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_/ mag. Polona Vehovar, prof. 

koordinatorica programa MM

_* VEHOVAR

PONOSNI SMO NA NAŠE DIJAKE PROGRAMA MEDNARODNE MATU-
RE, SAJ JE ŠOLANJE ZAKLJUČILA ŠE ENA USPEŠNA GENERACIJA :)

Maturo je uspešno opravilo vseh 31 dijakov.
Povprečje razreda je 37,23 točk.
Pohvalimo se lahko s 15-imi zlatimi maturanti (Nikita 

Arslanovski, Zala Arzenšek, Maša Bedrač, Ana Brajić, Tanja 
Holc, Vid Homšak, Vid Milaković, Maša Predin, Sašo Nikič, 
Majna Resinović, Nina Štumberger, Zala Šeško, Ilija Trajković, 
Anamarija Uršič, Urban Vernik).

MAŠA PREDIN in ZALA ŠEŠKO sta dosegli vseh 45 točk, kar tri-
je dijaki (Tanja Holc, Vid Homšak in Nina Štumberger) so dose-
gli 44 točk.

Veselimo se svečane podelitve diplom in ponovnega sni-
denja v septembru! 

REZULTATI

MEDNARODNA 
MATURA 2019
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_/ Mateja Krumpak, prof. 

pomočnica ravnatelja

_* RUDL

V ŠOLSKEM LETU 2018/19 JE BILO PODELJENIH 547 KLJUČEV II. 
GIMNAZIJE MARIBOR, OD TEGA 277 BRONASTIH, 189 SREBRNIH, 
17 ZLATIH KLJUČEV, 47 PRIZNANJ ODLIČNOSTI IN 12 ZLATIH 
KLJUČEV ODLIČNOSTI TER 5 KRISTALNIH ŠPORTNIH KLJUČEV.

nadaljevanje na naslednji strani

II. GIMNAZIJA MARIBOR

NAGRADE 
Druge
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NAGRADE DRuGE

DOBITNIKI ZLATIH KLJuČEV SO BILI:
AGATA CEP (4. a) – za izjemne dosežke na umetniškem področju
LUKA GAŠPARIČ (4. a) – za izjemne raziskovalne dosežke in dosežke na tekmovanjih iz znanja
ANJA KORES (4. a) – za izjemne raziskovalne dosežke in dosežke na tekmovanjih iz znanja
MILA KOTNIK (4. a) – za izjemne dosežke na umetniškem področju
RAZVAN CEBOTAREAN (4. c) – za izjemne dosežke na umetniškem področju
NEJC KOGLER (4. d) – za izjemno požrtvovalno delo v tehnični ekipi EST

AJDA PODGORELEC (4. e) – za izjemne dosežke na umetniškem področju
SAŠO DOMADENIK (4. f) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja
TJAŠA LORBEK (4. f) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja
LARA RUBIN (4. f) – za izjemne raziskovalne dosežke in dosežke na tekmovanjih iz znanja
ALJAŽ SIMONIČ (4. f) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja
VAN DEČKO (MM2) – za izjemne raziskovalne dosežke in dosežke na področju digitalne fotografije
SAŠO NIKIĆ (MM2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja
MAŠA PREDIN (MM2) – za izjemne raziskovalne dosežke in dosežke na tekmovanjih iz znanja
ENEJA SAJKO (MM2) – za izjemne dosežke na umetniškem področju in tekmovanjih iz znanja
NINA ŠTUMBERGER (MM2) - za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja
ANAMARIJA URŠIČ (MM2) - za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja

ZLATI KLJuČ ODLIČNOSTI SO PREJELI:
 NINA DOBAJ (4. f), SAŠO DOMADENIK (4. f), NIKITA ARSLANOVSKI (MM2), ANA BRAJIĆ (MM2), TANJA HOLC 

(MM2), VID HOMŠAK (MM2), JULIJA LUKOVNJAK (MM2), VID MILAKOVIČ (MM2), MAŠA PREDIN (MM2), ZALA 

ŠEŠKO (MM2), NINA ŠTUMBERGER (MM2), URBAN VERNIK (MM2).

KRISTALNI ŠPORTNI KLJuČ SO PREJELE: 
URŠKA REPUŠIČ (4. f), BRINA BRAČKO (4. š), ANJA GAL (4. š), ALJA JERALA (4. š) IN NIKA TOMŠIČ (4. š).

PREGLED PRIZNANJ:

LETNIKI
BRONASTI 

KLJUČI
SREBRNI 
KLJUČI

ZLATI 
KLJUČI

PRIZNANJA 
ODLIČNO-

STI

ZLATI 
KLJUČ 

ODLIČNO-
STI

KRISTALNI 
ŠPORTNI 

KLJUČ

1. 81 33 - - - -

2. 70 46 - - - -

3. 63 70 - - - -

4. 63 40 17 47 12 5

SKUPAJ 277 189 17 47 12 5

PRIZNANJE ODLIČNOSTI SO PREJELI:
AGATA CEP (4. a), ANJA KORES (4. a), ANA LEDINEK (4. a), NIKA MERKUŠ (4. a), NIKA 

PEČOVNIK (4. a), LUKA ŽELEZNIK (4. a), MOJCA ČEH (4. b), TINA KOSI (4. b), EVA LAZNIK 

(4. b), FILIP MARHL (4. b), VID PIRIH (4. b), JAKOB VIDMAR (4. b), KATARINA AUER (4. c), 

KATARINA SIMONIČ (4. c), DAVID TOBIAS (4. c), URBAN KOLMAN (4. d), JAN KUHTA (4. d), 

NINA BRATUŠEK (4. e), BINA ČIČ (4. e), DANA KOCIJANČIČ (4. e), SARA KOCMUT (4. e), TONI 

KVAR (4. e), DORA MALIŠ (4. e), NIKA BIŠKUP (4. f), EMA LANIŠNIK (4. f), TJAŠA LORBEK (4. 
f), LARA RUBIN (4. f), JONA ŠALABALIJA (4. f), ELA VIHER (4. f), BRINA BRAČKO (4. š), NICK 

CMAGER (4. š), MARUŠA SERNC (4. š), ZALA ARZENŠEK (MM2), MAŠA BEDRAČ (MM2), ISIDORA 

GOČMANAC (MM2), AMNA HADŽIĆ (MM2), TEODOR ILIČIN (MM2), KRIŠTOF KRIŽANEC (MM2), 

VUK MARTINOVIĆ (MM2), SAŠO NIKIĆ (MM2), ALEKSANDRA PAJOVIĆ (MM2), MAJNA RESINOVIČ 

(MM2), ENEJA SAJKO (MM2), LUCIJA ŠMID (MM2), PATRIK TORHAČ (MM2), ILIJA TRAJKOVIĆ 

(MM2), ANAMARIJA URŠIČ (MM2).

II. GIMNAZIJA MARIBOR
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_/ Karmen Kaučič, prof.

_* BARBERIC, REK

OD TORKA, 25. 6., DO VKLJUČNO SOBOTE, 29. 6., SMO NA ŠOLI ŽE 
SEDMO LETO ZAPORED IZPELJALI POČITNICE NA DRUGI (PND). 
Letošnjih delavnic se je udeležilo 123 otrok, starih od 8 do 14 
let. Najmlajši počitnikarji, letos jih je bilo kar 29, so obisko-
vali program Male šole počitnic. Večina jih je končala 4. ali 5. 
razred, nekaj jih je bilo še mlajših. Osnovnošolci višjih razre-
dov (6.–9. razred) so se glede na svoj interes oz. željo vpisa-
li v razpisane delavnice. Letos smo poleg Male šole izvedli še 
angleščino, biologijo, fiziko, gledališko delavnico (muzikal), 

nadaljevanje na naslednji strani

PND

POČITNICE 
NA DRUGI
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nadaljevanje iz prejšnje strani

POČITNICE NA DRuGI

informatiko, kemijo in likovno delavnico. Osnovnošolci od 
blizu in daleč (tudi OŠ Beltinci, Kapela, Makole, Vuzenica, Žalec, 
Poljčane, Velika Nedelja, Slovenska Bistrica, Ponikva) 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 za-
bavali še v telovadnici ob raznih športih ali v razredu ob igra-
nju družabnih iger.

To pa še ni vse. V četrtek, 27. 6., so počitnikarji skupaj 
s profesorji mentorji odšli v Olimje v t. i. Family welness 
Termalijo na kopanje, naslednji dan, 28. 6., pa še na popol-
danski izlet v Ljubljano, in sicer v trampolin park WOOP. Po 

vrnitvi na II. gimnazijo smo se okrepčali z večerjo, nato je sle-
dil še program v amfiteatru, kjer so otroci sodelovali v šovu 
Druga ima talent. Takoj zatem so plesali v disku, pojedli tor-
to presenečenja in nazdravili z otroškim šampanjcem. V zgo-
dnjih jutranjih urah so otroci v svojih spalnih vrečah le nehali 
klepetati in za nekaj ur zatisnili oči. Prav ste prebrali, poči-
tnikarji so letos že drugič tudi prespali na šoli! Dežurni uči-
telji mentorji pa ne.

Zjutraj v soboto je otroke čakalo še zadnje dejanje PND, 
tj. prikaz dela po delavnicah in podelitev diplom vsem sode-
lujočim. Te sta mentorjem in sodelujočim otrokom izročila 
vodja PND Saša Mikić in ravnatelj Ivan Lorenčič. Na končni 

predstavitvi v šolskem amfiteatru se je tako zbrala velika 
množica ponosnih staršev in sorodnikov, podpornikov na-
šega projekta PND. Čutiti je bilo prav posebno energijo, ki je 
vse soustvarjalce, sodelujoče na PND, navdihnila in spodbudi-
la z željo in optimizmom, da se naslednje šolsko leto ponov-
no srečamo na PND.

Na tem mestu gre vsekakor zahvala našim donatorjem in 
sponzorjem, predvsem podjetju Energetika Maribor, ki je ge-
neralni pokrovitelj Počitnic na Drugi, in II. gimnaziji Maribor, 
saj so se lahko Počitnic na Drugi udeležili vsi otroci, ki so si 
tega želeli.

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

POČITNICE NA DRUGI



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

http://aquasystems.si/sl-si/ AquaSystems ˃ Prva

Kakovost je proces.  
Proces so ljudje.

PREBERI VE^

www.aquasystems.si

O NAS TNI LOKALNO CENTRALNA ^ISTILNA NAPRAVA TE^EM ZDRAVO INFO SREDIŠ^E
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_/ Viljem Babič, prof.

_* BARBERIC

DRUG’ ORKESTER IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR II. GIMNAZIJE 
MARIBOR STA LETOS ZDRUŽILA SVOJE GLASBENE MOČI IN NA-
stopila v torek, 25. junija 2019, na Art kampu.

Dogodek, poln mladostne energije in predanosti dijakov 
do glasbe, nas je popeljal od Beatlov do Robbieja Williamsa 
pa tja do zimzelene slovenske popevke. Druga zabava je v me-
stni park privabila veliko množico obiskovalcev in naših zve-
stih poslušalcev.

ART LENT

DRUGA 
NA ART LENTU
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_/ Maja Savorgnani, prof.

_* RUDL

PONEDELJEK, 24. JUNIJ, NI BIL SAMO ZADNJI DAN POUKA V LE-
TOŠNJEM ŠOLSKEM LETU, AMPAK TUDI PRILOŽNOST, DA SE NE-
koliko zamislimo, kaj pravzaprav praznujemo naslednjega dne. 
Ob tem sem se spomnila na enega izmed esejev mehiškega no-
belovca Octavia Paza, v katerem opisuje potrebo Mehičanov 
po tem, da kar naprej nekaj praznujejo (tudi na primer smrt), 
ker menda le tako lahko prenašajo svojo (pogosto bedno) ek-
sistenco. Slovencem nam gre očitno precej bolje – praznike 
večinoma cenimo samo zato, da lahko en dan (ali celo več!) 
ostanemo doma, sicer pa nam je zanje bolj malo mar (če ne 
gre ravno za božič, ki postreže z odličnim izgovorom za prekomer-
no konzumacijo vsega užitnega in zapravljanje v bližnjem naku-
povalnem centru). 

K temu, da bi vsaj za en dan oz. eno tristopetinšestde-
setino leta za hip pomislili še na kaj drugega kot na lastne 
egoistične vzgibe, nas je nagovorila simpatična drugogimna-
zijska obeležitev dneva državnosti in nas opomnila na eno iz-
med pomembnejših zgodovinskih prelomnic, ko je Slovenija 
postala samostojna država. Scenarij zanjo je pod budnim 
očesom mentorja Draga Megliča zasnovala dijakinja Hana 
Oštir, glasbene točke pevskega zbora, solistk Žive Kolar in 
Ane Grdadolnik ter Drug' orkestra pa je spretno povezova-
la Asja Majhen. Prijetno druženje smo zaokrožili s popeva-
njem zimzelenega Dneva ljubezni in si zaželeli lepih počitnic, 
napolnjenih s prav takšnimi dnevi. Več kot primeren zaklju-
ček enega dela šolskega leta in hkrati uvod v njegov drugi – 
še prijetnejši del.

ZADNJI DAN POUKA

OBELEŽITEV 
DNEVA 
DRŽAVNOSTI



#10

ŠT. 73_maj-jun 19

 ■■

_/ Matjaž Vehovar, prof. 

vodja projekta

_* POROPAT 

DELOVNA MRZLICA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA NAS NI USTAVI-
LA. MOGOČE CELO VEČ. POSKUŠALI SMO POZABITI NANJO IN 12. 
junija organizirali še šesti SOLY – specialno olimpijado za 
otroke z OŠ Gustava Šiliha. Kljub mrzlici smo se prestavi-
li v vročo Afriko skupaj z glavnim junakom iz pravljice. Juri 
Muri in njegove dogodivščine so povezale več kot 100 otrok 
in dijakov. Skupaj so preživeli dan in v brezpogojnem druže-
nju našli drug drugega. 

SOLY je priložnost za pristen odnos, dan, poln čustev, na-
vezanosti in socialnega čuta, ki ga v hrepenenju po znanju 
pozabljamo. Projektov na šoli je veliko, a takšnih z družbe-
no-humanitarno noto vedno premalo. Dijaki so se ponovno 
izkazali. Mogoče so spoznali, da je potrtost med šolskim le-
tom odveč, da učenje ni vse in da se najbolje (po)čuti ob pre-
prostih stvareh. Bodisi ob poskokih s ponjavo, s spuščanjem 
po toboganu ali ob stisku roke otrok, ki vedno radi prihaja-
jo. Z roko v roki so preizkušali aktivnosti. Prejemali in daja-
li. Drug drugemu. Tudi otroci lahko našim dijakom ponudijo 
veliko. In to brez pomislekov, zamer in pretvarjanja. Brez kal-
kulacij. Čisto druženje v zadovoljstvo vseh. Tako se je tudi 
končalo. Otroci so Jurija končno očistili, da je bil čist kot sol-
za. Tako kot druženje z njimi.

JURI MURI 
je čist kot solza

SPECIALNA OLIMPIJADA SOLY
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_/  
_* GSB 

IZKUŠENI FILMSKI USTVARJALKI NIKA ŠOŠTARIČ IN JULIJA 
LUKOVNJAK STA ZA FILMA MAČJA KARMA IN 13/4 PREJELI 2 
nagradi na Festivalu ljubiteljskega igranega filma v Tržiču: 
http://www.kamp-avantura.si/projekti-2/filmski-festival-flif-2/#ljubitelji

Julija Lukovnjak je prejela nagrado za najboljšo igro v obeh 
filmih, Nika Šoštariča nagrado za najboljšo režijo filma 13/4.

Takole je njuni nagradi utemeljila režiserka Urška Menart:
Nagrado za najboljšo igralko prejme JULIJA LUKOVNJAK za 

filma 13/4 in Mačja karma. Mlada igralka v obeh filmih delu-
je prepričljivo in naravno, hkrati pa dokazuje, da se je pripra-
vljena spopasti z različnimi žanri ter da se zaveda, da je tudi 
h komediji potrebno pristopiti s smrtno resnostjo.

Nagrado za najboljšo režijo prejme NIKA ŠOŠTARIČ, režiser-
ka filma 13/4. S suvereno uporabo raznolikih pristopov (mon-
tažna sekvenca, flashback, gag, vzporedna montaža) se ji uspe 
poigrati s suspenzom, gledalčevo percepcijo in pričakovanji, 
hkrati pa poskrbeti za to, da vsi elementi filma (igra, kadrira-
nje, montaža, zvok) delujejo v sozvočju in prispevajo h konč-
nemu učinku.

Čestitke obema!
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TRŽIČ

NOVI FILMSKI 
NAGRADI »STARIH« 
FILMARK

http://www.kamp-avantura.si/projekti-2/filmski-festival-flif-2/#ljubitelji
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_/ Mojca Seljak,  

učiteljica kitajščine

_*  

V PETEK, 7. 6. 2019, OB 15. URI STA V GLEDALIŠČU KOPER POTE-
KALA 6. DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU KITAJŠČINE ZA DI-
jake slovenskih srednjih šol in kvalifikacije za 12. tekmovanje 
Chinese Bridge v znanju kitajskega jezika za dijake tujih sre-
dnjih šol. Letošnjega tekmovanja se je udeležilo 13 dijakov 
iz štirih Konfucijevih učilnic v Sloveniji (Konfucijeva učilnica 
Maribor, Ljubljana, Koper in Kranj). Dijaki so se pomerili v zna-
nju kitajskega jezika in kulture ter se predstavili s svojimi ki-
tajskimi talenti. Tekmovanje je bilo razdeljeno na tri dele, pri 
čemer je prvi del obsegal enominutni govor v kitajščini na 
temo »Jaz in kitajski jezik/Jaz in Kitajska« in odgovarjanje na 
vprašanja strokovne žirije, v drugem delu so tekmovalci pred-
stavili svoje talente in v tretjem delu odgovarjali na vpraša-
nja, povezana s Kitajsko in z njeno kulturo. Tekmovalci iz 
Konfucijeve učilnice Maribor so se na tekmovanju predstavi-
li z naslednjimi kitajskimi talenti: Lili Li Dobnik je zapela ki-
tajsko pesem, Vanesa Sagadin je na violino zaigrala kitajsko 
skladbo, Lana Lesnika je zaplesala kitajski hanfu ples, Aljaž 
Marinič pa je na kitaro zaigral kitajsko pesem in zraven za-
pel. Vsi tekmovalci so se odlično odrezali, dosegli pa so na-
slednje rezultate: Lili Li Dobnik 2. mesto, Vanesa Sagadin 3., 
Aljaž Marinič 4. in Lana Lesnika 6. mesto.

Tekmovanja so se udeležili  tudi predstavniki 
Veleposlaništva Ljudske republike Kitajske v Sloveniji ter vod-
stvo in predstavniki Konfucijevega inštituta na Ekonomski fa-
kulteti Univerze v Ljubljani.

GLEDALIŠČE KOPER

Državno 
tekmovanje 
IZ KITAJŠČINE
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_/ Anja Sovič, prof.

_* PETELIN

18. 6. 2019 SE JE 15 DIJAKOV Z MENTORICO ANJO SOVIČ IN SPRE-
MLJEVALKO IRENO KRAJNC ODPRAVILO NA MEDNARODNO TEK-
movanje iz znanja v Peking. Na njem je sodelovalo preko 4000 
tekmovalcev iz 40 različnih držav, med njimi največ iz zaseb-
nih azijskih šol. Tekmovalci so bili razdeljeni v dve starostni 
skupini. Naši dijaki so pripadali starejši skupini tekmovalcev 
oz. seniorjem. Tekmovanje teh je potekalo od 21. 6. do 26. 6. 
Naši dijaki so dosegli zavidljive uvrstitve: 62 srebrnih medalj, 
71 zlatih in pokal za 20. najboljšo debatno skupino ter 4. naj-
boljšo evropsko skupino. Hkrati pa so bile vse skupine spreje-
te na TOC (tournament of champions), ki bo naslednje leto na 
Yaleu. Najboljša mesta smo dosegli na naslednjih področjih:

ff TEAM CHALLENGE:
76. mesto: Blaž Režonja, Maja Farazin, Manja Semenič
41. mesto:  Daša Bejat Krajnc, Tjaša Drevenšek, Leon 

Rupreht
ff DEBATE CHAMPIONS:

102. mesto:  Luka Verhovnik; 53. mesto: Benjamin 
Gorinšek; 33. mesto: Blaž Režonja

ff TEAM DEBATE:
67. mesto: Blaž Režonja, Manja Semenič, Maja Farazin
20. mesto:  Luka Verhovnik, Benjamin Gorišek, Matej 

Petelin
ff TEAM WRITING:

64. mesto:  Benjamin Gorišek, Matej Petelin, Luka 
Verhovnik

44. mesto:  Daša Bejat Krajnc, Tjaša Drevenšek, Leon 
Rupreht

ff WRITING:
60. mesto: Helena Godina; 27. mesto: Luka Verhovnik

ff SPECIAL AREAS (zgodovina, literatura, naravoslovne znano-
sti, umetnost)
Naši dijaki so se odlično izkazali na področjih zgodovine, nara-

voslovnih znanosti in literature. Vsi dijaki so po posameznih po-
dročjih prejeli zlate in srebrne medalje. Tjaša Drevenšek pa je na 
vseh področjih prejela zlato medaljo in tako v skupnem seštevku 
točk postala tudi najboljša tekmovalka naše šole.

Po tekmovanju je sledilo geografsko-zgodovinsko spozna-
vanje Kitajske, ki nas je poneslo na kitajski zid, v Prepovedano 
mesto, tovarno svile ter v različne kulinarične izkušnje.

WSC, PEKING

Mednarodno  
TEKMOVANJE 
IZ ZNANJA
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_/ 

_* RIHTAR

IZMED 64 DIJAKOV, KI SO SE UDELEŽILI LETOŠNJEGA ŠOLSKE-
GA TEKMOVANJA IZ BIOLOGIJE, SE JIH JE NA DRŽAVNO TEKMO-
vanje uvrstilo kar šestnajst. Izmed prvih in drugih letnikov, 
ki so tekmovali iz poznavanja virusov in bakterij, so se na dr-
žavno tekmovanje uvrstili: Elias Bračko, 2. c, Mark Kamenšek 
Šeško, 2. c, Jaša Kereži, 1. d, Nika Kovačič Petek, 1. d, Mojca 
Krajšek, 2. b, Rok Lobnik, 2. c, Hana Oštir, 2.f, Jana Radaković, 
1. e, Eva Rošker Breg, 2. d, Luka Šalkovič, 2. b. Uvrščeni iz tre-
tjih in četrtih letnikov, ki so morali obvladati celotno srednje-
šolsko biologijo, pa so: Maj Blagajac, 4. b, Ana Ledinek, 4. a, 
Mia Dorman, MM1, Anja Kores, 4. a, Aljaž Simonič, 4. f, in 
Maša Predin, MM2. 

Tekmovanje 
iz znanja 
BIOLOGIJE

PROTEUSOVA NAGRADA
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nadaljevanje iz prejšnje strani

TEKmOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE

nadaljevanje na naslednji strani

Dobitniki priznanj letošnjega državnega tekmovanja, ki je 
potekalo 23. 3. 2019 v Mariboru, na Fakulteti za naravoslov-
je in matematiko:

1. IN 2. LETNIKI
ff Dobitniki zlatih priznanj (3): Rok Lobnik (2. c) , Jaša Kereži 

(1. d), Mark Kamenšek Šeško (2. c), 
ff Dobitniki srebrnih priznanj (5): Jana Radakovič (1. c), Luka 

Šalković (2. b), Hana Oštir (2. f), Elias Bračko (2. c), Mojca 
Krajšek (2. b).

3. IN 4. LETNIKI 
ff Dobitniki zlatih priznanj (3): Aljaž Simonič, 4. f (prvo me-

sto), Maša Predin (MM2), Mia Dorman (MM1).
ff Dobitiniki srebrnih priznanj (1): Ana Ledinek (4. a).

 
Aljaž Simonič in Maša Predin sta se uvrstila v izbor za bi-

ološko olimpijado, po končanem izboru se bo Aljaž Simonič 
udeležil 30. Mednarodne biološke olimpijade, ki bo poteka-
la od 14. do 21. julija 2019 v mestu Szeged na Madžarskem.

Držimo pesti!

POTEK IZBORA ZA OLImPIJADO: » 16. maja 2019 je na Biotehniški fakulteti v Ljubljani potekal izbor za letošnjo slovensko ekipo 
za Mednarodno biološko olimpijado (IBO). Nanj je bilo povabljenih 12 na državnem tekmova-

nju najboljših dijakov tretjih in četrtih letnikov. Z naše šole sva bila vabljena dva, Aljaž Simonič (4. 
f) in Maša Predin (MM2). Maša Predin se izbora zaradi poteka izpitov mednarodne mature žal ni 
mogla udeležiti, sam pa sem na tekmovanju, sestavljenem iz 25 teoretičnih nalog iz olimpijad prej-
šnjih dveh let, mikroskopiranja, razvrščanja organizmov in sekcije škampa, dosegel prvo mesto in se 
skupaj s tremi drugimi dijaki uvrstil na 30. Mednarodno biološko olimpijado.— ALJAŽ SIMONIČ, 4. F

mNENJE DIJAKA, KI SE REDNO uDELEŽuJE TEKmOVANJA IZ BIOLOGIJE:» Tema letošnjega Proteusovega tekmovanja so bili virusi in bakterije, tudi v povezavi z različnimi 
infekcijskimi boleznimi. Naučili smo se veliko novega o zgradbi in delovanju virusov in bakterij 

ter o njihovem pomenu za človeka in celoten ekosistem. Prav tako smo izvedeli marsikaj zanimivega 
o raznih nalezljivih boleznih, kako jih prepoznamo in kakšni so njihovi simptomi ter kako jih zdra-
vimo oz. preprečujemo. Veliko je bilo poudarka tudi na pomenu cepljenja za zdravje ljudi. Spoznali 
smo celo mnenja nasprotnikov cepljenja ter jih opredelili in na koncu prišli do zaključka, da to še 
zmeraj prinaša veliko več prednosti kot slabosti. Sam sem se tekmovanja letos udeležil že drugič. To 
pa zato, ker me biologija kot predmet zanima in nameravam na tem področju tudi nadaljevati svoje 
izobraževanje. Na pripravah in na splošno na tekmovanju dobimo dobro podlago tudi za maturo. V 
prvem in drugem letniku se tema sicer ne navezuje direktno na učno snov, kar pa se mi ne zdi slabo, 
tako namreč spoznavamo tudi širši svet biologije, ki je lahko marsikomu tudi precej zanimivejši kot 
predpisana snov v učnem načrtu.— ROK LOBNIK, 2. C

PROTEUSOVA NAGRADA
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_/ David Gajser, prof.

_*  GAJSER

ŽE ŠESTIČ ZAPORED SMO SE OB KONCU ŠOLSKEGA LETA, NA-
TANČNEJE OD 24. DO 29. JUNIJA, UDELEŽILI MEDNARODNEGA 
tekmovanja Mathematical Grammar School Cup, ki ga orga-
nizira Matematična gimnazija v Beogradu. Tekmovanje pote-
ka že sedmo leto, naša šola pa se mu je pridružila leto kasneje. 
Dijaki so se s sovrstniki iz 13 držav (Belorusija, Bolgarija, Bosna 
in Hercegovina, Črna gora, Grčija, Hrvaška, Makedonija, Nemčija, 
Romunija, Rusija, Slovenija, Srbija in Velika Britanija) pomeri-
li v znanju matematike, fizike in programiranja. Našo šolo in 
s tem Slovenijo so zastopali Juš Kocutar, 1. a, Matija Likar, 1. 
a, Martin Zadravec, 1. b, in Matjaž Župec, 1. b. Tekmovanja 
so potekala v treh zaporednih dneh v dopoldanskem času, 
v popoldanskih uricah pa je bil čas za oglede. Trdnjavo 
Kalemegdan in Ado Ciganlijo smo obiskali v lastni režiji, or-
ganizatorji pa so nam pripravili ogled muzeja o Nikoli Tesli 
in ogled Beograda. V četrtek zvečer je v razpravni dvorani 
parlamenta Republike Srbije potekala svečana podelitev pri-
znanj in medalj. Naši dijaki so bili zelo uspešni. Juš Kocutar 
je prejel srebrni medalji iz matematike in fizike, Matija Likar 
srebro medaljo iz fizike in bronasto iz matematike, Martin 
Zadravec pa je prejel bronasti medalji iz matematike in fizike. 
Zadnji dan smo se v sklopu organizacije tekmovanja udele-
žili celodnevnega izleta. Obiskali smo trdnjavo Golubac, kjer 
smo preko široke Donave lahko zrli v Romunijo, in se okrep-
čali pri Srebrnem jezeru.
 » Skupaj s profesorjem Gajserjem smo se dobivali ob četrtkovih 

in petkovih popoldnevih. Na enem izmed srečanj nam je snov 
razlagal tudi starejši učenec (Jan Genc). Na dan pred državnim 
praznikom smo se tako namesto v šolo podali na deseturno vo-
žnjo do Beograda. Tekmovanje je bila za nas zelo zanimiva izku-
šnja, saj ne le da smo se naučili veliko novega, temveč smo lahko 
podrobneje spoznali Beograd in Srbijo, v kateri do tekmovanja še 
ni bil nihče izmed nas. Med šestdnevnim romanjem po Balkanu 
smo si ogledali Kalemegdan, Ado Ciganlijo, Golubac, Hišo cvetja 
in druge znamenitosti.« — JUŠ, MATIJA, MARTIN, MATJAŽ

MATHEMATICAL 
Grammar 
School Cup

BEOGRAD
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_/ Zdenka Keuc, prof.,  
koordinatorica projekta

_* KEUC

V ŠOLSKEM LETU 2018/19 SMO ZAKLJUČILI Z IZVAJANJEM PRO-
JEKTA ERASMUS+, K2 (SODELOVANJE MED ŠOLAMI). PROJEKT 
podpira mednarodna strateška partnerstva, namenjena razvo-
ju pobud, ki obravnavajo enega ali več področij izobraževanja 
in usposabljanja mladine, ter spodbujanju inovacij, izmenjav 
izkušenj in strokovnega znanja med različnimi vrstami orga-
nizacij, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja 
mladine ali na drugih ustreznih področjih. 

nadaljevanje na naslednji strani

Thunderstorms 
and Thunderbolts 
in Teaching ...

PROJEKT ERASMUS+
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nadaljevanje iz prejšnje strani

THuNDERSTORmS AND THuNDERBOLTS IN TEACHING ...

V projekt so vključene poleg II. gimnazije Maribor, ki je par-
tnerska organizacija, še srednja šola iz Romunije Hârlău (vodil-
na organizacija), srednja šola iz Poljske – Zespół Szkół w Pilicy, 
srednja šola iz Francije – Lycée Général et Technologique 
Jacques Prévert in srednja šola iz Portugalske – Agrupamento 
de Escolas Anselmo de Andrade. V projektu so dijaki spozna-
vali naravne in posledično tudi družbene fenomene, povezane 
z vremenom ter s klimatskimi spremembami. V tem šolskem 
letu so predstavniki naše šole odšli na dve 5-dnevni izmenja-
vi dijakov, in sicer: 

Oktober 2019 – Poljska (Van Dečko, Živa Lončar, Zdenka 
Keuc) 

Februar 2019 – Francija (Kaja Blažka Žnuderl, Filip Arne 
Lozar, Martina Kolbl, Mary Ellen Ramasimanana Virtič) ter 

zaključno srečanje na Portugalskem (Almada) v maju 2019 
(Zdenka Keuc). 

V prijetnem mednarodnem okolju smo z dijaki na Poljskem 
spoznavali predvsem arheo klimatologijo, pri čemer smo se 
srečali s fosili iz Jurske dobe ter soočili s spremembami površ-
ja, ki so bile predvsem posledice spremembe klimatskih raz-
mer v tem delu Evrope. V Franciji so dijaki bili osredotočeni 
na eksperimente, s katerimi lahko ponazorimo vremenske po-
jave. Vsaka ekipa je pripravila strokovno gradivo in posnela 

film. Na zadnjem srečanju v Almadi smo koordinatorji ure-
jali vsa gradiva in izvajali še preostale nerealizirane naloge. 

Projekt, ki ga je v višini 10.750 evrov financirala Evropska 
komisija, se zaključi z 31. 8. 2019. 

II. gimnazija je od 9 financiranih izmenjav dijakov uspela 
realizirati 12 ter pet učiteljskih izmenjav. Med vsebinski po-
udarki projekta želim izpostaviti gradiva, ki so nastala kot 
produkt projekta:

Atlas meteoroloških meritev in instrumentov.
Pregovori, povezani z vremenom (živali – vreme; rastline – 

vreme; ljudje – vreme; naravni pojavi – vreme). 
Zbirka poskusov, veznih na vremenske pojave.
Vreme – podnebje – turizem.
Brošura člankov, ki so jih zapisali dijaki.
Brošura predavanj, povezanih s projektom.
Video predstavitve poskusov in zbirka navodil za njiho-

vo izvajanje. 
O vsebini projekta smo poročali prek spletnega časopi-

sa šole, časopisa Borec in spletne strani II. gimnazije (https://
www.druga.si/erasmusplus/erasmusplus2018-2019/thunder-
storms-and-thunderboltsinteaching-strategies-and-meteorolo-
gy/) ter spletne strani projekta (http://www.thunderclass.eu/).

PROJEKT ERASMUS+
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_/ Zdenka Keuc, prof. 

koordinatorica projekta

_* KEUC

V PROJEKTU, KI SE JE ZAČEL V DECEMBRU 2017 IN ZAKLJUČIL S 
1. 6. 2019, SMO SE VELIKO NAUČILI. NISO VSA SPOZNANJA POZI-
tivna, kot tudi ne vse izkušnje, ki smo jih pridobili. Pa kaj? 
Temu rečemo življenje. Zato ta prispevek ni »poročilo«, ampak 
predstavlja kratko osebno razmišljanje koordinatorice projek-
ta. Kaj sem opazila? 

Način dela je bil precej drugačen od formalnih šolskih 
oblik učenja (in poučevanja). Ves čas smo se gibali v obmo-
čjih varovane narave, torej v prostoru, ki je z vidika biodiver-
zitete izjemnega pomena. Nacionalni parki in druga območja 

nadaljevanje na naslednji strani

PROJEKT ERASMUS+

Never Lose 
Your Soul 
SE ZAKLJUČUJE
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nadaljevanje iz prejšnje strani

NEVER LOSE YOuR SOuL SE ZAKLJuČuJE

v slovensko-romunsko-ugandsko mešanih skupinah. Dijaki so 
se v kulturno mešanih skupinah obnašali drugače, kot bi se 
v razredu. Veliko jih je, ki kar naprej »silijo« v klasične šolske 
norme in s tem povzročajo konfliktne situacije sebi in drugim. 
Težko je sprejemati drugačne norme, druga socio-kulturna 
pričakovanja. Medkulturne razlike so konstanta, zato je sode-
lovalno učenje nuja, ki izrazito individualno usmerjenim po-
sameznikom velikokrat ne ustreza. Ne da bi se prav zavedali, 
padejo v »klišejsko obnašanje« v smislu, »to sem že videl, gremo 
dalje«; in drvijo iz ene izmenjave na drugo, ne da bi v vsaj eni 
pustili nekaj sebe ali več kot utrinek časa. 

Na območjih zavarovane narave je treba poudariti še en 
vidik – podjetniške priložnosti. Mladi, ki živijo v teh okoljih, 
morajo pridobiti znanja, spretnosti in stališča, ki vplivajo na 
pripravljenost in zmožnost upravljanja s tem okoljem. Slednje 
ni enostavno, saj je omejeno s številnimi zakoni, prepovedmi 
in omejitvami. Vendar brez podjetniške miselnosti razvoj teh 
okolij ni mogoč. Zato je toliko bolj pomembno, da izobraževa-
nje v tem prostori spodbujanja ustvarjalnosti. Ustvarjalnost 
vodi do inovativnih idej in slednje lahko spremenijo družbo 
ter marginalizirane skupine ljudi privedejo do možnosti, da iz-
boljšajo svoj ekonomski položaj in še rajši živijo v okolju, kjer 
so, z vsemi omejitvami vred. Zato je naše pedagoško delo bilo 
osredotočeno na razmerja: problem – priložnost; avtentičnost 

– lokalna specifičnost; ustvarjanje – eksperimentiranje; realni 
svet – interakcija in uspeh – neuspeh. Spraševali smo se, ka-
kšne so prednosti območja, kjer smo. Katera sredstva so na 

voljo? Kakšne so vrednote ljudi, s katerimi živimo? Katere 
vrednote omogočajo napredek in razvoj? Kako se lahko po-
vežemo med seboj, da bi se bolje počutili in sprožili pozitiv-
ne spremembe? Je tak način dela vrednota v današnjem času? 
Niti ne. Velika večina dijakov (narodnost ni pomembna) priča-
kuje le jasna navodila, znane izhode (dosežke), izpopolnjen 
urnik in dobro organizirane aktivnosti. Navajeni s(m)o eksak-
tnega ocenjevanja, predvidljivih situacij. Nekognitivni dejav-
niki, kot so vztrajnost, učinkovitost, različne fizične/telesne 
spretnosti in socialne veščine, ki jih je za razliko od kognitiv-
nih zelo težko oceniti, se premalo cenijo, čeprav v veliki meri 
kreirajo našo uspešnost in zadovoljstvo v življenju. Oblikujejo 
tudi naš občutek sreče in zadovoljstva. In s slednjim bom za-
ključila. 

Srečna sem, da smo se lotili tega velikega projekta. Srečna 
sem, da smo ga zaključili. In zadovoljna bom, če bodo njegovi 
nekognitivni rezultati zaznamovali naša življenja in naše od-
ločitve v prihodnje. Hvala Matjažu, Tilnu, Lucijanu, Ramoni, 
Ronaldu, Nicholasu, šolskim kolegom (Tamari, Gordani, Sanji, 
Darji, Lei, Jasnici, Tanji, Mitju, Mojci, Sari, Nataši in Aniti), rav-
natelju in Mateji, ki so pomagali po svojih najboljših močeh. 
Hvala dijakom, ki so vzdržali do konca in zapisali zadnja po-
ročila. Bili s(m)o vztrajni, empatični, na določeni ravni zelo 
učinkoviti in predvsem – ostali smo prijatelji.

Če želite o našem dveletnem delu izvedeti več, obiščite 
spletno stran: http://uganda.druga.si. Poglejte si naš video material 
in začutili boste tisto »nekaj več«.

varovane narave so zato sami po sebi prav posebna učna oko-
lja, saj je nujno dobro opazovanje in razumevanje pomena 
tega, kar vidimo; tako naravnih danosti kot naravnega ka-
pitala. Naravni kapital je tisto, na čemer temelji naša gospo-
darska rast, in tisto, kar omogoča opravljanje ekosistemskih 
storitev. Zagotavlja gmotno blaginjo ljudi in naše preživetje. 
Dobesedno. Če to razložim na primeru gozda (ki predstavlja 
ekosistem), lesni prirast, ki je na voljo za posek, predstavlja 
zmogljivost gozda. Ko les posekamo, dobimo količino, ki pred-
stavlja dejansko rabo in dohodkovne priložnosti ter tako pri-
speva k blaginji ljudi. Istočasno pa je (neposekan) gozd lahko 
privlačen tudi za turizem (gospodarski vidik), lahko je učilnica 
v naravi (izobraževalni vidik), lahko deluje terapevtsko (zdra-
vstven vidik), pripomore k varovanju čistega in varnega okolja 
(ekološki vidik), zmanjšuje učinke klimatskih sprememb (pod-
nebno-klimatski vidik) in je dom za veliko število rastlin in ži-
vali (habitatni vidik), kar samo po sebi predstavlja blaginjo za 
ljudi ali t. i. uravnalne in nematerialne koristi. Sliši se tako 
enostavno, pa vendar – koliko dijakov uspemo naučiti/spod-
buditi/motivirati, da bi te medsebojne povezave spregledali, 
prepoznali njihovo vrednost in jih negovali? Koliko šolskih ur 
namenimo razlagam, ne da bi enkrat samkrat šli na »teren« in 
z metodo »learning-by-doing« to tudi preizkusili?

Opazovanje in razumevanje opazovanega je del istega pro-
cesa – učenja. Oboje je pogojeno z izkušnjami, ki smo jih pred 
tem pridobili, z vrednotami, ki jih imamo, in s čustveno narav-
nanostjo do okolja, kjer se učenje odvija. Če ni čustvene kom-
ponente, ni učenja. Z dijaki »drvimo« skozi učni načrt, ne da 
bi opazili lepoto, spremembe, dovolili različne interpretacije 
in se zaustavili ob problemih, ki bi jih lahko spremenili v pri-
ložnosti. V naravnem okolju si to težje »privoščimo«.

V projektu smo dve leti iskali/identificirali priložnosti 
za mlade, visoko izobražene posameznike, ki bi bili zmo-
žni upravljati naša območja varovane narave na način, da 
bi se tudi sami počutili izpopolnjene. Vedno smo delali 

PROJEKT ERASMUS+
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_/ Dejan Korotaj, prof.

_*  

OB OBILICI ŠPORTNIH USPEHOV V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU 
NA NAŠI ŠOLI JE VEČINA ŠPORTNIKOV ŽE NA ZASLUŽENEM DO-
pustu. Vsekakor pa smo prepričani, da z enim očesom že po-
gledujejo k novi sezoni, ki se bo kmalu pričela.

Nekateri pa tudi v tem času ne počivajo. Plavalna sezona je 
na vrhuncu, kar dokazuje tudi Katja Fain (3. š), ki je na nedav-
nem odprtem prvenstvu Slovenije dosegla normo za svetov-
no prvenstvo v disciplini 200 m in 400 m mešano. Dokazala 
se je tudi Nika Fain, ki že tudi kaže kvaliteto rezultatov in za 
katero smo prepričani, da bo kmalu dosegla norme za najviš-
ja tekmovanja.

Tudi odbojka na mivki je sedaj v ospredju poletnega doga-
janja. Tudi tukaj je nase opozoril izjemni Rok Možič (3. š), ki 
je na nedavnih evropskih prvenstvih dosegel U 18 (2. mesto) 
in U 20 (5. mesto) ter na svetovnem prvenstvu U 21 (5. mesto).

Tudi za plezalke z naše šole je bila uspešna sezona. Na tek-
mi državnega prvenstva v športno plezalni kombinaciji (hi-
trost, balvani, težavnost) so se odlično odrezale Urška Repušič, 
Lucija Tarkuš in Maja Kramberger. 

Proti koncu šolskega leta se je naša šola že tradicional-
no udeležila tekaške prireditve Tečem zDravo. Vsak udeleže-
nec je bil na koncu prireditve navdušen, saj je bila ta odlično 
izpeljana, zato smo prepričani, da se naslednje leto vrnemo 
še v večjem številu in obdržimo status največje organizirane 
skupine. Pohvalno!

Vsem športnikom in športnikom po duši želimo lepe in 
zaslužene počitnice, v novem šolskem letu pa uspešne rezul-
tate, osebne rekorde in čim manj poškodb.

ŠPORTNI DOSEŽKI

OB KONCU  
ŠOLSKEGA LETA
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