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_/ Ana Kac, 2. a

_* RUDL

V SREDO, 18. 12. 2019, IN ČETRTEK, 19. 12. 2019, SO SE NA ŠOLI 
ZVRSTILI ŠTIRJE BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERTI, NA KATERIH 
so nastopili Drug'orkester, Mladinski pevski zbor Druge in 
razne solo točke. Koncert sta vodila Matic Gosak in Neža 
Pogorevc, ki je bila tudi avtorica scenarija. 

Koncert se je pričel z Uverturo skladatelja Blaža Režonje 
v izvedbi Drug'orkestra, nato pa sta občinstvo pozdravila na-
povedovalca. Sledile so priredba skladbe Thriller Michaela 
Jacksona v izvedbi Drug'orkestra, Ana Grdadolnik je za-
pela pesem I Have Nothing pevke Whitney Huston, Lea 

nadaljevanje na naslednji strani

AMFITEATER

BOŽIČNA  
ČAROVNIJA
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BOŽIČNA  ČAROVNIJA

Diana Dajčman, Urška Šumak in Gloria Džankić so zapele 
Katalenino (Rad imel bi) Jabuko, s kitaro jih je spremljal Tim 
Bratuša. Sledila je skladba Jaz ti moram pesem dati, katere be-
sedilo je napisal profesor Drago Meglič, uglasbil pa jo je Blaž 
Režonja, ki je na klavirju spremljal vokalistko Klaro Žinkovič. 
Pia Križan, Brina Vrenčur, Tinkara Vehovar, Jerneja Toplak, 
Klara Žinkovič, Laura Simonič, Marko Baklan, Valentin 
Kocbek Bratina, Matic Gosak ter Jakob Korošec so na odru 
predstavili mešanico pesmi iz Ledenega kraljestva, med točko 
se je na odru pojavil tudi Matej Petelin. Julija Gaube je zapela 
Rihannino uspešnico Stay, Karidia Kolbl in Valentin Kocbek 
Say Something Christine Aguilere in A Great Big Worlda ob 
spremljavi Nikole Mićovića na violini in Jakoba Korošca na 
klavirju, Laura Simonič, Nika Ivanc, Živa Kolar ter Jure Kekec 
pa božično popevko Jingle Bells. Nato je Mladinski pevski 

zbor Druge zapel All Things Bright And Beautiful oziroma Vse, 
kar čisto, lepo je, kolednico Tihu silni vetrovi ter venček SLO 
medley skupaj z CODE bandom v aranžmaju Jakoba Korošca. 
Dekliški pevski zbor se je nato predstavil z miksom pesmi iz 
filma Nune pojejo (Sister act). Po ljubezenski izpovedi napo-
vedovalcev se je na oder vrnil Drug'orkester, ki je spremljal 
Blaža Režonjo. Ta je s pesmijo Tiny Dancer imitiral Eltona 
Johna. Gašper Bedenik je nato zapel pesem Barryja Whita My 
First, My Last, My Everything ob spremljavi Drug'orkestra in 
Mladinskega pevskega zbora Druge. Zadnja skladba večera je 
bila In The Mood v izvedbi Drug'orkestra. 

Celoten koncert je bil zelo dobro izveden in zanimiv, iz-
postavila pa bi nekaj meni najljubših delov. Imitacija Eltona 
Johna v solo točki Blaža Režonje je bila sijajna; njegov kostum 
in kretnje so bili zadetek v polno, prav tako izvedba pesmi 

Tiny Dancer. Tudi priredba Jacksonove pesmi Thriller je osta-
la vtisnjena v spomin, Drug'orkester je na odru izkoristil ves 
svoj potencial in bil fantastičen. Neža in Matic sta vlogo na-
povedovalcev opravila z odliko, prepričljivo sta predstavila 
ljubezensko zgodbo svojih likov, dodaten dobrodošel komič-
ni vložek je bil tudi prihod Gašperja Bedenika. Neža je s svo-
jim scenarijem poskrbela za kar nekaj romantičnih, smešnih 
in zabavnih trenutkov. Pevski zbor je imel odlično prisotnost 
na odru, pevci so delovali sproščeno in hkrati profesionalno. 

Čestitke tudi vsem solistom, ki so nastopili, saj so pokaza-
li svoj talent v najboljši možni luči, opazilo se je, da so v kon-
cert vložili veliko truda. Ker so se sodelujoči tako izkazali na 
božično-novoletnem koncertu, vsi že nestrpno čakamo na le-
tni koncert Drug'orkestra v marcu, prav tako pa tudi na letni 
koncert Mladinskega pevskega zbora Druge.

AMFITEATER
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_/ Maja Pihler Stermecki
_* RUDL

KONEC OKTOBRA JE MLADINSKO GLEDALIŠČE ENGLISH 
STUDENT THEATRE, KI POD OKRILJEM II. GIMNAZIJE MARIBOR 
že več kot petindvajset let uspešno uprizarja muzikale v angle-
škem jeziku, občinstvu v amfiteatru II. gimnazije premierno 
predstavilo novi muzikal, Figarova svatba. Gre za mladostno, 
glasbeno predelavo nekoč najbolj revolucionarne komedije 
v svetovni literaturi,Ta veseli dan ali Figarova svatba, fran-
coskega avtorja Pierrea Augustina Carona de Beaumarchaisa. 
Izvirnik (1784) ima za slovenski prostor velik pomen, saj 
je Anton Tomaž Linhart prav po njem priredil eno prvih 

nadaljevanje na naslednji strani

MUZIKAL  
FIGAROVA  
SVATBA

ENGLISH STUDENT THEATRE
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MUZIKAL  FIGAROVA  SVATBA

slovenskih komedij Ta veseli dan ali Matiček se ženi (1790). 
Priprave in vaje za aktualni muzikal so se pričele v maju prej-
šnjega leta. Igralsko in tehnično ekipo sestavlja 65 dijakov 
iz II. gimnazije Maribor in drugih mariborskih srednjih šol. 
Obsežno ustvarjalno ekipo muzikala, ki je skupaj ustvarila že 
muzikale Romeo + Julija, Alica v Čudežni deželi in Sen kre-
sne noči, sestavljajo  producent Ivan Lorenčič, režiser Matjaž 
Latin, umetniška vodja, koreografinja in avtorica priredbe sce-
narija Maja Pihler Stermecki, vodja zbora Viljem Babič, av-
tor glasbenih priredb Sebastijan Duh, kostumografinja Mira 
Strnad – Miricota, lektor Emil Pečnik, scenografa in vodji teh-
nične ekipe Jure Tacer in Sani Smajić, oblikovalec zvoka Jaka 
Štruc in oblikovalec luči Urban Berčič. 

Dogajanje muzikala je postavljeno na dvor grofa Almavive 
v čas pred francosko revolucijo na jug Španije, v sončno, tem-
peramentno Andaluzijo. V uverturi spoznamo predzgodbo 
glavnega junaka Figara, ki ga kot dojenčka z dvora ukra-
dejo cigani. Kot mlad fant se odpravi v svet. Pot ga pelje 
v Sevillo, kjer prične delati kot brivec. Grof Almaviva mu po-
nudi delo na svojem dvoru. Figaro mu pomaga osvojiti srce 
mlade Rosine, sicer zaročenke doktorja Barthola. Grof se po-
roči z Rosine, Figaro pa se zaroči z njeno spletično Suzano, 

s katero načrtujeta srečno prihodnost, toda vmeša se grof, ki 
želi zapeljati Suzano. Sledi vrsta zmešnjav, zamenjav, spletk in 
zapletov, saj ga grofica in Suzana želita naučiti lekcije iz zve-
stobe. Medtem francoske vstaje dosežejo tudi španski dvor. 
Svetovna zvezda, glasbenik in komponist Wolfgang Amadeus 
Mozart se mudi na svoji evropski turneji in potrdi nastop 
na dvoru grofa Almavive. Preteklo spletkarjenje Figara pri-
pelje pred sodišče, kjer odločajo o pogodbi, po kateri je Figaro 
obljubil svojo roko dvorni oskrbnici Marceline, če ji ne vrne 
izposojenega denarja. Odločitev sodišča je razveljavljena, ko 
ugotovijo, kdo so Figarovi starši. Grofici in Suzani uspe konč-
na potegavščina z grofom in Figarom, zmaga ženska pretka-
nost. Kljub vsemu grofica odpusti grofu, Figaro in Suzana 
pa se končno poročita. K vrhuncu slavja prispeva maestro 
Mozart, ki v vsej lepoti te velike zmešnjave najde navdih za 
svojo novo opero, Figarovo svatbo. 

Jezik muzikala je sodobna angleščina, začinjena z ravno 
pravo mero španskega temperamenta in francoske elegance. 
Muzikal ponuja pester vpogled v zgodovino glasbe, kakor tudi 
v sodobno popularno glasbo. Pojavljajo se kreativne kombi-
nacije klasične glasbe z baročno navdahnjenimi uspešnica-
mi iz osemdesetih let, glasbena dela iz klasičnih muzikalov, 

kot tudi rock'n'roll, španski ritmi flamenka ter sodobni pop. 
Muzikal Figarova svatba priporočamo kot zanimivo, dodatno 
učno snov za pouk angleškega jezika, glasbeni pouk in gledali-
ške krožke. Primeren je za srednješolce in osnovnošolce dru-
ge in tretje triade. Traja dve uri in pol z odmorom, ima dve 
dejanji in je v angleškem jeziku s podnapisi.

Predstave za šole se izvajajo ob petkih (izjemoma tudi ob če-
trtkih), predstave za izven pa ob sobotah, s pričetkom ob 18h. 
Vse aktualne termine, kot tudi dodatne informacije o predsta-
vi in o rezervaciji vstopnic, lahko najdete na naši spletni stra-
ni www.est.si in facebook strani https://www.facebook.com/
estdgm/. Možne so tudi že rezervacije za šolsko leto 2020/2021 
na spletnem naslovu http://www.est.si/vstopnice/, lahko nas 
kontaktirate tudi preko elektronske pošte est@druga.si ali te-
lefonsko 041 325 969 (Tamara Mithans).

Gostujemo tudi izven Maribora, naslednji termini so že 10., 
11., in 12. februarja 2020 v Linhartovi dvorani Cankarjevega 
doma v Ljubljani. 

Več informacij o gostovanju lahko najdete na povezavi: 
https://www.cd-cc.si/kultura/za-mlade-in-sole/muzikal-fi-
garova-svatba, (kontakt: kristina.jermancic@cd-cc.si).

ENGLISH STUDENT THEATRE
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_/ Karmen Kaučič, prof.

_* VOGRIN

NAŠA NARAVNA GOVORKA, PROFESORICA MARY ELLEN 
RAMASIMANANA VIRTIČ, JE PREJELA V ČETRTEK, 28. NOVEM-
bra 2019, častni naziv v Ljubljani na sprejemu pri francoski 
ambasadorki v Ljubljani.

In sicer so »v francoski rezidenci v Ljubljani /…/ gostili 16 
učiteljev francoščine, ki so se odzvali na povabilo in poslali pri-
čevanja na temo Moj najljubši spomin v karieri. Hkrati so z vi-
tezom reda akademskih palm odlikovali profesorico Mary Ellen 
Ramasimanana Virtič.« Zelo smo ponosni na našo profesori-
co. Iskrene čestitke, prof. Ramasimanana Virtič.

 
https://www.delo.si/novice/svet/ucenje-francoscine-ne-le-zaradi-romantike-ampak-

-zaradi-poslov-253702.html

LJUBLJANA

NAGRAJENA  
Z VITEZOM REDA  
AKADEMSKIH PALM
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_/ Saša Mikić, spec., prof. 

mentor Šole ambasadorke  

Evropskega parlamenta in  

Evrošole

_* MIKIĆ

II. GIMNAZIJA MARIBOR JE V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 POSTA-
LA ENA IZMED PRVIH ŠOL V SLOVENIJI, KI JE PRIDOBILA STA-
tus Šole ambasadorke Evropskega parlamenta.

Na tekmovanju Evrošola 2019/2020 smo v svoji skupini 
osvojili prvo mesto in se uvrstili na Evrošolo v Strasbourg.

Projekt je namenjen ozaveščanju in izobraževanju uči-
teljev in dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju za aktiv-
no državljanstvo. Dijaki, ki se aktivno vključijo v program 
šole ambasadorke Evropskega parlamenta, pridobijo status 

nadaljevanje na naslednji strani

LJUBLJANA

II. GIMNAZIJA –  
zmagovalka  
tekmovanja Evrošola



#9

ŠT. 75_nov-dec 19

 ■■

nadaljevanje iz prejšnje strani

II. GIMNAZIJA –  ZMAGOVALKA  TeKMOVANJA eVROšOLA

ambasadorjev EP. Ta status ima trenutno na šoli 16 dijakov. 
V okviru tega programa je tudi tekmovanje v poznavanju EU, 
Evrošola.

Tekmovanje je bilo v letošnjem šolskem letu zaradi veli-
kega števila sodelujočih šol zastavljeno drugače kot pretekla 
leta. Evropska hiša, ki organizira tekmovanje, je združila dva 
programa, in sicer Evrošolo in Šolo ambasadorko Evropskega 
parlamenta. Vsaka izmed 60 sodelujočih šol si je izbrala pro-
blematiko, ki bo osrednja tema delovanja te šole v tem šol-
skem letu (migracije in integracija, odnos mladih do alkohola in 
drog, okolje in obnovljivi viri energije, prihodnost Evrope, var-
nost in človekove pravice, zaposlovanje mladih). Na osnovi iz-
brane problematike so bile šole razdeljene na 6 skupin po 10 

šol. Dijaki II. gimnazije Maribor so za svojo temo izbrali pri-
hodnost Evrope.

Naša naloga je, da aktivno sodelujemo pri iskanju rešitev 
o prihodnosti Evrope. Dijaki so si izbrali problem ozaveščanja 
mladih in s svojimi predlogi, rešitvami in delom bodo posku-
šali predstaviti spremembe, ki bi mlade pripeljale do boljše-
ga poznavanja delovanja EU. 

29. novembra 2019 smo se udeležili državnega tekmova-
nja iz poznavanja EU. Tekmovanje je sestavljeno iz debate na 
izbrano temo (naša tema je bila »Zaradi krhanja zavezništva 
z ZDA in Turčijo mora Evropska unija okrepiti in povezati lastne 
obrambne zmogljivosti«) in testa o poznavanju delovanja EU. 

V tekmovanju sodeluje šest dijakov, trije v debati in trije 

v reševanju testa. Najpomembnejši del tekmovanja pa je, da 
so tekmovalci odvisni eden od drugega in napaka enega od 
članov ekipe lahko uniči prizadevanja vse ekipe, saj se točke 
vsakega posameznega tekmovalca seštevajo.

Zmaga na tekmovanju nam je prinesla nagrado, ekskur-
zijo na Evrošolo 2020 v Strasbourg, ki se je bomo udeležili 
30. januarja, ko bodo dijaki za en dan postali evropski po-
slanci. To bo že trinajsto sodelovanje II. gimnazije na Evrošoli 
v Strasbourgu (od leta 2003), kar je svojevrsten rekord.

Zmagovalno ekipo so sestavljali: Tilen Majer, Elias Pascal 
Bračko, Tin Pavlinić (reševanje testa) in Matevž Rezman Tasič, 
Benjamin Gorišek in Lan Sevčnikar (debata) ter mentorja 
Mateja Krumpak, prof., in Saša Mikić, prof.

LJUBLJANA
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_/ Jasnica Bobičić, prof. 

mentorica

_* BOBIČIĆ

REDNO SE UDELEŽUJEMO MEDNARODNEGA SPLETNEGA TEK-
MOVANJA V ZNANJU ANGLEŠČINE »BEST IN ENGLISH«.

Že četrtič  so naši najboljši dijaki 2. letnikov, izbrani na 
šolskem tekmovanju, dobili priložnost, da 29. 11. 2019 tek-
mujejo z 16.462 vrstniki iz 25 držav, ki so predstavljali 624 
različnih šol.

»BEST IN ENGLISH« sprejema Ministrstvo za izobraževanje 
Republike Češke in ga že deveto sezono organizirata Institute 
for Competencies Development in Czech-us-agency. Teste, ki 
vsebujejo jezikovne veščine (slovnico, bralno in slušno razume-
vanje), je pripravil AKCENT International House Prague, znan 
kot center za Cambridge English Exams.

Zaradi tehnične izvedbe tekmovanja (računalniki, slušal-
ke) je število “najboljših” omejeno. Zaradi omejitve pripra-
vljamo predtekmovanje za izbiro najboljših (šolsko tekmovanje 
za 2. letnike).

Tekmovanje je sestavljeno iz slovnično-besediščnega dela, 
bralnega razumevanja in slušnega razumevanja v video obliki.  
Za reševanje zahtevnega testa (B2–C1 po CEFR) so tekmovalci 
imeli na voljo 60 minut, potem se aplikacija zapre in tekmo-
valec takoj dobi povratno informacijo o doseženem rezultatu. 
Poleg znanja sta potrebni tudi visoka koncentracija in dobra 
računalniška oprema. To nam omogoča računalniška učilni-
ca naše šole.

Ta način tekmovanja spodbuja dijake k izboljšanju jezikov-
nih kompetenc in omogoča primerjanje z vrstniki ter izbolj-
šuje digitalne kompetence pri učenju jezikov.

Organizatorji skrbno preverjajo, da udeleženci niso živeli 
v angleško govoreči državi dlje kot 18 mesecev in da tekmoval-
ci ter člani njihove ožje družine niso rojstni govorci. Starostna 
meja je 15–19 let.

Zaradi številne udeležbe in resnosti ter zahtevnosti testa 
so rezultati naših dijakov še toliko izjemnejši.

Deset najboljših dijakov je razporejenih med 127. in 2320. 
mestom, kaj je v svetovni konkurenci odličen rezultat.

SPLET

MEDNARODNO  
TEKMOVANJE 
»BEST IN ENGLISH«
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_/ Andreja Mikluš, prof.

_* MIKLUŠ

V NEDELJO, 15. 12. 2019, SMO SE Z NAJVEČJEGA EVROPSKEGA 
MEDNARODNEGA DEBATNEGA TURNIRJA (WINTER HOLIDAYS 
Open) v Zagrebu vrnili polni adrenalina in zadovoljstva.

90 ekip, 28 držav, 450 udeležencev.
Ekipa DGM Black (Ema Žagar, Emanuel Krajnc, Matevž 

Rezman Tasič) je dosegla izjemno 2. mesto. Skupno so ime-
li 9 zmag od 10 in se v finalu odlično borili s singapursko naci-
onalno ekipo, ki je ena izmed najboljših na svetu. Bilo je tesno.

1. mesto – Singapura (singapurska nacionalna ekipa)
2. mesto – DGM Black (II. gimnazija Maribor, Slovenija)
3. mesto – USA Red (ameriška nacionalna ekipa)
Matevž Rezman Tasič (MM2) je bil tudi 5. najboljši govo-

rec posamično.
Tudi ostale 3 ekipe so se odlično odrezale. Dvojni novinci 

so končali s 3 zmagami od 6, kar je zelo dober rezultat za pr-
vič. DGM White pa se s 4 zmagami za las (0,5 točke) ni uvrstila 
v osmino finala.–

To je najvišji rezultat II. gimnazije na tem turnirju do sedaj.
Čestitke vsem!

ZAGREB

DEBATNI  
TURNIR
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_/ Vesna Vervega
_* VERVEGA

SKUPINA 11 DIJAKOV NAŠE ŠOLE (ŠPELA, VANESA, AMADEJA, 
LAI, JAŠA, GAŠPER, KLAR, MIHA, TIN, MARK, BRIN) JE V DECEM-
bru zaključila s projektom LEDgrow (RaST).

Nosilec projekta je bilo podjetje Elkosun, d. o. o., iz 
Maribora, partnerji pa smo bili še Oddelek za geografijo FF 
Maribor (Učni center Dole) in II. gimnazija Maribor (mentorici 
Katja Holnthaner Zorec in Vesna Vervega).

Dijaki so v okviru projekta obiskali Učni poligon za sa-
mooskrbo Dole, kjer so spoznali rabo naravnih virov po sis-
temu krožnega gospodarstva in uporabo naravnih tehnologij 
pri pridelavi hrane. 

Večji del aktivnosti je bil izveden v prostorih podjetja, de-
lavnice in analiza podatkov pa na II. gimnaziji Maribor. Dijaki 
so spoznali omejujoče dejavnike gojenja rastlin (preveč in pre-
malo vlage, različna intenziteta svetlobe, gibanje temperature čez 
dan), kar vse neposredno vpliva na rast rastlin. Prav na te de-
javnike je potrebno posebej paziti pri gojenju rastlin pod sve-
tilkami. Praktično so izpeljali delavnico gojenja gob šitak pod 
svetilom, ki ga je izdelal Elkosun, d. o. o. 

Poglavitni cilj projekta je bil iskanje rešitev za pridelavo 
rastlin v urbanih območjih in aktivna participacija dijakov 
pri pripravi rešitev ter gojenju izbranih vrst jedilnih rastlin. 

V delavnici podjetja so postavili dve LED-svetili s prilago-
jenimi spektrom, natrijevo svetilo s pretežno rumeno svetlo-
bo in navadno svetilo z belo svetlobo. Pri tem so dijaki sami 
sestavili LED-svetilo s prilagojenim spektrom v delavnici pod-
jetja. V sadilne zabojčke so sejali majaron, timijan, baziliko, 
solato in origano ter jih postavili pod omenjene tipe LED-svetil. 

Z znanjem, ki so ga dijaki pridobivali v okviru delavnic, ki 
so jih izvedli mentorji, so samostojno oblikovali raziskovalna 
vprašanja in na osnovi tega določili parametre, ki so jih spre-
mljali pod vsakim svetilom od 15. 10. do 26. 11. V vnaprej pri-
pravljene tabele so zapisovali naslednje podatke: višino rastlin, 
povprečno jakost svetlobe na površini lista, temperaturo zra-
ka pod svetilom in povprečno količino klorofila.

Po končanem monitoringu so zbrane podatke obdela-
li in interpretirali. Pridobljeni rezultati bodo prikazani tudi 
v okviru raziskovalne naloge, v kateri bo dijakinja predstavi-
la natančno analizo pridobljenih podatkov pri vseh vrstah ze-
lenjave pod različnimi svetili.

II. GIMNAZIJA

LEDgrow –  
od razsvetljave  
do zelenjave
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_/ Matjaž Črček, prof. 

mentor

_* ČRČEK

ASTRONOMSKO OPAZOVANJE
V TOREK, 10. 12. 2019, JE NA DVORIŠČU ŠOLE POTEKALO ASTRO-
NOMSKO OPAZOVANJE. KLJUB NAPORNEMU URNIKU SI JE NE-
kaj dijakov vzelo čas zanj. Zelo podrobno smo opazovali Luno 
in  njene kraterje. Najprej smo postavili opremo in se sezna-
nili s teleskopoma, ki smo ju uporabljali. Nato smo s krat-
kim predavanjem spoznali zgodovino Lune in njen nastanek. 
Kasneje smo na teleskope nastavili še fotoaparate in posneli 
kar nekaj zelo lepih fotografij. 

V ČETRTEK, 5. 12. 2019, JE NA II. GIMNAZIJI POTEKALO ŠOLSKO 
TEKMOVANJE V ZNANJU IZ ASTRONOMIJE. TO TEKMOVANJE JE 
nekoliko drugačno, kajti skoraj vso snov predelamo na pri-
pravah. Zato morajo dijaki vanje vložiti več časa in energije. 
Sodelovalo je 24 dijakov, od teh se jih je kar osem uvrstilo na 
državno tekmovanje. Vse dijakom čestitamo za dosežke, uvr-
ščenim naprej pa želimo veliko uspeha. 

II. GIMNAZIJA

ŠOLSKO  
TEKMOVANJE  
IZ ASTRONOMIJE
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_/ Klara Beton, 2. b

_* ČEH, GOLOB 

VEČKRAT SEM POSLUŠALA O TOSKANI, POKRAJINI, KI SLOVI PO UME-
TNOSTI, ZGODOVINI IN LEPOTI NARAVE. ZATO SEM SE TUDI Z VESELJEM 
prijavila na tridnevno potovanje v omenjeni del Italije, ki se je priče-
lo med jesenskimi počitnicami. Po zboru pred II. gimnazijo Maribor 
v ponedeljek, 28. oktobra, ob polnoči  je sledilo devet ur vožnje. Kljub 
temu da smo na začetku še vztrajali, je še zadnja govorica na avto-
busu kar hitro potihnila, saj smo si vsi želeli ohraniti moči za raz-
iskovanje obljubljenih mest. Naša prva destinacija (razen ogromno 
postajališč, kjer smo si z veseljem pretegnili noge) je bilo prelepo me-
sto Siena. V njem se nismo dolgo zadržali, ogledali smo si glavni trg 
in znano katedralo s krstilnico, ki je bila dih jemajoča, v njej smo vi-
deli tudi staro knjižnico iz obdobja renesanse, ki je bila opremljena 
z originalnimi rokopisi. Po malici in iskanju čim cenejšega sladole-
da smo odrinili v zelo majhno mestece San Gimignano, ki je v starih 
časih slovelo predvsem po svojem bogastvu, danes pa po najbolj-
šem sladoledu na svetu. Po prihodu v hotel, kjer smo se okrepčali 
z večerjo, smo naslednji dan nadaljevali z ogledom osrednje točke 
našega potovanja - Firenc. Ker je bilo to potovanje v vzdušju razi-
skovanja umetnosti, smo si najprej ogledali slavno galerijo Uffizi. Ta 
navdušuje  milijone turistov z umetnostnimi deli,  starimi več kot 
šest stoletij, deli Leonarda da Vincija, vsem pa se je najbolj vtisnilo 
v spomin Botticellijevo delo Rojstvo Venere. Kasneje smo si ogleda-
li tudi slavno katedralo Santa Maria del Fiore, ki krasi prenekatero 
fotografijo Firenc. Imeli smo tudi nekaj prostega časa, ki smo ga na-
menili nakupovanju v središču mesta. Pot smo nadaljevali v meste-
ce Vinci, kjer smo si ogledali da Vincijevo rojstno hišo. Zadnji dan 
izleta smo namenili podrobnejšemu raziskovanju Firenc. Ob odlični 
razlagi smo imeli možnost videti tudi grobove Michelangela, Galileja 
in grob Danteja Alighierija, nekaterih najbolj znanih genijev ume-
tnosti in znanosti Italije. Obiskali smo tudi Michelangelovo rojstno 
hišo in občudovali arhitekturo v kapeli Medičejcev. Zadnji dan smo 
zaključili z dolgo vožnjo proti Mariboru. Toskana nas je s svojo bo-
gato arhitekturo in umetnostjo osupnila. Čas, ki smo ga namenili 
potovanju, je za tako veliko, kulturno bogato mesto, kot so Firence, 
zagotovo samo uvod, ki kar kliče po nadaljevanju raziskovanja. In 
kaj sem na tem izletu ponovno spoznala: zgradbe in umetnine, ki si 
jih lahko ogledamo, so krasne. Nekatere sicer že same po sebi, ven-
dar za večino velja, da so še lepše in zanimivejše, če poznaš njihovo 
zgodbo. Zgodbo Toskane sta nam pričarali profesorici Tanja Golob 
in Petra Čeh; slednja nas je obogatila z znanjem, ki smo ga pridobili 
v teh treh dnevih potovanja po Toskani. 

TOSKANA

UMETNOST,  
ZGODOVINA  
in lepota narave
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_/ Vojko Brantuša, prof. 

mentor

_* BRANTUŠA

9. NOVEMBRA SMO BILI NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ LOGIKE 
V LJUBLJANI. NA TEKMOVANJE SE JE UVRSTILO 22 NAŠIH DIJA-
kov.

Dobili smo pet zlatih priznanj in sedem srebrnih. Zlata 
priznanja so prejeli Erik Čerevek Roškarič, Urh Vrecl, Matija 
Likar, Lina Jenšac in Lovro Verk. Srebrna priznanja pa so šla 
v roke Mojci Ravnik, Evi Gašperič, Jušu Kocutarju, Amadeju 
Reku, Brini Poropat, Miši Pintarič in Luku Korotaju.

Vsem dobitnikom priznanj čestitam. Čestitke pa naj prej-
mejo tudi ostali, ki so se uvrstili na državno tekmovanje.

LJUBLJANA

Logika
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_/ Aktiv profesoric  
nemškega jezika

_* LEŠNIK ŠTRAFELA

TRADICIONALNA EKSKURZIJA V ČOKOLADNICO ZOTTER IN 
OGLED PREDBOŽIČNEGA GRADCA. ČOKOLADA – SLADKA PRE-
greha z dolgo zgodovino. Pri pouku nemškega jezika se dota-
knemo te sladke pregrehe tako, da vsako leto organiziramo 
ekskurzijo v čokoladnico Zotter v Avstriji, kjer si z organizira-
nim vodstvom ogledamo, kako poteka proizvodnja čokolade 
od kakavovega zrna do končnega izdelka – čokolade. 

V novembru (tokrat 30. 11. 2019) se  učitelji nemškega je-
zika z dijaki odpravimo na odkrivanje in spoznavanje čokola-
de v raznoraznih variacijah (od kakavovega zrna do končnega 
izdelka) v čokoladnico Zotter v Avstrijo. To ekskurzijo orga-
niziramo že več let zapored, saj dijaki sami izrazijo željo po 
nekoliko drugačnem načinu poučevanja / učenja in nenaza-
dnje tudi željo po uživanju (čokolade). Ob prihodu v čokola-
dnico si najprej ogledamo videoposnetek (v nemškem jeziku) 
o začetkih družinskega podjetja Zotter, proizvodnji čokolade 
in njihovem poslovanju – fairtrade. Po ogledu posnetka sledi 
enourno organizirano vodenje v nemškem jeziku po čokola-
dnici. Dijaki med vodenjem lahko čokolado seveda poizkusijo 
in tako spoznavajo in prepoznavajo različne okuse ter sestave 
čokolade: od grenkega kakava do sladkih čokoladnih pralinejev.  

Po obisku čokoladnice smo se odpravili še v mesto Gradec, 
ki ga vsi dobro poznamo.  Vendar prav to mesto v predbožič-
nem času še posebej zaživi in se obarva v lučkah, božičnih stoj-
nicah, kjer diši po cimetu in medenjakih.  Dijaki tako doživijo 
pravi utrip simpatičnega mestnega središča. V poznih popol-
danskih urah je sledil povratek proti Mariboru.

GRADEC

ČOKOLADA  
PO NEMŠKO
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_*  

TIMOTeJ ZAVeC DRŽAVNI PRVAK V TKD
Letošnje leto je bilo za Timija Zavca (2. š) zelo uspešno. Po 

vseh svetovnih in evropskih tekmovanjih, na katerih je dose-
gel odmevne rezultate, je letošnjo sezono zaključil to nedeljo, 
8. 12. 2019, ko je postal

DRŽAVNI PRVAK V TKD v FORMAH – črni pas (2. dan) in BORBAH 
– mladinci do 68 kg.

Iskrene čestitke!
nadaljevanje na naslednji strani

Šport

ŠPORT
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nadaljevanje iz prejšnje strani

šPORT

KATJA FAIN Z IZJeMNIMI ReZULTATI NA 
ČLANSKeM eVROPSKeM PRVeNSTVU

Od 4. do 8. 12. je v Glasgowu potekalo člansko evropsko 
prvenstvo v plavanju. Prepričani smo, da ste ga spremljali 
v živo, tako da veste, da je na njem tekmovala tudi naša dija-
kinje Katja Fain (4. š). Dosegla je izjemne rezultate:

• 200 m prosto – finale, 7. mesto, z novim absolutnim dr-
žavnim rekordom;

• 400 m mešano – finale (6. mesto, vendar je bila nato v fina-
lu diskvalificirana zaradi napake pri plavanju delfina);

• 800 m prosto – 10. mesto;
• 400 m prosto – 15. mesto;
• štafeta 4 x 50 m prosto – finale, 7. mesto, z novim abso-

lutnim državnim rekordom;
• štafeta 4 x 50 m mešano – 11. mesto, z novim absolutnim 

državnim rekordom.
Za dosežene uspehe ji iskreno čestitamo! Ta vikend jo bo-

ste lahko spremljali na tekmovanju v Pristanu – dogodek, ki 
ga športni navdušenci ne smete zamuditi.

_/ dejan Korotaj, prof.

JAKA GAAL OSVOJIL 3. MeSTO NA 
BALKANSKeM MLADINSKeM PRVeNSTVU, 
KATJA HORVATIČ PeTA

Ta vikend je v športni dvorani v Brežicah potekalo 
Balkansko mladinsko prvenstvo, ki ga je organizirala Karate 
zveza Slovenije z organizacijsko podporo Karate kluba Brežice.

Na njem je tekmoval Jaka Gaal (4. b), ki je v športnih bor-
bah (U 21 – 75 kg) osvojil 3. mesto. Katja Horvatič (2. š) je za 
3. mesto (kategorija: mladinke) izgubila 3 : 2 in na koncu osvo-
jila 5. mesto.

Čestitke za uspeh!
_/ dejan Korotaj, prof.

KAR TRI DRUGOGIMNAZIJKe V FINALU ZADNJe 
TeKMe DRŽAVNeGA PRVeNSTVA V šPORTNeM 
PLeZANJU

Na zaključnih tekmah državnega prvenstva v športnem 
plezanju pretekli vikend, ki tradicionalno potekajo v Kranju, 
so tri dijakinje Druge gimnazije, Lucija Tarkuš, Ema Seliškar 
in Maja Kramberger, uspešno zaključile sezono državnega pr-
venstva za leto 2019. Skupaj sta Lucija in Ema v Kranju kar 
petkrat stali na stopničkah za zmagovalce v posamičnih tek-
mah, Lucija pa trikrat tudi v skupni razvrstitvi državnega pr-
venstva za leto 2019.

Lucija je med kadetinjami do 18 let z drugim mestom v te-
žavnosti ubranila prvo mesto v skupni razvrstitvi in osvojila 
naslov državne prvakinje med kadetinjami, z zmago v balvan-
skem plezanju pa v tej kategoriji naslov državne podprvakinje. 
V svoji krstni sezoni v članski konkurenci je s sobotnim tre-
tjim mestom v težavnosti osvojila izvrstno tretje mesto v sku-
pni razvrstitvi težavnosti tudi med članicami.

Ema je v soboto osvojila tretje mesto v balvanih in skupno 
četrto ter drugo mesto v nedeljski težavnosti in skupno peto 
v kategoriji starejših deklic.

Maja se je v njeni prvi sezoni na tekmah državnega pr-
venstva, po hitrostnem in balvanskem plezanju, prvič uspe-
la uvrstiti v finale še v težavnosti in poskrbela, da so se vanj 
uvrstile kar tri drugogimnazijke.

V sezoni 2019 so se Lucija, Ema in Maja na posamičnih 
tekmah državnega prvenstva kar 19-krat uvrstile na zmago-
valni oder.

Tri dekleta pogumno stopajo na pot, ki so jim jo začrta-
le uspešne plezalke – drugogimnazijke s Stašo Gejo in Urško 
Repušič na čelu.

Po koncu tekmovalne sezone za tri dijakinje sledi kratek 
predah, konec januarja pa bodo že zastopale II. gimnazijo na 
Državnem prvenstvu srednjih šol.

_/ T. S. in P. K.

GReGOR RAKOVIČ DRŽAVNI PODPRVAK 2019 
V MOšKI šPORTNI GIMNASTIKI

Gregor Rakovič, dijak 1. a-razreda, je postal državni pod-
prvak 2019 v moški športni gimnastiki.

Čestitamo!

ŠPORT
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