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_/ Barbara Bedenik, prof.,  
mentorica

_* BEDENIK

V ČETRTEK, 13. 5., SMO BILI V GOSTEH V DRŽAVNEM ZBORU. 
DELEGACIJI MLADINSKEGA PARLAMENTA ALPSKE KONVENCIJE 
iz II. gimnazije in Gimnazije Rudolfa Maistra Kamnik sta 
predsedniku DZ, g. Igorju Zorčiču, predstavili sklepe, sprejete 
na generalnem zasedanju YPAC v marcu. Delegatke in 
delegati so se ukvarjali s področjem otrokovih pravic. V štirih 
komitejih so razpravljali o osebnem razvoju in izobraževanju, 
zdravstveni oskrbi, svobodi izražanja in politične participacije 
ter integriranosti in migracijah. V sprejetih sklepih nakazujejo 
možnosti o izboljšanju na lokalni ravni vseh alpskih držav. 
S predsednikom DZ Igorjem Zorčičem so se pogovarjale Brina 
Krajnčič, Maša Drevenšek, Amadeja Rek in Lana Črešnar. 

Ko predstavljamo ideje mladinskega parlamenta 
v Državnem zboru, dajemo sklepom možnost, da morda 
nekoč zaživijo. Predsednik DZ se je od dijakinj in dijakov 
poslovil z vabilom: »Morda nekoč kdo med vami postane poslanec, 
minister ali sekretar ...«

V  
DRŽAVNEM  
ZBORU

DRŽAVNI ZBOR
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_/ Saša Mikić, spec., prof.,  
Mateja Krumpak, prof., 

mentorja Šole ambasadorke  

Evropskega parlamenta

_* AMBASADOR

VAS ZANIMAJO PRAVLJICE? RADI KUHATE? V TEM PRIMERU NE 
ZAMUDITE SPODNJEGA PRISPEVKA, SAJ BOSTE V NJEM NAŠLI 
povezavo do naše kuharske knjige in pravljic ter pripovedi. 
Vse legende in dobrote prihajajo iz vseh 27 držav, članic EU.

Vse od leta 2003, ko smo prvič sodelovali v projektu 
Eurošola, II. gimnazija aktivno sodeluje v različnih projektih 
EU. Leta 2004 smo pristopili k desetletnemu projektu Evropski 
oddelki; deset generacij naših dijakov (po en oddelek na leto) 
se je aktivno poučevalo o evropskih vsebinah. Dijaki so ob 
rednem urniku 4 leta gimnazijskega programa imeli še doda-
tnih pet predmetov (Slovenija v svetu, Evropske študije, Kultura 
in civilizacija, Družbene podobe slovenščine, Slovenska književ-
nost in prevodi). Del programa so bili obvezna nacionalna in 

nadaljevanje na naslednji strani

Šola ambasadorka  
EVROPSKEGA 
PARLAMENTA

II. GIMNAZIJA MARIBOR
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nadaljevanje iz prejšnje strani

Šola ambasadorka  EVroPskEGa ParlamENTa

mednarodna izmenjava, projektno delo, medpredmetne pove-
zave, prisotnost tujega govorca … Ponosni smo na dejstvo, da 
so nekatere vsebine iz evropskih oddelkov postale del rednega 
učnega programa, ki ga ponujamo na II. gimnaziji ‒ med naj-
opaznejšimi sta projektni teden v septembru in izbirni pred-
met Evropske študije v 4. letniku. 

V zadnjih skoraj dvajsetih letih smo aktivno sodelo-
vali v različnih projektih Jean Monet, bili redni udeležen-
ci Eurošole, redni gostje projekta EYE v Strasbourgu in tam 
dvakrat nastopali, leta 2016 pa celo odprli ta festival mla-
dih Evrope z nastopom English Student Theatra. V zadnjih 
dveh letih smo se pridružili tudi projektu EU&HOME v organi-
zaciji FDV Ljubljana. Redno organiziramo ekskurzije v evrop-
ske institucije, spoznavamo Evropski parlament v Bruslju 
in Strasbourgu, smo gostje Evropske komisije, obiskali 
smo Luksemburg, Haag, pa tudi Brugge, Gent, Amsterdam, 
Antwerpen … Znanje o EU smo delili tudi predvsem na različ-
nih predstavitvah v okviru mednarodnih izmenjav s Srbijo 
(Kruševac, Kraljevo).

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

Projekt je namenjen ozaveščanju in izobraževanju učite-
ljev in dijakov o Evropski uniji ter o usposabljanju za aktivno 
državljanstvo. Zaradi lažjega dostopa do informacij o delova-
nju EU in s tem povezanih priložnosti smo v knjižnici uredi-
li EU-kotiček, ki ga redno dopolnjujemo z gradivom. V maju 
2017 smo izdali zbirko pravljic z naslovom Pravljice in pri-
povedi držav Evropske unije in organizirali pravljični večer. 
Zaradi velikega povpraševanje po tej naši knjigi smo se letos 
odločiti za ponatis. Z veseljem vam ga prilagamo v elektron-
ski obliki: https://drive.google.com/file/d/1MB9VoVtMVOhyXj2MhF2BOEP4

Nkcs0t8H/view?usp=sharing.
V letu 2019 smo aktivno seznanjali svojo lokalno okoli-

co in dijake o pomembnosti evropskih volitev in izdelali vo-
lilno kampanjo za udeležbo na volitvah. Med pandemijo smo 
izvedli izobraževanja s pomočjo Instituta za politični ma-
nagement, on-line srečanja z evropskimi poslanci, pogovo-
re z bivšimi dijaki, ki so zaposleni v evropskih institucijah, 

sodelovali v projektu EU&HOME in še veliko drugih aktivnosti, 
kot so predavanja in razprave, okrogle mize in predstavitve. 
V tem šolskem letu smo postavili svojo spletno in facebook 
stran, ki nazorno predstavljata delovanje evropskih institucij.

Dijaki, ki se aktivno vključijo v program šole ambasa-
dorke Evropskega parlamenta, pridobijo status ambasa-
dorjev EP. Takšen status ima trenutno na šoli 12 dijakov: 
ELIAS PASCAL BRAČKO, LINA BUDJA, NELI FLAC, BENJAMIN GORIŠEK, 
NIKA IVANC, MARK KAMENŠEK ŠEŠKO, MATIJA KIKER, TILEN MAJER, 
PIA MAJCENOVIČ, NINA MOVRIN, JERNEJ NEZMAN, TIN PAVLINIĆ, 
MAŠA PERC, LARA PERKO, MATEJ PETELIN, ALJAŽ POBERŽNIK, LAN 
SEVČNIKAR, ANA VRANEŠEVIĆ in ENA ZORIČ, ki pa se letos posla-
vljajo od nas, zato je glavnino dela že v začetku leta prevze-
la nova ekipa bodočih ambasadorjev, ki so se s svojim delom 
že dokazali. Odločili smo se, da bomo za Dan Evrope, 9. maj, 
izdali knjigo z naslovom Specialitete kuhinj držav Evropske 
Unije. Dijaki, ambasadorji Evropskega parlamenta na II. gim-
naziji, so predstavili 27 glavnih jedi in 27 sladic vseh članic EU. 
Na osnovi receptov iz posameznih držav EU so sami pripravi-
li jed, in sicer tako, da bo priprava jedi enostavna in uporabna 
za vse, ki bi jed poskušali pripraviti tudi sami. Fotografije so 
posneli sami, v svoji kuhinji, ob pripravi glavne jedi ali sladice. 

Iskreno upamo, da bodo recepti  postali  del 
eksperimentiranja in spoznavanja evropskih kulinaričnih 
posebnosti tudi v vašem domu, zato vam prilagamo 
elektronsko povezavo: https://drive.google.com/file/d/1sczn1gEjxoleI

E4xHVPJecdS4wpDaAcc/view?usp=sharing.
Kuhali so bodoči dijaki ambasadorji evropskega parlamenta: 

Žiga Bele, Filip Bombek, Filip Dugonik, Špela Gajšt, Zoja Gobec, 
Matic Gosak, Elin Hameršak, Alina Herman, Nika Ivanc, Martin 
Jojić, Lily Sara Klampfer, Nina Knez, Filip Kores Urlep, Viva 
Kokalj, Marko Kolarič, Staša Korpič, Ana Košat, Ajda Ladinek, 
Iva Milosavljević, Nik Perko, Tine Rajić, Mojca Ravnik, Urša 
Simonič, Iva Diana Sladojević, Janja Špiganović, Aleksander 
Tabaković, Nika Varoščić, Andraž Ziherl, Urban Županič.

Več o naših aktivnostih lahko preberete na 
https://www.druga-solaambasadorkaep.si ali na spletni stra-
ni II.  g imnazije pod zavihkom II. gimnazija, šola amba-
sadorka Evropskega parlamenta, ali na facebook strani: 
https://www.facebook.com/spoznajeu.

» V sklopu projekta sem spoznala osebe z interesi, 
enakimi mojim, in zato smo lahko skupaj pripravili 

odličen produkt. Zato smo dobili priložnost ogleda 
Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Tam smo imeli sejo, 
se povezovali z drugimi učenci in evropskimi poslanci ter 
si širili spekter znanja. Jaz sem bila v Stasbourgu dvakrat 
in vsakič sem si ogledala prečudovita mesta, spoznala 
zgodovino kulture in poskusila lokalno kulinariko. Ob vsem 
delu in užitku sem hvaležna tudi za spoznavanje s temami, 
s katerimi prej nisem imela stika. Te so vplivale na mojo 
izbiro nadaljnjega izobraževanja. – LARA PERKO, 4. A

» V okviru projekta Šola, ambasadorka EP sem Evropski 
parlament v Strasbourgu obiskala kar trikrat. 

Sodelovanje v projektu me je naučilo veliko o Evropski uniji, 
prav tako pa sem spoznala vrstnike iz mnogih evropskih 
držav. Potovanje v Strasbourg si bom zaradi dobre 
družbe, zabavnih profesorjev in dogodivščin ter prelepih 
mest, ki smo jih na poti obiskali, zagotovo zapomnila za 
zmeraj. – NELI FLAC, 4. A

» V sklopu Šole, ambasadorke EU sem dvakrat obiskala 
mesto Strasbourg, v katerem smo si poleg mesta ogledali 

tudi Evropski parlament, kjer smo skupaj s sovrstniki iz 
drugih evropskih držav preko različnih dejavnosti, kot so 
debate o pomembnih globalnih problemih, krepili svoje 
intelektualne in socialne sposobnosti. Na potovanju v 
Strasbourg smo si ogledali tudi druga bližnja mesta, kot so 
Riquewihr, Colmar, Ribeauville in Essligen, ki so bila res 
čudovita in vredna ogleda. – MAŠA PERC, 4. A

» Po treh letih aktivnega vključevanja v projekt 
Šola, ambasadorka EP sem z obiskom Evropskega 

parlamenta pridobila informacije in izkušnje, za katere sem 
prepričana, da mi bodo koristile nasploh v življenju. Zame 
je bil najboljši del te aktivnosti potovanje do Evropskega 
parlamenta, na katerem sem imela priložnost ogledati si 
očarljiva bavarska mesta z vodenjem najbolj legendarnega 
profesorja Mikića. – ENA ZORIČ, MM2

II. GIMNAZIJA MARIBOR

https://drive.google.com/file/d/1MB9VoVtMVOhyXj2MhF2BOEP4Nkcs0t8H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MB9VoVtMVOhyXj2MhF2BOEP4Nkcs0t8H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sczn1gEjxoleIE4xHVPJecdS4wpDaAcc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sczn1gEjxoleIE4xHVPJecdS4wpDaAcc/view?usp=sharing
https://www.druga-solaambasadorkaep.si
https://www.facebook.com/spoznajeu


#5

ŠT. 76_apr-maj 21

_/ Katja Holnthaner Zorec, prof., 
koordinatorica  
raziskovalnih nalog

_* RAZISKOVALEC

PRIJAVA NA REGIJSKO SREČANJE RAZISKOVALCEV »MLADI ZA 
NAPREDEK MARIBORA« JE BILA V ZAČETKU OKTOBRA 2020, KO 
še nismo slutili, da bo letos raziskovanje potekalo precej dru-
gače in se bomo kar pet mesecev šolali od doma. Rok oddaje 
nalog so sicer zaradi posebnih razmer zamaknili, a kljub temu 
številni dijaki raziskovanja niso uspeli zaključiti, predvsem ti-
sti, ki so načrtovali eksperimentalno delo. Podobno kot pouk 
je tudi raziskovanje potekalo s pomočjo mentorjev preko vide-
okonferenc in elektronske pošte, nekateri naravoslovci so im-
provizirali v domači kuhinji, drugi pa so za eksperimentalno 
delo izkoristili čas, ko smo se v marcu vrnili v šolo. 48 dijakov 
je uspelo uresničiti cilje in je v začetku aprila oddalo 34 razisko-
valnih nalog in dva inovacijska predloga. Zagovori so potekali 

nadaljevanje na naslednji strani

MLADI ZA  
NAPREDEK  
Maribora

38. SREČANJE RAZISKOVALCEV
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mladI Za  NaPrEdEk  marIbora

preko videokonferenčnega okolja ZOOM in tako člani komisij 
kot tudi dijaki raziskovalci so se hitro navadili na novo realnost. 
Tudi razglasitev rezultatov je v prvem tednu maja potekala na 
daljavo in skupaj z dijaki in njihovimi mentorji se veselimo šest-
najstih zlatih in sedemnajstih srebrnih priznanj ter doseženih 
5216 točk, s čimer smo postali najuspešnejša srednja šola re-
gijskega srečanja. Zlato priznanje so naši raziskovalci dosegli 

na naslednjih raziskovalnih področjih: biologija, biotehnologi-
ja, ekonomija, elektrotehnika, geografija, kemija, književnost, 
matematika, računalništvo, slovenski jezik, tuji jeziki, turizem, 
zdravstvo in zgodovina. Najuspešnejše naloge so se uvrstile na 
državno srečanje raziskovalcev, ki bo potekalo v maju in juniju. 
Dijakom in raziskovalcem čestitamo za opravljeno delo in dr-
žimo pesti za dobro uvrstitev na državnem srečanju.

mladI Za NaPrEdEk marIbora 2021 - 38. srEČaNJE
SEZNAM VSEH DOBITNIKOV ZLATIH PRIZNANJ

Dijaki
avtorica/ice, avtor/ji

Naslov naloge Mentor/-ji

rok lobnik, mm2 spremljanje spomladanske selitve dvoživk na črni točki v razvanju Jure Škraban, 
Tilen basle

Tim Šinko, 1. c Vpliv železa na rast rastlin anita mustač,
Vesna Hojnik

matija kiker, mm2 Učinkovitost subvencioniranja javnega prevoza za srednješolcev v mariboru lidija kodrin

Jakob Čerič, 2. a, 
aljaž kelc, 2. a,
Jurij Šuman, 2. a

Izdelava sončnega sledilnika in primerjava z mirujočo sončno ploščo mirko Pešec

Gašper dimnik, 3.d
lan Patrik Horvat, 3.d 

Uporaba satelitov za ugotavljanje zdravja gozda in njegove odvisnosti od reliefa na pri-
meru regije strojna, kozjak in Pohorje

danijel davidović,
Vesna Vervega 

katja Cundrič, mm1 oljčni listi - vir aktivnih učinkovin sanja Cvar

maša karčovnik, 4. c Najoptimalnejši pogoji priprave zdravilnega šipkovega čaja darja kravanja

Nadja spasovski, 4. a analiza svetopisemskih motivov v dramskih delih Ivana Cankarja drago meglič

Nika kralj, 2. c Hedonizem v delih F. s. Fitzgeralda boris svetel

Zoja Pleteršek, 3. e,  
ava dukarič, 3. e

Formula za obseg elipse Polonca križanič

Gaja Đukanović babič, 2. a Podatkovno rudarjenje instagram objav o mariboru sašo karakatič
mitja osojnik

Ema oštir, 3. f Jezikovna kultura slovencev na spletu Tina mojzer

matej Petelin, mm2 rhetoric and linguistic analysis of president donald Trump's 2016 and 2020 presidential 
election spoken speech transcripts

Polona Vehovar

katarina leš, 4. c »od slatinskega vrelca do pesniških bunkerjev« kolesarska pot po lenartu in okolici lidija kodrin

Una murko, 2. e 
Ema agrafena mataln smehov, 2. e

Primerjava različnih vrst alkoholnih razkužil glede na vsebnost alkohola in antibakterij-
sko učinkovitost

anita mustač
Tamara Šiško

klara beton, 3. b Trianonska mirovna pogodba skozi poročanja slovenskih in madžarskih časnikov Tamara mithans

38. SREČANJE RAZISKOVALCEV
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_/ Sanja Cvar, prof.

_* EOES.SCIENCE

TIAN STRMŠEK (2. C) IN JURIJ ŠUMAN (2. A) PREJELA SREBRNO 
MEDALJO NA NARAVOSLOVNI OLIMPIJADI

Med 9. in 14. majem je potekala Evropska olimpijada eks-
perimentalne znanosti – EUROPEAN OLYMPIAD OF EXPERIMENTAL 

SCIENCE (EOES), ki sta jo na daljavo gostila madžarski Szeged 
in tamkajšnja univerza. Obe slovenski ekipi sta se odlično od-
rezali, saj sta v konkurenci 40 ekip iz 19 držav Evropske uni-
je in 120 tekmovalcev prejeli srebrni medalji.

Prvo slovensko ekipo so sestavljali Tian Strmšek, Jurij 
Šuman in Brest Lenarčič (ŠC Rogaška Slatina).

Čestitamo.

MADŽARSKA

NARAVOSLOVNA  
OLIMPIJADA

https://www.eoes.science/
https://www.eoes.science/
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_/ Maša Uran in Nika Vecl, 1. d

_* REK, RUDL

V PETEK, 23. APRILA, JE NA NAŠI ŠOLI POTEKAL ŽE TRADICIONAL-
NI KULTURNI MARATON. VENDAR SE JE ZARADI STROGIH PROTIKO-
ronskih ukrepov odvil v živo preko spleta. Ne glede na to pa je 
vsem nastopajočim in tehnikom uspelo izpeljati izvrstno pred-
stavo. Na začetku so plesalci razkazali našo prečudovito šolo kar 
med plesanjem in nas pripeljali vse do amfiteatra. Tam so že ča-
kali Matic, Ana in Ena. Humorno in enostavno so nas popeljali 
do Maruše Kunst, ki je odprla oder z dvema popolnoma različni-
ma, a odlično izpeljanima pesmima. Intervju po njenem nasto-
pu nam je tudi izdal , da je na Kulturnem maratonu že nastopila 
in ji je bil oder tako že zelo domač. Sledila ji je še ena solistka, in 
sicer Eva Rakič, ki nam je odpela pesem Another Love (avtorja 
Toma Odella). Po svojem nastopu nam je povedala tudi o svoji 

nadaljevanje na naslednji strani

DRUGI SPLET

KULTURNI  
MARATON 2021
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kUlTUrNI  maraToN 2021

štipendiji, ki jo je prejela v Walesu, kar je še dodaten 
dokaz o njeni nedvomni nadarjenosti. Seveda je bilo 
poskrbljeno tudi za obilico smeha, in to s posnetkom 
skupine Boč Videos, ki so naredili parodijo na pesem 
Samo Jako in jo predstavili današnjim razmeram pri-
merno ter se malce tudi ponorčevali iz ukrepov. Sledil 
pa je že osrednji dogodek večera, ko smo lahko v na-
šem domačem amfiteatru poslušali pravi koncert slo-
venskega reperja in bivšega drugogimnazijca Emkeja 
in njegovih Muzičarjev. Ker pa mimo takšnega glas-
benika ne moremo, ne da bi ga intervjuvali, je seveda 
sledil tudi pogovor z njim. Na kratko smo lahko sliša-
li nekaj o njegovih pesmih in kako jih piše, podal pa je 
tudi spodbudno misel za vse nas mlade, naj razvijamo 
svoje talente in počnemo to, kar nas veseli. Za rahlo 

sprostitev od glasbe pa so poskrbeli še Matic, Jure in 
Vid, ki so ocenjevali meme drugogimnazijcev. Memi 
so bili po njihovih ocenah letos povprečni oziroma se 
je od njih pričakovalo več, vendar smo se ob njih še 
vedno lahko nasmejali. S kratko najavo in v kostumih 
v slogu Velikega Gatsbyja so sledili Beautiful Losers, ki 
so se združili posebej za Kulturni maraton. K njihove-
mu izboru kostumov pa je seveda morala spadati tudi 
prava pesem, in tako smo jih lahko slišali zapeti in zai-
grati pesem What a Wonderful World. Seveda pa je kot 
pri vsakem glasbeniku tudi sedaj sledil intervju. Nina 
in Jurij sta povedala nekaj o bendu in da so si izbrali 
dvajseta leta, ker jih zelo spominjajo na današnje čase 
in karanteno. Ker pa nas koronavirus spremlja vsepo-
vsod, tudi v gledališču, ga je Gnosis predstavil na svoj 

edinstvni način. Čeprav ima naslov Kuga, lahko spo-
znamo veliko podobnosti z današnjim časom in zme-
do, ki trenutno vlada v svetu. Sledil je Blue and the 
Legendary Band. Z raznimi nostalgičnimi pesmimi so 
nas popeljali na zanimivo poslušalsko izkušnjo. Sledil 
je še kratek intervju s pevcem skupine. In že smo bili 
pri zadnji glasbeni točki tega večera. Na oder je prišel 
še zadnji band, Code, ki je s svojim nastopom lepo za-
ključil Kulturni maraton 2021. V današnjem času smo 
bili prikrajšani veliko stvari, ki so se nam sprva zdele 
samoumevne. Ampak kljub vsemu so dijaki in dijaki-
nje II. gimnazije dokazali, da lahko po dolgem strada-
nju s skupnimi močmi in ambicijami znova prikličemo 
kulturno razvajanje v naše življenje. 

DRUGI SPLET
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_/ Nika Varoščić
_* YPAC

OD 23. DO 26. MARCA JE POTEKALO SREČANJE MLADINSKEGA 
PARLAMENTA ALPSKE KONVENCIJE. LETOS GA JE ORGANIZI-
rala ekipa iz švicarske gimnazije Kantonsschule Trogen. 
Zaradi okoliščin je dogodek potekal preko spleta, kar pa ni 
pokvarilo dobrega vzdušja. Udeležili so se ga dijakinje in di-
jaki desetih srednjih šol iz alpske regije. Mariborsko delega-
cijo so sestavljale Katarina Leš, Brina Kranjčič, Ana Koletnik, 
Maša Drevenšek, Iva Diana Sladojević, Lana Črešnar, Vesna 
Jokić, Lina Murko in Amadeja Rek. Osrednja tema razprav 
so bile otrokove pravice, o katerih so delegatke in delegati 

nadaljevanje na naslednji strani

MLADINSKI PARLAMENT ALPSKE KONVENCIJE

YPAC 2021
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nadaljevanje iz prejšnje strani

YPaC 2021

debatirali v štirih komitejih. Tema 1. komiteja je bila osebni 
razvoj in izobraževanje, 2. komiteja zdravstveni sistem, 3. ko-
miteja svoboda izražanja in participacija ter 4. komiteja ena-
kost, integriranost in migracije. 

Na otvoritveni slovesnosti se je vsaka delegacija predsta-
vila v zabavnem videu, v katerem so člani predstavili zanimi-
vost svoje regije. Za glasbo je poskrbel bend Sort of Sad. Prve 
tri dni so potekale debate v posameznih komitejih, delegati 
so ustvarjali postulacije in imeli možnost pogovora s strokov-
njaki in politiki. Vsak komite je oblikoval 3 postulacije, ki so 
bile predstavljene v petek na generalnem zasedanju. Vsaka po-
stulacija je bila izpostavljena viharju vprašanj in kritični de-
bati. Na koncu pa je bilo izglasovanih 8 najboljših postulacij. 
Najboljše tri so nosile naslove: Politična izobrazba? Da, zmo-
remo!, Dvigovanje ravni ozaveščenosti in sprejetosti LGBTQ+ 
skupnosti in Mladina je sedanjost politike. Slednja predlaga, 
da bi znižali prag volilne pravice na 16 let, s čimer bi se pove-
čalo zanimanje za politiko med mladimi, in da bi imeli mesto 
v občinskih mestnih svetih tudi predstavniki dijaških svetov. 
Te postulacije so bile prevedene v jezike sodelujočih držav in 
predstavljene na državni ali lokalni ravni. Naša slovenska eki-
pa se je v četrtek, 13. 5., odpravila v Ljubljano, kjer so predsta-
vili postulacije predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču.

YPAC-teden je poleg trdega dela vključeval še obilico zaba-
ve in druženja. Ob večerih smo se spoznavali ob igri Among 
us, diskutirali o filmu, se družili in sklepali nova prijateljstva. 
Ravno prijateljske vezi so tiste, ki nam bodo ostale za vedno. 
Tehnična izvedba je bila vrhunska, imeli smo celo svojo radij-
sko aplikacijo, v kateri so člani novinarske ekipe vedno vrteli 
dobro glasbo in spremljali dogajanje v komitejih ter poroča-
li o njem. Več utrinkov dogajanja in podrobnejše informaci-
je si lahko ogledate na Instagram računu digital_ypac21, na 
Facebook-u @ypac.eu ali pa obiščete uradno spletno stran. 

Letošnji YPAC je dokazal, da nas niti pandemija ne more 
ustaviti in da je zdaj še bolj kot kadarkoli prej pomembno, da 
izrazimo svoje mnenje, podamo predloge in si prizadevamo 
za ustvarjanje boljše prihodnosti. Kot je v svojem zaključ-
nem govoru povedala predsednica Xenia Unseld: »Be a voi-
ce, not an echo«!

MLADINSKI PARLAMENT ALPSKE KONVENCIJE
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_/ Klavdija Krempl Slana, prof., 
koordinatorica tekmovanj  
iz angleščine za 3. letnike

_* ILIEVSKA

V SREDO, 7. 4., JE POTEKALO DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA 
ANGLEŠČINE ZA DIJAKE 3. LETNIKOV. OBSEGALO JE SLUŠNO 
razumevanje, rabo jezika in besedišča ter pisno sporočanje 
v obliki razpravljalnega eseja.
 

Naši dijaki so dosegli 2 zlati in 1 srebrno priznanje, in sicer:
 
ANDRAŽ ZIHERL (MM1) je dosegel 1. mesto v kategoriji A2 in 

prejme zlato priznanje.
 
ENA ILIEVSKA (3. C) je dosegla 2. mesto v kategoriji A1 in 

prejme zlato priznanje.
 
ŽIVA RAZPET (3. D) je dosegla 25. mesto v kategoriji A1 in 

prejme srebrno priznanje.

Iskrene čestitke.

ANGLEŠČINA –  
DIJAKI  
3. letnikov 2021

REZULTATI DRŽAVNEGA TEKMOVANJA



#freewifi #sportamoradi #ucimoseskupaj 

#nikolilacni #ciliinzdravi #vsejeblizu #kaknamjefajn #DDDrava

 
W: www.dddrava.si
E: info@dddrava.si

T: 02 234 81 50
F: 02 234 81 70

Smetanova ulica 67
2000 Maribor

JAZ sem tu, pridi tudi TI!

WILLKOMMEN
BIENVENIDOS
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080 20 60
vzajemna.si
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VÄLKOMMEN

Sklenite zavarovanje 
Tujina z medicinsko 
asistenco in potujte 
brezskrbno.
Za večkratna 
potovanja v tujino 
priporočamo letno 
zavarovanje Tujina 
Multitrip* - ob sklenitvi 
prejmete DARILO.
* Preverite posebej ugodno ponudbo v 

času akcije.
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_/ Mary Ellen  
Ramasimanana Virtič, prof.,  
in Karmen Kaučič, prof.

_* KALININA 

ISKRENE ČESTITKE VSEM UDELEŽENCEM FRANKOFONSKEGA 
NAREKA 2021, DA SO POGUMNO SPREJELI IZZIV!

Kategorija Francoščina kot tuji jezik: velik dijakinji 
Sofii Kalinini (II. gimnazija Maribor) in študentki Pii Krampl 
(Filozofska fakulteta v Ljubljani) za njuno zmago.

Kategorija Francoščina kot materni jezik: iskrene čestitke 
Sergeu Habourdinu, ki ni zagrešil nobene napake; za ta 
izjemni dosežek!

Zmagovalci bodo prejeli naslednje nagrade: 30-urni tečaj 
na Francoskem inštitutu v Sloveniji, e-bralnik in paket knjig 
frankofonskih avtorjev.

Se vidimo naslednje leto! 
(vir: FB de l’Institut français de Slovénie)

 
SOFIA, ISKRENE ČESTITKE ZA TA VELIKI USPEH!

 
Pozdravček od Sofie, dijakinje II. gimnazije Maribor in ene 

izmed nagrajencev in nagrajenk letošnjega frankofonskega 
nareka v kategoriji dijakov:» Zelo sem vesela, da sem imela priložnost sodelovati na 

frankofonskem nareku Francoskega inštituta, saj sta me 
francoska kultura in zlasti njen jezik zmeraj zelo zanimala. Tako 
izkušnja kot sama nagrada sta mi zelo pri srcu: e-bralnik, ki sem 
ga prejela, mi bo namreč pomagal pri poglobljenem raziskovanju 
francoske književnosti.«

PISANJE  
FRANCOSKEGA  
NAREKA

TEKMOVANJE
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 ■■_/ Mirjana Vudler, prof.

LETOŠNJE DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA 
ŠPANŠČINE DILO EN ESPAÑOL JE POTEKALO 10. 4. 2021, TOKRAT 
seveda zaradi epidemiološke slike na daljavo. En mesec pred 
tem je potekalo šolsko tekmovanje, prav tako na daljavo. Poleg 
znanja španščine se je bilo letos treba dokazati tudi pri pozna-
vanju izumov iz španskogovorečih držav. Na državno tekmo-
vanje se je uvrstil Gal Bubnič iz 3. f in je nato osvojil srebrno 
priznanje. Ava Dukarič iz 3. e pa je osvojila bronasto prizna-
nje. Vsem dijakom še enkrat čestitam.

DILO EN  
ESPAÑOL 2021

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ŠPANŠČINE
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_/ Tamara Šiško, prof.

_* POŽGAN

II. GIMNAZIJA MARIBOR JE V ŠOLSKEM LETU 2020/21 KOT 
IMPLEMENTACIJSKA ŠOLA PRVO LETO VKLJUČENA V 
 ESS-projekt Zavoda za šolstvo RS z namenom vpeljave 
razvijajočih se oziroma že razvitih metod vpeljevanja 
kompetenc podjetnosti pri dijakih v pouk in obšolske 
dejavnosti. 

Dijaki 2., 3. in 4. letnikov pod budnim mentorstvom pro-
fesoric in profesorjev projekta razvijajo lastno motivaci-
jo, vztrajnost in ustvarjalnost, urijo se načrtovati, voditi ter 
ustrezno, natančno in z razlogom aktivirati vire pri matema-
tiki, fiziki, biologiji, kemiji, psihologiji, nemščini in zgodovini. 
V sklopu projekta razvijajo svoje sposobnosti in veščine tudi 
v finančni in ekonomski pismenosti. Vse to se sliši odlično, 

nadaljevanje na naslednji strani

PODVIG

PODJETNOST  
v gimnazijah
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nadaljevanje iz prejšnje strani

PodJETNosT  V GImNaZIJaH

kajne? Kaj pa to pomeni v praksi in konkretno? Dijakinje in 
dijaki so si ob odgovarjanju na naslednja vprašanja že razši-
rili nabor sposobnosti, veščin in znanj na omenjenih pred-
metnih področjih: »Kako pridobimo denar za nakup stanovanja 
in koliko stane vzdrževanje stanovanja?«, »Se gen, ki kodira spi-
ke beljakovino virusa SARS-CoV-2, razlikuje med virusi, izolira-
nimi na različnih geografskih območjih?«, »Zakaj kalorifer piha 
vroč zrak?«, »Katere so uspešne strategije učenja na II. gimnaziji 
Maribor?«, »Kako bi lahko potekala vrtnarska konstrukcija hiper-
bole?«, »Katera znanost je slaba znanost?«, »Kako izdelati kremo 
za obraz in pripadajočo eko embalažo?«, »Kako si s pomočjo pri-
ljubljenih literarnih del razširiti znanje o zgodovini?« in »Kako 
se naučiti nemščine s pomočjo raziskovanja globalnih problemov 
človeštva?« V iskanju odgovorov na ta in mnoga druga vpra-
šanja so izpod rok dijakinj in dijakov že nastali zanimivi, ino-
vativni in predvsem koristni produkti, kot so: matematične 
namizne igre, infografike o strategijah učenja, filogenetska 
drevesa za protein SARS-COV-2, raziskovalna naloga o odnosu 
dijakov do biodiverzitete ipd. 

Ker nekatere aktivnosti projekta še potekajo, vam pošilja-
mo krajši utrinek oz. vpogled v delo. 

PODVIG
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_/ Matjaž Črček, prof.

_* VUNJAK

PO ENOLETNEM PREMORU OD TEKMOVANJ JE LETOS PONOV-
NO POTEKALO DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ FIZIKE. TEKMOVANJE 
poteka v treh tekmovalnih skupinah, ki se razlikujejo po uč-
nih snoveh, ki so zajete v tekmovalnih nalogah. Seveda so 
sodelovali tudi naši dijaki, ki vsako leto dosegajo vidne rezul-
tate. Tudi letos so bili uspešni. Kaja Rajter, Jurij Šuman, Eva 
Gašparič, Vid Bauman, Aljoša Podkrajšek, Emanuel Horvat ter 
Aljoša Vreš so dosegli srebrno priznanje v I. tekmovalni sku-
pini. Primož Perko in Žiga Bele sta dosegla srebrno priznanje 
v II. tekmovalni skupini. Tian Strmšek, Matija Likar in Juš 
Kocutar so osvojili srebrno priznanje v III., najtežji tekmo-
valni skupini. Vito Levstik pa je tudi letos v III. tekmovalni 
skupini osvojil zlato priznanje in pohvalo. Bil je namreč med 
štirimi najboljšimi dijaki v Sloveniji. Vsem dijakom čestita-
mo za dosežen uspeh. 

Potekalo je tudi izbirno tekmovanje iz fizike, na katerem 
izberejo dijake, ki se uvrstijo v ekipo za fizikalno olimpijado. 
Sodelovala sta Juš Kocutar in Vito Levstik; slednjemu se je 
uspelo uvrstiti na evropsko olimpijado iz fizike. Obema dija-
koma čestitamo za izjemen uspeh. 

DRŽAVNO TEKMOVANJE

FIZIKA
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_/ dr. Lidija Kodrin, prof., 
mentorica

_* OŠTIR

V TOREK, 20. APRILA 2021, JE POTEKALO - SEVEDA NA  DALJAVO - 
22. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ EKONOMIJE. TEKMOVANJA SO SE 
udeležili tudi trije dijaki iz naše šole, ki so se na šolskem tek-
movanju uvrstili na prva tri mesta.

Državna prvakinja iz znanja ekonomije in dobitnica zla-
tega priznanja je naša dijakinja Hana Viher iz 4. b. Zlato pri-
znanje je za uvrstitev na šesto mesto prejel Luka Polanič, 4. š, 
srebrno pa Lina Jenšac, 4. d. II. gimnazija se je med srednji-
mi šolami z gimnazijskim programom uvrstila na prvo mesto.

GENEraCIJa €Uro
TEKMOVANJE, IMENOVANO GENERACIJA €URO, JE BILO ZA NAS 
ODLIČEN NAČIN SPOZNAVANJA DELOVANJA EVROPSKE CEN-
tralne banke (ECB) in Evrosistema. Sestavljeno je iz teh kro-
gov; v prvem smo ekipno rešili spletni kviz o Evrosistemu, 
v drugem smo nato napisali poročilo, v katerega smo vključili 
napovedi in odločitve ECB o obrestnih merah, v tretjem kro-
gu pa smo poročilo predstavili pred komisijo Banke Slovenije. 
Za nas je bil največji izziv prav tretji krog, predvsem vpraša-
nja komisije po predstavitvi (znanje o stagflaciji v 70-ih nam je 
gotovo prišlo prav). Menimo, da smo kot ekipa dobro sodelo-
vali. Ime naše ekipe je bilo »absolutne ničle«, izbrali pa smo ga 
zato, ker se absolutno strinjamo z obrestno mero 0 %, ki jo je 
določila ECB. Ker smo na tekmovanju zmagali in postali dr-
žavni prvaki, se bomo konec maja sestali s Christine Lagarde, 
predsednico ECB, in z zmagovalnimi ekipami iz drugih držav. 

_/ Hana Oštir, MM2

TEKMOVANJA

EKONOMIJA in 
Generacija €URO
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_/ dr. David Gajser, prof.

SREDI JANUARJA, KO SMO SE PO BOŽIČNO-NOVOLETNIH PRA-
ZNIKIH PONOVNO NAVADILI NA POUK OD DOMA, SMO MATEMA-
tiki poskrbeli za popestritev popoldnevov s ciklom 
Matematika s kavča. Ustvarili smo redko priložnost za spre-
mljanje matematičnih predavanj iz »udobja domačih kavčev«, 
pri čemer je lahko kdorkoli po predavanju predavatelju po-
stavil vprašanje. 

Promocijski plakat, ki so ga izdelali dijaki 2. a. Njim gredo 
tudi zasluge za naslov »Matematika s kavča«.

nadaljevanje na naslednji strani

Matematika  
S KAVČA

CIKEL PREDAVANJ
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nadaljevanje iz prejšnje strani

maTEmaTIka  s kaVČa

Cikel petih predavanj je potekal od 11. do 15. januarja 2021, 
vsa predavanja pa so bila dostopna širši publiki. Moderirali so 
jih dijaki MM1: Tinkara Hazl, Juš Kocutar, Žiga Kovačič, Matija 
Likar in Jana Radaković. Posnetki so dostopni na YouTube 
kanalu Mitje Osojnika: https://www.youtube.com/channel/
UCxzZaopdPSKE_cf9DUB90Xg. 

Predavanja so bila (kronološko):

dr. NasTJa CEPak
O ASIMETRIČNI KRIPTOGRAFIJI IN DIGITALNIH POTRDILIH. 

Predavateljica nas je uvedla v šifriranje in predstavila nekaj 
njegovih uporab, ki so del našega vsakdana za računalnikom. 
Človeštvo že tisočletja uporablja šifriranje, vedno pa se sre-
čujemo z istim problemom: kako varno izmenjati šifrirne 
ključe? Učinkovit odgovor na to vprašanje so uspeli najti šele 
v 70. letih s prvimi asimetričnimi kriptografskimi algoritmi. 
Pogledali smo si, na podlagi česa delujeta dva najširše upora-
bljena algoritma in kako z njima dodelimo digitalno identite-
to osebam, napravam, procesom in še čemu.

maG. amar baPIĆ
ZODIAC KILLER'S CIPHER (predavanje v angleščini). Predavatelj 

nas je uvodno seznanil s kriptografijo s simetričnimi ključi, 
nato pa kot v kakšnem trilerju predstavil zloglasnega ameri-
škega serijskega morilca, poznanega kot "Zodiac Killer". Ta je 
okoli leta 1970 lokalnim časopisom pošiljal šifrirana sporoči-
la, v katerih se je posmehoval oblastem. Preučili smo njegove 
šifre in spoznali, kako so kriptografi decembra 2020 uspešno 

zlomili eno izmed njih, nekaj pa jih še zmeraj ni razvozlanih.

maG. NINa klobas
TETA IZ OZADJA GOOGLOVIH ZEMLJEVIDOV. Teorija grafov pred-

stavlja področje matematike, ki preučuje lastnosti grafov 
- struktur, ki jih uporabimo za modeliranje relacij med do-
ločenimi objekti. Predavateljica nas je seznanila z grafi, po-
drobneje pa je opisala algoritem za iskanje najkrajše poti med 
dvema točkama.

dr. maTEJa GraŠIČ
O LINEARNIH TRANSFORMACIJAH. Predavateljica je vsem dobro 

znan pojem linearne funkcije posplošila do posebnih trans-
formacij evklidske ravnine. Pri tem smo se osredotočili pred-
vsem na geometrijske lastnosti teh transformacij. 

dr. boŠTJaN brEŠar
HALLOV POROČNI IZREK. Predavatelj je predstavil Hallov po-

ročni izrek z vidika načrtovanja porok, spoznali smo tudi nje-
govo povezavo z igro sudoku in si ogledali še nekatere druge 
primere uporabe.

Več o predavateljih lahko izveste ob objavljenih videih, 
omenimo pa, da sta zadnja dva predavatelja tudi bivša dru-
gogimnazijca.

Cikel Matematika s kavča je bil podprt s projektom RaST, 
ki ga financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada. 

CIKEL PREDAVANJ
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_/ Vesna Hojnik, prof.

_* BIOLOG

PO ŠOLSKEM TEKMOVANJU IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA 
PROTEUSOVO PRIZNANJE, KI JE POTEKALO V SPLETNI RAZLI-
čici, je II. gimnazija Maribor 20. marca gostila državno tekmo-
vanje, ki je za vse dijake iz vzhodnega dela Slovenije potekalo 
v živo. Tema letošnjega tekmovanja za dijake 1. in 2. letnikov 
so bile glive, za dijake 3. in 4. letnikov pa vse vsebine obve-
znega dela učnega načrta za biologijo v gimnaziji in vsebine 
za maturo. Poleg 35 bronastih in 6 srebrnih priznanj je kar 
6 naših dijakov osvojilo zlato priznanje. Dobitniki zlatih pri-
znanj so: Blaž Bandur in Katja Cundrič iz 3. letnika ter Zarja 
Doberšek, Rok Lobnik, Nadja Spasovski in Jakob Pokeržnik 
iz 4. letnika. Zarja Doberšek je med vsemi tekmovalci zasedla 
odlično drugo mesto in se tako uvrstila med deset tekmoval-
cev, med katerimi se bodo štirje najboljši uvrstili na 32. med-
narodno biološko olimpijado (IBO Challenge 2021), ki jo bo 
letos gostila Lizbona.

ŠOLSKO TEKMOVANJE

BIOLOGIJA
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_/ Gordana Banjanin, prof., 
mentorica

_* RASTEM S KNJIGO

VSESLOVENSKI BRALNI PROJEKT RASTEM S KNJIGO, KI GA SRE-
DNJE ŠOLE IZVAJAJO POD OKRILJEM GLAVNEGA ORGANIZATOR-
ja JAK (Javne agencije za knjigo RS)  in v sodelovanju 
s splošnimi knjižnicami, smo letos izvedli povsem drugače.

Vsi dijaki 1. letnikov so običajno obiskali Mariborsko knji-
žnico, enoto Rotovž, kjer se je ves dogodek izvedel: predsta-
vitev knjižnice, predstavitev izbranega avtorja in knjige ter 
darilo: knjiga, ki so jo dijaki običajno še isti dan ... pozabili ali 
odložili na polico med ostale.

Ker pa je letos posebno leto - mestne knjižnice iz znanih 
razlogov nismo mogli obiskati - so to dejavnost dijaki opravili 
tako: prve pomladne dni, ko so se končno vrnili v šolske pro-
store, so prejeli v dar knjigo IGORJA KARLOVŠKA PREŽIVETJE (ja, 
kako simboličen naslov ...). Številni so jo že poznali s predho-
dnega tekmovanja za Cankarjevo priznanje.

In ker je, razumljivo,  poudarek projekta na branju,   
SO LETOS BRALI KNJIGO ... SKUPINSKO!

Res je, dobili so nekaj okvirnih navodil, vse ostalo pa so 
opravili sami: povezali so se kot razred in hkrati je vsak od njih 
prispeval svoj del, glede na svoje želje in možnosti daljinske-
ga šolanja ... Celotno knjigo smo razdelili na 7 delov, kolikor 
je oddelkov (od a do š), na koncu pa so skupinski posnetek ra-
zreda oddali v rejniško učilnico (Google Classroom).

Rok je bil 31. marec in vsi deli so bili posneti. Jupi!
TUKAJ predstavljamo njihovo delo. Bralce nagovarjamo 

k zbranosti, prizanesljivosti in vztrajnosti. Udobno se naslo-
nite in prisluhnite ...

RASTEM S KNJIGO

PREŽIVETJE

https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/videovsebine
https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/videovsebine
https://sites.google.com/druga.si/solska-knjizica/svet-branja
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Področno ekipno atletsko tekmovanje

 
Lucija Tarkuš na zmagovalnem odru

 ■■

_/ Dejan Korotaj, prof.

_* KOROTAJ,  

CLIMBING FEDERATION OF RUSSIA

V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU JE BILO ZELO OKRNJENO DOGAJA-
NJE V ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJIH, SAJ JE BILA VEČINA OD-
povedana. Edino izpeljano tekmovanje je potekalo v atletiki, in 
sicer področno ekipno atletsko tekmovanje. Letošnji koncept je bil 
zelo prilagojen trenutni situaciji. Potekal je po načinu, da je vsak 
šola dobila svoj termin in bila tako na stadionu sama. Tako so di-
jaki in dijakinje iste šole istočasno tekmovali med seboj v isti di-
sciplini. Kot kaže, je naši šoli ta koncept zelo ustrezal, saj smo med 
dijaki in dijakinjami po izpeljanih regijskih tekmovanjih po celotni 
Sloveniji dosegli najboljša rezultata med ekipami. Po predvidenem 
dogovoru je bil načrtovan tudi državni nivo tekmovanja, vendar 
ga nato zaradi poslabšanja zdravstvene slike v Sloveniji niso izpe-
ljali. Tako je naša šola postala "neuradna" ekipna prvakinja pri dija-
kih in dijakinjah. Vsem nastopajočim iskreno čestitamo. Prepričan 
sem, da bomo ta dosežek tudi v prihodnjih letih ponovili. 

Dijaki 4. letnikov tako zaključujejo sodelovanje v šolskih eki-
pah, zato se jim v imenu vseh mentorjev in šole zahvaljujemo za 
njihovo sodelovanje in doprinos k odličnim rezultatom v času nji-
hovega šolanja na II. gimnaziji.

Nekatera klubska tekmovanja so bila kljub situaciji izpeljana. 
Zagotovo je treba izpostaviti dosežek A-norme na 1500 m pro-
sto plavalke Katje Fain (4. š) za olimpijske igre v Tokiu in osvoji-
tev mladinskega naslova v plezanju Lucije Tarkuš (3. š). Izpeljana 
so bila tudi tekmovanja v ostalih športih, v katerih je veliko naših 
dijakov osvojilo kolajne na mednarodnih tekmovanjih in držav-
nih prvenstvih. Vsem športnikom iskreno čestitamo in jim želi-
mo veliko uspehov tudi v prihodnje.

TEKMOVANJA

ŠPORTNO  
DOGAJANJE
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