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_/ Eva Hadner, 4. E

_* RUDL

MENIM, DA SE BO LETOŠNJA PREDAJA KLJUČA VSAJ KONCEP-
TUALNO ZASIDRALA V SPOMIN VSEH PRISOTNIH GENERACIJ. 
Varuhi ključa 4. E smo namreč izkoristili uspešnost in pozna-
nost filma Maščevalci: Zaključek, saj se tudi sami soočamo 
z zaključevanjem svojega srednješolskega obdobja. Tematsko 
smo predajo obarvali ravno na podlagi tega filma in franšize; 
imeli smo svoje kamne neskončnosti − infinity stones, svojega 
Thanosa − Danosa, ki ga je odigrala sošolka Dana, zmagovalci 
pa so postali novi agentje organizacije S.H.I.E.L.D., ki super-
junakom pomaga pri njihovi borbi proti zlim silam. 

4. letniki so se seveda po tradiciji na začetku poslovili od 
šole in profesorjev, potočili kakšno solzico ter se nasmejali 
kakšni besedno zvezi, ki jo uporablja kakšen profesor ali pro-
fesorica. V osrednjem delu so se tretji letniki pošteno borili 
drug proti drugemu − bravo, bodoči maturantje, užitek je bilo 
videti vašo iskreno zagnanost in odločnost, vašo medsebojno 
tekmovalnost v zdravih mejah, vse, kar bi predaja ključa mo-
rala biti. Vi ste bili glavna točka in verjamem, da občinstvo ni 
bilo razočarano. Končne točke razredov so si bile filmsko bli-
zu, a je na koncu prevladal 3. C, ki je postal tudi novi zaščitnik 
ključa. Čestitke zmagovalcem, pohvale vsem razredom za trud 
in zagnanost, pa srečno v prihajajočem letu! ■■

TRADICIONALNA

PREDAJA 
KLJUČA
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_/ Gašper Bedenik, 3. f

_* GOBEC, GOLOB

KULTURNI MARATON JE DOGODEK, NA KATEREM SE DIJAKI ČEZ 
NOČ DRUŽIMO, POSLUŠAMO GLASBO IN SE ZABAVAMO. 
Organizacijska ekipa je pričela letošnji maraton organizira-
ti že v januarju, ko smo se dogovorili, da bo letošnja tema 
Začaran grad. Najprej se nam je ob 21. uri pridružila gledališka 
skupina Prvi oder s predstavo Maus, nato ob 22. uri band The 
Šlagers z gimnazije Celje center. Kmalu za tem pa je sledil vr-
hunec večera, ko sta na oder stopila Zala Kralj in Gašper Šantl.

Presenečenje pa je nastopilo, ko se je ob treh iz amfiteatra 
zaslišal zvok rock glasbe in so začeli igrati že lanski nastopajo-
či na kulturnem maratonu, skupina Želja po kakavu. Letošnji 
kulturni maraton je spet zaključilo tekmovanje iz memov, po 
tem pa je sledil obilen zajtrk in že smo se razšli. ■■

DRUŽENJE ČEZ NOČ

KULTURNI 
MARATON



#4

ŠT. 72_mar-apr 19

_/ Gloria Džankić, 3. b

_* RUDL

V PETEK, 19. APRILA, JE OB 19. URI PONOVNO, KOT ZMERAJ OB 
KONCU ŠOLSKEGA TEDNA, ZAŽIVEL AMFITERATER II. GIMNAZI-
je Maribor. Toda tokrat se na odru niso zvrstili številni pev-
ci, plesalci in igralci, kakor veleva običaj petkovih večerov. 
V obarvanju modrih luči se je tokrat odslikavala spokojenost. 
Odsotnost umetnega dima in velikih rdečih zastorjev je ve-
levala skromneje opravljen oder. Za nekaj ur so ga zapolnili 
pokonci stoječi literarni zborniki, pred katerimi so pokonč-
no stali mikrofoni, pripravljeni, da opravijo svojo nalogo kot 
posredniki med pesniki in občinstvom. Pokončnost kot po-
goj pokončnih, gotovih besed, spregovorjenih iz zadržanih, 

nadaljevanje na naslednji strani

30 LET

Predstavitev 
LITERARNEGA 
ZBORNIKA
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nadaljevanje iz prejšnje strani

Predstavitev LiterarNeGa ZBOrNiKa

plašljivih ust pesnikov, ki smo se vedno znova primorani uklo-
niti besedam, kajti samo te nas zmorejo preseči.

Besedo pogoltnem celo, literarni zbornik, ki ga je pod men-
torstvom Danice Križanič-Müller pripravilo petnajst dijakov, 
je s svojim izidom 19. 4. 2019 obeležil tridesetletno šolsko 
tradicijo. Njegovo objavo pa je spremljal tudi izid antologije 
gimnazijske lirike z naslovom Karamelo vsakodnevnega go-
stiš v lepoto. 

Pesniki smo predstavili avtorska dela, za katera je bilo 
zaslužno tudi obiskovanje literarne delavnice pod okriljem 
mentorice Danice Križanič Müller. Delavnica je potekala vsak 
teden ob petkih zvečer. Prebiranje poezije in neka neobičajna 
napetost, ki spremlja samo petkove večere, je zmogla nado-
mestiti tisto nekaj, kar smo morda med tednom izgubili − stik 

s samim seboj, kakršni smo, ko smo popolnoma brez omeji-
tev. Druženja smo zmeraj znova pričakovali kakor kristjani 
pričakujejo nedeljske maše, da vnovično okusijo esenco tega, 
v kar najgloblje verujejo.

Dijaki smo predstavljali tudi izdelke bivših drugogimna-
zijcev, objavljenih v antologiji. Za predstavitvami pa se skri-
va veliko dela in truda. Priprave na predstavitev so potekale 
dober mesec. Dijaki smo se vsak petek sestajali z mentorico 
projekta, Nino Medved, ki je kot izkušena SLAM pesnica po-
skrbela, da so bili naši nastopi retorično dovršeni. Priprave 
so nam izjemno koristile. Branje zapisanih pesmi namreč ni 
tako enostavno, kot se morda sliši. Z glasom se moraš pope-
ljati od besede do besede, od zloga do zloga in poskrbeti, da 
besedilo zazveni z enako prepričljivostjo, kot jo vzbudi ob 

branju, hkrati pa je treba v prostoru ustvariti želeno vzduš-
je in pri poslušalcih izvabiti čustveni odziv. Vse prej našteto 
je veliko lažje in poteka veliko bolj sproščeno, če je obiskoval-
cev številčno nekoliko manj. Vendar tokrat je bil kljub pogo-
sti domnevi o nizki udeležbi na kulturnih dogodkih avditorij 
napolnjen do zadnjega sedeža. Kot zanimivost naj dodam, da 
smo se pred začetkom prireditve dogovorili o usmerjanju pri-
hajajočih na sredinski sklop sedežev v dvorani, da bi amfite-
ater izgledal čim manj prazno. Tako množičnega zanimanja 
smo se zelo razveselili. Toda najbolj od vsega nas je razveselil 
končni aplavz publike. Od sten se je odbijal kakor pesem in 
s seboj skozi ventilacijo odnašal zadovoljstvo vseh poslušal-
cev, še bolj pa hvaležnost vseh, ki smo nastopali, da smo dobi-
li priložnost z gledalci deliliti skrivne kotičke svojih misli. ■■

30 LET
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_/ Nika Horvat Gomzi, 3. E

_* CVAR, GOMZI, NANTONG

KJER JE POUK OD 7. DO 18. URE. PRED KRATKIM SMO SE NEKA-
TERI DIJAKI DRUGIH IN TRETJIH LETNIKOV MUDILI PO KITAJSKEM. 
Vrnili smo namreč obisk kitajskih sovrstnikov z Nantong 
No.1 Middle School od lanskega oktobra. Ko smo polni pri-
čakovanj čakali na letališčih, si niti predstavljali nismo, kako 
drugačno je življenje v resnici tam, skoraj pol sveta stran. Po 
dolgi poti nas je v Šanghaju pričakal avtobus, ki nas je po treh 
urah pripeljal v osemmilijonsko mesto Nantong. V naslednjih 
dneh smo pobližje spoznali kitajski šolski sistem in kulturo. 
Živeli smo s kitajskimi družinami, zato smo običaje in mesto 
spoznavali iz prve roke.

nadaljevanje na naslednji strani

NANTONG, KITAJSKA

Kitajska 
izmenjava
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KitajsKa iZmeNjava

Sama poleg razsežnosti eno izmed največjih razlik med 
Slovenijo in Kitajsko opažam v šolskem sistemu: Kitajka Chen, 
ki me je sprejela v svoj dom, je s poukom začela ob sedmi 
uri zjutraj. Do šole ima približno 15 minut. V šoli ima kosilo 
in tudi večerjo, saj se pouk najhitreje konča ob 18. uri. Traja 
lahko sicer tudi dlje, nočni pouk celo do 21.30. V času pouka 
smo Slovenci imeli različne delavnice kaligrafije, robotike, ki-
tajskih izrezljank, bili smo pa tudi pri nekaterih urah pouka. 
Način podajanja snovi bi ocenila za bolj monoton, kot je pri 
nas. V kitajskem razredu je okoli 50 ljudi, zato ni presenetljivo, 
da ni dvosmerne komunikacije. Čeprav razredi niso nič večji 
od naših, nosi profesor naglavni mikrofon. V vsakem razre-
du je bila ogromna televizija s funkcijo pametne table, ki se 
pogosto uporabljajo. Učilnice morda niso večje od naših, šola 

v celoti pa izgleda prej kot kak kampus iz filmov kot srednja 
šola. Imajo veliko laboratorijev, dvoran, celo kinodvorano za 
dobrih 600 ljudi, svoj športni center in podobno. No, saj je 
tudi res, da je na šoli okoli 2500 dijakov in dijakinj. 

Vsak ponedeljek morajo nositi šolsko uniformo in se ude-
ležiti 20-minutne slovesnosti ob dvigu zastave, s katero se za-
hvalijo državi. Slovesnost je vsak teden enaka. Presenetilo me 
je, da kitajski sovrstniki z nami ob delovnih dneh niso preži-
veli veliko časa – izostanka pri pouku si ne morejo privošči-
ti. Sama sem največ časa preživela s starši gostiteljice, ki niso 
govorili angleško. Kljub temu nisem bila prikrajšana komuni-
kacije, saj ima večina Kitajcev, ki angleško (če že) govorijo sla-
bo, na mobilniku aplikacijo, ki zelo dobro prevaja iz kitajščine 
v angleščino in obratno. Vsak dan smo do poznih večernih ur 

odkrivali mesto, skozi katero teče reka Hao, in utrujeni za-
spali na postelji brez vzmetnic, saj tako spijo nekateri Kitajci. 
Postelje so lesene, kot posteljnina pa služijo debelejše odeje. 
V stanovanjih prav tako ni centralnega ogrevanja, pozimi gre-
jejo s klimatskimi napravami. 

Kljub marsikaterim razlikam, tudi v hrani, ki zagotovo ni 
takšna kot v naših kitajskih restavracijah, lahko z gotovostjo 
rečem, da so Kitajci zelo gostoljubni in prijazni ljudje, čeprav 
ob slovesu raje stisnejo roko kot dajo objem. Ko smo se po-
slavljali, so dejali, da smo vselej dobrodošli. Zadnji dan smo si 
ogledali še Šanghaj, čakala pa nas je dolga pot domov k meh-
kim posteljam, svežemu zraku in domači goveji juhi. ■■

NANTONG, KITAJSKA
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_/ Tamara Šiško, prof.

_* ŠIŠKO

NAŠI DIJAKI NA 28. MEDNARODNEM TEKMOVANJU DR. IBRAHIMA 
ARIKANA MEF EDUCATIONAL INSTITUTIONS RESEARCH 
Projects v Istanbulu dosegli odlične rezultate

Letos je v Turčiji, natančneje v poslovni in zgodovinski 
prestolnici − Istanbulu, potekalo že 28. mednarodno nara-
voslovno tekmovanje, ki ga skupaj od leta 1992 prirejajo vse 
izobraževalne institucije MEF, ki jih je ustanovil dr. Ibrahim 
Arikan, učitelj z velikim srcem in hkrati uspešen poslovnež. 

Tekmovanje je potekalo od 7. do 10. 5. 2019, na njem pa so 
se izbrani prijavljeni raziskovalni projekti iz različnih držav 
sveta pomerili s svojimi podrobnimi predstavitvami projektov. 
Preliminarni izbor je potekal med skupno 701 prijavljenega 

nadaljevanje na naslednji strani

ISTANBUL, TURČIJA

MEF Educational  
Institutions  
Research Projects
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nadaljevanje iz prejšnje strani

meF educatiONaL  iNstitutiONs  research PrOjects

raziskovalnega projekta na nacionalni in mednarodni ravni. 
Na tej e komisija za posamezno področje (biologije, kemije in 
fizike) izbrala skupno 90 projektov iz 15 različnih držav sveta. 

Dijaki II. gimnazije Maribor, Julija Koletnik, Nuša Kos 
Thaler in Timotej Šuman, so s svojimi prijavljenimi razisko-
valnimi projekti, ki so bili izbrani za sodelovanje na MEF-
tekmovanju, II. gimnazijo Maribor in Slovenijo zastopali na 
področjih biologije in kemije. Po 3-dnevnem napornem pred-
stavljanju svojih projektov različnim komisijam in ocenjeval-
cem je 10. maja 2019 sledila svečana razglasitev rezultatov, 
s posebno gostjo iz Kanade, gospo Evrim Kuran, raziskoval-
ko generacij.

Timotej Šuman je na področju kemije s svojim raziskoval-
nim projektom Ločevanje enantiomerov s pomočjo kristali-
zacije pod mentorstvom Zdenke Keuc, prof., osvojil odlično 
2. mesto.

First PLace aWards (iNterNatiONaL) 

Physics New type shock-resistant Polymer composite Georgia 

chemistry the chemiluminescence of Luminol induced By Bleaches – a study of Glows Over Periods Of time Poland 

Biology Growing spice herbs at home-aquarium aquaponic system, useful For the Family and environment 
Northern macedonia 

secONd PLace aWards (iNterNatiONaL) 

Physics New Generation Photodetector “Young talents” Lyceum of Baku state university azerbaijan 

chemistry separation and characterisation of ibuprofen racemic mixtures via diastereoisomer crystallisation ii. 
Gimnazija maribor slovenia 

Biology investigation into the allelopathic interaction Between rye (secale cereale L.) and Wheat (triticum aestivum 
L..) and rye and Oat (avena sativa L.) Batory high school Poland 

third PLace aWards (iNterNatiONaL) 

Physics measuring the cosmic and terrestrial radiation and its effects On the human Body during space travel 
Gymnázium a střední Odborná Škola, Frýdek-místek czech republic 

chemistry synthesis Of Nanoparticles in Biological systems and their Physical chemical characteristics – Green 
synthesis Lyceum Named after academician Zarifa alıyeva azerbaijan 

Biology accelerating the vinification of juice With immobilized Yeasts saccharomyces vinii “Young talents” Lyceum Of 
Baku state university azerbaijan 

Iskrene čestitke in zahvala vsem trem tekmovalcem za odlično zastopanje svojih razisko-
valnih projektov, II. gimnazije Maribor in Slovenije! ■■

tabela 1:  
uvrstitve POsameZNih raZisKOvaLNih PrOjeKtOv  
Na medNarOdNi ravNi 

(vir: https://www.mefproject.com/28th-international-dr-ibrahim-arikan-mef-educational-institutions-research-projects-awards-ha-
ve-found-their-owners/, 15. 5. 2019)

ISTANBUL, TURČIJA



Sproščeno 
kamorkoli
Z zavarovanjem Tujina. 
Za sproščena potovanja sklenite zavarovanje 
za tujino z medicinsko asistenco. Sebi in svojim 
najbližjim boste zagotovili dodatno varnost v 
primeru zdravstvenih težav in kritje morebitnih 
stroškov zdravstvenih storitev, ki bi ob tem 
nastali. 
Če v tujino potujete večkrat letno, sklenite letno  
zavarovanje Tujina Multitrip* – sklenete  enkrat 
in velja celo leto, tudi za vso družino. Poleg tega 
dobite še DARILO.

* Vključite se v program Varuh zdravja in prejeli 
boste 10-odstotni popust. 

080 20 60

Tujina oglas A4 zima_(24-10-2017).indd   2 7. 11. 2017   11:56:12

Ste ljubitelj teka? 

Se želite s sodelavci 
udeležiti edinstvenega 
teka trojk?

Se želite družiti 
s prijatelji na okolju 
najbolj prijazni tekaški 
prireditvi v Sloveniji?

Vabljeni na 
nedelja, 9. junij 2019
»istilna naprava Maribor, Dogoπe

Pridružite se nam na okolju najbolj prijaznem 
teku v Sloveniji
v nedeljo, 9. junija 2019 na lokaciji Čistilne naprave Maribor v 
Dogošah s štartom ob 9.30 uri.

Tradicionalna tekaška prireditev, ki ste jo do sedaj poznali pod imenom Tek ob Dravi, vam 
v letošnjem letu izreka dobrodošlico z novim imenom in osveženim programom.

Tek »zDravo jutri« 
ko se združita skrb za zdravje in posluh za čisto okolje.
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_/ Neja preložnik, 2. b, 
odgovorna urednica glasila  
Flying Facts na YpAC 2019

_* PETELIN

KONEC MARCA JE ŽE 14. LETO ZAPORED POTEKAL MLADINSKI 
PARLAMENT ALPSKE KONVENCIJE (YPAC). DOGODEK POVEZU-
je 10 srednjih šol iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Italije, Švice, 
Liechtensteina in Francije. 

Potem ko smo lani na II. gimnaziji Maribor uspešno go-
stili 70 dijakov, smo se letos odpravili v italijansko mesto na 
Južnem Tirolskem – Merano. Tema letošnjega srečanja je bilo 
spopadanje s podnebnimi spremembami. Razdeljeni v štiri 
komiteje smo iskali rešitve problemov, povezanih z zdrav-
jem, človekovimi pravicami, participacijo mladih v politiki in 
ekologijo. Štiri dni debatiranja je bilo vsekakor premalo za 
oblikovanje bolj celostnih postulacij, a smo lahko svoje ideje 
prediskutirali s številnimi politiki in strokovnjaki, ki so lah-
ko potrdili oz. ovrgli realizacijo naših načrtov za boljši jutri. 

Eden glavnih namenov YPAC-a pa je tudi, da se mladi 
spoznamo z delovanjem parlamenta, tako smo imeli tudi 
Generalno zasedanje, na katerem smo zagovarjali in pojasnje-
vali ideje ter izglasovali 9 najboljših resolucij, ki bodo predsta-
vljene lokalnim oblastem v vseh sodelujočih državah. 

Na YPAC-u je delovala tudi novinarska ekipa, ki je pisala 
članke, fotografirala, snemala ter intervjuvala politike, stro-
kovnjake, dijake in profesorje. Kljub napornemu urniku, ki 
se je začel zelo zgodaj in končal pozno zvečer, smo našli čas 
za ogled čudovitega mediteransko alpskega mesteca, ki nas je 
navdušil s svojo multikulturnostjo in arhitekturo. Spletli smo 
veliko mednarodnih prijateljskih vezi in delili mnenja pred-
vsem na področju okoljske tematike, za katere se je izkaza-
lo, da se ne razlikujejo prav veliko. Teden pa ni bil naporen le 
za nas, ampak tudi za profesorici Darjo Kravanjo in Natašo 
Kostanjevec, ki sta nas spodbujali, da smo dali vse od sebe 
tudi, ko nam je energije že primanjkovalo. 

Naše delo pa se s tem za letos še ni končalo, saj smo po-
stulacije predstavili na Mestni občini Maribor, konec aprila 
pa predsedniku Državnega zbora, mag. Dejanu Židanu. ■■

YPAC 2019

Iskanje rešitev 
ZA BOLJŠI JUTRI
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_/ Matej petelin in  
Luka Kalšek, 2. e

_* PETELIN

ŽIVIMO V SVETU, PRENATRPANIM S PRAVILI, SMERNICAMI IN 
PRITISKI DRUŽBE. VSAK DAN NAS USMERJAJO IN OBLIKUJEJO. 
Pod vsemi temi pritiski se lahko vsakdo zlomi in zaide s poti. 
Žrtev okoljskih in družbenih pritiskov ni malo, mimo njih ho-
dimo, se z njimi pogovarjamo, morda celo družimo, njihovo 
bolečino pa le redko opazimo. Razlog za to je, da svoj boj bi-
jejo globoko v sebi, kamor pogled ne seže – v svoji duševno-
sti. Brez pomoči in opore le redko zmagajo v tem boju, poraz 
je zanje lahko usoden. Najin film CHOICE sva posvetila žr-
tvam družbenih in notranjih pritiskov, ki lahko posamezni-
ka vodijo vse do samomora. Pomembno nama je, da se temam, 
kot so depresija, revščina, nasilje, droge, posveti več časa in 
da se o problemih ne le razpravlja, temveč se jih tudi rešuje.

Film sva prijavila na španski filmski natečaj FESTIVAL 
PLASENCIA ENCORTO, 5th INTERNATIONAL YOUTH FILM 
FESTIVAL, in bila povabljena na dogodek v Španijo. Skupaj 
z profesorico Španščine, SARO HEVIA MURCIEGO, sva se fe-
stivala udeležila v začetku aprila.

CHOICE je v Španiji vzbudil zanimanje in nemalo ‘poševnih 
pogledov’. V deželi flamenca in ‘fieste’ se namreč z omenjeni-
mi problemi le redko srečujejo. Zdi se, kot da življenje tam teče 
počasneje. Njihovo zbujanje in odpiralni časi zamujajo 2 uri za 
našimi, dan pa se zaključi veliko kasneje. Njihova povezanost 
je precej močnejša, deleža samomora in depresije pa sta za raz-
liko od slovenskega povprečja drastično manjša. Poleg njihove 
kulture smo spoznali tudi zgodovino te čudovite dežele. Svoje 
petdnevno potovanje smo obogatili z obiskom srednjeveškega 
mesta Cáceres in glavnega mesta Madrid. Filmski festival, ka-
terega organizatorji so pokril vse stroške, je omogočal tudi pre-
voze po Španiji in voden ogled srednjeveškega mesta. 

Na mednarodnem festivalu smo spoznali ljudi iz vsega 
sveta, ki so v Španijo prišli predstavit svojo umetnino. Med 
drugimi sva se pogovarjala tudi z dijaki iz Republike Irske. Iz 
prve roke sva izvedela dosti o Brexitu in njegovih negativ-
nih vplivih na Republiko Irsko. Govora je bilo tudi o odcepi-
tvi Katalonije in nezadovoljstvu prebivalcem iz tistega dela 
Španije. Festival nas je povezal na podlagi skupnega zanima-
nja za film in je bil osredotočen predvsem na predstavitev teh, 
a od potovanja sva odnesla veliko več. Neprecenljive izkušnje 
ter nove poglede na Evropo in svet. ■■

ŠPANIJA

PLASENCIA 
ENCORTO 
film festival
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_/ Ana Breznik, MM1

_* ŠOŠTARIČ

LEPEGA DNE SEM BILA OB PRIHODU V ŠOLO PRIČA ČUDNEMU 
PRIZORU. PRED MANO JE STAL KUP NENAVADNIH PREDMETOV. 
Plastične pištole, retro telefoni, vrtalni stroj, križanec med ki-
taro in ukulelom … na vrhu pa kurentova glava. Hm, očitno 
odvažajo kosovne odpadke. Nakar sem se spomnila. Filmska 
šola. 

Legenda pravi, da ima filmska šola sklenjeno pogodbo 
z vremenom. Že vrsto let v času snemanja ne dežuje, pa naj 

nadaljevanje na naslednji strani

BOHINJ

FILMSKA 
šola
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FiLmsKa ŠOLa

bo snemanje v Piranu, Kranjski Gori … No, le Bohinj je odsto-
pil od sporazuma in nam to dejstvo zelo očitno metal v obraz. 
Ves vikend je namreč vztrajno pritiskal mraz, tu in tam pa smo 
prejeli celo malo dežja. 

Slabo vreme pa seveda ni ustavilo pet zagretih filmskih 
skupin. Po približno treh mesecih rednih priprav je bil sedaj 
končno čas, da svojo idejo ujamemo v sliko. Pet skupin, pet 
zelo različnih idej. Pravijo, da se na koncu vse nekako poklopi. 
A do konca je najprej treba priti. Sledili so trije dnevi zavzete-
ga, intenzivnega snemanja, in ko rečem intenzivnega, mislim 
res intenzivnega. Največ dela je vsekakor z množičnimi scena-
mi. Letošnji rekord v dolžini snemanja ene same scene je bil 

blizu treh ur, najbolj so seveda trpeli statisti, ki so se v tej sce-
ni naplesali bolj kot na pravi zabavi. Sama sem po dveh urah 
omagala in zelo filmsko obležala na tleh. Zbudili so me, ko je 
bil čas, da posnamemo še naš prizor. Ura je bila že krepko čez 
dve zjutraj. Temu se reče predanost. 

Z manjšimi zapleti, kot so izbrisani posnetki, logistične 
rešitve, zastrupitev z milom in glasni Danci, smo se, kot pra-
vijo, nekako prebili do konca. No, skoraj. Imeti posnetke je 
na nek način imeti le polizdelek. Sledila je še montaža, stil-
ske izboljšave, voiceoverji, izbor primerne glasbe in podobno. 

Ko misliš, da je že konec, pa nastopi še premiera filmov. 
Svojo krstno predvajanje so tako doživeli filmi Bohinj 2035; 

Kam; Biti, ampak kdaj drugič; Golden ratio in Šepetalci. 
Nepotrebno tremo pred pogovorom s skupinami smo prebi-
jali s pokanjem balonov in z vrtalnim strojem, ena skupina pa 
se nam je javila celo prek Skypa. Skratka, na koncu se je vse 
nekako poklopilo. Estetski, filozofski, zabavni, paradoksalni, 
pristni, izvirni … To so bili komentarji gledalcev, ki so po pe-
strem večeru zapuščali amfiteater. Če ste premiero zamudili, 
si lahko filme ogledate na YouTubu. 

Film se ne konča z zaključnimi napisi. Klišejsko, vendar re-
snično, ideje ostanejo. Ideje ostanejo dlje kot karkoli material-
nega. Ideja je roditelj materialnega. Blagor tistemu, ki jo ima, 
potrata, če je nikdar ne utelesi. Dovolite si idej. ■■

BOHINJ



#15

ŠT. 72_mar-apr 19

_/ Kaja Cassiopeia Kraner, 2. f

_* POROPAT

25. APRILA SMO SE V AMFITEATRU NA DRUGI ZBRALI ŽE NA 
8. FRANCOSKI GLASBENO OBARVANI PRIREDITVI PO IMENU FÊTE 
de la musique. Ta večer smo mladi glasbeniki namenili na-
šim predhodnikom, izjemnim umetnikom in ustvarjalcem na 
področju francoske glasbe ter mladim, ki poustvarjajo njiho-
vo glasbo na moderen način. Na prireditvi so se predstavile 
mnoge osnovne in srednje šole s pesmimi Johnnyja Hallydaya, 
France Gall, Michela Sardouja, Louane, Zaz, Indile in še mno-
gih drugih. S pesmimi smo odpotovali nazaj v čas in na poto-
vanje okoli sveta. S skladbami smo predstavili Kanado, Afriko 
in nazadnje tudi Francijo. Večer smo končali še z zakusko 
s francoskimi specialitetami. ■■

AMFITEATER

FÊTE DE LA 
MUSIQUE
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_/ polona Vehovar, prof.

_* VEHOVAR

14. 5. 2019. ERASMUS + PROJEKT: POZOR! Z BOLJŠO KOMUNIKACIJO 
ZMANJŠUJEMO KULTURNE, GENERACIJSKE IN DIGITALNE RAZLIKE 
novodobne generacije dijakov v evropski družbi.

Dvoletni projekt z imenom Pozor! je vključeval različne ak-
tivnosti profesorjev in dijakov. V projektu je sodelovalo 12 profe-
sorjev, ki so se udeležili izobraževanj na Malti, v Veliki Britaniji 
(London, Bath, Cambridge, Edinburgh, Dublin) in projektov »job 
shadowing« v Franciji, Italiji in na Švedskem.

Kronološko se je projekt zaključil z izmenjavo s Švedsko, ki je 
bila v marcu 2019. Smiselno pa projekt zaključujemo prav z razsta-
vo s potovanja po severu Švedske, kjer smo obiskali šolo v kraju 
Vilhelmina 900 km severno od Stockholma, spali v igluju in skočili 
v ledeno mrzlo vodo sredi Laplandije, v deželi ljudstva Sami. ■■

Zaključek  
PROJEKTA E+

RAZSTAVA
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_/ Zdenka Keuc, prof., 
koordinatorica

_* KEUC

 »THUNDERSTORMS AND THUNDERBOLTS IN TEACHING 
STRATEGIES AND METEOROLOGY«

hirLau (romunija) – november 2017
 »Življenje je kot ljubezen; ni lahko in mirno stanje, ampak tež-
ka in čudovita pustolovščina.«
Prvo srečanje koordinatorjev projekta; Ramona (Romunija), 

Emillia (Portugalska), Tomek (Poljska), Esma (Francija) in jaz 
(Slovenija). Pričakajo nas v narodnih nošah, z glasbo, kruhom 
in soljo. Vsa šola je vključena v program. Gibljemo se iz učilni-
ce v učilnico in končamo v kemijskem laboratoriju. Vsi priča-
kujejo moja vprašanja, ker jih je Ramona opozorila, da veliko 
sprašujem. Hm … No, sem se potrudila, da sem res vse (pri-
jazno) spraševala. In potem televizija, intervjuji. Človek dobi 
kar malo zvezdniškega sijaja. 

Vsi delovni sestanki so se odvijali v avtu. Stanovali smo 
v Lasiju, 120 km stran od Hirlaua, in se vsak dan vozili sem ter 
tja. Vsekakor zelo učinkovito uporabljen čas. Vmes smo pre-
gledali vse vremenske postaje, obiskali Univerzo in se o vre-
menskih pojavih posvetovali s številnimi strokovnjaki. Minilo 
je kot strela in grom. Komajda smo opazili, da Esme na prvem 
sestanku ni bilo. Zagotovo pa smo začutili, da smo dober tim 
in bo delo pri projektu potekalo dobro. 

aLmada (Portugalska) – marec 2018
»Dokler živimo, se moramo učiti umetnosti življenja.«
Prvo LTTA-srečanje. Prof. Anja Sovič s štirimi dijaki 

nadaljevanje na naslednji strani

Prihodnost 
PRETEKLOSTI

ERASMUS + PROJEKT
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PrihOdNOst PreteKLOsti

(Martina, Kaja Blažka, Filip Arne in Vid) potuje na skrajni za-
hod Evrope. Almada jih pričaka v dežju in vetru. Zato so bile 
vetrne elektrarne prva izbira, bogata in zanimiva zgodovina 
Portugalske pa je ostala v ozadju. Program je bil +/- 1 uro na-
tančen, podobno je izgledal pouk. Vendar so bili kljub vsemu 
veselje, radost in smeh tisti, ki so zaznamovali to srečanje. 
Prvi dogovori o vsebini končnih izdelkov, prvi termini in prve 
obveznosti so se zapisali in začeli čakati na realizacijo. In spet 
pomembna učna ura za vse nas – izbira barv in formata bro-
šur stopi v ospredje, vsebina pa malce v ozadje. Trenutki, ko 
spoznaš, da so prioritete stvar odločitve in kulturno pogoje-
ne. No, bomo v Sloveniji malo uravnotežili vse to.

mariBOr (slovenija) – maj 2018
 »Ne gre le za to, kaj lahko pričakujemo od življenja, marveč za 
to, kaj življenje pričakuje od nas.«
In se je zgodilo, drugo LTTA-srečanje. Program, v katerem 

je bilo resno laboratorijsko delo. Šolska vremenska postaja, 
ki jo predstavijo dijaki. Predavanja, na katerih so predavate-
lji govorili angleško. Aktivno odkrivanje mesta Maribora, pri 
katerem je bilo treba s Trga Miloša Zidanška pridi do vrha 
Piramide (in nazaj). In odkrivanje Slovenije – od Maribora pre-
ko Planice in Trente do Ljubljane in nazaj v Maribor. Tempo! 
Zaključimo z delavnicami za učitelje in dijake in s prijazno-
stjo ter darovi našega podeželja. Minilo je – sladko in kratko. 
Ko smo učitelje peljali na Lent in koncert v prijetnem ambi-
entu KGB-ja, so pohvale deževale, vendar vse ni bilo popolno. 
Odmori za kavo so bili (pre)kratki in kav premalo. Naša šola 
pusti občutek superiornosti. Mi imamo vse. 

PiLica (Poljska) – oktober 2018
 »Ena od velikih skrivnosti življenja je, da je zares kaj vredno 
le tisto, kar naredimo za druge.«
Tretje LTTA-srečanje. Šola z manj kot 300 dijaki, ki se raz-

prostira v dveh ločenih stavbah. Okoli šole so športna igrišča, 
jezero, park, sprehajalne poti. Vse deluje urejeno in predvsem 

– umirjeno. Učitelji so v učilnicah, v katere lahko vidiš s ho-
dnika. Vrata v učilnice in tudi notranje stene imajo okna. Nič 
ne uide pogledu ravnateljice, ki deluje prijazno in delovno. 
Najprej si pogledamo Erasmus+ tablo. Lepo predstavljeno in 

predvsem – izjemno število projektov. 
Aktivnosti učenja in poučevanja so organizirane v učilni-

ci za geografijo. Kava, voda, sok, piškoti in sadje so ves čas 
na voljo. Internet ne dela, zato delamo »peš«, vse imamo na 
USB-ključkih, prenos podatkov preko telefona reši veliko te-
žav. Dijaki se trudijo, kolikor jim angleščina dopušča, učite-
lji porabimo veliko časa, da uskladimo svoja pričakovanja ali 
predstave o temi, ki je na dnevnem redu. Velikokrat kaj po-
novimo, utrdimo in spet ponovimo, ampak na koncu se do-
govorimo. Tomek, poljski koordinator, je umirjen in izjemen 
gostitelj. Nič ne prepušča naključju, vse se odvija po progra-
mu in odkrivanje pokrajine okoli Krakova je izjemna dogodi-
vščina. Jura nas nagradi s fosili, z izjemni gradovi in razgledi. 
Živa in Van svoje delo opravita več kot dobro, druženje z vse-
mi drugimi pa poteka sproščeno in prijetno. 

taverNY (Francija) – marec 2019
 »Življenje doživljamo skozi svoje zaznave, obarvano pa je s ti-
stimi barvami, za katere se sami odločimo.«
Četrto LTTA-srečanje. Velik narod, velika država, velike 

skrbi. Ali pa preveč skrbi, kdo bi vedel? Esma, francoska ko-
ordinatorica, ne kaže posebnega interesa za našo temo. Njeni 
pomočniki so malo izgubljeni, ker ni pravih informacij niti na-
vodil. Dijaki so simpatični, starši skrbni in programa, ki na 
papirju obstaja, nihče ne jemlje resno. Mary Ellen (Slovenija) 
rešuje težave z jezikovnimi preprekami. Ramona se jezi, ker 
je francoske ležernosti le preveč, vendar ne pomaga veliko. 
Francozi jasno povedo, da denarja v tem projektu ni dovolj 
za vse, kar bi morali narediti, in oni ne bodo delali »muzike«, 
kot je denarja. Ostali se počutimo malo degradirano, saj ima-
mo vsi enako denarja. Kdo bo dokončal 12 izdelkov, ki naj bi 
bili rezultat projekta? 

aLmada (Portugalska) – maj 2019
»Živiš le enkrat, a če to počneš pravilno, je enkrat dovolj.«
Zadnje srečanje koordinatorjev. Francija manjka. Smo go-

stje šole z več kot 1200 dijaki in učenci. Zaseda 6 enonadstro-
pnih stavb, ki jih obkroža ogromno dreves, grmov in gredic. 
Deluje sveže, kot sprehod v botaničnem vrtu. Učitelji se zbi-
rajo v šolski kantini, ki je namenjena le njim. Ni kabinetov in 

ni parkirišč za učitelje. Ni klime in število računalnikov na 
šoli ne presega števila učiteljev. Vsi hodniki so polni plakatov 
o Erasmus projektih. Težko jih prešteješ, zagotovo pa jih je 
več kot dvajset. Na stopnišču so zastave vseh držav, ki so jih 
v okviru evropskih projektov že obiskali. Pisarna tajnice, ra-
čunovodje in pomočnice ravnatelja je ena velika soba s tremi 
mizami in veliko fascikli. Ravnatelj ima svojo sobo. Dinamičen 
40-letnik, ki govori hitreje, kot lahko moje oči beležijo utrinke.

Vsi naši delovni sestanki se začnejo z odmorom za kavo. 
Včasih kava je, drugič samo nasmeh in klepet. In potem de-
lamo. Za računalniki, ki ne dovolijo spremembe jezika. Torej 
v portugalščini. Naj bo, saj se navadiš po dobri uri. Vsa okna 
so odprta in veter, ki se lovi v kotih učilnice, skrbi za prija-
zno klimo. Ko sta dve uri mimo, Emilia jasno pokaže, da je 
bilo dovolj. Čas je za kosilo. Skromno in ni izbire. Vzemi ali 
pusti. In vzamemo, seveda. Popoldne raziskujemo Almado 
ali Lizbono. Uporabljamo javni prevoz, kar pomeni, da ves 
čas prestopamo s trolejbusa na podzemno, pa na ladje in vla-
ke in spet nazaj. Najbolj nebogljeni smo, ko gremo peš. Ulice 
se dvigujejo in spuščajo, sonce žge in koraki Portugalcev so 
premišljeni. Ko že misliš, da počasneje res ne gre, spoznaš, da 
je tudi to mogoče. Zagotovo si na koncu zaslužimo vsak po-
žirek kave, hladne pijače in vse čudovite razglede. Izogibanje 
stresnim situacijam, hitrosti in delovni vnemi se počasi pre-
liva tudi v naša telesa. Nič hudega, če ne vemo, kje bomo je-
dli. Nekje bo že prosto. Tudi iskanje vhoda v muzej zna biti 
dogodivščina, sploh če je potem muzej samo v portugalščini. 
Iz petnih žil potegnemo vse asociacije na besede, ki se vrtijo 
na napisih, dodamo domišljijo in nastane zgodba. Je prava? 
Je to res pomembno? 

Projekt bomo konec junija 2019 zaključili. Imamo vseh 12 
izdelkov? Ne še, vendar jih bomo imeli. Bilo je pestro, razgi-
bano. Projekt sestoji iz tega, kar iz njega napravimo. Je kot 
življenje. Kratko. Za mnoge ljudi polno problemov, za druge 
polno izzivov. Pomembno je, da vmes tudi praznujemo, da si 
pustimo živeti, da dopuščamo, da smo lahko različni, in se 
trudimo, da bi v ta trenutek vtisnili smisel in iskrivost, ki je 
navdih za jutrišnji dan. 

HVALA, RAMONA, EMILLIA, TOMEK IN ESMA. ŽIVLJENJE S POMO-

ČJO PROJEKTA ERASMUS+ VRAČA, KAR DAJEMO DRUG DRUGEMU. ■■

ERASMUS + PROJEKT
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_/ Irena Dogša, prof.

_* DOGŠA

V OKVIRU ERASMUS+ PROJEKTA POZOR! Z BOLJŠO KOMUNIKA-
CIJO ZMANJŠUJEMO KULTURNE, GENERACIJSKE IN DIGITALNE 
razlike novodobne generacije dijakov v evropski družbi sta 
se prof. Irena Dogša in Lidija Kodrin odpravili v Merano na 
t. i. job shadowing, da bi si ogledali način dela na dvojezični 
šoli: Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie Marie 
Curie v Italiji.

V osrčju Alp leži idilično turistično mesto Merano, v ka-
terem so čudovito zgradbo nekdanjega uglednega hotela pre-
uredili v višjo poklicno šolo za biotehnologijo in turizem 
(Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie Marie Curie). 
Ne, nismo v Avstriji, ampak na Južnem Tirolskem, ki so jo po 

nadaljevanje na naslednji strani

JOB 
shadowing

MERANO, ITALIJA
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jOB shadOWiNG

koncu 2. svetovne vojne priključili Italiji. In tako kot v tej bla-
gi klimi uspevajo hkrati jablane in granatna jabolka ter tako 
palme kot smreke, živijo v sožitju tudi prebivalci, ki so itali-
janskega ali avstrijskega porekla.

Na tej šoli v tej dvojezični pokrajini pouk poteka v nem-
ščini, dijaki pa imajo na urniku enako število ur nemščine in 
italijanščine, tako da obvladajo oba jezika. Vsi se učijo tudi an-
gleščine, hkrati pa imajo pri nekaterih predmetih tudi pouk 
v angleščini, po metodi CLIL (contex and language inegrated le-
arning). Pri geografiji so na tak način obravnavali zanimive in 
pereče teme, ki pestijo prebivalce vsega sveta, npr. delo otrok, 
suženjsko delo, podnebne spremembe, posledice globalizaci-
je – vse v povezavi s posameznimi državami. Če je nekoč ve-
ljalo, da Italijani ne znajo tujih jezikov, je to danes le še mit. 
V turističnem programu morajo dodatno izbrati še en tuji je-
zik: francoščino, španščino ali ruščino. V skladu s tem krasi-
jo vrata učilnic dodatni napisi v ruščini oz. cirilici, dijaki pa 
gredo za teden dni v te države na izmenjave.

Tujih dijakov, npr. otrok priseljencev, ni veliko. Nekateri 
so zaradi visoke stopnje znanja jezika že integrirani v redni 
pouk (pri geografiji naju je eden od dijakov ogovoril v srbščini, bil 
pa je Makedonec!), za vse ostale pa imajo izdelan poseben pro-
gram za uvajanje tujih dijakov v šolo in kulturo. Prvo leto je 
to predvsem učenje nemščine in italijanščine ter angleščine, 
imajo pa tudi predmet o evropski kulturi. Pri nekaterih pred-
metih se občasno že vključujejo v pouk z ostalimi dijaki. Tega 
vključevanja je vsako leto več, pri čemer razvoj vsakega posa-
meznega dijaka budno spremljajo in zanj pripravijo individu-
alni načrt vključevanja v šolo in okolje. Vsak dijak dobi svojega 
mentorja, ki intenzivno sodeluje z ostalimi učitelji. Vsi dijaki 
na šoli obiskujejo tudi predmet o krščanski religiji, pri kate-
rem pa se hkrati seznanjajo tudi z drugimi svetovnimi reli-
gijami. Ta predmet ob soglasju staršev ni obvezen za dijake 
drugih religij, če starši ne želijo, da se njihov otrok v podrob-
nostih seznanja s krščansko vero.

Kot del njihove jezikovne in kulturne šolske politike pote-
ka tudi program daljših izmenjav, npr. 6 do 12 mesecev. Dijaki 
lahko gredo na italijansko šolo v drugi pokrajini ali pa v drugo 
državo, pri čemer prevladujejo evropske. V tem šolskem letu 
je v drugih državah 5 njihovih dijakov. ■■

MERANO, ITALIJA
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_/ Nataša Lešnik Štrafela, prof.,  
aktiv nemščin

_* PUŠNIK

V SREDO, 15. MAJA, JE NA ŠOLI POTEKALA SVEČANA PODELI-
TEV DIPLOM NEMŠKE JEZIKOVNE DIPLOME II. ZELO SMO VESE-
li, da so dijaki ponovno v velikem številu zelo uspešno 
opravili diplomo. Posebej ponosni pa smo na Nino Štumberger 
iz MM2, ki je prejela štipendijo za študij v Nemčiji. Še enkrat 
čestitke vsem prejemnikom diplom in nagrad.

 
 
 » Priprave na DSD-izpit so nam prinesle poglobljeno znanje o 

obravnavanih temah (letos je bil poudarek na migracijah in 
tehnologiji), pisanju esejev, reševanju različnih tipov nalog in bo-
gatejše besedišče, diploma ob opravljenem izpitu pa bo zagotovo 
tudi razlog za zvišanje samozavesti pri javnem izražanju v nem-
škem jeziku. Mnogim še neodločenim dijakom je potrdilo o zna-
nju nemškega jezika prav tako odprlo možnosti za izobraževanje 
v tujini.   
Vsaka nova izkušnja – bodisi izpit iz nemščine ali nekaj popolno-
ma drugačnega – je priložnost, da poglobimo svoje znanje in pri-
dobimo veščine, ki so potrebne za življenje. — NINA DOBAJ, 4. F ■■

DRUGA

Podelitev diplom 
IZPITA DSD II
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_/ Neja preložnik, 2.b

_* PETELIN

V TOREK, 23. 4. 2019, SMO SE YPAC-EKIPA Z NAŠE ŠOLE TER 
GIMNAZIJE IN SREDNJE ŠOLE RUDOLFA MAISTRA KAMNIK ODPRA-
vili v Ljubljano na sprejem pri predsedniku Državnega zbora mag. 
Dejanu Židanu.

Namen našega obiska je bil predstaviti naše postulacije, ki 
smo jih pripravili marca na Mladinskem parlamentu Alpske kon-
vencije v Meranu in se tičejo problematike podnebnih sprememb, 
ekologije, zdravja, participacije mladih v politiki in človekovih 
pravic.

Po uradnem pozdravu smo kar hitro pozabili, da gre za uradni 
sestanek, saj nas je predsednik s svojo sproščenostjo in zgovorno-
stjo presenetil. Da smo se počutili »domače«, je doprineslo tudi to, 
da je mag. Židan na začetku povedal, da je povezan z obema me-
stoma, saj je svoja zgodnja leta preživel v Mariboru, nekaj let pa 
je obiskoval Šolo za živinorejsko veterinarske tehnike v Kamniku.

Našo predstavitev je pozorno poslušal, včasih prekinil, kaj 
dodal in pokritiziral. Kar hitro pa so ga opomnili, da bo poča-
si čas, da zaključimo. Obljubil nam je, da bo naše postulacije po-
sredoval naprej. 

Za konec pa so nas odpeljali na ogled po stavbi Državnega 
zbora RS, pogledali smo si Veliko dvorano, kjer potekajo seje, na-
tančno so nam tudi razložili fresko Zgodovine Slovencev od na-
selitve do danes.

Obisk Ljubljane se je zaključil sladko – z obiskom slaščičar-
ne s pogledom na parlament. V prihodnje upamo, da se bo poka-
zalo, da nas mlade jemljejo resno in da naše delo ni zaman. ■■

LJUBLJANA

PRI 
PREDSEDNIKU 
Državnega zbora
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_/ Natalija R. Črnčec, prof.

_* GOLOB

V ČETRTEK 9. MAJA 2019, OB 10.25 SE JE S SVOJO PRVO SAMO-
STOJNO LIKOVNO RAZSTAVO PREDSTAVILA AGATA CEP. NASLOV 
razstave »Mehki pogledi« nas popelje v Agatin svet, poln meh-
kobe pogleda avtorice, ko poustvarja in ustvarja svet, kot ga 
vidi in doživlja. Na razstavi se je predstavila z izborom likov-
nih del, ki so nastajala v času šolanja na II. gimnaziji Maribor. 
Vsa dela odlikuje občutek za realistično upodabljanje in zave-
zanost k natančnosti in podrobnostim, ki jih Agata oblikuje 
do odličnosti. Posebno pozornost je namenila izboru motivov, 
pri katerih mojstrsko obvladovanje tehnike poveže z mehkim 
občutenjem. Nekatera dela so fantazijska, v nekaterih pa skrb-
no sledi realnemu svetu.

Posebej izstopajoča je serija krajin, naslikanih v različnih 
barvnih razpoloženjih. Agata je serijo zasnovala kot isti po-
gled skozi okno svoje domače sobe, v različnih letnih časih, 
različni svetlobi, vremenu. Postavljene skupaj so študija ča-
sovnih in hkrati razpoloženjskih stanj.

Agatino likovno ustvarjanje smo z navdušenjem spremlja-
li vsa štiri leta in smo veseli, da njeno zadnje šolsko leto za-
ključujemo z njeno prvo samostojno razstavo. Verjamemo, da 
jih bo še veliko! ■■

LIKOVNA RAZSTAVA

AGATA CEP, 
MEHKI POGLEDI
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_/ petra Čeh, prof.

_* PUŠNIK

V SREDO, 15. MAJA, SMO ODPRLI PRVO SAMOSTOJNO RAZSTA-
VO Z NASLOVOM RAZTANČIČEVANJE DIJAKINJE ČETRTEGA LE-
tnika Ajde Podgorelec, ki so jo gostili v mariborski Galeriji 
Media Nox. Dogodek so popestrili dijaki Ana, Kaja, Jure in 
Razvan z glasbenim nastopom, razstavo pa je po nagovoru 
profesorice umetnostne zgodovine Petre Čeh slavnostno od-
prl ravnatelj Ivan Lorenčič. 

Ajda je za svoje oljne slike izbrala zanimiv nosilec, in si-
cer ogledala ter stekla, njen sošolec Lucian Krajnc Krstov pa 
je ob tej priložnosti zapisal: »Ajda Podgorelec, drugogimnazijka, 
prijateljica, umetnica. Ajdo poznam že od prvega letnika. Zdi se 
mi, da so najbolj zanimiv del razstave oči, ki strmijo v nas. Slika je 
naslikana na ogledalo in ob pravi svetlobi je videti, da oči kar leb-
dijo. Celotna razstava je zanimiva – ne le zaradi tehnike in upo-
rabljenega materiala, ampak tudi vsebinsko. Zavedati se namreč 
moramo, da je ta dela ustvarila osemnajstletnica. Ajda nam tako 
s svojim ustvarjanjem želi prikazati različne vrste nepravičnosti 
in nas celo poziva k spremembi družbe.« 

Ajda je najmlajša ustvarjalka s samostojno razstavo 
v Galeriji Media Nox. Prepričala jih je s pronicljivim talen-
tom, tehnično spretnostjo ter s hipnotičnimi podobami vča-
sih zelo surove realnosti, ki jo prežari s kritičnimi premisleki 
o vlogi mladih v družbi, a vendarle najde tudi pot k optimizmu. 

Razstava bo na ogled do 26. 6. 2019. ■■

GALERIJA MEDIA NOX

AJDA 
PODGORELEC, 
Raztančičevanje
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_/ Aktiv fizikov
_* ARHIV AKTIVA

6. 4. 2019 SE JE NA NAŠI ŠOLI ODVIJALO DRŽAVNO TEKMOVANJE 
IZ FIZIKE, KI SE GA JE UDELEŽILO 125 TEKMOVALCEV. 
Organizacija takšnega dogodka zahteva veliko časa in je veli-
ka čast, da je letos to bilo zaupano naši šoli. Naši dijaki so se 
ponovno odrezali odlično, saj so osvojili kar nekaj zlatih in 
srebrnih priznanj.

Zlata priznanja so osvojili Juš Kocutar in Sašo Domadenik, 
ki sta prejela tudi pohvalo, ter Vito Levstik.

Srebrna priznanja pa so osvojili Gregor Boc, Matija 
Likar, Jernej Nezman, Luka Lonec, Mark Kamenšek Šeško, 
David Tobias, Aljaž Simonič, Filip Marhl, Vita Movrin, Miha 
Potočnik, Vid Homšak, Luka Korotaj, Nina Štumberger.

Vsem tekmovalcem čestitamo za uspeh! ■■

DRŽAVNO TEKMOVANJE

FIZIKA
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_/ Jurij Čopi, prof.

_* POBERŽNIK

V SREDO 19.3.2019 JE V NAŠI TELOVADNICI POTEKALO FINALE 
DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ODBOJKI ZA DIJAKINJE. DEKLETA 
so osvojile 2. mesto potem, ko so v polfinalu premagale eki-
po Gimnazije Ljubljana Šiška z rezultatom 2:0. V finalu so po 
izredno izenačeni in borbeni tekmi izgubile z Gimnazijo in 
srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik. Najboljša igralka v do-
mači ekipi je bila Lorena Fijok Lorber. Za ekipo II. gimnazi-
je Maribor so igrale:

Brina Bračko, 4.š, Neja Kramberger, 3.š, Pia Pravdič, 3.š, 
Maja Dretar, 4.c, Pia Bratkovič, 3.š, Pia Mar, 2.š, Lorena Fijok 
Lorber, 1.š, Lina Winkler, 1.š, Ajda Avgustinovič, 1.š.

Čestitamo. ■■

DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI

Dijakinje Druge 
V FINALU



#29

ŠT. 72_mar-apr 19

_/ Jurij Čopi, prof., mentor
_* POBERŽNIK

NA MEDRAZREDNEM TEKMOVANJU MEŠANIH EKIP JE NASTO-
PILO 10 RAZREDNIH EKIP. EKIPE, KI SO BILE SESTAVLJENE IZ 
3 dijakov in 3 dijakinj istega razreda, so se pomerile v 2 pred-
tekmovalnih skupinah. Iz vsake skupine sta se v finale uvrsti-
li prvouvrščeni ekipi. Na finalni turnir, ki je potekal 16.4.2019, 
so se uvrstile ekipe 1.d, 3.b, 3.d in 4.b razreda. V finalu so 
bile vse ekipe zelo izenačene, tekme pa zanimive in negoto-
ve do konca. Največ odbojkarskega znanja je prikazala eki-
pa 3.d razreda.

REZULTATI: 

3.d : 4.b   36:27
3.b : 3.d   33:29
1.d : 3.d   26:30
4.b : 3.b   26:36
3.b : 3.d   25:33
4.b : 1.d   34:30

KONČNI VRSTNI RED: 

1.  3.D

2.  3.B

3.  4.B

4.  1.D

 
Čestitamo! ■■

Odbojka – 
MEŠANE EKIPE

MEDRAZREDNO TEKMOVANJE



#30

ŠT. 72_mar-apr 19

_/ Darij Kotnik, prof., mentor
_* KOTNIK

NAŠI ODBOJKARJI SO NAS V TEM LETU RAZVESELJEVALI Z DOBRO IGRO 
IN ODLIČNIMI REZULTATI.

Že v začetku šolskega leta so fantje že tretjič zapovrstjo osvojili 
naslov državnega prvaka v odbojki na mivki. Pri vseh treh naslovih 
je imel pomembno vlogo Rok Možič- 3.Š.

Tudi v dvoranski odbojki so naši fantje osvojili prvo mesto na 
medobčinskem prvenstvu Maribora in na četrt finalni stopnji tek-
movanja. 

Polfinalni turnir je bil 14. marca v naši domači športni dvorani. Na 
tem turnirju sta zraven naše šole sodelovali še III. gimnazija Maribor 
in ŠC Celje- smer gostinstvo - turizem. V odločilni tekmi nismo prika-
zali dobre igre, zato smo zasedli drugo mesto. Šepala je predvsem or-
ganizacija napada. Kljub temu smo se uvrstili na finalni turnir.

Le-ta je bil 9. aprila v Ljubljani. Organizacija je bila v rokah 
Gimnazije Bežigrad. Tukaj so sodelovale štiri najboljše ekipe, po dve 
z vzhoda in dve iz zahodnega dela Slovenije.

V Ljubljano smo se odpravili z velikim avtobusom, saj je ekipo 
spremljalo še 30 dobro organiziranih navijačev. Prvo tekmo smo od-
igrali proti domačinom. Po dobri igri smo zmagali z 2:0 in čakali še 
nasprotnika v finalni tekmi za prvaka. V drugi tekmi je Gimnazija 
Šiška premagala SŠGT iz Celja. V tekmi za 3. mesto so slavili Celjani.

Finalna tekma je bila ves čas kvalitetna, borbena in zelo napeta. 
Odlično vzdušje je ustvarila glasna množica naših navijačev. Hvala, bili 
ste čudoviti! Tudi naši odbojkarji so se dobro borili, a na koncu tre-
tjega seta smo morali priznati premoč vrstnikov iz Gimnazije Šiška.

Končno 2. mesto v državi je odličen uspeh. Nismo bili zelo razo-
čarani, saj so se vsi člani ekipe maksimalno borili. Zaradi naših navi-
jačev je bilo vzdušje enkratno.

Zelo mi je bilo všeč, da so fantje v ekipi dobro prijateljsko poveza-
ni in da je bilo ves čas čutiti pozitivno energijo. To so ohranjali, tudi 
ko nam ni šlo vse po načrtih. To kaže na so fantje na pravi poti kot 
športniki in kot osebnosti.

Vseeno pa moram izpostaviti kapetana in gonilno silo te ekipe, 
Roka Možiča. Je velik up slovenske odbojke in pravi vodja naše eki-
pe. Čestitke vsem!

Člani letošnje šolske odbojkarske ekipe so: Rok Možič, 3.Š, Tin 
Krajnčič, 3.B, Luka Rinc-Črnko, 4.Š, Timotej Gabrijan, 3.D, Jure 
Jovanovič, 4.A, Bor Kumperščak, 2.B, Urban Kolman, 4.D, Aljaž 
Poberžnik, 2.C, Gal Kumperščak, 4.D, Lev Špička , 1.Š, Jakob Košir, 
3.B. ■■

DIJAKI 2018/19

ODBOJKA
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_/ Ana Kac
_* PUŠNIK

V SREDO, 20. 3. 2019, SO SE V LJUBLJANI KOŠARKARJI II. GIM-
NAZIJE NAJPREJ POMERILI S KOŠARKARJI GIMNAZIJE ŠENTVID. 
Kljub borbenosti so igro izgubili in se uvrstili v boj za 3. me-
sto. Tam so se nato pomerili s košarkarji Srednje upravno 
administrativne šole Ljubljana. Igralce so med tekmo bučno 
podpirali navijači na tribunah. Igro so izgubili in se uvrstili 
na 4. mesto, Gašper Šerbinek pa se je uvrstil med 5 najbolj-
ših igralcev turnirja.

Čestitke ekipi in prof. Vehovarju! ■■

Košarkarji Druge 
V FINALU

LJUBLJANA
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_/ Dejan Korotaj, prof.

_* KOROTAJ

KONEC MARCA JE V VELENJU POTEKALO ŠOLSKO DRŽAVNO PR-
VENSTVO V JUDU. TUDI LETOS SMO IMELI MOČNO EKIPO KOT ŽE 
nekaj let zapored. 

Naj navedem nekaj zanimivih podatkov o naših tekmoval-
cih. Anej Dukarič (4. š, 73 kg) se je po poškodbi kolena vrnil na 
tekmovališča in se letos poslovil z zmago na šolskem prven-
stvu. Tudi Tajda Senekovič (3. š, 63 kg) je imela letos poškodbo 
kolena, zato je neobremenjena šla na tekmovanje, saj nismo 
vedeli, kako dobra je njena pripravljenost. Tako je že drugič 
zmagala na šolskem tekmovanju. Luka Tropan (2. š, 66 kg) je 
letos pokazal velik napredek in presenetljivo, a vsekakor za-
služeno osvojil tretje mesto. Največ smo letos pričakovali od 
Staša Kokotoviča (3. š, 66 kg), ki je v vlogi favorita prišel na 
tekmovanje, a žal v finalu izgubil in tako osvojil drugo mesto. 
Fantje so osvojili 2. mesto v ekipni razvrstitvi. ■■

VELENJE

Rei, ippon, 
ZMAGA!
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_/ Jurij Čopi, prof.

_* ČOPI

V MEDVODAH JE V SREDO, 10. 4. 2019, POTEKALO EKIPNO DR-
ŽAVNO PRVENSTVO V BADMINTONU. EKIPA II. GIMNAZIJE 
Maribor je postala državna prvakinja. V predtekmovanju je 
premagala ekipo iz Lendave, v polfinalu pa je bila boljša od vr-
stnikov z Gimnazije Šiška. Po izenačenem in ogorčenem boju 
za vsako točko so naše dijakinje in dijaki v finalu premagali še 
ekipo Gimnazije Šentvid s 3 : 2. Ekipo, ki se je izkazala z izje-
mno borbenostjo in nepopustljivostjo, so sestavljali:

DOMEN LONZARIČ, 4. b
VERONIKA EKART, 3. 
KLEMEN LESNIČAR, 3. c
ZALA ŽURAN, 2. š
NEŽA FRANK, 2. š
 
Čestitamo! ■■

MEDVODE

Badmintonska 
ekipa – 
DRŽAVNI PRVAKI
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_/ Dejan Korotaj, prof.

_* KOROTAJ

V SREDO, 15. 5. 2019, JE V HLADNEM IN DEŽEVNEM VREMENU 
POTEKALO POSAMIČNO DRŽAVNO PRVENSTVO V ATLETIKI. NA 
tekmovanju so se izkazali tudi naši dijaki in dijakinje.

Že četrto leto zapored je v suvanju krogle zmagala Tjaša 
Križan (3. š). Tretje mesto je v teku na 100 m osvojila Ajda 
Kaučič (1. š) in štafeta dijakinj (Maša Dvoršak, Monika Črček, 
Liza Kšela in Ajda Kaučič) ter dijakov (Valentin Kocbek Bratina, 
Nik Šuštar, Gregor Mencigar in Zoran Gavrić).

Tudi ostali so tekmovali zelo dobro in se uvrstili med naj-
boljših 10 v svoji disciplini (Monika Črček, Liza Kšela, Gašper 
Drev, Gregor Mencigar, Vanesa Lobenwein, Maša Dvoršak).

Vsem tekmovalcem iskrene čestitke. ■■

DRŽAVNO TEKMOVANJE

ATLETIKA
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