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_/ Maja Savorgnani, prof.

_* POROPAT

Veste, da je drugogimnazijski kostanjev piknik letos po-
stal polnoleten? Ob tem se je pokazalo, da včasih tudi sloven-
ski pregovori zatajijo – mislim na tistega »veliko babic, kilavo 
dete«, saj je naš otrok srečno prestal pubertetna leta, čeprav 
se od vsega začetka v njegovo vzgojo vtika precejšnje število 
oseb z gospodom ravnateljem na čelu. 

Nekatere njegove karakterne značilnosti so bile pikniku 
položene že v zibel – dobra hrana (pecivo, pečen kostanj, mošt, 
bograč in tradicionalna torta), še boljša družba (ki zajame celo-
tno generacijsko vertikalo); druge so podvržene muham naklju-
čij – na vreme se pač ne da vplivati (a vrsta sončnih piknikov, 
kakršen je bil tudi letošnji, daje slutiti, da ima g. Lorenčič tudi tu 
nekako prste vmes); tretje se z leti razvijajo. Likovna delav-
nica, ki je stalnica že od piknikovega rojstva, je letos poku-
kala v mamino špajzo in upodabljala dobrote z njenih polic. 
Spogledovanje z daljnim vzhodom je k nam ponovno prine-
slo tudi delavnico kitajskih rezank in pravljični kotiček z ja-
ponskim kamišibajem. Tudi letos smo pekli palačinke, tokrat 
z ekspresnimi indukcijskimi ploščami, pa vseeno mase ni in 
ni hotelo zmanjkati (se mi samo zdi ali je je res vsako leto več?), 
lačnih ust pa tudi ne. Za otroke z viškom energije je poskrbel 
otroški poligon, za tiste, ki se športu najraje predajamo tako, 
da opazujemo druge, kako se potijo, pa je bil dobrodošel na-
stop Tigric in Borcev. Aktivnejši del populacije je lahko kakšno 
kalorijo pokuril tudi z odbojko. 

Malo smo poklepetali, malo preveč pojedli, malo ustvarja-
li, se nostalgično spominjali preteklih in sanjarili o prihodnjih 
piknikih, pa je minila tudi osemnajstka. Hvala vsem sodelu-
jočim, predvsem pa staršem za radodaren prispevek, s kate-
rim bomo še naprej skrbeli, da bo Druga ohranila svoje dobro 
ime in polne šolske klopi. Navsezadnje k temu nekaj pripo-
more tudi tradicionalni kostanjev piknik.

2019

KOSTANJEV  
PIKNIK
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_/ Nataša Barberić, 4. c

_* LESNIK

VSAKOLETNI KRST FAZANOV, DOGODEK, KI STRAŠI VSE PRVE LE-
TNIKE, IN EDEN IZMED DVEH DOGODKOV NA ŠOLI, KI SE GA RAZ-
veselijo vsi ostali. Letos smo kot zmagovalni razred 
predaje ključa lanskega šolskega leta krst pripravljali dijaki 4. c. 
Organizirali smo se precej dobro, čeprav ne moremo reči, da je 
vse potekalo gladko in brez zapletov. Seveda se moram zahva-
liti razredniku prof. Davidu Gajserju za »žrtvovano« razredno 
uro in pomoč pri izbiri ter organizaciji iger. Torej, krst. Ker nič 
na Drugi ne poteka vsaj brez manjšega zapleta, tudi naš krst ni. 
Po začetnem problemu z mikrofoni in neposlušnostjo prvih le-
tnikov (žal moram omeniti, da vas je ekstremno težko umiriti, in 
smo veseli, da vas krstimo le enkrat) nam je na koncu le uspelo 
izpeljati vse po najboljših močeh. Toda ne moremo se pritože-
vati, sprejeli smo generacijo, ki bo nadaljevala tradicijo Druge, 
seveda na svoj način, vendar upam, da nas boste predstavljali 
v dobri luči. Tukaj polagam na dušo vsem bodočim prvim le-
tnikom tole modrost: ne bojte se, prejšnje generacije niso bile 
tako milostljive z igrami, kot so zdajšnje.

DRUGA

KRST  
prvih letnikov
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_/ Emanuel Krajnc, MM2

_* REK

POMEMBNE ŽIVLJENJSKE PRELOMNICE POGOSTO SPREMLJA-
JO TRADICIONALNI OBREDI, KI SIMBOLIČNO ZAZNAMUJEJO PRE-
hod v novo obdobje. Naša šola že številna leta izvaja »Krst 
fazanov«, na katerem z raznimi izzivi v humornem tonu za-
pečatimo prehod osnovnošolcev v srednjo šolo in jih sprejme-
mo medse. Marsikomu zna biti neprijetno, a krst se izvede 
v dobroželjnem duhu in proslavlja vrednost skupnosti. Zaradi 
tega ga izvajamo tudi v mednarodni maturi. Za razliko od pr-
vega letnika gimnazije se v MM vpisujejo dijaki iz številnih 
držav – od Italije do Rusije. Njim je ta prelomnica toliko po-
membnejša, saj ne zadeva zgolj menjave izobraževalne sto-
pnje ali programa, temveč je povezana s preselitvijo v tujo 
deželo, s popolno spremembo družbenega kroga in s samo-
stojnostjo. Tudi domačim (v tem primeru Slovencem) pomeni 
to izstop iz udobja, saj prav tako širimo poznanstva in prispe-
vamo k medkulturnemu povezovanju. Verjamem, da dogodek 
krsta večine v praksi ne navdihuje. Gre namreč za kopico izzi-
vov, ki jih postavijo dijaki MM2 in ki zmagovalni ekipi dijakov 
MM1 obljubljajo večno slavo, morda tudi simbolično nagrado. 
A dogodek je pomemben iz drugih razlogov – z zaključno pri-
sego bodoči MM-ovci proslavljajo vrednost skupnosti in po-
vezanosti, sodelovanja in medsebojne pomoči. Delno je krst 
torej antiteza pogostim individualističnim načelom, ki jih tol-
mači program Mednarodne mature. Z vsemi cilji in ambicija-
mi, ki nas jih večina nosi s sabo, deluje krst kot opomin, da so 
v »lajfu« pomembne še druge stvari. Predvsem prijateljstvo.Krst MM1
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_/ Lan Sevčnikar, MM1

_* VEHOVARP, PETELIN

TAKO KOT VSI TRETJI LETNIKI SMO SE TUDI MM-OVCI MED OIV-
TEDNOM ODPRAVILI NA SVOJEVRSTNO »POTOVANJE«. TABOR 
na Pohorju je bil v glavnem namenjen medsebojnemu spo-
znavanju in uvodu v predmet TOK. Dijaki smo se spoznavali 
v različnih okoljih, ob raznovrstnih aktivnostih. Čez dan smo 
pohajali po Pohorju, se veliko pogovarjali in izmenjali kul-
turne razlike ter podobnosti. Od večernih smo ob ognju brali 
poezijo ali ob zvokih kitare prepevali. Nič pa ne poveže ljudi 
bolj kakor skupno premagovanje strahu pred višino, k čemur 
je pripomogla plezalna stena na zadnji strani doma Miloša 
Zidanška, ki je bil za en teden naš dom.

A teden ni bil namenjen samo druženju. Vsak dan smo 
imeli predavanja in delavnice, na katerih smo se pogovarja-
li o morali ter iskali odgovore na vprašanje, kaj pomeni ne-
kaj vedeti. 

Družbo sta nam delala dva slovaška dijaka skupaj z men-
torjem, ki je bil prav tako predavatelj in je vodil TOK-delavnice.

Prav zares smo se imeli možnost spoznati in povezati. 
Poleg tega pa smo se še kaj zanimivega naučili.

 
 » Kot razredničarka dijakov razreda MM1 sem imela priložnost 
z dijaki preživeti nekaj skupnih dni na Pohorju. Takšno dru-

ženje je pomembno tudi za pletenje vezi med dijaki in učitelji. V 
prijetnem vzdušju so bili dijaki izjemno kreativni, tako pri delav-
nicah TOK kot pri organizaciji dodatnega programa. Zadnji ve-
čer so dijaki po skupinah pripravili program: prepevali so, rapa-
li, igrali, napisali pravo kriminalno uganko, zastavili matema-
tično uganko, imeli točko stand up komedije … Manjkal ni niti 
nastop mažoretk. Zares sem bila ponosna na svoje varovance. 

— MATEJA FOŠNARIČ, RAZREDNIČARKA

POHORJE

TOK-teden
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_/ polona Vehovar, prof.,   
koordinatorica programa  

mednarodne mature

_* RUDL 

V ČETRTEK, 12. 9., OB 18.00 JE V VITEŠKI DVORANI MARIBORSKE-
GA GRADU POTEKALA SVEČANA PODELITEV DIPLOM DIJAKOM 
mednarodne mature II. gimnazije. Letošnja generacija je bila 
še posebej uspešna, saj se naša šola lahko pohvali s 16 zlati-
mi maturanti v programu mednarodne mature, med kateri-
mi so kar trije dijaki (Zala Šeško, Maša Predin in Vid Homšak) 
dosegli vseh 45 točk.

Letos se na II. gimnaziji Maribor kar 21 mednarodnih ma-
turantov od 31 vpisuje na univerze po svetu, kot so univerza 
v Oxfordu, King's College London, Imperial College London, 
New York University v Abu Dhabiju, na univerzo v Edinburgu 
in Warwicku ter na École Polytechnique v Franciji in Jacobs 
University Bremen v Nemčiji. Na uspehe naših maturantov 
so še posebej ponosni profesorji, koordinatorica in ravnatelj. 
Ker so bili res izjemna generacija, jih bodo pogrešali, hkrati pa 
jim želijo, da bi se v svetu znašli in z vso spretnostjo ter tru-
dom uporabili vse, kar so se naučili. 

Mednarodna matura (angleško International Baccalaureate 
Diploma, krajše IB) je mednarodno priznan zaključek srednje-
šolskega izobraževanje, ki ga izvaja istoimenska neprofitna or-
ganizacija s sedežem v Ženevi in izpitnim centrom v Cardiffu. 
Program poteka od leta 1968 in ima anglosaksonske korenine. 
Izvaja ga 3440 šol v 141 državah. Vpisanih je okrog milijon di-
jakov. Letos je diplomo ali certifikat o opravljeni srednji šoli 
prejelo 119.000 teh. Tovrsten zaključek šolanja je zasnovan 
tako, da omogoča študij na večini univerz po svetu. 

V Sloveniji izvajajo program mednarodne mature na treh 
gimnazijah. Program mednarodne mature se je začel izvaja-
ti pred 23 leti na ljubljanski Bežigrajski gimnaziji in na mari-
borski II. gimnaziji. Pred dvema letoma se jima je pridružila še 
Gimnazija Kranj. S prihodnjim šolskim letom pa bo program 
mednarodne mature izvajala tudi Gimnazija Novo Mesto. 
Letos je tako maturirala že 27. generacija dijakov. 

MEDNARODNA MATURA

NA DRUGI  
PONOSNI  
na rezultate
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_/ Mateja Krumpak, prof.

_* KRUMPAK

V SREDO, 11. 9. 2019, SMO PRIPRAVILI SPREJEM ZA DIJAKE, KI 
SO SE MED POLETNIMI POČITNICAMI UDELEŽILI RAZLIČNIH 
olimpijad. V kratkem nagovoru jim je ravnatelj iskreno česti-
tal za osvojene rezultate, jim podelil knjižne nagrade ter se jim 
zahvalil za promocijo šole tudi na takšen način. Sprejema, ki 
je potekal v sproščenem vzdušju, so se udeležili: Aljaž Simonič, 
ki je v Szegedu na Madžarskem osvojil zlato medaljo na med-
narodni biološki olimpijadi, Sašo Domadenik, ki je s Tel Aviva 
v Izraelu prinesel bronasto medaljo z mednarodne fizikalne 
olimpijade, Jan Genc, ki je na mediteranskem mladinskem 
matematičnem tekmovanju v Neaplju osvojil ekipno 8. me-
sto in bronasto medaljo, Lan Sevčnikar, ki je bil v Bratislavi 
na srednjeevropski olimpijadi v informatiki, Vito Levstik, ki 
je bil na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike 
v Keszthelyju na Madžarskem, ter Juš Kocutar, Matija Likar 
in Jan Genc. Juš, Matija in Jan so se udeležili Srednjeevropske 
matematične olimpijade na Češkem, kjer je Jan osvojil srebr-
no medaljo.

Fantom iskreno čestitamo in jim želimo veliko znanja ter 
sreče na novih tekmovanjih.

DRUGA

Sprejem  
OLIMPIJCEV
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_/ Kaja Cassiopeia Kraner, 3. f

_* REK

»POURQUOI PASSER L'EXAMEN DU DELF?« KOT ŽE OSEM LET PO-
PREJ TUDI PRETEKLO ŠOLSKO LETO TO NI BILO GOREČE VPRA-
šanje, ki bi pestilo dijake/dijakinje in jih tako odvrnilo od 
opravljanja izpita DELF. Prav nasprotno, vsako leto se na iz-
pit prijavlja več dijakov ... Zakaj? Menim, da je odgovor na 
dlani. II. gimnazija Maribor predstavlja center za opravljanje 
izpitov DELF v štajerski regiji in preteklo šolsko leto so mno-
gi profesorji ocenjevalci prav tako nadgradili svoje znanje ter 
s tem zvišali standarde našega centra. Obenem pa prav tako 
ustvarili ugodnejše okolje za opravljanje izpitov. 

  

» Priprave na DELF so mi omogočile, da sem se bolj pogloblje-
no posvetila učenju francoskega jezika, in me prav tako opo-

gumile, da francoščino aktivneje uporabljam. Zato verjamem, 
da je DELF Definitivno Esencialen za Ljubitelje Francoščine.« 

– SARA JOSIPOVIĆ, 3. F

DELF

Izpiti iz  
FRANCOŠČINE
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_/ Veronika Ivačič, 2. f, 
Katarina Kolar, 2. f

_* REK

PREDSTAVA MESTO LUČI (CITÉ DES LUMIÈRES) SE JE V DOLGEM 
OBDOBJU SVOJEGA NASTANKA RAZVIJALA V NEPRIČAKOVANE 
in nenavadne smeri. Ustalila se je kot mešanica družbene kri-
tike, do golega okleščene umetnosti ter vtisov iz življenja ne-
zadovoljnih posameznikov, plašno ali odločno uporniških, 
v strogo opredeljenem državnem sistemu.

Med pisanjem besedila smo članice spreminjale svoje ideje 
o popolni družbi in poskušale predstavo aktualizirati. Veliko 
časa smo seveda namenile francoščini, ki je kot drugi tuji je-
zik za večino izmed nas pomenila precej težji pristop k same-
mu igranju.

— VERONIKA IVAČIČ, 2. F

MESTO LUČI JE PREDSTAVA, KATERE PROCES NASTANKA JE BIL 
DOCELA NENAVADEN. ZATO JE PREDSTAVA MORDA NENAVADNA. 
Tako smo danes njene ustvarjalke, ko se oziramo nazaj, naj-
bolj kritične do svojega končnega izdelka. Prvič zato, ker smo 
tekst spisale same. Drugič, ker je bilo količinsko zgodbe do-
volj za roman, tretjič zaradi vnaprej ustvarjenih likov in šele 
nato postavljene zgodbe. Kljub nenavadnemu načinu dela in 
očitni jezikovni oviri, ki smo jo sicer uspešno premostile, pa 
majhnemu gledališkemu predznanju je nastala dobra predsta-
va. Dobra zaradi smeha, čustev, idej, zagnanosti, predanosti 
in časa, ko smo živele naše Cité des Lumières . 

— KATARINA KOLAR, 2. F

MESTO LUČI

FRANCOSKO 
gledališče
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_/ Nika Šoštarič, 4. f

_* GOBEC

NEKOČ, PRED DAVNIMI ČASI (BERI: PRED 20. LETI), ZA SEDMIMI 
GORAMI IN ZA SEDMIMI VODAMI, SE JE V PEKARNI MAGDALEN-
ske mreže, mariborskem alternativnem kulturnem centru, vse 
začelo s Kafko in njegovo Kazensko kolonijo. Center je bil 
bolj ali manj naravnan na alternativno glasbo in multimedij-
sko upodabljanje, zato se je zdelo, da resno gledališče ne sodi 
najbolj v to okolje. Pa vendar se je že kmalu po tem gledali-
šče GNOSIS1 s pomočjo takratnega oz. današnjega ravnatelja 
g. Ivana Lorenčiča preselilo na Drugo.

Že nekaj časa se govori, da Gnosis slavi po slabi organizaciji, 
vsi njegovi igralci so zmeraj oblečeni v črno, družijo se z nenava-
dnim možicljem z brki2, vsi zelo skrivnosti, in da spomladi ve-
dno očarajo občinstvo s svojo predstavo ter da to traja že 20 let.

Bila je dokaj navadna sobota, 5. oktober 2019, ko se je 
v amfiteatru II. gimnazije Maribor zbralo veliko nenavadnih, 
morda že videnih in slišanih ljudi različne starosti, nekateri 
so se pripeljali z Ljubljane, Kopra, Ptuja (ali pa je bil na žalost 
prevoz prezahteven in so ostali v New Yorku, Parizu, Londonu) itd. 
Organizirala se je 20. obletnica Gnosisa, na kateri so se pri-
kazali igralci in tehniki vseh let. Stari gnosisovci, ki so stopi-
li v profesionalne igralske vode, so pripravili predstavo, ki je 
prav v vseh zbudila nostalgijo po vseh trenutkih, ki smo jih 
preživeli skupaj, vse sobotne vaje, Svitove zgodbice (teh je kar 
veliko), redno zamujanje in trdo delo. Obujali so se spomini 
vseh dvajsetih predstav in sezon, kakšne spremembe so se 
zgodile in kaj vse je ostalo isto (beri: večinoma Svit). 

Prav tako so se tudi letos vaje nove predstave Gnosisa že za-
čele s polno paro. Obenem pa Svit še vedno vabi ljubitelje gleda-
lišča, igre ali pa samo radovedneže na gledališko šolo, ki poteka 
vsako sredo ob 14.30. Brez strahu, nihče vas ne bo ugriznil. 

 » Proslava ob 20-letnici gledališča GNOSIS je na doživet in pri-
srčen način obeležila dvajset let delovanja gledališča GNOSIS, 

ki se bo zapisalo v zgodovino II. gimnazije kot inovativno in uspe-
šno gledališče. S svojimi predstavami je omogočilo številnim gene-
racijam dijakov vpogled v svet gledališkega iskanja in razmišlja-
nja. Druženje po proslavi je obudilo številne vezi in vzpostavljena 
prijateljstva ter zbudilo lepe spomine na gimnazijska leta gledali-
škega ustvarjanja. — MAG. IVAN LORENČIČ, RAVNATELJ

1 Ne Gnusis ali Gnojsis.
2 Ni Hercules Poirot.

GNOSIS

20 let  
KRVI, KROHOTA  
IN SOLZ
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_/ Vita Movrin, MM2

_* KEŠPERT

MED PRVIM IN OSMIM OKTOBROM SMO V OKVIRU IZMENJAVE Z 
RUSIJO DIJAKI II. GIMNAZIJE GOSTILI ŠTIRINAJST DIJAKOV ŠOLE 
št. 639 iz Sankt Peterburga. V torek jih je ob prihodu pričaka-
lo (zanje zelo redko, zato toliko bolj navdušujoče) sončno vreme 
in tako smo jim še isto popoldne hiteli razkazovat mestno je-
dro, park, razgled s Kalvarije ... Uradno vodenje po Mariboru 
je sicer sledilo šele naslednji dan, vendar je to potekalo v precej 
bolj ruskem vremenu. Še prej so si dopoldne ogledali prosto-
re naše šole, prisluhnili nagovoru ravnatelja in kratki pred-
stavitvi Slovenije. V četrtek je sledil izlet v Celje in Rogatec, 

nadaljevanje na naslednji strani

SANKT PETERBURG

Izmenjava  
Z RUSIJO
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nadaljevanje iz prejšnje strani

IzmeNjava  z RUSIjO

popoldansko-večerne aktivnosti pa so bile prepuščene dija-
kom. V petek in kasneje še v ponedeljek so dijaki prisostvo-
vali uram kemije, fizike, matematike, biologije, angleščine in 
zgodovine ter ugotavljali, kako se naš in njihov pouk (ter šolski 
sistem na splošno) razlikujeta. Popoldne smo se skupaj odpra-
vili na Pohorje (z gondolo, seveda) in se ob množičnem fotogra-
firanju ter navdušenosti nad naravo, predvsem nad kravami, 
gobami, gozdovi in razgledom, počasi sprehodili do razgle-
dnega stolpa. Počasi nazaj, spet z gonodolo dol, zvečer prosto 
po željah dijakov. Sobotni celodnevni izlet je vključeval ogled 
prestolnice, Predjamskega gradu in Postojnske jame, tako da 

so bili dijaki, ki so se vrnili šele v poznih večernih urah, vide-
ti utrujeni, a zadovoljni. Nedeljski dan je pri vsakem potekal 
drugače, nekateri so obiskali sorodnike, drugi nakupovali, se 
z družinami odpravili na morje ali na Bled. Ponedeljkovo po-
poldne smo izkoristili še za zadnje nakupe spominkov, morda 
izlet na Roglo, igranje družabnih iger, ogled filma in nenaza-
dnje tudi pakiranje. V torek smo se v upanju, da so na svojem 
obisku uživali, poslovili. Tako so ob 10.19 (oziroma precej ka-
sneje, saj gre vendar za Slovenske železnice) ruski dijaki z vlakom 
krenili proti Dunaju, kjer so preživeli še dva dni pred vrnitvi-
jo v Sankt Peterburg.

» Dolgi let z Gradca se je spremenil v pravo rusko do-
živetje. Izza okna smo nemudoma opazili neskonč-

ne iglaste gozdove ter sovjetsko gradnjo, kar je nazna-
nilo, da se bližamo našemu prevelikemu Petersburgu. 
V okončinah smo začutili mrzel severni veter, ki nam 
je segel do kosti. Prevažali smo se v najglobji podze-
mni železnici v Evropi, nekatere postaje so globoke kar 
62 metrov. Mešanica evropske in vzhodne arhitektu-
re se je prepletala skozi mestni del, okolica pa je polna 
med saboj podobnih delavskih blokov. Meni najljub-
ša dejavnost je bila ogled svetovno znanega Ermitaža, 
ki je nabit s sobanami, slikami ter ostalimi muzejskimi 
objekti. V izmenjavi sem užival. Obiska Petersburga 
pa si v prihodnosti še želim. — ŽAN KEŠPERT, 2.A

» Izmenjava z Rusijo je bila zelo zanimiva, saj smo 
videli veliko novih, različnih in zelo specifičnih 

stvari, spoznali zanimive in drugačne ljudi, drugačno 
kulturo in način življenja, pouka in hrane. Prav tako 
zanimiv je bil tudi prihod Rusov k nam, kjer mislim, 
da so si ogledali večino vsega, kar ima naša mala, a 
prelepa država. — JAKA ZUPANC, 2.A

SANKT PETERBURG
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 ■■

_/ Mojca Seljak,  

učiteljica kitajščine

_* SELJAK

V SREDO, 2. 10. 2019, SMO V SODELOVANJU S KONFUCIJEVIM IN-
ŠTITUTOM LJUBLJANA PRAZNOVALI KITAJSKI PRAZNIK, POSVE-
čen starejšim ljudem, praznik Chongyang. Prireditev je 
potekala v Domu Danice Vogrinec, DE Tabor, tokrat že dru-
gič zapored.

Spoštovanje starejših je osnovna človekova vrednota in 
kitajska kultura posveča temu posebno pozornost. Festival 
Chongyang se praznuje na deveti dan devetega meseca po 
lunisolarnem koledarju, poznan pa je tudi pod imenom »pra-
znik dvojne devetice«. Deveti dan devetega meseca je dan, ki 
pripada dvema yang številoma, chong pa v kitajskem jeziku 
pomeni ponovitev. Tako je nastalo ime Chongyang. To je dan, 
ki prinaša srečo, saj ima številka devet poseben pomen. Na 
ta dan so tradicionalni izleti v naravo, predvsem izleti v hribe, 
pripravljajo se chongyang kolački (riževi kolački) in častijo se 
krizanteme. Ker v kitajskem jeziku 'jiŭ' med drugim pomeni 
tudi 'dolgo', so ta pomen povezovali z dolgim življenjem, leta 
1989 pa so praznik dvojne devetice preimenovali v dan seni-
orjev ali dan spoštovanja starejših. 

Na prireditvi so se po otvoritvenih nagovorih s kulturnim 
programom predstavile dijakinje II. gimnazije Maribor, ki obi-
skujejo tečaj kitajščine, kitajski profesorici s Konfucijevega 
inštituta Ljubljana in stanovalci Doma Danice Vogrinec. Na 
dogodku smo tako lahko prisluhnili Lili in Katarini, ki sta 
zapeli kitajski pesmi, Vanesi, ki je na violino zaigrala kitaj-
sko skladbo, in stanovalcem Doma, ki so skupaj zapeli pesem 
Dravski most. Kitajska profesorica Ma Xing je za nas izvedla 
kitajski čajni obred, profesorica Wang Qian pa nam je pred-
stavila kitajsko veščino taiji z mečem. Kulturnemu programu 
je sledilo še kitajsko kosilo z zelenim čajem in obljuba za so-
delovanje z Domom v prihodnje. 

DOM DANICE VOGRINEC

Festival  
CHONGYANG
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 ■■

_/ Gloria Džankić,   
Urška Šumak, 4. b,  
in redakcija

_* VEHOVARM, ZAVRŠNIK

SEDEM TRIGLAVSKIH JEZER, BOHINJ, BLED, LJUBLJANA, 
MARIBOR, SLOVENSKE DRUŽINE, NAŠ ŠOLSKI SISTEM IN KLI-
ma. Švedska izmenjava se je zaključila po tem, ko je 16-član-
ska ekipe s severa Evrope zapustila Maribor. Vrnili so nam 
obisk, mi pa smo jim vrnili z gostoljubjem doma, v taborni-
škem taboru na Bohinju in s panoramskim pohodom v našem 
edinem nacionalnem parku pod najvišjim vrhom.

Dali smo jim največ, kar lahko. Razkazali smo jim domove, 
šolo, pouk in Maribor. Še več. Vse to so morali raziskovati s po-
močjo aktivnosti in pod mentorstvom naših dijakov, ki so temu 
namenili soboto in nedeljo. Nekateri so dobili še nadstandard 
s polko na Trgu Leona Štuklja ob spremljavi Modrijanov. 

Z lepšim vremenom smo dobili novo priložnost in pred-
stavili smo jim še glavni adut Slovenije – naravo. Namesto 
gledati je bilo reklo doživeti. Namesto športa je bil transport: 
s kolesom, kanujem ali peš. Doživeli so taborni ogenj, kuha-
nje v kotlu, slap Savico iz bližine in seveda spanje v šotoru 
pod zvezdnatim nebom. Zvezdam smo se približali še z dvo-
dnevnim pohodom v srčiko Alp. Spanje v gorski koči pa je za 
mnoge bilo prvič, tako kot šotor, krave na paši od blizu, ki-
slo mleko in ogled naših najbolj opevanih jezer – sedmerih. 
Poleg lepote imajo še eno dobro lastnost – dostopna so samo 
peš. Pri tem je ogromno priložnosti za pogovor, opazovanje 
in doživetje. Zato so tudi prišli. Doživeti in se družiti ter vzpo-
staviti stik z naravo. 

Tim building na višini je potekal v dveh skupinah. 
Turistična skupina je imela pred sabo sedem ur, perspektiv-
na pa deset ur hoda. Oboji smo bili nagrajeni. Na lastno utru-
jenost smo skorajda pozabili. Prevzela sta nas lepota in mir 
zelenja ob dvojnem jezeru. Srečali smo svizce in gamse ter do-
živeli še razgled s Prehodavcev, na 2120 metrih pa smo prese-
gli najvišjo točko Švedske.

Izmenjava je presegla pričakovanja. Od 120 kandidatov 
nas je le 12 odpotovalo na sever, nato pa smo imeli priložnost 
vrniti gostoljubje. Težko je verjeti, da je vsega res konec, da 
smo prav zares sami pred šestimi meseci stali na Švedskem 
ter da je povratni obisk že za nami. Čas je, kakor to rad poč-
ne, minil mnogo prehitro in tako se je zaključilo tudi poglav-
je švedske izmenjave, ki se ga bomo brez dvoma spominjali 
do konca svojega življenja.

ŠVEDSKA IZMENJAVA

VEČERJA  
S ŠVEDI OB  
tabornem ognju
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 ■■

_/ tamara Šiško, prof., 
mentorica

_* ŠIŠKO

NA II. GIMNAZIJI MARIBOR JE BILO LETOS TEKMOVANJE IZ ZNA-
NJA O SLADKORNI BOLEZNI ZELO OBISKANO. TEKMOVANJE JE 
usmerjeno v širjenje, poglabljanje in popularizacijo znanja 
o tej bolezni in o življenjskem slogu, ki preprečuje njene po-
jave, ter v motivacijo za nadaljnje spremljanje in poglablja-
nje znanja in usmerjanje le-tega v razvoj znanosti za potrebe 
te bolezni. 

Letos je na šolskem tekmovanju, ki je potekalo 11. 10. 
2019, tekmovalo 74 dijakinj in dijakov II. gimnazije Maribor. 
Rezultati so bili več kot odlični, saj jih je kar 50 osvojilo bro-
nasto priznanje, kar je glede na lanske številke 5 priznanj več. 

Najboljši trije, ki so se uvrstili naprej na državno tekmo-
vanje in v borbo za srebrno in zlato priznanje, so:

DOROTEJA JEHART z doseženimi 38 točkami od 40,
LARA KOVAČIČ z doseženimi 37 točkami od 40 in
ELIAS BRAČKO, prav tako z doseženimi 37 točkami od 40.
Za zlato in srebro na državnem tekmovanju bomo držali 

pesti v soboto, 16. 11. 2019, v Murski Soboti.
Vsem iskreno čestitamo!

IZ ZNANJA  
O SLADKORNI 
BOLEZNI

21. TEKMOVANJE
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 ■■

_/ Jurij Čopi, prof.

_* ČOPI

NA DRŽAVNEM FINALNEM TEKMOVANJU V ODBOJKI NA MIVKI 
V NOVEM MESTU SO DIJAKINJE II. GIMNAZIJE MARIBOR OSVO-
jile 1. mesto in s tem naslov državnih prvakinj v šolskem letu 
2019/20. Na finalnem turnirju so z 2 : 0 premagale Gimnazijo 
Tolmin in Gimnazijo Novo mesto, od Gimnazije Šiška pa so 
bile boljše z rezultatom 2 : 1. Za najboljšo igralko turnirja je 
bila proglašena dijakinja naše šole Lorena Lorber Fijok iz 2. š-

-razreda. Za ekipo II. gimnazije Maribor so nastopale: Lorena 
Lorber Fijok, Pia Pravdič, Naja Šalamun in Julija Grubišić 
Čabo. Čestitamo.

NOVO MESTO

DRŽAVNO  
TEKMOVANJE  
v odbojki na mivki
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 ■■

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

NAŠI ODBOJKARJI SO ŽE TRIKRAT ZAPOREDOMA OSVOJILI NA-
SLOV DRŽAVNEGA PRVAKA. VEČINA IGRALCEV OSTAJA ENAKA, 
zato ostajamo v vlogi favorita. Še zadnje leto pa bo pri nas 
ključni tvorec teh rezultatov kapetan Rok Možič (4. Š).

Državno prvenstvo se je pričelo s področnim tekmova-
njem mariborskih srednjih šol 4. 9. 2018 v športnem parku 
Zrkovci. Rok in preostali fantje so prikazali dobre igre in brez 
izgubljenega niza osvojili 1. mesto. Na naslednjo stopnjo tek-
movanja se je uvrstila še Prometna šola Maribor.

Polfinalni turnir je bil 7. oktobra, ponovno v Zrkovcih. 
Na njem je sodelovalo 8 srednjih šol iz vse vzhodne polovi-
ce Slovenije. Tekmovanje je potekalo v oblačnem in zelo mr-
zlem vremenu, ves dan je bilo okoli deset stopinj. Tudi tukaj 
so bili naši odbojkarji prepričljivi in premagali vse ekipe brez 
izgubljenega niza. V odločilni tekmi so premagali še vrstnike 
iz SŠSMM Celje in se uvrstili na finalni turnir. 

Ekipa Druge: Rok Možič, 4. Š, kapitan, Jakob Košir, 4. B, 
Tin Krajnčič, 4. B, Lev Špička, 2. Š, in Bor Kumperščak, 3. B.

Čestitke vsem!

ODBOJKA  
NA MIVKI – dijaki

ZRKOVCI
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 ■■

_/ Dejan Korotaj, prof.

_* KOROTAJ

NA ATLETSKEM STADIONU POLJANE JE 9. 10. 2019 POTEKALO EKI-
PNO DRŽAVNO PRVENSTVO V ATLETIKI. V FINALU 12 NAJBOLJŠIH 
šol iz Slovenije smo imeli ekipi dijakov in dijakinj. Oboji so se 
na koncu veselili tretjih mest, kar je odličen dosežek. Za požr-
tvovalne skoke, mete in teke jim iskreno čestitamo za doseže-
na rezultata. Nastopali so: Ajda Kaučič, Monika Črček, Naja 
Šalamun, Liza Kšela, Pika Kšela, Pia Bratkovič, Maša Dvoršak, 
Alina Herman, Natalija Hočevar, Petja Drame, Eva Feltrin Kosec, 
Vanesa Lobenwein, Gregor Mencigar, Rok Rozman Marinčič, 
Alen Jovanovič, Zoran Gavrić, Rok Možič, Luka Horvat, Gašper 
Drev, Marko Kovačević, Jakob Brglez, Jaka Borec, Leon Lorenci, 
Liam Dvoršak, Matic Krašovic, Miha Kramberger.

Podrobnejše rezultate si lahko ogledate na:  
http://www.timingljubljana.si/Rezultati.aspx.

POLJANE

Državno  
IZ ATLETIKE
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