERIALNI POGOJI

V Solskem letu202l12022 smo med drugim nabavili naslednjo opremo:

laboratorijska oprema za kemijo in biologijo,
pametne ludi za amfiteater,

dva pametna zaslona,

bobne,

razno radunalni5ko opreme in udne pripomodke.

Vedji investiciji sta bili ureditev dodatne udilnice v prostorij jedilnice in menjava reflektorjev v

telovadnici.

13. SPREMLJANJE IZVAJANJA LETNEGA DELOVIIEGA NAdRTA

Spremljanje je potekalo na:

sestankih strokovnih aktivov,

konferencah uditelj skega zbora,

sejah sveta Sole in sveta star5ev,

sestankih dija5ke skupnosti in

sestankih s star5i.

Sprejeto na seji sveta Sole, dne 12. oktobra2022 Predsednica sveta Sole:

Barbara Bedenik
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