
_/ KARMEN KAUČIČ, urednica

_/ MAJA SAVORGNANI, lektorica
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_/ Vesna Vervega, prof., 
Mateja Krumpak, prof., 
Saša Mikić, prof.,  
 mentorji

_* RUDL

PISARNA EVROPSKEGA PARLAMENTA V SLOVENIJI VSAKO LETO 
PODELJUJE POSEBNI PRENOSLJIVI POKAL DIJAKOM ŠOLE, KI 
se je v okviru projekta Šola ambasadorka Evropskega par-
lamenta (EPAS) najbolj izkazala v preteklem šolskem letu. 
Namen projekta je širiti znanje o Evropski uniji med srednje-
šolci in spodbujati mlade k aktivni državljanski drži.

Z različnimi projekti sta si ta naslov prislužili GIMNAZIJA 
NOVA GORICA in II. GIMNAZIJA MARIBOR. V sredo, 26. januarja, je 
v prostorih II. gimnazije potekala slavnostna predaja pokala 

nadaljevanje na naslednji strani

O AKTIVNEM  
državljanstvu

OKROGLA MIZA
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nadaljevanje iz prejšnje strani

O AKTIVNEM  držAVljANsTVu

med obema šolama za Najšolo ambasadorko Evropskega par-
lamenta. Gimnazija Nova Gorica je imela pokal v prvi polo-
vici letošnjega šolskega leta, II. gimnazija pa ga bo varovala 
naslednje mesece. 

Obe šoli sta se dogovorili, da bosta predajo pokala pope-
strili z okroglo mizo, na kateri bi gosti odgovarjali mladim di-
jakom ambasadorjem Evropskega parlamenta o vprašanjih, 
ki mlade zanimajo, predvsem pa o vprašanjih o aktivnem dr-
žavljanstvu na lokalnem, državnem in evropskem nivoju. Da 
bi lahko dobili jasne odgovore, so se organizatorji odločili, da 
bodo na okroglo mizo povabili ugledne goste, ki poznajo pro-
blematiko na vseh treh nivojih.

Gostje okrogle mize so bili predsednik Državnega zbora 
Igor Zorčič, evropska poslanka Tanja Fajon, mariborski žu-
pan Saša Arsenovič, župan Nove Gorice Klemen Miklavič in 
prof. Marko Lovec s FDV.

Razprava med mladimi gimnazijci in gosti se je dotikala 
vprašanj, kot so vzroki za nizko udeležbo mladih na volitvah, 
načini participacije mladih, volilna pravica pri 16 letih, mo-
žnosti povezovanja na lokalni ravni, kako se sliši glas mladih 
na lokalnem in državnem ter evropskem nivoju in podobno.

Program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta 
v Sloveniji v šolskem letu 2021/22 poteka že šestič zapored, 
v njem pa letos sodeluje že 75 srednjih šol. Projekt je namenjen 
dijakom, da bi ti na inovativen in zabaven način spoznali EU, 
njene institucije in njeno delovanje ter vpliv EU na naše življe-
nje. Dijaki, ambasadorji EP, z učitelji mentorji preko različnih 
aktivnosti odkrivajo, kaj pomeni biti evropski državljan, pred-
nosti evropskega povezovanja v vsakdanjem življenju, vlogo 
Evropskega parlamenta ter pomen aktivnega državljanstva 
za prihodnost Evrope. 

II. gimnazija sodeluje v različnih projektih z evropskimi in-
stitucijami od leta 2003. V programu EPAS pa od njegove usta-
novitve, od leta 2016. V tem šolskem letu je v projekt EPAS, 
Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, vključenih 49 di-
jakov II. gimnazije, od katerih ima 21 dijakov že status dijaka, 
ambasadorja Evropskega parlamenta.

PA JE LE ŠLO – PO TEDNIH INTENZIVNIH PRIPRAV, VSAKO‑
DNEVNIH ELEKTRONSKIH SPOROČIL IN KRIZ ZARADI IZGLE‑
da PPT-predstavitve smo v sredo, 26. januarja, uspešno 
izvedli okroglo mizo o aktivnem državljanstvu in predajo 
pokala EPAS, ki si ga letos delimo z Gimnazijo Nova Gorica. 
Dogodek je na našo šolo privabil širok spekter uglednih go-
stov, med drugim evroposlanko in predsednico socialnih de-
mokratov Tanjo Fajon, predsednika Državnega zbora Igorja 
Zorčiča, profesorja na FDV-ju Marka Lovca in župana me-
stnih občin Maribora in Nove Gorice, Saše Arsenoviča in 
Klemna Miklaviča. 

Tako enkratna prireditev je sama po sebi hkrati razbur-
ljiva in zastrašujoča, a priprave na srečanje niso bile stre-
sne zgolj zaradi visokih pričakovanj in mnogoterih zahtev. 
Skrbi so nam povzročale tudi vesti o odsotnosti kolegov iz 
Nove Gorice in druge koronske komplikacije. (Profesorica 
Vervega nas je sicer vztrajno mirila, da smo dijaki ambasador-
ji hitro nadomestljivi, kar vsaj mene ni ravno potolažilo.) Žal 
je bila končna zasedba res nekoliko zdesetkana – bolezen 
je doma zadržala nekatere primorske sovrstnike, v živo pa 
sta manjkala tudi ravnatelj in gospod Zorčič, ki sta se nam 
pridružila preko Zooma – ampak to na srečo ni vplivalo na 
kakovost dogodka. Domačini smo se v šoli zbrali že zgodaj, 
ob 8.30, ter naslednjo uro in četrt tiho ponavljali besedilo 
in si krajšali čas z gledanjem (menda) duhovitih posnetkov 
na YouTubu. Kaj kmalu pa se je naša zabava končala, saj je 
ob približno 9.45 slovesno prispela delegacija iz Nove Gorice, 
in tako smo naslednjo uro posvetili spoznavanju naših so-
delavcev – klepetanju, uživanju ob pecivu, skupni vaji in 
nazadnje tudi krajšemu sprehodu po šolskih prostorih (po 
besedah profesorja Mikića so mnogi gostujoči dijaki izjavili, da bi 
najraje kar ostali na Drugi). Spoznavni del se je zaključil malo 
pred 11. uro, ko smo zasedli položaje v amfiteatru – nervo-
zni, a pozitivno razpoloženi smo se posedli na svoja mesta 
in opravili še zadnje preglede. Malo po 11. pa – akcija! Prva 
skupina se je ukvarjala z delovanjem in vlogo institucij na 
vseh treh ravneh ter evroskepticizmom, druga z aktivnim 

državljanstvom, tretja s predsedovanjem Slovenije Svetu 
EU in z volitvami v letu 2022, četrta pa z aktualno proble-
matiko. Iz štirih vsebinskih sklopov sestavljen pogovor je 
potekal dokaj gladko (z izjemo nekaj tehničnih težav, ki jih je 
koronska generacija sedaj že vajena), čeprav sta morali 3. in 4. 
skupina dijakov zaradi časovne stiske žal izločiti nekatera 
vprašanja. Vsebinskemu delu so sledile formalnosti – pre-
daja daril gostom (in s tem priložnost za kratek klepet z gospo 
Fajon in gospodom Arsenovičem), zaslužena izročitev pokala 
drugogimnazijskim ambasadorjem, govori in nazadnje obed 
v šolski jedilnici Pomaranči (da, tudi naši spoštovani gostje so 
si postregli s krompirjem in ocvrtim piščancem). Seveda ni šlo 
brez skupinskega fotografiranja (kot pričakovano je bilo pov-
sem kaotično) in zaključnega pohoda po Mariboru, med ka-
terim smo Novogoričanom razkazali krasote svojega mesta. 

Če povzamem: organizacija dogodka je terjala ogro-
mno zagnanosti, motivacije, dobre energije in trdega dela. 
Izvedba srečanja ni bila brezhibna, kljub temu pa smo bili 
sodelujoči deležni mnogih pohval, in prav je tako. Hvaležna 
sem svojim ambasadorskim vrstnikom, mentorjem, gostom 
in vsem drugim, ki so prispevali k sredinemu dosežku, ter 
srčno upam, da se bomo lahko v bližnji prihodnosti lotili po-
dobnega, morda še ambicioznejšega podviga. 

_/ Lily Sara Klampfer, 3. c

 » Župan Maribora Saša Arsenovič nam je s številnimi podat-
ki o razvitosti oziroma bolje rečeno zaostalosti Maribora 

podal obsežno sliko stanja v Mariboru in nasploh v Podravju. 
Pozitivno nas je presenetil z načrti za oživitev našega mesta. 
Vnela se je tudi razprava o volilni pravici pri 16-ih med Tanjo 
Fajon in Igorjem Zorčičem. Slednji je menil, da smo lahko mla-
di (pre)hitro podvrženi manipulaciji politikov, Fajonova pa je 
jasno izrazila podporo mladim volivcem.  
Z odličnimi odgovori smo dobili obsežen vpogled v ideje in mne-
nja govorcev, ki so nas opozorili na star pregovor, »na mladih 
svet stoji«, in nas ob tej priložnosti pozvali k večji angažirano-
sti za politiko. ― URBAN ŽUPANIČ, 3. D

OKROGLA MIZA
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_/ Mojca Seljak
_* SELJAK, CHUNYAN

MED 11. IN 25. JANUARJEM 2022 SO NA II. GIMNAZIJI MARIBOR 
LETOS ŽE OSMIČ POTEKALI KITAJSKI DNEVI. LETOŠNJE DNEVE 
smo odprli z razstavo Kitajski izumi, ki je bila na ogled v raz-
stavišču v avli šole. Obsegala je predstavitve štirih velikih 
kitajskih izumov: papir, tisk, kompas in smodnik, kot tudi 
predstavitve nekaterih drugih »manj pomembnih« izumov, kot 
so bankovec, porcelan, papirnati zmaj, samostrel, samokol-
nica in bronasti zvon. 

Kultura pitja čaja sodi med posebnosti kitajskega naroda. 
Kitajci naj bi bili med prvimi, ki so odkrili uporabnost čajnih 
lističev. Chayi 茶艺 ali umetnost čaja obsega vse od skrbne iz-
bire čajnih lističev do okušanja čaja, kot tudi izvedbo priprave 
čaja. Na Kitajski čajanki, ki je potekala 20. januarja, so ude-
leženci lahko poskusili dve različni vrsti kitajskega čaja: puer 
普洱 in renshen wulong 人参乌龙. Organizirali smo tudi dve 
delavnici: Kitajske rezanke in Kitajska kaligrafija. Izdelovanje 
rezank, ki sodi med kitajske rokodelske umetnosti, se na 
Kitajskem prakticira že od 6. stoletja. Največ rezank se izdela 
iz rdečega papirja med praznovanjem kitajskega novega leta, 
med pogostejšimi motivi pa so pismenke za pomlad, dvoj-
no srečo in različni živalski motivi. Kitajska kaligrafija sodi 
skupaj s slikarstvom, glasbo in poezijo med kitajske žlahtne 
umetnosti. Udeleženci delavnice so spoznali štiri zaklade uče-
njakove sobe (čopič, črnilo, kamen za črnilo in papir) in se nauči-
li slikanja tradicionalnih kitajskih novoletnih motivov, kot sta 
pismenka za srečo fu 福 in dvovrstični stihi ali duiliani 对联. 

Kitajske dneve smo zaključili s prireditvijo Praznovanje 
kitajskega novega leta, ki letos izjemoma ni potekala v živo 
v Amfiteatru II. gimnazije, temveč se je predvajala kot on-line 
posnetek. Na dogodku so se s kulturnim programom predstavili 
dijaki II. gimnazije Maribor, Gimnazije Ptuj, učenci oš Franceta 
Prešerna Maribor in kitajski otroci, ki obiskujejo tečaj kitajšči-
ne v okviru projekta Konfucijeva učilnica Maribor. Nastopajoči 
so navdušili s svojim znanjem kitajščine in petjem kitajskih pe-
smi, kitajskim plesom ter igranjem na glasbila. 

DRUGI

Kitajski  
DNEVI
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_/ dr. Maja Savorgnani, prof.

_* RUDL

KLJUB DRUŽENJU IN PRAZNOVANJU NENAKLONJENIM 
RAZMERAM JE II. GIMNAZIJI USPELO DECEMBRSKO VZDUŠJE 
popestriti tudi s tradicionalnim božično-novoletnim 
koncertom. Tega si je sicer večina žal lahko ogledala le na 
daljavo. Tisti srečneži, ki smo ga doživeli v otipljivi obliki, smo 
bili nagrajeni s pestrim programom, ki ga je spretno povezoval 
že utečeni par − Matic Gosak in Neža Pogorevc. Glasbene točke, 
ki so jih predstavili solisti, nekaj skupin, Drug' orkester z Mitjo 
Petkovškom na čelu in Mladinski pevski zbor II. gimnazije 
Maribor pod budnim očesom Viljema Babiča, so pričarale 
praznično razpoloženje in nam, podhranjenim kulturnih 
dogodkov, vlive optimizma, da bo leto 2022 boljše od preteklega. 

Hvala vsem nastopajočim in njihovim mentorjem, da smo 
za dobro uro in pol lahko pozabili na norosti vsakdana in se 
prepustili božajočim tonom ter čarovniji besed!

» Tudi v letošnjem šolskem smo izvedli božično-novoletni 
koncert. Priprave so potekale ob sobotah že od začetka 

šolskega leta, vendar zaradi trenutne epidemiološke situacije 
niso bile redne. Kljub temu so vaje potekale v dobrem vzdušju, 
naše igranje pa je postajalo vedno boljše. Z zvoki mnogih 
inštrumentov smo kaj kmalu pričakali božični čas, s tem pa tudi 
čas koncertov. Izvedli smo dva, pri čemer se je drugi predvajal 
tudi v živo, preko kanala Youtube. Meniva, da smo ju izvedli 
odlično, sami pa sva v prepletanju božičnih melodij zelo uživali. 
Veseli sva, da sva bili skupaj z ostalimi nastopajočimi del te 
čudovite izkušnje. – ELA SKALE IN EVA PEKLAR, 1. E

2021

Božično- 
novoletni  
KONCERT
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_/ Barbara Bedenik, prof., 
 mentorica

_* BEDENIK

V DECEMBRU SMO SE PROSTOVOLJCI PRIDRUŽILI KARITASOVI 
AKCIJI »PISMA ZA LEPŠI DAN«. TAKO SE JE PO SLOVENIJI ZBRALO 
več kot 5.000 pisem, drugogimnazijci pa smo jih napisali 55. 
Hvala za vaš čas in trud! Nekomu smo otoplili osamljene 
praznične dni …

 
KARITAS se zahvaljuje:
 
HVALA, dragi pisci!
Hvala, da ste svoj čas, ustvarjalnost in dobro voljo prelili 

v kar 5192 unikatnih pisem. 
Veselimo se, da bo vsako pismo na svoj način polepšalo dan 

starejšim in osamljenim osebam.

PISMA  
ZA LEPŠI DAN

PROSTOVOLJSKA AKCIJA
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_/ Lea Rečnik, MM1

_* BABIČ

V LANSKEM LETU SO TRI DEKLETA, KI SO OBISKOVALA 
MM‑PROGRAM, ZAČELA Z AKCIJO BLIND DATE WITH A BOOK, 
ki je doživela velik uspeh. Zato smo se letos s sošolkami 
odločile, da ga ponovno izpeljemo. Od 20. 12. do 21. 1. 
smo na šoli zbirale knjige. V škatlo pri fotokopirnici so 
lahko dijaki, profesorji in drugi zaposleni na šoli odlagali 
knjige s posvetili za bodočega bralca. Knjige so bile nato 
odpremljene v karanteno in skrbno zavite ter 14. 2. že čisto 
pripravljene na novega lastnika. Za knjige smo zbirale 
prostovoljne prispevke, ki pa so bili kasneje namenjeni 
dobrodelni organizaciji Sonček.

BLIND DATE  
WITH A BOOK

MM
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_/ Lea Rečnik, MM1

_* KOLETNIK

DANDANES SI MARSIKDO ŽIVLJENJA NE ZNA 
PREDSTAVLJATI BREZ POTROŠNIŠTVA. 
Zavedamo se, kako pomembno je ozaveščanje 
o skrbi za okolje ter izdelovanju izdelkov 
za večkratno uporabo, zato smo se dijaki 
programa mednarodne mature in člani 
Interact kluba Maribor odločili izpeljati 
akcijo Second hand shop. Med 6. in 21. 1. 
smo zbirali oblačila. Dijaki so lahko prinašali 
oblačila, ki so jim premala, jim več niso všeč 
ali jih zaradi radodarnosti želijo podariti. 
Kdor je prinesel oblačila, je v zameno dobil 
kartonček s številom oblačil, ki si jih bo lahko 
v prihodnjem tednu tudi vzel. Po zbiranju 
smo razdelili oblačila po kategorijah (hlače, 
majice, obleke, poletno/zimsko …) in jih 25. 
ter 27. 1. razstavili po kotičkih šole. Oblačila 
je bilo možno tudi kupiti s prostovoljnimi 
prispevki, ki so bili kasneje namenjeni 
dobrodelnim organizacijam, h katerim smo 
odnesli tudi oblačila, ki so ostala. 

MM

SECOND  
HAND
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_/ drago Meglič, prof.

_* BELETRINA, MISZALOZBA, BLOGSPOT

LETOŠNJEGA ŠOLSKEGA TEKMOVANJA V ZNANJU SLOVENŠČINE 
ZA CANKARJEVO PRIZNANJE POD NASLOVOM VEDRE BLIŽINE 
med nami, ki je potekalo 11. 9. 2021, deloma v živo deloma na 
daljavo, se je skupno udeležilo 48 dijakov/dijakinj, od tega 
34 v skupini 1 (1. in 2. letnik) in 14 v skupini 2 (3. in 4. letnik).

Dijaki 1. in 2. letnika so prebirali najnovejši roman 
prekmurskega pisatelja Ferija Lainščka Kurji pastir, dijaki 3. 
in 4. letnika pa so raziskovali dramatiko. Za šolsko in regijsko 
tekmovanje so prebrali drami Alenke Goljevšček Kermauner 
Pod Prešernovo glavo in Srečna draga vas domača, za državno 
pa raziskujejo še dramo Georgea Bernarda Shawa Pigmalion.

V skupini 1 jih je pod mentorstvom prof. Dušice Štiblar 
Božović in prof. Borisa Svetela 12 osvojilo bronasto priznanje 
(Ana Plajnšek, Jona Novak, Hana Šalamun, Matic Mohorko, Ema 
Rauter, Iza Korpar, Lara Jernej Mladenič, Doroteja Drevenšek, 
Lana Fajfer, Dorotea Korpič, Ana Potočnik in Nuša Ornik), šest 
prvonaštetih pa se jih je uvrstilo tudi na regijsko tekmovanje. 
V skupini 2 so bronasto priznanje prejeli Nika Kralj, Niko 
Mlinarič, Alja Pušič, Mojca Ravnik in Ana Paulič, prva dva pa 
sta se uvrstila tudi na naslednjo raven tekmovanja. Mentorica 
vseh je bila prof. Tina Mojzer.

Regijsko tekmovanje je potekalo 9. 12. 2021 na daljavo, 
prav vsi naši dijaki pa so prejeli srebrno Cankarjevo priznanje 
in se uvrstili na državno tekmovanje; to bo izvedeno 12. 2. na 
daljavo.

Iskrene čestitke vseh dijakinjam, dijakom ter obema 
mentoricama in mentorju, udeležencem državnega 
tekmovanja pa veliko ustvarjalnega navdiha.

CANKARJEVO TEKMOVANJE

VEDRE  
BLIŽINE  
MED NAMI
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_/ Tian Strmšek, MM1

_* STRMŠEK

ČEPRAV JE LETOŠNJA BALKANSKA FIZIKALNA OLIMPIJADA 
POTEKALA NA DALJAVO IN SVA S KAJO TEKMOVALA NA DRUGI 
namesto v kakšnem drugem balkanskem mestu, so naloge 
poskrbele za pestrost. Od fizikalnega pogleda na let komarja, 
tik preden ga zadene roka, in žarnic, ki ne delujejo po 
Ohmovem zakonu, do računanja trenja klade na paraboličnem 
klancu. Sodelovanje na tekmovanju, ki je ob novih izkušnjah 
prineslo tudi bronasto medaljo, je bilo vsekakor vredno vseh 
priprav in porabljenih ur sobotnega jutra.

BALKANSKA

 
FIZIKALNA  
olimpijada
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_/ Tian Strmšek, MM1

_* STRMŠEK

MEDNARODNA ASTRONOMSKA OLIMPIJADA – TEKMOVANJE, PRI 
KATEREM PET UR NEPRESTANEGA REŠEVANJA NI BILO DOVOLJ 
za sto petdeset strani nalog teoretičnega dela, je bilo zame 
nekaj povsem novega. Na podlagi julijskega izbirnega testa 
je bila ob lanski izbrana tudi druga ekipa, ki je novembra na 
daljavo zastopala Slovenijo na olimpijadi, ki naj bi bila sicer 
izpeljana v Kolumbiji. Po petih dneh reševanja nalog iz teorije, 
analize podatkov, poznavanja neba in uporabe programa za 
analiziranje sončeve dejavnosti sta slovenski ekipi ob dveh 
srebrnih in štirih bronastih medaljah osvojili kar dve zlati. 
Izkušnja je bila resnično nepozabna.

MEDNARODNA

ASTRONOMSKA  
olimpijada
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_/ Mary Ellen  
Ramasimanana Virtič, prof., 
Karmen Kaučič, prof., 
mentorici

_* VIRTIČ

V TOREK, 4. JANUARJA, JE VSE DIJAKE, KI SE UČIJO 
FRANCOŠČINO KOT DRUGI TUJI JEZIK, OBISKALA GOSPA 
Valentine Morel, atašejka za znanstveno in univerzitetno 
sodelovanje s francoskega inštituta v Ljubljani.

Dijakom je predstavila možnosti nadaljevanja študija 
v Franciji, pri čemer lahko študirajo v francoskem ali celo 
angleškem jeziku. Natančno je predstavila tudi možnosti za 
pridobitev francoskih štipendij.

Dijaki so bili z obiskom francoske gostje zelo zadovoljni. 
Veseli smo tovrstnih srečanj, na katerih lahko dijaki iz 
prve roke izvedo, kaj jih res zanima, in dobijo odgovore na 
zastavljena vprašanja.

OBISK 

s  
FRANCOSKEGA  
inštituta



DO PREGLEDA,
KO GA 
POTREBUJETE

080 20 60
vzajemna.si

ZDRAVSTVENA POLICA

Zdravstvena polica je 
najpopolnejše zavarovanje 
za zdravstvene storitve 
v mreži izvajalcev
zdravstvenih storitev
Varuha zdravja in omogoča:
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 ■■

_/ Karmen Kaučič, prof.,  
Mary Ellen 
Ramasimanana Virtič, prof., 
 mentorici

_* VOZLIČ

DIJAKI, KI SE UČIJO FRANCOŠČINO, SO SE SKUPAJ Z 
UČITELJICAMA PRIDRUŽILI VSEFRANCOSKEMU DOGODKU, KI 
ga organizirata Nacionalni knjižni center (Centre National 
des livres) in Ministrstvo za kulturo (Ministère de la Culture 
Française). V četrtek, 20. januarja 2022, so dijaki brali poezijo 
v francoščini. Tema letošnjega, že 6. festivala zapored je 
bila »Amour toujours, amour encore« (»ljubezen vedno in še 
več«). Aktivni udeleženci festivala so se na branje predhodno 
pripravili. Izbrali so namreč en odlomek iz francoske poezije 
ali proze, ki obravnava omenjeno tematiko.

Po dolgem covidnem odmoru je bilo prisrčno in prijetno spet 
sedeti v šolskem amfiteatru in uživati v poslušanju francoske be-
sede. Hvala vsem udeležencem in ekipi za tehnično pomoč.

Festival branja  
V FRANCOSKEM  
JEZIKU

NUIT DE LA LECTURE
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 ■■

_/ Jasna Bobičić, prof.,  

koordinatorica tekmovanj

_* BOBIČIĆ

ŽE PETIČ JE NAŠIH 24 NAJBOLJŠIH DIJAKOV 3. LETNIKOV, 
IZBRANIH NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU ZA 2. LETNIKE 2020, 
dobilo priložnost, da 26. 11. 2021 tekmujejo s 17.233 vrstniki 
iz 32 držav, ki so predstavljali 595 različnih šol. Tekmovanje, 
ki ga vsako leto organizirata Institute for Competencies 
Development in Czech-us-agency, v šol. letu 2020/21 zaradi 
epidemije ni bilo izvedeno. 

Naloge, ki zajemajo preverjanje jezikovnih veščin (slovnica, 
bralno in slušno razumevanje), je pripravil AKCENT International 
House Prague, znan kot center za Cambridge English Exams. 
Za reševanje zahtevnega testa (stopnje B2–C1 po CEFR) so 
tekmovalci imeli na voljo 60 minut. Poleg znanja sta potrebni 
tudi visoka koncentracija in dobra računalniška oprema.

Ta način tekmovanja spodbuja dijake k izboljšanju 
jezikovnih kompetenc in omogoča primerjanje z vrstniki 
ter izboljšuje njihove kompetence v uporabi sodobnih 
tehnologij pri učenju tujih jezikov. Organizatorji ob prijavi 
skrbno preverijo, da udeleženci niso živeli v angleško govoreči 
državi dlje kot 18 mesecev in da tekmovalci in člani njihove 
ožje družine niso rojstni govorci. Starostna meja je 15–19 let.

Kot šola smo dosegli 59. mesto v svetu, 8. v državi in 
2. v regiji.

Najbolje so se uvrstili dijaki: LUKA ŽNIDARIČ, 3. b, 
TAJA MAJHENIČ, 3. d, TAJA EKART, 3. e.

Zaradi številne udeležbe in resnosti ter zahtevnosti 
testa so rezultati naših dijakov še izjemnejši. Čestitke vsem 
tekmovalcem in hvala Mitji Osojniku za računalniško podporo.

Best in  
ENGLISH

SPLETNO TEKMOVANJE
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 ■■

_/ Nataša Lešnik Štrafela, prof.

_* ŠTRAFELA, NOVAK

DIJAKI SO LETOS PONOVNO OPRAVLJALI IZPIT DSDII (NEMŠKA 
JEZIKOVNA DIPLOMA). IZPIT JE OPRAVLJALO 15 DIJAKOV 
4. letnika. V novembra so opravili pisni del izpita, januarja pa 
ustnega. Želimo jim veliko uspeha. 

 » Šola nam je omogočila brezplačno pridobivanje diplome iz 
znanja nemškega jezika − opravljanje DSD-izpita, s katerim 

se lahko vpisujemo na fakultete in kasneje na delovna mesta, ki 
zahtevajo znanje nemščine na ravni B2 ali C1. Izpit sestavljajo 
štirje deli: slušno in bralno razumevanje, esej in ustni del 
(pripravljena predstavitev in pogovor o temi, ki je določena šele 
na izpitu).  
Na izpit smo se pripravljali z naravnim govorcem s severa 
Nemčije. Priprave so izboljšale suverenost uporabljanja 
nemškega jezika v pogovoru, seveda pa smo razširili tudi besedni 
zaklad. Vse to znanje ni uporabno le za uspešno opravljen izpit, 
temveč tudi za redni pouk in spontani pogovor. ― ALJA P., 4. C

Izpiti iz  
NEMŠČINE

DSDII
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 ■■

_/ Alenka Novak, prof., 

mentorica

_* NOVAK

NA ŠOLI SE INTENZIVNO PRIPRAVLJAMO NA DRŽAVNO 
TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE, KI BO 17. 2. 2022 IN JE NAMENJENO 
3. in 4. letnikom. Nanj se je uvrstilo 17 dijakov, kar je več kot 
polovica vseh, ki so sodelovali na šolskem tekmovanju. Vso 
srečo udeležencem!

PRIPRAVE NA DRŽAVNO

NEMŠKO  
tekmovanje
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 ■■

_/ dr. david Gajser, prof.

_* GAJSER

DRUGI PETEK V NOVEMBRU JE POTEKALO MEDNARODNO 
EKIPNO MATEMATIČNO TEKMOVANJE DÜRER, KI GA 
organizirajo Madžari. Ekipe vsebujejo do tri člane, od katerih 
ne smejo biti vsi fantje in ne vsi iz 4. letnika. Ekipno reševanje 
matematičnih nalog ni standardno, izkazalo pa se je za zelo 
zabavno. Našo šolo so zastopale tri ekipe, vse so tekmovale 
v 2. najvišji kategoriji: E. Odrezale so se fenomenalno: 7. mesto 
izmed 57 nemadžarskih ekip so dosegli Juš Kocutar, Matija 
Likar in Kaja Rajter, 10. so bili Erik Červek Roškarič, Žiga 
Kovačič in Mojca Ravnik, 29. pa Tinkara Hazl in Vid Bauman. 
Več informacij o tekmovanju na: https://durerinfo.hu/durer-
in-english/durer-in-english-take-part-in-the-competition/. 

Vsem iskreno čestitamo!

MATEMATIČNO  
tekmovanje

MEDNARODNO EKIPNO
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_/ Gordana Banjanin, prof.

_* KORENJAK

SAJ VESTE, KAJNE, KATERA JE DEVETA UMETNOST? STRIP! ŠE 
DO NEDAVNEGA SO GA V NAŠIH KRAJIH RAZGLAŠALI ZA ŠUND, 
za manjvredno branje in takšne žalitve se je težko otresti. A je 
tako kot z vsakim pojavom – ima svoje pluse in minuse. No, 
kadar pa nekaj počneš z navdušenjem in se učiš pri legendah 
svojega področja, imaš velike možnosti za uspeh.

Izar Lunaček je danes predvsem stripar, kar se je med 
njegovimi prsti svetlikalo že na gimnaziji, čeprav je potem 

nadaljevanje na naslednji strani

z  
IZARJEM  
LUNAČKOM

STRIPOVSKO DOGAJANJE
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nadaljevanje iz prejšnje strani

z  IzArjEM  luNAČKOM

mislil, da bo po akademiji slikar, pa potem, da bo po doktoratu 
filozof. Je pa povezal svoje številne ljubezni, znanja in vloge 
ter zdaj vodi Zavod Stripolis, organizira festival stripa Tinta, 
stripe ustvarja, jih prevaja, o njih stvarjenju uči in navdušuje, 
velike stripovske mojstre iz tujine privablja v naše kraje, da 
se tudi tukaj seznanjamo s to umetnostjo. Še več, čarobni 
učinek se skriva v humorju, ki vsakič usmeri naš pogled 
v nepričakovano smer in nas spomni na kaj pomembnega.

Prav zato je ne bodi len tega januarskega dne na ljubljan-
skem kolodvoru sedel na vlak …

» Ko sva se s sošolko 13. januarja kot dijakinji izbirne sociologije nekoliko skeptično (beri: nataknjeno) privlekli do 
jedilnice, kjer je potekalo srečanje, sva bili obe dokaj zmedeni. »Kaj za vraga ima nek filozofski stripar opraviti 

s sociologijo?« sva se nejevoljno spraševali, ko sva po smrtonosni kombinaciji geografije, kemije in matematike še 
komaj držali oči odprte. Ampak okej, in Barbara we trust. In res se je najina slepa zvestoba (okrepljena z obljubo, da 
teden po testu ne bo pouka) poplačala. Že na začetku se je izkazalo, da nas je obiskal prav poseben predavatelj – na 
vožnji z vlakom do Maribora je nameraval pripraviti predstavitev, pa mu je »crknu računalnik« (njegove besede, ne 
moje). A nič zato, saj je bilo njegovo pripovedovanje povsem samozadostno – zanimivo, poučno in humorno, odbito, 
morda celo nekoliko kontroverzno. Vsebovalo je vse, kar si človek obeta od srečanja s tako nenavadnim in nadarjenim 
posameznikom: resen opis dela in kreativnega procesa, dejansko zabavne šale, anekdote in opazke, ki človeka spodbudijo 
k razmisleku (da je malo hecno, kako lahko majhen, neviden virus v naše življenje vnese toliko kaosa in nas celo ubije, 
je najbrž precej nepričakovana izjava). A četudi se zdi ta pripomba nekaterim bizarna, je nespametno prezreti pomen, 
ki ga v sebi skriva: namreč da je treba v kriznih časih – ne glede na to, ali gre za epidemijo ali za kako drugo tegobno 
situacijo – poseči po humorju, saj je ta najučinkovitejše sredstvo zoper razne preizkušnje sodobnega vsakdana.   
Januarsko sivino in mraz je te dni obarvalo srečanje z risarjem stripov, filozofom in duhovitim sogovorcem Izarjem 
Lunačkom, je v svojem elektronskem sporočilu zapisala gospa knjižničarka. Se popolnoma strinjam in upam, dragi 
bralci, da imate v svojem življenju ljudi, ki tudi vam (se iskreno opravičujem za pretirano osladnost) pisano 
obarvajo turobne, sive zimske dneve. ― LILY KLAMPFER, 3. C

Miške, zala salaj, 1d

STRIPOVSKO DOGAJANJE
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 ■■

_/ dora Lenart, prof.,  

mentorica

_* LENART, arhiv Pahorjeve ASISTENTKE

MED 14. IN 16. JANUARJEM JE NA GIMNAZIJI KRANJ POTEKALA 
KONFERENCA MODEL UNITED NATIONS (MUN). UDELEŽILO SE 
je je osem dijakinj in dijakov. LJUBICA ČPAJAK, ANĐELIJA LAZAREVIĆ 
(MM1), NIA SLANA (1. f), GREGOR ŠITUM (2. b), BORIS ILIEVSKI, 
ANDRAŽ ZIHERL (MM2) in LAI LAMPE (4. e). Predvsem za Lai je 
bila konferenca zelo uspešna, namreč zasluženo je prejela 
priznanje »best delegate«. 

Konferenca je bila za dijake zelo zanimiva tudi zato, ker ni 
potekala preko spleta. Sodelovali so v komiteju za človekove 
pravice, v katerem so se ukvarjali s kršenjem človekovih 
pravic v Belorusiji, v varnostnem komiteju, ki se je posvetil 
statusu Kosova, ter v zgodovinskem komiteju, v katerem so se 
pretvarjali, da so v letu 1967 in rešujejo palestinsko-izraelski 
konflikt. 

Konferenca  
MUN

KRANJ
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 ■■

_/ Barbara Bedenik, prof., 

darja Kravanja, prof., 
mentorici

_* YPAC

MLADINSKI PARLAMENT YPAC BO LETOS POTEKAL OD 14. DO 18. 
3 .  2 0 2 2  V  L I H T E N Š TA J N U ,  S A J  J E  L E T O Š N J A 
organizatorka  Liechtensteinisches Gymnasium iz 
Vaduza. Mladinski parlament YPAC, v katerem sodeluje 
deset srednjih šol iz sedmih alpskih držav, bo letos razpravljal 
o vprašanju: Ali globalne krize 21. stoletja zahtevajo 
spremembe sistema?

Predsednica delegacije naše šole je Maša Drevenšek, 
delegati pa so Lina Murko, Brina Krajnčič, Vesna Jokić, 
Jakob Čerič, Natali Soufi, Miha Sterkuš, Lana Leskovar, Gaja 
Đukanovič Babič in Lara Mladenič. Držimo pesti za zasedanje 
v živo, čeprav so ti stiski zelo optimistični :-). 

Več o YPAC-u na https://www.ypac.eu/. 

YPAC

MLADINSKI  
PARLAMENT za 
Alpsko konvencijo
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_/ darij Kotnik, prof., 

mentor

_* KOTNIK

rOKOMET – dIjAKINjE
V PRETEKLIH LETIH SMO SE DOKAJ REDNO UDELEŽEVALI 
PODROČNEGA TEKMOVANJA V ROKOMETU. PO RAZGOVORIH Z 
dekleti in uvodnih treningih smo se odločili tudi letos 
nastopiti na tem tekmovanju, ki je bilo izvedeno 9. 11. na 
Gimnaziji Antona Martina Slomška. Zaradi epidemičnih 
razmer je bila udeležba nekoliko okrnjena, sodelovale so 
tri mariborske gimnazije. Na tekmovanju smo prikazali 
dobro igro in osvojili drugo mesto, ki nas vodi v četrtfinale 
državnega prvenstva. To je velik uspeh, saj v naši ekipa trenira 
rokomet le ena dijakinja (Lucija). Igrati pa smo morali tudi 
brez poškodovane Ane Falež, ki je vsa leta dobro zastopala 
našo šolo. Prvo mesto je zasedla III. gimnazija, ki je imela 
same trenirane rokometašice, tretje mesto pa je zasedla Prva 
gimnazija. Datum naslednje stopnje tekmovanja še ni določen. 

Rokometna ekipe dijakinj Druge: Lucija Horvat, kapetan-
ka, Ema Pekmezović - Senčar in Larisa Mihailović (vse iz 3. b), 
Zoja Pleteršek, 4. e, Maja Podbojec, 4. a, Lenja Pleteršek, 2. c, 
Taja Majhenič, 3. d, Ana Falež, 4. a (poškodovana). Čestitke!

nadaljevanje na naslednji strani

NA DRUGI

Šport  
sep–dec 2021
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nadaljevanje iz prejšnje strani

ŠpOrT  sEp–dEc 2021

rOKOMET – dIjAKI
Naša ekipa dijakov redno sodeluje na srednješolskih 

tekmovanjih v rokometu. Pred tekmovanjem smo opravili 
nekaj treningov, da smo lahko oblikovali ekipo in uigrali igralce. 
Tudi pri fantih jih le malo redno trenira rokomet, le Marcel 
in Robert. Kljub temu smo na treningih oblikovali dobro 
ekipo. To dobro igro so fantje prikazali tudi na področnem 
tekmovanju, ki je bilo izvedeno 10. 11. na Gimnaziji Antona 
Martina Slomška. Na tekmovanju so letos sodelovale le ekipe 
GAMS, SERŠ, III. gimnazije in II. gimnazije. Naši fantje so v vseh 
treh tekmah prikazali dober in borben rokomet. Na žalost 

OdBOjKA – dIjAKI 
V preteklih letih so nas naši odbojkarji razvajali s števil-

nimi vrhunskimi rezultati na vseh nivojih srednješolske od-
bojke. Praviloma smo se uvrščali na finalni turnir in osvajali 
medalje. Za šolo je nastopalo veliko prvoligaških igralcev in 
celo nekaj reprezentantov Slovenije. Naj med drugimi ome-
nim samo Roka Možiča, ki je kot zadnji branil barve naše šole. 
V »covidnih časih« ni bilo tekmovanj in generacija igralcev se 
je povsem zamenjala. Tako smo na dveh treningih poskušali 
na novo sestaviti ekipo, pri čemer smo imeli veliko težav, saj 
dva odbojkarja iz 4. š nista sodelovala (najboljši igralec Janž 
je bil preobremenjen v OK Maribor, Lev pa je že dalj časa poško-
dovan). Tako smo imeli na razpolago le tri odbojkarje, ki re-
dno trenirajo in tekmujejo. Nekaj ljubiteljev odbojke pa smo 
na treningih poskušali na hitro vpeljati v igro naše 1. postave. 
To je bilo dokaj težko, saj odbojka spada med najbolj kolektiv-
ne športne panoge. Do tekmovanja nam je to deloma uspe-
lo. Uvodni turnir je bil 14. 12. v športni dvorani Lukna. V prvi 
tekmi proti favoritom s III. gimnazije smo igrali odlično in jih 
skoraj presenetili. Izgubili smo šele na razliko v podaljšku tre-
tjega seta. Tekmo proti SEŠG smo zanesljivo dobili, v odločilni 
tekmi proti TŠC pa smo imeli nekaj težav v drugem setu. Kljub 

temu smo se uvrstili na finalni turnir mariborskega področja. 
To tekmovanje pa zaradi nepredvidljivih epidemioloških raz-
mer še vedno ni bilo izvedeno. Naša igra je večinoma slonela 
na Nejcu Najdiču iz 1. š, ki je sicer tudi reprezentant kadetov 
Slovenije. V veliko pomoč sta mu bila še Kyan in Vito ter vsi 
preostali odbojkarji. 

Ekipa odbojkarjev Druge: Nejc Najdič (kapetan), 1. š, Kyan 
Gregorc - Planinc, 2. b, Vito Gojkovič, 2. š, Jernej Perger, 4. b, 
Jan Smole, 3. d, Rok Krebs, 1. b, Jaša Kereži, Jurij Špurej - 
Soršak, oba 4. d, Marko Šibila, 3. a, in Jakob Rozman, 2. a. 
Janž - Janez Kržič in Lev Špička (oba 4. š) pa nista igrala. 
Čestitke!

smo nekoliko slabše odigrali in izgubili zadnjo, odločilno 
tekmo za napredovanje. Prvo mesto je ponovno osvojila 
ekipa III. gimnazije, ki je imela kompletno ekipo treniranih 
rokometašev, naši fantje so osvojili 3. mesto. 

Člani ekipe II. gimnazije: Marcel Maier, 2. e (kapetan), 
Robert Koren, 1. e, Aljoša Poš, 4. e, Žiga Petrović, Jan Smole, 
Rene Gornik (vsi iz 3. d), Marko Šibila, 3. a,, Jan Hecog in Jurij 
Seljak, oba 2. š. Čestitamo!

NA DRUGI
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