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_/ Drago Meglič, prof.

_* RUDL

V PETEK, 24. 6. 2022, OB 10.30 JE V ŠOLSKI AVLI POTEKALA 
PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE. 
Prireditev je povezoval po podelitvi ključev že ustaljen 
voditeljski par Doroteja Drevenšek in Jaš Kovač, umetniški 
del pa so ob Mladinskem pevskem zboru II. gimnazije 
Maribor pod vodstvom profesorja Viljema Babiča pripravili 
še vokalistki Nina Gvardjančič in Sara Namestnik ter Janez 
Ivačič, ki je dekleti spremljal na klavirju. Prisluhnili smo 
nekaterim slovenskim klasikam (Lahko noč, Piran, Tebe imam, 
Med iskrenimi ljudmi, Od višine se zvrti), po nagovoru ravnatelja, 
dr. Marka Jagodiča, pa nas je šolski zbor ob Sari Uršej na 
harmoniki na počitnice pospremil z udarno pesmijo Pesem 
o svobodi. Maturantom srečno pot v življenje, preostalim pa 
na svidenje 1. septembra na Drugi!

DRUGA

DAN 
državnosti
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_/ Nuša Ornik,  Ela Falež, 2.F

_* RUDL

V PETEK, 20.5.2022, JE V KAZINSKI DVORANI POTEKAL LETNI 
KONCERT MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA II. GIMNAZIJE 
Maribor. Geslo koncerta je bilo Zapojmo pesem, kar je bil tudi 
naslov ene izmed pesmi, ki smo jih zapeli. Program koncerta je 
bil razdeljen na tri dele. V prvem delu se je predstavil mešani 
pevski zbor, za tem pa tudi dekliški pevski zbor.  Drugi, vmesni 
del je pripadal dijaku 4. letnika, Adamu Kampletu, ki obiskuje 
Konservatorij za glasbo in balet Maribor. Nadobudni pianist 
nas je popeljal v čas Chopinove romantike in poslušalce še 
bolj očaral. Po pianistični točki je koncert nadaljeval dekliški 
pevski zbor, zaključil pa ga je mešani pevski zbor s Pesmijo 
o svobodi ob spremljavi Sare Uršej na harmoniki.

KAZINSKA DVORANA

LETNI KONCERT 
Mladinskega 
pevskega zbora
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_/ Mateja Krumpak, prof.,  
 pomočnica ravnatelja

_* RUDL

V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 JE BILO PODELJENIH 534 KLJUČEV 
II. GIMNAZIJE MARIBOR, OD TEGA 295 BRONASTIH, 138 SREBRNIH, 
28 zlatih ključev, 50 priznanj odličnosti in 20 zlatih ključev 
odličnosti, 1 kristalni ključ ter 2 kristalna športna ključa. 
Prireditev je potekala v sredo, 15. 6. 2022, v Unionski dvorani.

DOBITNIKI ZLATIH KLJUČEV
f BLAŽ BANDUR (4. a) – za izjemne dosežke na tekmovanjih 

iz znanja, 
f KLARA BETON (4. b) – za izjemne raziskovalne dosežke,
f SAŠA KODBA KMETEC (4. b) – za izjemno požrtvovalno delo 

v tehnični ekipi EST,
f URH VRECL (4. b) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja,

nadaljevanje na naslednji strani

Nagrade na 
II. GIMNAZIJI 
MARIBOR

DRUGA
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nadaljevanje iz prejšnje strani

NAgrADE NA II. gIMNAZIJI MArIBOr

f LARINA ZORKO (4. b) – za izjemne dosežke na tekmovanjih 
iz znanja,

f GAŠPER DREV (4. c) – za izjemne dosežke na glasbenem 
področju,

f MATIC GOSAK (4. c) – za izjemne dosežke na umetniškem 
področju in pri promociji šole, 

f BRINA PODGAJSKI KAMPUŠ (4. c) – za izjemne dosežke na 
literarnem in glasbenem področju, 

f NEŽA POGOREVC (4. c) – za izjemne dosežke na gledališkem 
področju, 

f ALJA PUŠIČ (4. c) – za izjemne dosežke na literarnem 
področju,

f KAJA ZUPANIČ (4. c) – za izjemne raziskovalne dosežke,
f EMA ČUDEN (4. d) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz 

znanja in izjemne raziskovalne dosežke,
f JAŠA KEREŽI (4. d) – za izjemne dosežke na tekmovanjih 

iz znanja,
f NIKO MLINARIČ (4. d) – za izjemne dosežke na tekmovanjih 

iz znanja in izjemne raziskovalne dosežke,
f VERONIKA IVAČIČ (4. f) – za izjemne dosežke na gledališkem 

področju,
f MILA KODRIČ CIZERL (4. f) – za izjemne dosežke na literarnem 

področju,
f KATARINA KOLAR (4. f) – za izjemne raziskovalne dosežke 

in izjemne dosežke na področju gledališča in literature,
f LINA KOVAČ (4. f) – za izjemne dosežke na gledališkem 

področju,
f LORENA LORBER FIJOK (4. š) – za izjemne športne dosežke, 

f KATJA CUNDRIČ (mm2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih 
iz znanja in izjemne raziskovalne dosežke,

f JUŠ KOCUTAR (mm2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih 
iz znanja,

f ŽIGA KOVAČIČ (mm2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih 
iz znanja in izjemne raziskovalne dosežke,

f MATIJA LIKAR (mm2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih 
iz znanja,

f LUKA LJEVAR (mm2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih 
iz znanja in izjemne dosežke na področju filma,

f KLAR DANIEL Opraus (mm2) – za izjemne raziskovalne 
dosežke in izjemne dosežke na področju filma in gledališča,

f MIŠA PINTARIČ (mm2) – za izjemne raziskovalne dosežke,
f AMADEJA REK (mm2) – za izjemne dosežke na področju 

multimedije,
f ANDRAŽ ZIHERL (mm2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih 

iz znanja.

ZLATI KLJUČ ODLIČNOSTI SO PrEJELI:
Urh Vrecl (4. b), Martin Zadravec (4. b), Aleksander 

Tabaković (4. c), Nuša Ulrih (4. c), Kaja Zupanič (4. c), Niko 
Mlinarič (4. d), Nik Perko (4. e), Maša Mesarič (4. f), Tjaša 
Drevenšek (mm2), Juš Kocutar (mm2), Žiga Kovačič (mm2), 
Matija Likar (mm2), Ilija Lješković (mm2), Nevena Makaji 
(mm2), Milutin Milojković (mm2), Maša Nađalin (mm2), Jana 
Radaković (mm2), Ines Tobias (mm2), Ula Vipotnik (mm2), 
Andraž Ziherl (mm2).

PrIZNANJE ODLIČNOSTI SO PrEJELI:
Ana Kac (4. a), Manca Komel (4. a), Nina Kujundžić 

Lukaček (4. a), Lana Rešek (4. a), Lara Smogavc Cestar (4. a), 
Klara Beton (4. b), Ana Muršič (4. b), Ana Paulič (4. b), Blaž 
Potočnik (4. b), Ema Švarc (4. b), Matjaž Župec (4. b), Žiga Bele 
(4. c), Dorijan Donaj Magašić (4. c), Gašper Drev (4. c), Jan 
Hvalec (4. c), Tarik Mujezinović (4. c), Brina Podgajski Kampuš 
(4. c), Ema Čuden (4. d), Gašper Dimnik (4. d), Nika Gorjup 
(4. d), Lan Patrik Horvat (4. d), Jaša Kereži (4. d), Asja Katarina 
Mogu (4. d), Ava Dukarič (4. e), Ana Košat (4. e), Nuša Lešnik 
(4. e), Lara Pulko (4. e), Teja Brdnik (4. f), Veronika Ivačič (4. f), 
Katarina Kolar (4. f), Lina Kovač (4. f), Nika Makuc (4. f), Ema 
Oštir (4. f), Ana Gedl (4. š), Taja Natek (4. š), Ana Stajan (4. š), 
Žan Vidovič (4. š), Lina Winkler (4. š), Ana Ambrož (mm2), 
Daša Bejat Krajnc (mm2), Katja Cundrič (mm2), Zoja Gobec 
(mm2), Tinkara Hazl (mm2), Zala Kresse (mm2), Luka Ljevar 
(mm2), Luka Lorenci (mm2), Klar Daniel Opraus (mm2), Miša 
Pintarič (mm2), Amadeja Rek (mm2), Ana Tič (mm2).

KrISTALNI KLJUČ JE PrEJEL:
Adam Kamplet (4. d)

KrISTALNI ŠPOrTNI KLJUČ STA PrEJELA:
Sebastian Dominko (4. š) in Timotej Zavec (4. š).
 
Vsem prejemnikom nagrad iskreno čestitamo.

DRUGA
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_/ Saša Mikić, spec.,  prof.,  

 Mateja Krumpak, prof., in 
Vesna Vervega, prof. 

  mentorji Šole ambasadorke 

Evropskega parlamenta

_* SAVLI

V LETOŠNJEM PROJEKTU ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA JE SODELOVALO 75 SREDNJIH ŠOL IN DIJAŠKIH 
domov. Drugo mesto je pripadlo Gimnaziji Nova Gorica, tretje 
mesto pa Gimnaziji Ormož.

S sklepno slovesnostjo se je 21. junija v Festivalni dvorani 
Pionirskega doma v Ljubljani zaključila letošnja izvedba 
projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS). 

II. gimnazija je bila proglašena za najšolo ambasadorko 
Evropskega parlamenta.

V mreži po celotni Evropi sodeluje približno 1500 
certificiranih šol ambasadork Evropskega parlamenta. 

nadaljevanje na naslednji strani

NAJŠOLA 
AMBASADORKA 
EU parlamenta

NOVA GORICA
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NAJŠOLA AMBASADOrKA EU PArLAMENTA

V njih deluje 3700 učiteljev mentorjev, skoraj 23.000 učencev 
pa opravlja vlogo dijakov ambasadorjev. Mreža ponuja 
šolam izvrstno priložnost za izmenjavo najboljših praks 
in za sodelovanje pri izvajanju programa. Osnovni namen 
programa je širjenje vrednot, idej in poznavanja delovanja 
EU med dijake, ki svoja znanja in spoznanja širijo v lokalnem 
okolju.

Vse od leta 2003, ko smo prvič sodelovali v projektu 
Eurošola, II. gimnazija aktivno sodeluje v različnih projektih 
EU. Leta 2004 smo pristopili k desetletnem projektu Evropski 
oddelki; deset generacij naših dijakov (po en oddelek na leto) 
se je aktivno poučevalo o evropskih vsebinah. Dijaki so ob 
rednem urniku štiri leta gimnazijskega programa imeli še 
dodatnih pet predmetov (Slovenija v svetu, evropske študije, 
kultura in civilizacija, družbene podobe slovenščine, slovenska 
književnost in prevodi). Del programa so bili obvezna nacionalna 
in mednarodna izmenjava, projektno delo, medpredmetne 
povezave, prisotnost tujega govorca … Ponosni smo na 
dejstvo, da so nekatere vsebine iz evropskih oddelkov postale 
del rednega učnega programa, ki ga ponujamo na II. gimnaziji 

‒ med najopaznejšimi sta projektni teden v septembru in 

izbirni predmet evropske študije v 4. letniku. 
V zadnjih skoraj dvajsetih letih smo aktivno sodelovali 

v različnih projektih Jean Monet, bili redni udeleženci 
Eurošole, redni gostje projekta EYE v Strasbourgu in tam 
dvakrat nastopali, leta 2016 pa celo odprli ta festival mladih 
Evrope z nastopom English Student Theatra. V zadnjih dveh 
letih smo se pridružili tudi projektu EU&HOME v organizaciji 
FDV Ljubljana. Redno organiziramo ekskurzije na evropske 
institucije, spoznavamo Evropski parlament v Bruslju in 
Strasbourgu, smo gostje Evropske komisije, obiskali smo 
Luksemburg, Haag, pa tudi Brugge, Gent, Amsterdam, 
Antwerpen … Znanje o EU smo tudi delili predvsem na 
različnih predstavitvah v okviru mednarodnih izmenjav 
s Srbijo (Kruševac, Kraljevo).

Vse te različne aktivnosti so nas privedle do tega, da 
je II. gimnazija Maribor v šolskem letu 2016/2017 postala 
ena izmed prvih šol v Sloveniji, ki je pridobila status Šole 
ambasadorke Evropskega parlamenta.

V tem šolskem letu smo organizirali okroglo mizo 
o aktivnem državljanstvu, katere gosti so bili predsednik 
Državnega zbora Igor Zorčič, evropska poslanka Tanja 

Fajon, župana MO Maribor, Saša Arsenovič, in Nove Gorice, 
dr. Klemen Miklavič, ter bivši dijak, prof. dr. Marko Lovec 
s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Izdali smo 
knjigo, Kratek vodnik po državah Evropske unije, 

https://drive.google.com/file/d/1xLZx5QukVSPv4Vl4UWs
zsmN0WVrPBCH7/view?usp=sharing

organizirali prvo tekmovanje za osnovne šole 
v poznavanju EU – »Evropejček 2022«. Celotno šolsko leto smo 
v organizaciji pisarne Evropskega parlamenta sodelovali na 
srečanjih z evropskimi poslanci, pripravljali svoje predloge 
in ideje v zvezi z zaposlovanjem mladih, ekološkimi 
vprašanji, pandemijo …  Redno skrbimo za spletno stran Šole 
ambasadorke EP, ki je v okviru spletne strani II. gimnazije, in 
objavljamo zanimivosti o EU, delovanju EU in zanimivosti 
o posameznih državah članicah EU. Srečali smo se s bivšim 
predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem 
in sedanjo predsednico Evropskega parlamenta Roberto 
Metsolo. Vsi dijaki 2. letnikov so obiskali Hišo EU v Ljubljani, 
srečevali smo se s predsednikom Državnega zbora Igorjem 
Zorčičem poslanci Janijem Möderndorferjem, Dejanom 
Židanom in Branislavom Rajićem. Pripravili smo veliko akcijo 

NOVA GORICA



#8

ŠT. 80_maj–jun 22

 ■■

nadaljevanje iz prejšnje strani

NAJŠOLA AMBASADOrKA EU PArLAMENTA

»Volitve 2022«, kjer smo se povezali z 10 šolami iz Maribora in 
Slovenske Bistrice in skupaj nagovarjali dijake, da se udeležijo 
volitev. V ta namen smo na osnovi predlogov dijakov pripravili 
dva različna letaka (skupaj natisnjenih 2500 letakov), pet 
različnih plakatov (skupaj smo jih natisnili 120) in tri različne 
majice (skupaj 120 majic), ki smo jih opremili s QR-codo, ki je 
dijake pripeljala do posebej pripravljene spletne strani, kjer so 
lahko izvedeli vse o volilnem sistemu in strankah v Sloveniji. 
120 majic, 120 plakatov in 1200 letakov smo tako razdelili 
med 2300 mladih. V ta namen so vsi aktivni udeleženci akcije 
sodelovali tudi na posebnem izobraževanju o slovenskem 
volilnem sistemu. 

https://www.druga-solaambasadorkaep.si/volitve-2022/
V aprilu se je 34 dijakov ambasadorjev EP odpravilo na 

strokovno ekskurzijo po institucijah Evropske unije, kjer 

smo v petih dnevih prepotovali in obiskali Bruselj, Schengen, 
Strasbourg, Luksemburg … in doživeli sprejem v Evropskem 
parlamentu.

V vseh akcijah, ki smo jih letos organizirali, je bilo 
vključenih 2300 dijakov srednjih in 21 učencev osnovnih 
šol. Sodelovali smo s 13 mentorji srednjih šol in 7 mentorji 
osnovnih šol.

835 dijakov II. gimnazije je bilo aktivno udeleženih na 
predavanjih in delavnicah o EU (Hiša EU, FDV Ljubljana, lastna 
organizacija) in v različnih akcijah.

Dijaki, ki se aktivno vključijo v program šole ambasadorke 
Evropskega parlamenta, pridobijo status ambasadorjev EP. 
Takšen status ima na šoli trenutno 47 dijakov: Žiga Bele, Zoja 
Gobec, Matic Gosak, Marko Kolarič , Ana Košat, Aleksander 
Tabaković, Andraž Ziherl, Viva Kokalj, Nika Varoščić, Mojca 

Ravnik, Staša Korpič, Lily Sara Klampfer, Elin Hameršak, 
Alina Herman, Iva Milosavljević, Rozalija Lia Muršec, Tine 
Rajić, Iva Diana Sladojević, Una Murko, Ana Toplak, Filip 
Bombek, Filip Dugonik, Špela Gajšt, Martin Jojić, Nina 
Knez, Filip Kores Urlep, Ajda Ladinek, Urša Simonič, Maj 
Pocrnja Zupan, Urban Županič, Ajda Rojko, Ana Maria Babšek 
Vrečko, Jona Novak, Matic Mohorko, Lia Horvat Zupanič, Alja 
Kukovič, Ela Cafuta, Sara Cerjak, Katja Bauman, Brina Galuf, 
Zara Tičar, Eva Gašparič, Lara Cekič, Zarja Papotnik Gomilar, 
Nuša Šen Bubnjevič, Živa Ziherl, Dora Boc.

Več o naših aktivnostih lahko preberete na https://www.
druga-solaambasadorkaep.si ali na spletni strani II. gimnazije 
pod zavihkom II. gimnazija, šola ambasadorka Evropskega 
parlamenta, ali na facebook strani: https://www.facebook.
com/spoznajeu.

NOVA GORICA
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_/ Katja Holnthaner Zorec, 

prof.,  mentorica

_* VOZLIČ

nadaljevanje na naslednji strani

DRŽAVNO SREČANJE

MLADI 
RAZISKOVALCI 
Slovenije 2022
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MLADI rAZISKOVALCI SLOVENIJE 2022

Dijaki
avtorica/ice, avtor/ji

Naslov naloge Mentor/ji Mesto, točke
Priznanje

Raziskovalno področje: ASTRONOMIJA ali FIZIKA

Tian Strmšek, mm1 Analiza vplivov na nihanje električnega nihajnega kroga Matjaž Črček
Lukáš Richterek

SREBRNO

Žiga Bele, 4. c 
Gašper Drev, 4. c

Seciranje električne kitare. Analiza lastnosti RC filtra in njegov vpliv na zvok električne kitare Marko Jagodič SREBRNO

 Raziskovalno področje: BIOLOGIJA  
Martin Zadravec, 4. b Kvalitativna analiza fitoplanktona v jezeru Pristava Helena Bajec

Tina Eleršek
ZLATO

Maša Drevenšek, mm1 Vpliv koncentracije NaCl na maso, kalitev, vsebnost fotosintetskih pigmentov in encimsko aktivnost pri 
kalčkih zelenega mungo fižola (Vigna radiata L.) in lucerne (Medicago sativa L.)                     

Helena Bajec bronasto

Zoja Gobec, mm2 
Ema Švarc, 4. b

Vrstna pestrost ocetnokislinskih bakterij v kombuči Jure Škraban
Janja Trček
Tadeja Vajdič

bronasto

Aljoša Vreš, 2. d Invazivke proti invazivkam? Učinkovitost ekstraktov invazivnih tujerodnih rastlin pri zatiranju 
španskega lazarja (Arion vulgaris)

Vesna Hojnik bronasto

Raziskovalno področje: DRUGA PODROČJA

Špela Polutnik, 2. a Ugotavljanje prisotnosti kravjega mleka v kozjih in ovčjih sirih z uporabo metode PCR v realnem času Katja Holnthaner Zorec
Nataša Toplak

SREBRNO

Metka Supej, 4. b 
Brina Poropat, 4. š

Vpliv energijskih pijač na hitrost regeneracije srčnega utripa Katja Holnthaner Zorec 
Gregor Jakopič

ZLATO

Taja Natek, 4.š
Lina Einkler, 4.š

Vpliv izbranih aditivov na človeške hepatocite Eneko Jose Madorran Esteiro
Katja Holnthaner Zorec

SREBRNO

Julia Kresse, 4. c Nad biofilme bakterije Pseudomonas aeruginosa z njenimi naravnimi sovražniki - bakteriofagi Jure Škraban
Urša Miklavčič
Sandra Janežič

SREBRNO

Primož Perko, mm2 God Bless The United States: The Rhetorical And Linguistic Comparison Of Trump And Biden 
Inaugurations Speeches

Polona Vehovar ZLATO

Raziskovalno področje: EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA

Lia Žunec, 4. a
Živa Žurga, 4. a

Kemijska analiza vod iz ribnikov, ki so namenjeni športnemu ribolovu in njihov potencialno škodljiv 
vpliv na površinske vodotoke

Tamara Šiško
Senka Husar

bronasto

Tim Šinko, 2. c Količina in kakovost pridelka vrtne solate (Latuca sativa L.) pridelane na hidroponski in talni način 
v jesenskem času

Nina Kacjan Maršić
Vesna Hojnik
Anita Mustač

ZLATO

Nuša Ornik, 2. f
Sara Namestnik, 2. f

Spremembe fizioloških in biokemijskih lastnosti pri shranjeni solati (Lactuca sativa) in peteršilju 
(Petroselinum crispum) po foliarnem dodajanju kalcijevega klorida (CaCl2)

Helena Bajec SREBRNO

 Raziskovalno področje: EKONOMIJA ali TURIZEM  
Vanesa Lobenwein, 4. š Vpliv ekonomskega stanja družine na izbiro športa otroka Lidija Kodrin SREBRNO

DRŽAVNO SREČANJE
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MLADI rAZISKOVALCI SLOVENIJE 2022

Dijaki
avtorica/ice, avtor/ji

Naslov naloge Mentor/ji Mesto, točke
Priznanje

 Raziskovalno področje: FILOZOFIJA ali SOCIOLOGIJA  
Katarina Kolar, 4. f Inherentnost sublimnega v umetnosti in zakaj smo nanj v 21. stoletju imuni Matevž Rudl bronasto
Ela Žagar, 2. f 
Ela Falež, 2. f

Ozaveščenost mladih o različnih vplivih mesa in njegov pomen v vsakdanjem življenju mladostnikov Barbara Bedenik bronasto

 Raziskovalno področje: GEOGRAFIJA, GEOLOGIJA  
Urban Županič, 3. c Analiza ekološkega stanja površinskih voda v mariboru in njihovo trajnostno upravljanje Vesna Vervega 

Danijel Davidović
SREBRNO

Elin Hameršak, 3. e
Iva Milosavljević, 3. e

Primerjalna analiza demokratičnih in avtokratičnih političnih sistemov v Afriki Vesna Vervega 
Danijel Davidović

bronasto

Raziskovalno področje: INTERDISCIPLINARNA PODROČJA

Niko Mlinarič, 4. d Vpliv svetlobnega sevanja računalniških ekranov na absorbanco očesnih beljakovin Katja Holnthaner Zorec
Boštjan Vihar

ZLATO

Anja Paar, 2. b
Brina Homšak, 2. b

Vpliv različnih analgetikov (acetilsalicilna kislina, tramadol, paracetamol) na izbrane mikroorganizme 
v črevesni mikrobioti

Vesna Hojnik
Barbara Janžič

bronasto

Vid Bauman, 2. c Antioksidativni in antimikrobni učinek ekstraktov olupka granatnega jabolka Katja Andrina Kravanja
Darja Kravanja

ZLATO

 Raziskovalno področje: KEMIJA, KEMIJSKA TEHNOLOGIJA  
Jurij Šuman, 3. a Vpliv termične obdelave na vsebnost solanina v krompirju Anita Mustač

Petra Kotnik
bronasto

Viva Kokalj, 3. e Prisotnost mikroplastike v šamponih za lase Anita Mustač
Julija Valh Volmajer

bronasto

 Raziskovalno področje: SLOVENSKI JEZIK ali KNJIŽEVNOST  
Klara Sužnik, 2. d
Dea Medved 2. d

Žanrska hibridnost in elementi trivialnosti v romanu Skrivnost krvavega mostu Marije Jurić Zagorke Maja Savorgnani bronasto

Lara Kapun, 2. e Retorika političnega diskurza na Twitterju Maja Savorgnani
Ana Kac, 4. a
Nina Kujundžić Lukaček, 4. a

Jezikovne variacije Shakespearjevih sonetov Drago Meglič SREBRNO

 Raziskovalno področje: ZGODOVINA ali UMETNOSTNA ZGODOVINA  
Klara Beton, 4. b Zapuščina Josipa Hutterja Tamara Mithans ZLATO

Gregor Šitum, 2. b Reakcija višjega sloja na Slovenskem na geopolitične dogodke 18. in prvi polovici 19. stoletja in njegova 
vloga v teh dogodkih ter družini Terpinc in Urbančič in njuna vloga na Slovenskem

Toni Klis

Raziskovalno področje: RAČUNALNIŠTVO ali TELEKOMUNIKACIJE

Aleksander Kalacun, 2. b Prihodnost je zapisana v qubitih Mitja Osojnik
Marko Jagodič

DRŽAVNO SREČANJE
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_/ Dora Lenart, prof.

_* LENART

PO KORONSKEM PREMORU SMO LETOS ZNOVA ZAGNALI KROŽEK 
MUN. ZA PRIJETEN ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA SE JE SKUPINA 
osmih dijakinj in dijakov tako udeležila konference MeriMUN 
2022, ki jo organizirajo dijaki mednarodne šole Meridian 
International School v Pragi. Konference so se udeležili: 
Ljubica Čpajak (MM1, DISEC), Nika Varoščić (MM1, DISEC), 
Anđelija Lazarević (MM1, UNICEF), Nia Slana (1.f, UNICEF), 
Ana Kulaš (1.f, UN Women), Jovan Stojiljković (MM1, FSC) in 
Ana Toplak (MM1, FSC). 

Za obisk Prage smo izbrali najbolj vroč vikend v juniju, 
kar pa nas ni ustavilo pred raziskovanjem tega čudovitega 
bohemskega mesta ob reki Vltavi, kjer so svoj pečat 
pustili izjemni umetniki gotike, renesanse, baroka ter 
vseh obdobij vmes in zatem. Tudi Jože Plečnik. Seveda po 
zasedanjih komitejev v prijetno ohlajenih prostorih, polnih 
mladostniškega smeha, druženja in zagretih debat o pravicah 
žensk, jedrskem orožju ter humanitarnih krizah. 

PRAGA

Model UN: 
KONFERENCA 
MeriMUN 2022
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 ■■

_/ Karmen Kaučič, prof., 
 mentorica

_* KAUČIČ, BAJEC, MUSTAČ, ČRNČEC.R

OD PONEDELJKA, 27. 6., DO VKLJUČNO PETKA, 1. 7., SMO NA ŠOLI 
ŽE OSMO LETO ZAPORED IZPELJALI POČITNICE NA DRUGI (PND). 
Letošnjih delavnic se je udeležilo 60 otrok, starih od 11 do 
14 let.  Po dveh letih premora (zaradi epidemioloških razmer) 
so se na letošnji program PND prijavili osnovnošolci višjih 
razredov (6.–9. razred) in se glede na svoj interes oz. željo 
vpisali v razpisane delavnice. Izbirali so lahko med biologijo, 
filozofijo za otroke, fiziko, francoščino in španščino, gledališko 
delavnico (muzikal), informatiko, kemijo, likovno delavnico in 
tehniko amfiteatra. Osnovnošolci od blizu in daleč (tudi iz OŠ 
Cirkovce, Dornava, Juršinci, Laporje, Lovrenc na Pohorju, Makole, 
Ptuj, Slovenska Bistrica in Sveta Ana) so se tako zabavali ob 
učenju novih, zanimivih stvari.

Vsako jutro smo se zbrali na zajtrku, uživali na delavnicah, 
nato spet skupaj jedli kosilo ter se v začetku popoldneva 
družili in zabavali še v telovadnici ob raznih športih ali 
v razredu ob igranju družabnih iger.

To pa še ni vse. V sredo, 29. 6., so počitnikarji skupaj 
s profesorji mentorji odšli v Bioterme Mala Nedelja na 
kopanje.

Program PND se je končal v petek, 1. 7., s prireditvijo 
v amfiteatru II. gimnazije Maribor, na kateri so učenci 
ob podpori mentorjev prikazali, kaj vse so se naučili na 
delavnicah. Koordinatorica PND Karmen Kaučič je vsem 
sodelujočim podelila diplome. 

Na končni predstavitvi se je tako zbrala velika množica 
ponosnih staršev in sorodnikov, podpornikov našega 
projekta PND. Čutiti je bilo prav posebno energijo, ki je vse 
soustvarjalce, sodelujoče na PND, navdihnila in spodbudila 
z željo in optimizmom, da se naslednje šolsko leto ponovno 
srečamo.

Upamo, da se nam naslednje leto (spet) pridružite na PND!

DRUGA

Počitnice 
NA DRUGI
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 ■■

_/ Dora Lenart, prof. 

_* LENART, SPASOVSKI

V ZADNJEM TEDNU MAJA SVA SE Z JOVANOM SPASOVSKIM IZ 
MM1 UDELEŽILA DOGODKA ERASMUS+ V TALINU, V ESTONIJI. 
Dogodek je bil organiziran v sklopu projekta MeLitA: Media, 
Literacy, Analitics, ki ga v Sloveniji koordinira Zavod Za in 
proti. 

Cilj projekta je zagotoviti pedagoški material, ki bi 
učiteljem omogočal enostavnejše vključevanje debatne 
metodologije v pouk, tudi če te metodologije ne poznajo do 
potankosti, ter opismenjevanje dijakov v medijski pismenosti 
pri vseh predmetih. 

Naloga učiteljev, vključenih v projekt, je bila seznaniti 
se z materiali injih kritično ovrednotiti oz. predlagati 
spremembe, kjer je to možno. Na dijakih v projektni skupini 
pa so bile posamezne metode preizkušene in veliko od 
preizkušenih aktivnosti so dijaki ocenili kot zelo interaktivnih, 
zabavnih in tudi poučnih.

Po koncu tedna sva se strinjala, da bil zelo produktiven in 
tudi sproščen, saj smo navezali veliko stikov in kljub delu našli 
čas za raziskovanje Estonije (in Helsinkov v prostem dnevu, saj 
so od Talina oddaljeni le dve uri čez Finski zaliv). 

TALIN

Debatni klub: 
PROJEKT MeLitA 
V ESTONIJI
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 ■■

_/ Barbara Bedenik, prof., 
 mentorica

_* DERNULOVEC, SUŠNIK

»Ne bojte se svojih čustev! Izkoristite jih in se zavzemajte za 
prave stvari! Bodite glasni, povejte jim, saj gre za vašo prihodnost.« 
Tako je delegate mladinskega parlamenta Alpske konvencije 
nagovorila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Dijakinje 
in dijaki II. gimnazije Maribor in Gimnazije Rudolfa Maista 
Kamnik so v ponedeljek, 20. 6., obiskali državni zbor, kjer 
so odločevalcem predstavili sprejete sklepe iz zasedanja 
mladinskega parlamenta YPAC Vaduz 2022. Tudi letos je YPAC 
potekal po spletu, in sicer od 14. do 18. 3. 2022. Mladi so na 
generalnem zasedanju sprejeli osem sklepov: predlog o tednu 
komunikacij, v vsaki alpski državi naj se ustanovi mladinska 
politična organizacija, v državnem parlamentu naj bo en 
sedež namenjen mladinskemu poslancu, potrošnike naj se 
informira in ozavešča z »zeleno številko«, energija, pridobljena 
iz obnovljivih virov, naj se deli med alpskimi državami, 
optimizirati je treba obstoječi in dograditi nov sistem železnic 
ter poenotiti regulacije vlakov znotraj EU, poskrbeti je treba za 
dostopnejšo mobilnost. Če bo držala predsedničina obljuba, 
se bodo delegati ponovno predstavili in soočili svoje predloge 
na seji odbora, pristojnega za ekološko problematiko. Takrat 
bodo svoje sklepe povedali glasno.

LJUBLJANA

YPAC 
pri predsednici DZ
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 ■■

_/ Toni Klis, prof.

_* UNSPLASH

V LETOŠNJI 2. ŠTEVILKI ŠOLSKEGA ČASOPISA BOREC JE 
DIJAKINJA ANA POTOČNIK IZ 2. F NAPISALA PRISPEVEK, V 
katerem se je spraševala, ali bo "korona" generacija 
kadarkoli začutila in doživela Drugo, kot je o njej slišala 
po pripovedovanjih prejšnjih generacij dijakinj in dijakov: 
govorimo seveda o tisti drugi, obšolski Drugi. S povratkom 
prireditev in dejavnosti, npr. kulturnega maratona, se zdi, da 
le bo. 

Pred približno trinajstimi leti sem kot mlad profesor na 
šoli organiziral 1. filmski večer s profesorji. Ideja je bila, da 
dijakom predstavimo kak nam, profesorjem, ljub odlomek iz 
poljubnega filma, ki se nam je vtisnil v spomin oz. nam nekaj 
pomeni. Večer je bil zelo prijeten tako za nas kot za dijake.

V luči uvoda v ta prispevek in takratnih komentarjev 
dijakov, da moramo to nujno ponoviti, vendar bi bilo še bolje, 
če bi se posvetili komedijam, je po trinajstih letih napočil čas 
za 2. filmski večer, ki se je odvijal 13. junija zvečer, seveda 
v šolskem amfiteatru. 

Po pozdravni besedi pobudnika večera, spodaj 
podpisanega Tonija Klisa (ki je bila po zamislih in pobudi 
dijakov veliko bolj spektakularna, kot si je pisec teh vrstic zase 
želel), je vsak profesor, ki je sodeloval, predstavil komedijo, 
iz katere je potem sledil odlomek: zakaj je izbral ta film, kaj 
mu pomeni, v kakšnih okoliščinah ga je prvič videl, zakaj mu 
je poseben, pa kako mu je pomagal v spolnem življenju ali 
pa mu uničil prvi zmenek in še kaj. Sodelovali smo ravnatelj, 
dr. Marko Jagodič, in učitelji Boris Svetel, Gorazd Beranič, 
Karmen Kaučič, Dora Lenart in spodaj podpisani. Predstavili 
smo inšpektorja Clouseauja, žandarja iz St. Tropeza, Montyja 
Pythona, mafijskega psihoterapevta, »tihega« Bustera Keatona 
in znameniti »orgazmični« prizor iz filma Ko je Harry srečal 
Sally.  Zanimivo je bilo predvsem, kako so bili odlomki zgolj 
polovica zabave, druga polovica pa bolj druženje in interakcija 
z občinstvom, ki je prinesla neko skupno doživetje. In tako je 
bil večer tudi zamišljen. 

Glede na sporočila dijakov, kako prijetno da je bilo in 
kako jih je sprostilo v napornem zadnjem tednu pouka, lahko 
ocenimo, da je večer uspel. Do prihodnjič, pa upajmo, da ne 
spet čez trinajst let!

DRUGA

Večer filmskih 
komedij 
S PROFESORJI
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_/ Gordana Banjanin, prof.

_* BANJANIN

ŠE MNOGO JE TISTIH, KI RADI BEREMO IN NE POTREBUJEMO 
POHVAL ALI POTRDITVE. VENDAR ŽELI BITI DEJAVNOST MALO 
tudi prijazna spodbuda za tiste, ki redkeje vzamejo branje 
v roke in se o knjigah ne pogovarjajo. Množičnost dejavnosti 
je v tem času drugih možnosti znak, da je branje ne samo 
zahtevna, ampak tudi prijetna, blagodejna in zelo koristna 
družabna dejavnost tako za posameznika kot za družbo. 

Z branjem dobrih knjig povečujemo pozornost do 
sebe in okolice, razvijamo kritičnost, bogatimo svoj jezik 
in samopodobo. In predvsem sta pri branju bolj kot cilj 
pomembna pot in kakovost opravljene poti. Kot pravijo, 
knjiga je najboljše orodje do novih spoznanj.

Nekaj letošnjih odzivov, zakaj so se sodelujoči pridružili 
dejavnosti Druga bere:

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

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

Ker verjamem v misel, da je branje za duha to, kar je 
telovadba za telo.

Letos sem prebral veliko zanimivih knjig, ki so mi 
polepšale dneve in tedne. V tem stresnem obdobju sem opazil, 
da se lahko z dobro knjigo res odlično sprostiš, zato sem si 
zadal cilj, da tudi naslednje leto berem čim več.

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

Otroci morajo obvezno sodelovati pri bralnih značkah. 
Sedaj pa so mi dali kontra in se tudi sama udeležujem. Hvala 
za sezname.

Pa vseeno še letošnji številčni »rezultat«: odzvalo se je 
60 bralcev, in to ne samo dijaki, sodelujejo tudi profesorji in 
njihovi starši (tako je, starši dijakov in starši profesorjev!).

Sezname priporočenih knjig, navodila za sodelovanje ter 
odzive sodelujočih najdete na https://knjiznica.druga.si

DRUGA BERE

Neobvezno, 
prostočasno 
BRANJE ŽIVI

Druga bere
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_/ Vesna Hojnik, prof.

_* IBO2022.ORG

TEMA LETOŠNJEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA 
PROTEUSOVO PRIZNANJE ZA DIJAKE 1. IN 2. LETNIKOV SO BILE 
ribe slovenskih celinskih voda in njihova ogroženost, za dijake 
3. in 4. letnikov pa vse vsebine obveznega dela učnega načrta 
za biologijo v gimnaziji in vsebine za maturo. Po šolskem 
tekmovanju je 19. marca na  Pedagoški fakulteti v Ljubljani 
potekalo tudi državno tekmovanje. Poleg 23 bronastih in 
4 srebrnih priznanj je kar 6 naših dijakov osvojilo zlato 
priznanje. Dobitniki zlatih priznanj so Miha Ferlinc iz 1. 
letnika, Ana Plajnšek in Tim Šinko iz 2. letnika ter Ema Čuden, 
Blaž Bandur in Urh Vrecl iz 4. letnika. Ema Čuden je med 
vsemi tekmovalci v Sloveniji zasedla odlično prvo mesto in se 
tako skupaj z Blažem Bandurjem in Urhom Vreclom uvrstila 
v skupino tekmovalcev, med katerimi se bodo štirje najboljši 
uvrstili na 33. Mednarodno biološko olimpijado, ki bo julija 
letos potekala  v Yeveranu v Armeniji. V ekipo se bodo uvrstili 
štirje, ki bodo na izbirnem testu dosegli najboljši rezultat.  

TEKMOVANJE

Proteusovo 
PRIZNANJE
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_/ Mirjana Vudler, prof., 
 mentorica

_* VUDLER

DRŽAVNO TEKMOVANJE »DILO EN ESPAÑOL« ALI »POVEJ PO 
ŠPANSKO« JE  DOGODEK, KI JE SICER KLASIČNO POIMENOVAN 
tekmovanje iz znanja španskega jezika in kulture, vendar 
gre za več kot to. Vsako leto se dijaki preizkusijo še 
v temeljitejšem poznavanju kulture in civilizacije, tokrat je 
bila tema »Branislava Sušnik y Juan Benigar: su impacto en el 
mundo latinoamericano«.

Letošnje državno tekmovanje srednješolcev je potekalo 
9. 4. 2022, nanj pa se je uvrstilo 5 dijakov. Neli Merkaš iz 3. 
e in Gal Bubnič iz 4. f sta osvojila srebrno priznanje. Vanesa 
Sagadin (4. e), Lara Pulko (4. e) in Ava Dukarič (4. e) pa so 
prejele bronasto priznanje.

Vsem dijakom še enkrat čestitam!

Državno 
tekmovanje 
IZ ŠPANŠČINE

DILO EN ESPAÑOL 2022
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_/ dr. David Gajser, prof.,  
 mentor

_* GAJSER

MEDNARODNA MATEMATIČNA OLIMPIJADA JE NAJBOLJ 
POZNANO IN SVETOVNO UVELJAVLJENO SREDNJEŠOLSKO 
matematično tekmovanje. Ekipa vsake države šteje do 
6 članov, od katerih so letos kar trije iz II. gimnazije. Iskrene 
čestitke KAJI RAJTER iz 3. b in JUŠU KOCUTARJU ter MATIJI LIKARJU 
iz MM2 za uvrstitev v ekipo!

Olimpijado vsako leto organizira druga država, letos je na 
vrsti Norveška. Potekala bo v Oslu med 6. in 16. julijem, pri 
čemer bodo dijaki reševali naloge »le« dva dni. Vsak dan bodo 
za 3 naloge imeli na voljo 4 ure in pol časa.

Kako so se naši dijaki uvrstili na to tekmovanje? Izbirni 
postopek za uvrstitev v slovensko ekipo vodi Društvo 
matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Za ta namen 
vse šolsko leto potekajo priprave v Ljubljani, osnovni kriterij 
za uvrstitev v ekipo pa temelji na treh izbirnih testih. Poleg 
priprav v Ljubljani so naši dijaki obiskovali še matematične 
krožke na II. gimnaziji. Na priloženi sliki, posneti pri krožku 
za 3. in 4. letnike, so člani olimpijske ekipe desni trije v prvi 
vrsti.

NORVEŠKA

MATEMATIČNA 
OLIMPIJADA 2022
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 ■■

_/ Dejan Korotaj, prof. 

_* KOROTAJ

PLAVALCI POSTANEJO TEKAČI ALI TEKAČI POSTANEJO PLAVALCI? 
NEKAKO TAKO BI LAHKO OPISALI PODROČNO TEKMOVANJE V 
šolskem akvatlonu. Tekmovanje je najprej potekalo 
v Pristanu, kjer so tekmovalci morali preplavati 150 m, nato 
pa se je tekmovanje s kratkim premorom (20 min.) preselilo 
na sprehajalno peščeno pot ob desnem bregu Drave. Tam so 
morali tekmovalci odteči še 1500 m. Seštevek obeh rezultatov 
je določil uvrstitve tekmovalcev. Pri dijakih je zmagal Jaka 
Borec (3. š), drugi je bil Nik Vrtarič (3. š). Pri dijakinjah pa je 
prvo mesto osvojila Eva Feltrin Kosec (3. š), drugo mesto Laura 
Angleitner Sagadin (2. š), tretje Julija Repolusk (1. š) in četrto 
Manja Marinič (3. b). Državno prvenstvo v Ljubljani naslednji 
teden že čaka. Gremo po nove zmage …

DrŽAVNO PrVENSTVO V AKVATLONU
ZA NAMI JE ŠE ENO V VRSTI MNOGIH ŠOLSKIH ŠPORTNIH 
TEKMOVANJ V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU. KOPALIŠČE 
Kodeljevo v Ljubljani, državno prvenstvo v akvatlonu. Sončno 
vreme, voda v bazenu je kar vabila, da skočiš vanj. In naša dijaka 
in dijakinje so. 150 m plavanja, da se ohladiš, 1500 m teka, da 
se ponovno ogreješ. Prava dirka v vodi, v menjalnem prostoru 
nekaj tekmovalne zmede, potem pa pravi tekaški spektakel 
s prehitevanji in šprintom do cilja … Rezultati pa sledeči: Laura 
Angleitner Sagadin (2. mesto), Eva Feltrin Kosec (4. mesto), 
Julija Švagelj Repolusk (8. mesto), Manja Marinič (9. mesto). 
Pri dijakih pa Jaka Borec (6. mesto) in Nik Vrtarič (14. mesto).

Iskrene čestitke!

PODROČNO PRVENSTVO

AKVATLON
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_/ Jurij Čopi, prof.

_* ČOPI

V APRILU IN MAJU JE POTEKALO MEDRAZREDNO PRVENSTVO V 
ODBOJKI ZA MEŠANE EKIPE. TEKMOVANJA SE JE UDELEŽILO 
kar 22 razrednih ekip, v katerih je sodelovalo več kot 140 
dijakov in dijakinj. Posamezno razredno ekipo so sestavljali 
3 dijaki in 3 dijakinje. Nekatere ekipe so nastopile tudi 
s 4 dijakinjami in 2 dijakoma. Že v predtekmovanju smo 
spremljali goreče borbe za vsako točko z veliko borbenosti 
in ekipnega duha. Veliko navijačev je spremljalo svoje 
razredne ekipe in ustvarjalo pravo navijaško vzdušje. Iz 
štirih predtekmovalnih skupin so se v finale uvrstile samo 
zmagovalne ekipe posamezne skupine.
 

REZULTATI FINALA

3.D : 3.B   27:24
4.D : 4.B   36:19
3.B : 4.B   29:26
4.D : 3.D   29:21
3.D : 4.B   25:27
3.B : 4.D   24:23
 

VRSTNI RED

1. 4.D   4 točke
2. 3.B   4 točke
3. 3.D   2 točki
4. 4.B   2 točki

V finalu so ekipe prikazale izvrstno igro, veliko znanja in 
borbenosti. Zaradi izenačenosti ekip je bil končni vrstni red 
negotov do konca tekmovanja. 

Čestitamo finalistom, še posebej zmagovalcem, 
4.d-razredu.

DRUGA

Medrazredna 
ODBOJKA
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_* VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

JAKOB BRGLEZ IN ARNE ZAVRŠNIK DOSEGLA 4. MESTO NA 
EVROPSKEM MLADINSKEM PRVENSTVU V DVOJCU

Med 21. in 22. 5. letos je v Italiji (Varese) potekalo 
mladinsko evropsko prvenstvo. Na njem sta v dvojcu 
nastopila naša dijaka Jakob Brglez (3. š) in Arne Završnik (2. 
š). V tesnem in razburljivem finišu najboljših reprezentanc 
v Evropi sta osvojila nehvaležno 4. mesto. Kot je dejal Jakob, 
ju je ta rezultat samo še bolj motiviral, da bosta na letošnjem 
svetovnem prvenstvu, ki bo julija, še boljše pripravljena in 
osvojila eno izmed kolajn.

Za izjemen dosežek jima iskreno čestitamo.

VARESE, ITALIJA

Četrta  
V DVOJCU



#25

ŠT. 80_maj–jun 22

 ■■

_/ Dejan Korotaj, prof. 

_* KOROTAJ

SO SE SLIŠALI KOMENTARJI S TRIBUNE, KO SO NA PODELITVENI 
ODER PRIHAJALI DIJAKI IN DIJAKINJE IZ NAŠE ŠOLE. V PETEK, 
20. 5. 2022, je namreč na atletskem stadionu Poljane 
v Mariboru potekalo področno prvenstvo v atletiki. Ponovno 
pripravljeni na odlične teke, skoke in mete. In ponovno niso 
razočarali. Prva mesta so osvojili: Jakob Benkovič (skok 
v višino), Žan Stajan (2000 m), Žan Ogrinc (400 m), Gašper 
Drev (suvanje krogle), štafeta dijakov 4 x 100 m, Nika Fajfar 
(1000 m), drugi mesti sta osvojili Ajda Kaučič (400 m) in Eva 
Feltrin Kosec (1000 m), tretja mesta pa: Lara Krajnc (1000 
m), Niko Štajmec (suvanje krogle), Jan Hvalec (100 m), Matevž 
Petek (1000 m) in štafeta dijakinj 4 x 100 m. Ne pozabimo 
še na Alino Herman, Vaneso Lobenwein, Ivo Turčin, Manco 
Hafner, Maksima Straška in Reneja Gornika.

Ste jih zamudili in bi jih radi videli še enkrat? Že ta četrtek, 
26. 5. 2022, bo finale tukaj v Mariboru, in sicer ob 11:00.

In še za konec, ne pozabimo na njih, navijače. Tvegali 
so neopravičene ure, a so vseeno prišli navijat. Kot zmeraj. 
Glasni. Kot se za njih spodobi.

Tudi v četrtek jih potrebujemo, tokrat še bolj. Ko bo šlo 
zares, za državne naslove.

Iskrene čestitke!

PODROČNO IZ ATLETIKE

"Oni z Druge 
so spet na vseh 
stopničkah"
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_* COLLEGESPORTSAMERICA.COM

NAŠI DIJAKI IN DIJAKINJE SKORAJ V VSEH ŠPORTIH TEKMUJEJO 
NA MEDNARODNEM PODROČJU. TAKO JE NA DVEH 
mednarodnih turnirjih tekmovala naša igralka golfa Lana 
Malek. Da gre za nadarjeno igralko, dokazuje uspeh na 
odprtem prvenstvu Madžarske, kjer je v treh turnirskih 
rundah osvojila 1. mesto in tako izjemno napredovala na 
svetovni golf lestvici. Dobro formo je prenesla tudi na odprto 
prvenstvo Slovenije, kjer je med članicami osvojila 2. mesto. 

Lana dokazuje, da postaja pomembna igralka na 
mednarodnem prizorišču. Prepričani smo, da jo bomo 
v prihodnosti videli na tekmovanjih najvišjega svetovnega 
ranga.

Iskrene čestitke!

Vzpon na svetovni 
lestvici golfistke 
LANE MALEK

PRVENSTVO MADŽARSKE
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_* KOROTAJ

OKOLICA ZBILJSKEGA JEZERA JE BILA DANES PRIZORIŠČE 
DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ŠOLSKEM KROSU. DA SE BODO NAŠI 
tekmovalci borili za najvišja mesta, se je govorilo med ostalimi 
tekmovalci že v ogrevanju in ob ogledu proge. Preko 200 
prijavljenih, naši pa favoriti. Taktična postavitev na štartu, 
nato pa pok štartne pištole … že na začetku teka so v gruči 
tekmovalcev v ospredju žarele barve naših dresov, kar je 
potrjevalo govorice z ogrevanja. Zmago pri mlajših dijakih je 
osvojil ŽAN STAJAN (2. š). Razgibana proga je pri naših terjala 
padec, a ŽAN OGRINC (1. š) se je kljub vsemu hitro pobral, 
nadaljeval s tekom in si priboril 2. mesto. S tem sta fanta 
tudi postala ekipna prvaka pri mlajših dijakih.

MATEVŽ PETEK (2. d) je osvojil 9. mesto. JAKA BOREC (3. š) 
je svojemu priimku primerno pri starejših dijakih osvojil 
mesto. EVA FELTRIN KOSEC (3. š) je v razburljivem finišu osvojila 
3. mesto v kategoriji starejših mladink, pri mlajših pa je LAURA 
ANGLEITNER SAGADIN (2. š) osvojila 5. mesto.

Ob velikem številu nastopajočih so to zelo dobri rezultati, 
zato jim iskreno čestitamo.

ZBILJSKO JEZERO

Državno  
prvenstvo  
V KROSU
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_* ČOPI

V ČETRTEK, 12. 5. 2022, JE BILO V DVORANI LUKNA ODIGRANO 
FINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ODBOJKI ZA DIJAKINJE. 
Nastopile so ekipe II. gimnazije Maribor, III. gimnazije Maribor, 
Gimnazije Ljubljana Šiška in Gimnazije Kranj. Odbojkarice 
naše šole so polfinalno tekmo odigrale z Gimnazijo Kranj 
in jo po dobri igri suvereno premagale z rezultatom 2 : 0 ter 
se tako uvrstile v finale. V drugem polfinalu je Gimnazija 
Ljubljana Šiška premagala III. gimnazijo Maribor, ki je bila 
tudi organizatorka finalnega turnirja. V finalni tekmi med 
II. gimnazijo Maribor in Gimnazijo Ljubljana Šiška se je bil 
ogorčen boj za vsako točko. Prvi set so z veliko borbenosti in 
koncentracije v zaključku seta dobile igralke naše gimnazije na 
razliko (28 : 26). Sledil je set, ki so ga tesno dobile Ljubljančanke. 
V odločilnem tretjem setu so naše dijakinje prikazale izjemno 
igro, premagale nasprotnice s 15 : 11 in se zasluženo veselile 
osvojitve naslova državnih prvakinj. Tretje mesto so osvojile 
dijakinje Gimnazije Kranj, ki so premagale III. gimnazijo 
Maribor. Vsem našim igralkam čestitamo za osvojeni naslov, 
posebna zahvala pa velja dijakinjam 4. letnikov, ki so zadnjič 
nastopale v dresih naše gimnazije: Loreni Lorber Fijok, Lini 
Winkler, Ajdi Augustinovič in Taji Natek.

MARIBOR

DIJAKINJE 
državne prvakinje 
v ODBOJKI
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_/ Matjaž Vehovar, prof.,  
 vodja tekmovanja

_* M.VEHOVAR

MANJŠE ŠTEVILO DIJAKOV NA ŠOLI (PRIBLIŽNO 30 ODSTOTKOV) 
NI VPLIVALO NA UDELEŽBO NA RAZREDNEM TEKMOVANJU V 
nogometu. Po dveh sušnih koronskih letih je bil interes velik. 
Številke povedo veliko. Dvajset ekip, 38 tekem in sedem 
tekmovalnih dni je prineslo naslednji vrstni red: 1. mesto 
2. š, za njimi 3. d, 4. b in 2. d. To so samo udeleženci finala. 
Zraven prištejemo še številne navijače za ugotovitev, da je bilo 
v telovadnici v popoldanskih urah zelo živahno.

Pokal  
pripada  
2. š

NOGOMET
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