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Šola, ki odpre vsa vrata
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_/ Ana Kulaš, 1. F

_* RUDL

MATURANTSKI PLES JE ZA MATURANTE VSEKAKOR NAJTEŽJE 
PRIČAKOVANA NOČ, ZA PROFESORJE VERJETNO MALO MANJ. 
Po dveh letih počitka smo bili ponovno deležni nepozabne 
zabave, smejanja in nepričakovanih plesnih gibov, morda 
vnaprej pripravljenih prav za to priložnost, morda povsem 
spontanih kot odraz trenutnih občutkov. 

To leto je bil organizator dogodka Plesna šola Pingi, ki 
ima z maturantskimi plesi že kar 33 let izkušenj. Vsekakor 
moramo priznati, da se je priprava mnogih plesov prepoznala 
v odlični organizaciji in programu ter prijetnem vzdušju. 

Generacija 2022 se je tako po dveh letih omejitev poslovila 
na pravi način – s pravo maturantsko zabavo. Do konca srednje 
šole jih loči samo še ne tako težko pričakovana matura, za 
katero upajmo, da bo tako uspešna, kot je bil ta večer.

MARIBOR

Maturantski  
PLES
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_/ Miha petkovšek, 
Nikolaj Sajko, mentorja

_/ Tamara Šiško, prof., 
 koordinatorica

_* OBLAK

DRUG' ORKESTER JE URADNI ORKESTER II. GIMNAZIJE MARIBOR, 
KI DELUJE ŽE 19 LET IN JE UVRŠČEN MED AKTIVNOSTI ZA 
nadarjene v glasbeni umetnosti. Združuje 40 sedanjih in 
bivših dijakov II. gimnazije Maribor ter dijake nekaterih 
drugih šol. Orkester vsako leto pripravi dva programska 
sklopa, in sicer z nastopi na božično-novoletnih koncertih in 
na samostojnih letnih koncertih. 

Vsako šolsko leto se skrbno izbere glasbena tematika 
letnih koncertov, s katero se člani predstavijo kot celota - 
orkester in kot solisti. Dijaki tako spoznajo proces nastajanja 
koncertnega dogodka od začetka do konca, spoznajo glasbene 
inštrumente orkestra in njihove značilnosti, spoznajo tudi 
izvajanje orkestrske literature in različnih glasbenih stilov. 
Razvijajo skupni pulz in ritmično prilagajanje, navajajo se 
na skupno muziciranje in rešujejo intonančne, dinamične in 
agogične probleme. V Drug' orkestru razvijajo sposobnosti 
odrskega nastopanja in glasbene improvizacije, hkrati pa 
vzpostavljajo čut za odgovornost in timsko delo.

Vodja projekta Drug' orkester in avtor programa letnega 
koncerta ter dirigent je Miha Petkovšek, namestnik v orkestru 
Slovenske filharmonije, pripravo aranžmajev in vodenje 
sekcijskih vaj pa izvaja Nikolaj Sajko, namestnik soločelista 
v simfoničnem orkestru SNG Maribor. 

Letošnji Letni koncert Drug' orkestra, ki smo si ga 
ogledali 22. in 23. 3. 2022, je nosil naslov Štirje letni časi in 
je bil prav poseben zato, ker se je odvil po dolgih dveh letih 
»koronskega« premora. Člani orkestra z dirigentom so pričarali 
koncert z obilico moderne glasbe, katere ritem je zagotovo 
zazibal telo vsakega poslušalca. Zvrstile so se priredbe vse 
od G. Gershwina, G. Millerja, P. I. Čajkovskega do Cvetja 
v jeseni U. Kodra ter latinskih ritmov Tita Puente. Poleg 
članov orkestra, ki so najbolj zaslužni za izvedbo koncerta, 
so nastopili tudi številni solisti: Brina Podgajski Kampuš (I got 
rythm), Eva Peklar (Cvetje v jeseni), Anej Filip, Svit Šetor, Rok 
Slapnar Boršič, Maj Meško, Jaša Režonja Jarc (Ples s sabljami), 
Code Band (Hrestač suita), Blaž Režonja (New York) in Neža 
Šauperl (Ne čakaj na maj). 

Prihodnje leto Drug' orkester slavi 20. obletnico delovanja 
na II. gimnaziji Maribor, zato že nestrpno čakamo izbrani 
glasbeni repertoar, s katerim nas bodo člani orkestra 
presenetili naslednje šolsko leto.

LETNI KONCERT

DRUG'  
orkester



#4

ŠT. 79_jan-apr 22

 ■■

_/ Ela Žagar, in  Ela Falež, 2. f

_* RUDL

V ČETRTEK, 31. 3., SMO SE V AMFITEATRU DRUŽILI Z NAŠIMI ŽE STA-
RIMI ZNANCI, S SKUPINO DAN D. NA DRUGI SO BILI ŽE TRETJIČ, PR-
vič na Kulturnem maratonu leta 2011, drugič na samostojnem 
koncertu leta 2018, zdaj pa še na glasbenem večeru. Kot s sta-
rimi znanci sva se z njimi in s še 185 drugimi obiskovalci dobili 
kar na kavi oz. po besedah Nikole, basista skupine, na »ruskem 
čaju«. V odmorih med našim druženjem, ki je trajalo uro in pol, 
so tudi igrali. Večer je bil akustičen, tako so bile vse skladbe pre-
drugačene in izvedene kot na albumu Tiho iz leta 2013; z nekon-
vencionalni instrumenti, kot so steklenice, riž v plastenki ter 
razna tradicionalna brenkala.

Skupina je na našo Drugo prišla res sproščena, kar se je lahko 
zaznalo tudi po njenem stiku z občinstvom. Med pogovorom ni 
manjkalo smeha, šal in tudi resnejših nasvetov o pisanju pesmi. 
Izvedeli smo, da je Tokac nočni ptič, da pesmi piše po inspiraci-
ji v danem trenutku. Ob pogovoru smo si ogledali tudi njihove 
videospote in hitro ugotovili, da skupina rada dela v zaupanju 
in želji po drugačnosti. Tako so opisali tudi svoj odnos s feni - za 
pristnejši odnos radi preskočijo nekatere konvencionalne kora-
ke, kot je prirejanje velikih koncertov, in včasih gostijo občinstvo 
kar v svojem »placu« za vajo. Z iskricami v očeh so nam pred-
stavili in pokazali tudi svoja izvirno zasnovana albuma Milo za 
drago in Tiho - znani so namreč po zanimivih predstavitvah al-
bumov. Svoj način ustvarjanja pojasnijo kot zgledovanje po dru-
gih tako, da pogledajo, kaj drugi delajo, in naredijo nasprotno. 
Spregovorili so tudi o vmesnem »hladnem obdobju«, ki je njiho-
vo glasbeno pot zaznamovalo pozitivno, v popolnoma drugač-
ni luči. Z dogodkom, ki ga dve leti ni bilo, smo dokazali, da na 
Drugi še vedno uživamo in se zagotovo kulturno ne stradamo ;). 
Ker se s skupino že poznamo in nismo želeli celotnega pogovo-
ra zapolniti le z dejstvi o njihovi glasbeni karieri, videospoti in 
resnejšimi vprašanji, smo z njimi igrali tudi igro v formatu Kdo 
bi najverjetneje …?, kamor sva vključili tudi vprašanja sledilcev 
Druge na družbenih omrežjih. Tako smo med drugim izvedeli, 
da bi na Single Ladies najverjetneje plesal Obra in se tudi pri-
družil v kult Beyonce, Nikola bi se najverjetneje skregal s skupi-
no, s katero sodelujejo, Tokac pa bi imel psa na odru - kljub temu 
da ima doma mačke. Tučo pa je že padel z odra. In ne le enkrat.

Vsi, ki so bili na koncertu Dan D na Drugi leta 2018 ali pa 
zvesto spremljajo naša družabna omrežja, vedo, kako čaroben 
trenutek je nastal na tem koncertu, ko se je skupini celotno ob-
činstvo pridružilo na odru in so skupaj odpeli Vodo. Na tem 
glasbenem večeru smo se potrudili čas zavrteti nazaj in pono-
viti neponovljivo - na oder sva povabili občinstvo, ki je ob Dan 
D zapelo Čas, in nastal je še en nepozaben spomin. 

KULTURNI MARATON

Dan D  
z Dnevom D
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_/ Una Murko, MM1

_* AREK

ŽIVAHNO, MLADOSTNO IN PREDVSEM ZABAVNO BI LAHKO OPI-
SALI DAN, KO SMO SE KOT RAZRED PRVIČ PREDSTAVILI NAŠIM 
staršem. IB Community Day je bil v zahvalo celotnemu razre-
du in profesorjem vse prej kot tipičen dogodek. Septembra so 
Andjelija, Jakob, Jovan in Maša ustvarili IB-himno, s katero 
smo razvedrili začetno vzdušje ter predstavili pesem, ki zazna-
muje začetke našega spoznavanja z razredom in programom. 
Kulturna raznolikost našega razreda se je obarvala z recita-
cijami literarnih del držav, iz katerih prihajamo. Za popestri-
tev so bile besede Srbije, Makedonije, Črne Gore in Slovenije 
ovite v melodije klavirja. Kljub temu pa gre največja zahvala 
Filipu, ki je s 30-minutnim videom poskrbel za izjemen ko-
nec programa. Na posnetku je skrbno predstavil vsakega po-
sameznika in njegove najpomembnejše atribute. Prav tako ni 
manjkalo filmskih in komičnih elementov, ki so spretno pre-
pletali humor starih in novih generacij. Za inovativno in ne-
verjetno delo si je Filip prislužil močan aplavz. 

Kulturno spoznavanje pa se ni končalo z nastopi, tem-
več so starši lahko okušali tudi naše nacionalne dobrote, ki 
smo jih skrbno pripravili s pomočjo profesorice Fošnarič. 
IB Community Day ne bi bil takšen brez našega truda in so-
delovanja profesorjev, ki so nam pomagali sestaviti program. 
Ta dogodek bo zagotovo priljubljena tema pogovora naših 
obletnic mature.

IB COMMUNITY DAY

IB  
se predstavi
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_/ prostovoljci
_* KRUMPAK, BBEDENIK

PO ZIMSKIH POČITNICAH (7. DO 14. 3. 2022) SMO NA II. GIMNAZIJI 
ORGANIZIRALI HUMANITARNO AKCIJO POMOČ UKRAJINI, SAJ SO 
se vojne razmere močno zaostrile. Sodelovali smo z Rdečim 
križem Maribor in Upravo RS za zaščito in reševanje. Zbrali 
smo precej paketov higienskih pripomočkov, prehranskih 
izdelkov in kompletov prve pomoči. Vsem, ki ste v akciji 
sodelovali in darovali stvari, se vam iskreno zahvaljujemo!

Pomoč  
UKRAJINI

HUMANITARNA AKCIJA
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_/ Miha Sterkuš, 3. a,  in 

  Barbara Bedenik, prof.

_* BBEDENIK

14. 3. DO 18. 3. 2022. MLADINSKI PARLAMENT ALPSKE 
KONVENCIJE YPAC JE LETOS ŽAL ŽE DRUGO LETO ZAPORED 
zaradi omejitev v zvezi s covid-19 potekal na daljavo v aplikaciji 
Zoom. Organizatorica YPAC 2022 je bila gimnazija iz glavnega 
lihtenštajnskega mesta Vaduz. Dogodka se je udeležilo 
približno 90 dijakinj in dijakov iz desetih srednjih šol alpskih 
držav. Mariborsko delegacijo II. gimnazije so pod vodstvom 
profesoric Barbare Bedenik in Darje Kravanje predstavljali: 
predsednica delegacije Maša Drevenšek (MM1), delegati 
Vesna Jokić (MM1), Jakob Čerič (MM1), Gaja Đukanovič Babič 
(MM1), Lana Leskovar (3. a), Natali Soufi (3. a), Brina Krajnčič 
(3. a), Lara Mladenič (1. b) in novinar Miha Sterkuš (3. a).

Letošnja krovna tema se je navezovala na vprašanje 
»Ali velike krize 21. stoletja zahtevajo sistemske rešitve?« 
Delegati v prvem komiteju so razpravljali, ali bi bilo tudi 
v kontekstu podnebnih sprememb vodenje držav treba 
prilagoditi po zgledu v času pandemije covida-19. V drugem 
komiteju so iskali rešitve za evropski ekonomski sistem 
v skladu z zahtevami trajnostnega razvoja. Tretji komite je 
pretresal probleme starajoče se populacije in iskal možnosti 
za izboljšanje kvalitete življenja starostnikov. Prav tako so 
izpostavili problem neenakosti med revnimi in bogatimi 
v evropski družbi. Četrti komite se je spraševal, ali je 
mobilnost osnovna pravica ali bi jo bilo treba zaradi vse večjih 
izpustov plinov omejiti.

Sodelujoči smo si izkušnjo zapomnili predvsem zato, ker 
smo se poleg zelo zanimivih debat o aktualnih problemih 
lahko tudi povezali z vrstniki iz drugih sodelujočih držav in 
tako širili naša obzorja in prijateljstva.

MLADINSKI  
PARLAMENT  
alpske konvencije

YPAC
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_/ Katja Holnthaner Zorec, prof.

_* ARHIV AME

MED 12. IN 19. MARCEM JE POTEKALA MEDNARODNA 
KONFERENCA Z NASLOVOM »ZA ČLOVEKA GRE: DIGITALNA 
transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti« (It's About 
People 2022: Embracing Digital Transformation for a Sustainable 
and Ethical Future). Gre že za deseto tovrstno prireditev (The 
10th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders 
and Scholars) v organizaciji Alme Mater Europaea ECM iz 
Maribora. Na dogodku, ki je letos potekal v digitalni obliki, so 
nastopili številni mednarodno priznani strokovnjaki, v okviru 
dijaške sekcije pa smo predstavili raziskovalno dejavnost 
na II. gimnaziji Maribor in mlade raziskovalce iz naše šole. 
V četrtek, 17. 3. 2022, so svoje raziskovalne naloge predstavili 
Gaja Đukanovič Babič (Podatkovno rudarjenje Instagram objav), 
Lan Patrik Horvat in Gašper Dimnik (Uporaba satelitske 
analize za določanje indeksa NDVI na območju Strojne, Kozjaka 
in Pohorja in ugotavljanje zdravja gozda in njegove odvisnosti od 
reliefa), Kaja Zupanič in Miša Pintarič (Uporaba bakteriofagov 
za uničevanje biofilma bakterije Serratia marcescens) ter Špela 
Polutnik (Uporabe novejših molekularnih metod v živilski 
industriji). Po odličnih predstavitvah sta sledila razprava in 
razgovor z dijaki, ki ga je vodila dr. Klavdija Zorec. 

Raziskovalna dejavnost na II. gimnaziji Maribor ima 
dolgo tradicijo; že več kot tri desetletja spodbujamo mlade 
k raziskovanju in s tem k malo drugačnemu načinu učenja. 
S pomočjo raziskovalnega dela, ki poteka pod mentorstvom 
naših učiteljev in številnih strokovnjakov iz univerze ter 
različnih raziskovalnih inštitucij, vsako leto nastanejo odlični 
izdelki, zato smo veseli, da smo lahko del tega ustvarjanja 
predstavili tudi širši javnosti. 

IT'S ABOUT  
PEOPLE 2022

MEDNARODNA KONFERENCA
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_/ Andreja Mikluš, prof.,  in 

  Dora Lenart, prof.,   
mentorici

_* LENART

2. IN 3. APRILA JE NA GIMNAZIJI CELJE – CENTER POTEKAL 
DRŽAVNI SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR, KI SE GA JE 
udeležila tudi ekipa iz naše šole v sestavi Ema Marguč, Alja 
Kukovič, Melani Koropec in Mitja Korošec. Tekmovali so 
v kategoriji začetnikov in po finalni debati premagali ekipo 
Gimnazije Bežigrad ter tako dosegli prvo mesto v kategoriji. 
Prav tako sta se naši debaterki med posameznimi govorci 
uvrstili zelo visoko, Ema Marguč je bila druga, Alja Kukovič 
pa tretja med debaterji začetniki. 

DRŽAVNI SREDNJEŠOLSKI

DEBATNI  
turnir
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_/ Mitja Korošec, 1. d

_* KOROŠEC

OD PONEDELJKA, 14. 3., DO ČETRTKA, 17. 3., JE NA SPLETU 
POTEKALA MEDNARODNA KONFERENCA MODEL UNITED 
Nations ali MUN, ki jo organizira Univerza Harvard. Na njej 
je sodelovalo več kot 2000 učencev iz 110 različnih držav. 
Dijaki smo se na konferenci preizkusili v vlogah delegatov 
organizacije Združenih narodov, razglabljali in reševali smo 
pereče probleme današnjega časa. Organizatorji so poskrbeli 
za pestro dogajanje, med drugim smo se lahko udeležili 
tudi online spoznavnega dogodka. Konferenca je potekala 
v angleškem jeziku, dijaki pa smo navezali nove kontakte 
z vrstniki z vsega sveta. Zelo poučna in zabavna izkušnja!

MODEL UNITED NATIONS

Mednarodna  
konferenca MUN
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_/ Ema Rauter, 2. a

_* RUDL

IN KAJ BO OSTALO OD LJUDI NA TEM SVETU, ČE SMO PRIŠLI DO 
TRENUTKA, KO JE ŠE SAM ZLODEJ OSTAL BREZ DELA? Z BOLJ 
prefinjenimi besedami ta misel odmeva po amfiteatru II. gimnazije 
Maribor: »Kaj bi pohujševal, kjer je že vse pohujšano, kaj bi točil in 
silil, kjer je že vse pijano?« Ali se lahko najdeš v mrtvem mestu? 
je priredba Cankarjeve drame Pohujšanje v dolini šentflorjanski. 
Nastala je pod mentorstvom profesorja Draga Megliča in Lane 
Krmelj. Po besedah režiserke in ene izmed nastopajočih, Neže 
Pogorevc, je precejšen del vsebine ostal enak, seveda pa so delo 
modernizirali, spremenili nekaj stvari in skrajšali za odrsko 
uprizoritev. V glavnem je Cankarjev smisel ostal. Po njegovi 
kompleksnosti nas skupaj s svojimi dramskimi junaki popeljejo 
tudi Katja Bauman, Filip Borec, Doroteja Drevenšek, Lana Fajfer, 

nadaljevanje na naslednji strani

Ali se lahko najdeš  
v mrtvem mestu?

DRUGA SCENA
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nadaljevanje iz prejšnje strani

Ali se lAhko nAjdeš v mrtvem mestu?

Jara Gostinčar, Ajša Mara Kacjan, Klar Opraus in Alja Rojko. 
Dramsko dogajanje poteka v šentflorjanski dolini, tamkaj-

šnji prebivalci se ob prihodu tujcev odločijo ohraniti svojo spo-
dobnost in iz domačega kraja pregnati umetnost, ki jo dojemajo 
kot greh (verjetno bi s takšnim mišljenjem večino naše šole progla-
sili za grešno). Vendar se že po eni noči izkaže, da domačini niso 
tako spodobni in brezmadežni, kot se prikazujejo. Tujec ni nih-
če drug kot vaška sirota Peter z ljubico Jacinto in zlodejem, ki se 
izdaja za konkordata. Petra so pred petindvajsetimi leti splavi-
li po reki in nihče ni vedel, kdo je v resnici njegov oče. Ta pozna 
vse njihove skrivnosti, vsakega posebej ponoči obišče in v za-
meno za zlato obljubi svoj molk. Med njimi ni niti ene čiste duše, 
vsi Petru jedo iz roke in poljubljajo noge njegove Jacinte. Zlodej 
kmalu ugotovi, da so vsi nedolžni in čedni le navidezno, razen 
učitelja Šviligoja, ki je edini brez greha. Nihče pa predvsem ni to, 
za kar se izdaja, niti sirota Peter. 

Igralci so se odlično prelevili v svoje like, ki so bili starejši in 
so že izkusili življenjske krutosti, s katerimi se tako pogosto sre-
čujemo v Cankarjevih delih. Kako dovršena je bila obrazna mi-
mika in govorica telesa, je bilo opazno predvsem v prizorih, ki 
so potekali brez govora, vseeno pa v dvorano uspeli vnesti nape-
tost. Zagotovo se lahko strinjamo z režiserkinimi besedami, da 
so igralcem vloge preprosto pristajale in ni njihove igralske do-
vršenosti zmotilo niti premikanje med gledalci ter stik z njimi. 
V skupnih prizorih je na trenutke zmanjkalo kemije med liki, ni 
se čutila povezanost med nastopajočimi, zato so še toliko bolj 
v ospredje stopili monologi, ki so jih vsi igralci izpeljali izjemno. 

Glasovi so odmevali jasno in nikakor ne moremo reči, da bi med 
igro kdorkoli izpadel iz elementa svojega lika. Postavitev gledal-
cev je omogočala nenehen stik z igro, ki je ves čas ostajala napeta 
do točke, ko se v njej preprosto izgubiš. Morda je bilo za to krivo 
dejstvo, da smo sedeli na odru, ali igralske sposobnosti, saj smo 
lahko odmislili svet okoli sebe in se znašli v drugem času in pro-
storu. Cankar je pomešan s sedanjostjo in tradicionalni liki se 
spojijo z drugogimnazijci. Predstava se osredotoča predvsem na 
like in ne toliko na dogajanje. Vsebina je zato na trenutke neja-
sna in celotna zgodba ne popolnoma razumljiva, zaradi česar je 
priporočljivo, da si pred ogledom preberete kakšen krajši povze-
tek. Ob poznavanju zgodbe je ravno ta osredotočenost na njihove 
osebnosti najbolj edinstven del. V njihovih sanjah spoznamo mi-
šljenje antagonistov. Z nekaterimi se tako še bolj povežemo, ker 
v njih najdemo inspiracijo ali sorodno razmišljanje, od drugih se 
oddaljimo zaradi njihovega pogleda na svet. S tem je jasno izra-
žen kontrast, skoraj propad, ki nastaja med posameznikovo no-
tranjostjo in obnašanjem, ki ga pokaže navzven. Spoznamo, da 
vsak skriva svoje skrivnosti in način razmišljanja, zaradi česar je 
še toliko zabavneje opazovati njihovo pretvarjanje ob prisotno-
sti someščanov. Ob vsem tem ima pomembno vlogo postavitev 
dogajanja v temo. Ko so ročne luči v rokah igralcev edini vir sve-
tlobe, se na junaka popolnoma osredotočimo. Vse skupaj omo-
goča tudi gladke prehode in občasen trenutek nerealnosti, ki ga 
podkrepi šepetanje v temi. Glasba v ozadju je skladna z razpo-
loženjem, s tem ga celo stopnjuje, vendar ni raznolika. Za izgled 
celotne predstave so ob režiserki, mentorjih in igralcih zaslužni 

še Sani Smajić kot vodja tehnike in scenografije (ter odrska teh-
nika), Filip Ferk za oblikovanje svetlobe, Klara Baklan za mul-
timedijo in Enej Pauman ter Katarina Vukan, ki sta skrbela za 
odrsko tehniko. Jara Gostinčar in Aljša Mara Kacjan sta uredili 
gledališki list in plakat. Kostumi so enostavni kot liki sami, vse-
eno pa nas v oči zbodejo barvne nogavice meščanov, ki se ujema-
jo s senčilom. Postavijo nam vprašanje: »Zakaj jih zlodej, zapeljiva 
ženska, umetnik in popotnik nimajo in kaj jih zares loči od meščanov? 
Greh? Le navidezno.«

Izjemne igralske sposobnosti, vsi izpostavljeni elementi in iz-
vrstno zapisan scenarij so tako kombinacija za odlično predsta-
vo. Ob tem je že sam prihod v dvorano nekaj posebnega tako kot 
sedišče. Kljub temu da je drama stara že več kot sto let, se lahko 
z vsebino povežemo tudi zdaj. Županja se boji neizživetega ži-
vljenja, ki ga bo izživel kdo drug, ker ga ona ne zna. Ta strah nas 
pogosto vodi pri nekaterih odločitvah, predvsem v sedanjem ži-
vljenjskem obdobju. Ves čas se pojavlja podoba mask, ki doživi 
vrhunec v Dacarjevem monologu. Dela to, kar mu rečejo drugi, je 
nesvoboden. To ustvari nenehno nesrečo in masko, ki jo sname 
le, ko je sam. Postaja pretesna, ne gre je več sneti. V zadušljivosti 
odkrije udobje. Začnejo se glavoboli. Zboli zaradi strahu. In na 
koncu le še leži v postelji. »Raje sem rastlina, kot da poskusim in za-
močim!« Morda jih ima župan ravno zato lahko vse v oblasti, jim 
vsiljuje svoje mišljenje in naredi za marionete. Ker potrebujejo 
nekoga, da jim pove, kaj storiti. Dokler on ne postane marioneta. 
In kaj smo potem mi? Vse to nas pripelje do zaključka. Konec je 
grenak, pravici ni zadoščeno, saj priredba ne vsebuje originalnega 
razpleta. Najbolj čisti ljudje so označeni za pokvarjene in najve-
čji grešniki za domoljube. Čeprav je zaključek, v katerem so olep-
šane laži označene za resnico, morda še najbolj realen. Navaden 
smrtnik pretenta zlodeja. Postali smo hujši od hudiča samega. 

 
 BESEDE REŽISERKE» Cankar vseeno je nekaj že zelo uprizorjenega, ljudje se 
vanj vedno poglobijo in o njem vsi veliko vemo, dijaki imajo 

pogosto do njega zaradi šole negativen odnos. Ravno zaradi 
vsega tega je bil to zame izziv, v katerem lahko iz vsega tega 
povlečeš marsikaj. Po vsem smehu na vajah, stresu pred premiero 
je bil občutek na koncu, ko vidiš vse na odru, res dober. Predvsem 
pa sem ponosna na njihovo igro.« NEŽA POGOREVC, 4. c

DRUGA SCENA
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 ■■

_/ ambasadorji aktivci
_* VERVEGA

V PONEDELJEK, 28. 3. 2022, SMO SE DIJAKI AMBASADORJI FILIP 
KORES URLEP, MOJCA RAVNIK, STAŠA KORPIČ, MARTIN JOJIČ 
in Filip Dugonik v hiši EU udeležili razprave s predsednico 
Evropskega parlamenta Roberto Metsola. Dogodka smo se 
udeležili dijaki iz treh slovenskih gimnazij in študenti prava 
ter mednarodnih odnosov. Pogovor med mladimi in predse-
dnico je tekel o treh glavnih temah:
	� ruski agresiji na Ukrajino in odzivu EU ter mednarodne 

skupnosti nanjo;
	� vlogi in vplivu Evropske unije v svetu in njenem odnosu 

do drugi globalnih akterjev;
	� spopadanju z drugimi ključnimi globalnimi izzivi, na čelu 

s podnebnimi spremembami.
Filip Dugonik in Martin Jojič sta nastopila z vprašanjema, 

ki smo ju izbrali v šoli. O podnebnih spremembah nas je za-
nimalo, kako lahko EU in posameznik pomagata pri poveča-
nju deleža zelenih energij. Predsednica nam je povedala o že 
obstoječih programih za zeleno energijo in o prihodnjih na-
črtih EU. Poudarila je, da se sprememba začne pri posamezni-
ku in njegovih ekoloških odločitvah. Drugo vprašanje je bilo 
povezano z rusko agresijo na Ukrajino, pri čemer nas je zani-
malo, kako se bo EU odzvala na prošnjo ukrajinskega predse-
dnika za vstop Ukrajine v EU. Čeprav jasnega odgovora nismo 
dobili, je gospa Metsola razložila, kaj so kriteriji za vstop v EU 
in zakaj je pomembno, da se jih držimo.

Dijaki smo bili hvaležni za priložnost dialoga s predsedni-
co Evropske unije, saj se zavedamo, kako pomembno je, da 
smo mladi politično aktivni.

LJUBLJANA

Obisk 
ambasadorjev  
V HIŠI EU
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 ■■

_/ Lara Cekić, 3. f

_* VERVEGA

PREBUJANJE, POUK, OBŠOLSKE DEJAVNOSTI, DOMOV, UČENJE, 
SPANJE. RUTINA. A TU IN TAM JE TREBA RUTINO PREKINITI. MI 
smo jo z EPAS-om 5. aprila, ko smo se odpravili v mesto vr-
tnic. Dan smo namesto na naši Drugi preživeli v najmlajšem 
slovenskem mestu, v Novi Gorici. Tja so nas povabili novo-
goriški ambasadorji, ki so pripravili predstavitev in pogovor 
z gosti o politiki in mladih. Tematiko so nam predstavili trije 
dijaki, gostje pa so bili urednik Mladine Grega Repovž, pred-
sednik dijaške skupnosti Simon Trussevich in predsednica 
dijaške skupnosti na novogoriški gimnaziji Nastja Orel. V pri-
bližno dveh urah smo se poučili o političnih sistemih, parti-
cipaciji mladih, volitvah, problematiki družabnih omrežij in 
podobnem. Prav tako smo slišali mnenje gostov in tudi sami 
vprašali, kar nas je zanimalo. Ugotovili smo, kako pomembno 
je, da mladi sodelujemo pri političnem odločanju, saj si bomo 
le z aktivnostjo zagotovilo reprezentacijo in to, kar si želimo.

To je zlasti pomembno upoštevati v času volitev. Vsak glas 
namreč šteje in ključnega pomena je, da se jih vsi (tudi mladi) 
udeležimo. Apatičnost še zdaleč ni rešitev za težave, s kateri-
mi se v družbi soočamo.

Po predstavitvi smo se z dijaki iz Nove Gorice tudi mal-
ce podružili. Sledila sta še kosilo in ogled mesta s sicer krat-
ko, a zanimivo zgodbo ter z zanimivostmi, med katerimi so 
EDA Center, kazinoji in Bevkov trg. Še kavica z novimi prijate-
lji, pa je bil čas za odhod. Primorsko smo zapustili s prijetni-
mi občutki in novo ter poučno izkušnjo. Kaj, Goričani, kdaj 
se spet vidimo? :)

Politika  
IN MLADI

NOVA GORICA
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 ■■

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

_* RAMASIMANANAVIRTIČ

VPRAŠANJE PODNEBNIH SPREMEMB JE V SREDIŠČU SKRBI IN 
RAZPRAV DANAŠNJE MLADINE. ORGANIZIRAJO JAVNE DEMON-
stracije, da bi spremenili navade. Da bi to lahko storili, mora-
mo dobro razumeti vzroke in posledice sprememb. Zato smo 
se pridružili projektu »La Fresque du Climat«, ki ga je Francoski 
inštitut v Sloveniji organiziral v mesecu frankofonije mar-
ca lani. 

Kaj konkretno smo naredili?
Kartice s podnebnimi sporočili smo razporedili na 2 m2 ve-

lik list papirja, da bi nastala freska. Ta uporablja kolektivno 
inteligenco za vizualizacijo povezav med vzroki in posledica-
mi ter njihovo zapomnitev. Ko so bile karte postavljene, smo 
prešli v ustvarjalno fazo: dodali smo risbe in poiskali naslov, 
ki bi predstavljal naše delo. 

Naša skupina je svojo stensko poslikavo poimenovala »Mi 
smo vzrok … IN rešitev«. Ugotovili so namreč, da človek s svoji-
mi dejavnostmi povzroča spremembe, ki motijo podnebje in 
segrevajo naš planet. 

V zadnjem delu delavnice so bili predlagani konkretni 
ukrepi, ki jih je treba sprejeti in h katerim so se vsi zavezali. 
Ti ukrepi so dostopni in izvedljivi. 

V prihodnosti bi radi delili to izkušnjo in predlagali to de-
javnost tudi drugim razredom. Obstajajo različice v drugih je-
zikih: nemščini, angleščini in slovenščini. 

*PODNEBNA FRESKA

LA FRESQUE  
DU CLIMAT*
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 ■■

_/ Matjaž Črček, prof.

_* NNOVAK

V SOBOTO, 19. 3. 2022, JE V MURSKI SOBOTI POTEKALO DRŽAVNO 
TEKMOVANJE IZ ASTRONOMIJE ZA DOMINKOVA PRIZNANJA. Z 
naše šole je tekmovalo pet dijakov, ki so se ponovno odlično 
odrezali. V skupini 1. in 2. letnikov je Tevž Levstik osvojil zlato 
priznanje ter se uvrstil na izbirno tekmovanje za mednarodno 
olimpijado iz astronomije in astrofizike.

V skupini 3. in 4. letnikov pa so Juš Kocutar, Staša 
Korpič in Luka Lorenci osvojili srebrno, Tian Strmšek pa 
zlato priznanje ter pohvalo. Tian se je tudi uvrstil na izbirno 
tekmovanje za mednarodno olimpijado iz astronomije in 
astrofizike.

Vsem dijakom čestitamo za odlične rezultate.

DRŽAVNO TEKMOVANJE

ASTRONOMIJA
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_/ Nastja Zaletelj, prof., 
Janina Curk, prof.,  
 mentorici

_* WIKIMEDIA

NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ ZNANJA PSIHOLOGIJE, KI JE 
POTEKALO 25. 3. NA GIMNAZIJI NOVO MESTO, SO NAŠI DIJAKI 
dosegli naslednje rezultate:
	� Lara Cekić, 3. f, zlato priznanje
	� Iva Vidovič, 4. d, zlato priznanje
	� Ula Vipotnik, MM2, zlato priznanje
	� Iva Vrhovšek, MM1, zlato priznanje
	� Nika Gorjup, 4. d, srebrno priznanje
	� Dea Medved, 2. d, srebrno priznanje
	� Luka Frim, 4. a, srebrno priznanje

Čestitke!PSIHOLOGIJA

DRŽAVNO TEKMOVANJE
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_/ Matjaž Črček, prof.

_* WIKIMEDIA

18. 3. 2022 JE NA NAŠI ŠOLI POTEKALO REGIJSKO TEKMOVANJE 
V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA. PRIJAVLJENIH 
je bilo več kot sto tekmovalcev iz celotne regije. Naši dijaki 
so ponovno dosegli odličen rezultat. Kar 14 dijakov se je 
uvrstilo na državno tekmovanje, ki bo potekalo v soboto, 9. 
4. 2022, v Velenju. Vsem tekmovalcem želimo obilo znanja 
in uspeha. FIZIKA

REGIJSKO TEKMOVANJE
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_/ Karmen Kaučič, prof., 
 mentorica

_* KAUČIČ

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ FRANCOŠČINE JE NAMENJENO DI-
JAKOM, KI SE TEGA ROMANSKEGA JEZIKA UČIJO TRI ŠOLSKA 
leta, in običajno poteka v novembru, torej ko so dijaki že četr-
tošolci. Tako je določilo Društvo učiteljev francoščine (SDUF), 
ki je organizator tekmovanja. To je bilo letos zaradi epidemi-
oloških razmer prestavljeno na soboto, 26. 3. 2022, potekalo 
pa je na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani.

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo deset dijakov, od 
teh so se na državno uvrstile dijakinje 4. f, in sicer Eva Borin 
Cerjan, Veronika Ivačič, Daja Jöbstl in Katarina Kolar.

Čestitke vsem udeleženkam, še posebej pa Veroniki za bro-
nasto in Katarini za srebrno priznanje. Toutes nos félicitations, 
les filles! Nous sommes fières de vous!

DRŽAVNO TEKMOVANJE

FRANCOŠČINA
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 ■■

_/ Tamara Mithans, prof.

_* MITHANS

V SOBOTO, 12. 3. 2022, JE V POSTOJNI POTEKALO 20. DRŽAVNO 
TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV. UDELEŽILO SE GA JE 
59 gimnazij. Vsaka izmed sodelujočih šol je sestavila 
ekipo treh dijakov, ki so se najbolje odrezali na šolskem 
tekmovanju. Ekipo II. gimnazije so sestavljali Špela Gajšt, 
Andraž Ziherl in Matjaž Župec. Udeleženci so se najprej 
pomerili v individualnem pisnem delu, na katerem so pokazali 
poznavanje dogodkov iz druge svetovne vojne. Nato je sledil 
terenski del, na katerem so ekipe posameznih šol raziskovale 
Postojno. Dijaki so v tem delu tekmovanja pokazali 
pridobljeno znanje o zgodovini mesta. II. gimnazija je dosegla 
odličen rezultat, in sicer sta Andraž in Matjaž prejela zlati 
priznanji, Špela pa je srebrno zgrešila le za eno točko.
ISKRENE ČESTITKE VSEM TREM!

DRŽAVNO TEKMOVANJE

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

_* WIKIMEDIA

V PETEK, 1. 4. 2022, JE V KOPRU POTEKALO DRŽAVNO 
TEKMOVANJE IZ EKNONOMIJE IN FINANČNE MATEMATIKE ZA 
dijake. Našo šolo so na tekmovanju iz ekonomije zastopali 
Lana Črešnar, Dorijan Donaj Magašić, Ajda Macuh, Vanesa 
Lobenwein in Luka Ljevar, na tekmovanju iz finančne 
matematike pa je tekmovala Maja Podbojec. Z veseljem 
sporočamo, da je Dorijan Donaj Magašić prejel zlato priznanje 
in 1. nagrado, saj je postal državni prvak, Luka Ljevar pa je 
prav tako prejel zlato priznanje in 2. nagrado, torej je postal 
državni podprvak. Luka in Dorijan sta se prav tako uvrstila 
na izbirno tekmovanje za slovensko ekonomsko olimpijsko 
ekipo, ki bo zastopala Slovenijo na mednarodni ekonomski 
olimpijadi na Kitajskem letos poleti. 

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo!

Ekonomija in  
FINANČNA  
MATEMATIKA

REZULTATI DRŽAVNEGA TEKMOVANJA
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 ■■

_/ Barbara Bedenik, prof.

_* HODALIČ, PEŠEC

V PONEDELJEK, 28. 3., SMO V AMFITEATRU GOSTILI IZJEMNEGA 
FOTOREPORTERJA IN POPOTNIKA ARNETA HODALIČA. NJEGOVE 
fotografije so bile presunljive, zgodbe ob njih pa navdihujo-
če (2-letno jadranje po Pacifiku), malo nenavadne (iskanje za-
kladov med jadranskimi otoki), včasih smešne (šolske prigode 
mladega upornika), pogosteje žalostne (ostrostrelci nad otro-
ke protestnikov v Gazi), predvsem pa strastne (izgubljene kul-
ture). Kot je rekel Hodalič dijakom: »Ni važno, kaj boste počeli, 
ko odrastete. Pomembno je, da tisto, kar boste izbrali, delate stra-
stno. Tako boste uspešni in to je pot do sreče. Za strastne se ve-
dno najdejo službe.«

AMFITEATER

Arne Hodalič 
»V ŽIVLJENJU  
NI BLIŽNJIC«
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 ■■

_/ Dejan Korotaj, prof.

_* WIKIMEDIA

LETOŠNJI ZIMSKI ŠPORTNI DAN JE POTEKAL 15. MARCA. KER JE 
ŽE NEKOLIKO DIŠALO PO POMLADI, JE BILO LEPO VREME S 
pridihom pomladnih temperatur. Dijakom in dijakinjam je 
bilo danih več možnosti izbire športnih aktivnosti. Na voljo 
je bil daljši pohod ob obronkih Pohorja, za večje avanturiste 
pa tudi po vrhu Pohorja. Veliko se jih je udeležilo drsanja 
(v kombinaciji s kratkim pohodom), ki je po navadi kar pogosta 
in popularna izbira, saj je zelo dinamična oblika športa, 
hkrati pa zelo zabavna. Malo starejši se zagotovo spomnite 
disco drsanja ob petkih - živahna glasba, spoznavanje novih 
prijateljev, včasih tudi simpatij, vragolije na ledu … Naj 
omenim, da je to v Ledni dvorani spet na voljo, zato pohitite, 
da pred koncem sezone še ujamete to doživetje. 

Vsekakor je obvezna možnost izbire na športnem dnevu 
smučanje. Letos je potekalo na Pohorju in na Rogli. Jutranja 
smuka je bila res dobra, proti opoldnevu pa je bil sneg na 
nekaterih delih prog že moker in je bila smuka nekoliko 
otežena. 

Po pogovorih z dijaki je bil športni dan prijeten, očitno 
tako zelo, da nimamo nobene slike, ki bi jo lahko delili z vami, 
saj za slikanje ni bilo časa. :) 

DRUGI

Športni  
DAN
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 ■■

_/ Dejan Korotaj, prof.

_* SPLET

29. 3. 2022, JE V HOTELU HABAKUK POTEKALA PRIREDITEV 
ŠPORTNIK MARIBORA 2021. DA IMA II. GIMNAZIJA USPEŠNO 
zgodovino in izjemno dobro strategijo dela s športniki, 
dokazuje dejstvo, da lahko naši športniki izobraževanje in 
šport uspešno usklajujejo. Imamo primat med najuspešnejšimi 
športniki v Mariboru, ki ga potrjujejo številne nagrade.

Pa gremo kar po vrsti.
Športnica leta 2021 je postala Katja Fain (4. š), ki si je ta 

laskavi naslov pridobila z uspešnimi nastopi na evropskem 
prvenstvu (3. mesto) in nastopu na olimpijskih igrah (15. 
mesto). 

Najperspektivnejši športnik je postal Timotej Zavec (4. š), 
ki je lani med vsemi ostalimi uspehi postal svetovni prvak 
v disciplini light contact do 79 kg.

Najuspešnejša ženska ekipa ostaja OK Nova KBM, v kateri 
jedro ekipe sestavljajo naše dijakinje: Lorena Lorber Fijok, 
Lina Winkler, Ajda Augustinovič (vse 4. š), Isa Ramić, Naja 
Šalamun, Urška Cikač (vse 3. š).

Se še spomnite lanske izjemne sezone OK Maribor? Vzeli so 
primat NK Maribor in postali najuspešnejša moška ekipa leta 
2021. Velik delež pri naslovu državnih prvakov ima ravno naš 
bivši dijak Rok Možič, ki sedaj uspešno brani barve Verone. 
Rok je postal tudi najbolj obetavna mlada športna osebnost 
Slovenije.

Ne smemo pa pozabiti plesalke Alje Sedonje (3. š), ki je 
dobila bronasti znak OKS.

Pa naj še kdo reče, da na Drugi ne kraljujejo šport in 
njegovi uspehi!

Vsem iskrene čestitke in obilo uspehov še naprej.

Timotej ZavecRok Možič Katja FainAlja Sedonja

2021

ŠPORTNIK  
Maribora
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_/ Simona Krajnc, 

vodja tekmovanja

_* PETROVIĆ

V PETEK, 18. FEBRUARJA, JE NA TRIKOTNI JASI NA 
MARIBORSKEM POHORJU POTEKALO DRŽAVNO PRVENSTVO 
srednjih šol v veleslalomu in deskanju, ki ga je organizirala 
naša šola, na njem pa je sodelovalo 260 slovenskih 
srednješolcev.

Tekmovanje je otvorila naša Zara Bajde, ki nam je čudovito 
odpela slovensko himno s pomočjo dobrega ozvočenja, ki sta 
ga pripravila Sani in Filip, nato pa se je zares pričelo.

Ker je tekmovanje potekalo na domačih tleh, smo še 
posebej veseli dveh naslovov državnih ekipnih prvakov. 
Naslov ekipnih državnih prvakinj v veleslalomu so osvojile 
NELI PULKO – 4.mesto in LIRA PUKL VERDEL – 5. mesto pri mlajših 
dijakinjah ter METKA SUPEJ – 5. mesto in JULIJA JELATANCEV – 10. 
mesto pri starejših dijakinjah.

Novi ekipni državni prvaki v deskanju pa so postali TANAI 
MILANOVIĆ – 2. mesto in ROKI KIKEC – 3. mesto med mlajšimi 
dijaki ter ŽIGA PETROVIĆ – 2. mesto in JAN SMOLE – 5. mesto med 
starejšimi dijaki.

Naš uspeh pa so dopolnili še dijaki JAKA KOP, NEJC KEGLEVIČ, 
ŽIGA PETROVIĆ in MATIC GOSAK s 3. mestom ekipno v veleslalomu.

Vsem udeležencem čestitamo za dosežene rezultate in se 
že veselimo naslednjega tekmovanja prihodnje leto.

Športni pozdrav.

Proglasitev ekipno 
veleslalom

Proglasitev ekipno 
dijakinje veleslalom

Proglasitev ekipno 
deskanje dijaki

Proglasitev deskanje 
mlajši dijaki

Proglasitev deskanje 
starejši dijaki posamično

Novi  
DRŽAVNI PRVAKI

VELESLALOM in DESKANJE
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 ■■

_/ Matjaž Vehovar, prof.

_* MVEHOVAR

V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU SO TEKMOVANJA SPET V 
POLNEM ZAMAHU. S KOŠARKARSKO EKIPO DIJAKOV SMO 
bili tretji v Mariboru. Dijakinje so bile druge in se uvrstile 
v nadaljevanje, v katerem so jih pričakale večkratne 
prvakinje Celjanke. Obe ekipi sta skupaj imeli več kot deset 
treningov. 

Gledalci pa so se vrnili še k razrednim tekmovanjem. 
Na šestih turnirjih se jih je zbralo okoli 300. »Iščemo 
razred z največ (kulturnimi) navijači,« je parola, ki velja. Ti 
so izdatno pripomogli k odličnemu vzdušju na finalu. 1. 
š-razred je bil pač prvi, za njimi so naslednja mesta zasedli 
3. b, 2. f in MM2. 

Ekipi v finalu:  
1. Š v rumeni opravi,  
3. B v modrem izgledu

Pozdrav ekip in 
navijači na razrednem 
tekmovanju

ŠOLSKA TEKMOVANJA

Košarka  
SE JE VRNILA
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 ■■

_/ Dejan Korotaj, prof.

_* KOROTAJ

NOGOMETNA EKIPA DIJAKINJ SE JE MARCA UDELEŽILA ČETR-
TFINALNEGA TURNIRJA V SLOVENSKIH KONJICAH.

V razburljivi tekmi za napredovanje smo žal izgubili po 
streljanju nastrožjih kazni.

Verjamem, da je dijakinjam ekipe letošnje sodelovanje vse-
eno ostalo v lepem spominu in jih bo spudbudilo k sodelova-
nju tudi v naslednjem šolskem letu.

Za uspeh jim iskreno čestitamo.

Četrtfinale  
V NOGOMETU

DEKLETA
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 ■■

_/ Darij Kotnik, prof.,  mentor

_* KOTNIK

NAŠI ODBOJKARJI SO V TEM ŠOLSKEM LETU NAJPREJ TEKMO-
VALI NA OBČINSKEM NIVOJU. V PREDTEKMOVANJU SMO ZASE-
dli drugo mesto, v področnem finalu pa tretje mesto. S tem 
dosežkom smo se uvrstili na četrtfinalni turnir. Na obeh teh 
tekmovanjih nismo igrali v popolni zasedbi. 

29. 3. 2022 smo se nato v Ljutomeru udeležili ČF-turnirja. 
Konkurenca je bila dokaj močna, saj so imele vse ekipe v svo-
jih vrstah kadetske in mladinske reprezentante. Na žalost tudi 
tukaj nismo bili v popolni postavi, saj za nas ponovno ni na-
stopil reprezentant Janž Kržič. Prvo tekmo smo igrali proti 
domačinom – Gimnazija FM Ljutomer. Naša igra nam na ža-
lost ni stekla, naredili smo preveč tehničnih napak. Tako smo 
v obeh setih ves čas lovili manjši rezultatski zaostanek. Ob za-
ključku setov pa nam na žalost ni uspelo napraviti preobra-
ta. Izgubili smo 2 : 0.

V drugi tekmi smo se pomerili z vrstniki iz I. gimnazije 
Celje. Prvi set smo igrali dobro, v drugem smo popustili, tre-
tjega pa prepričljivo dobili. Končni rezultat je bil 2 : 1, skupno 
smo osvojili 2. mesto in zaključili z letošnjimi nastopi. Na vseh 
letošnjih turnirjih smo »vknjižili« po eno zmago in po en poraz.

V šolski ekipi odbojkarjev so sodelovali naslednji dijaki, ki 
se jim zahvaljujemo za sodelovanje: Nejc Najdič, Lev Špička, 
Kyan Gregorc - Planinc, Vito Gojkovič, Jernej Perger, Jan 
Smole, Rok Krebs, Jaša Kereži, Jurij Špurej - Soršak, Marko 
Šibila, Jakob Rozman, Matija Čelig in Jaka Kop. 

DIJAKI

Odbojka
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 ■■

_/ Jurij Čopi, prof.

_* ČOPI

DIJAKINJE NAŠE GIMNAZIJE SO 16. 3. 2022 NASTOPILE V 
PODROČNEM FINALU V DVORANSKI ODBOJKI, KI JE POTEKALO 
v Dvorani Lukna. Poleg naše gimnazije so nastopale še ekipe 
I. gimnazije Maribor, III. gimnazije Maribor in Škofijske 
gimnazije Antona Martina Slomška. Na vseh tekmah so 
zmagale z rezultatom 2 : 0 in tako osvojile 1. mesto. Uvrstile 
so se v četrtfinale državnega prvenstva, ki bo na sporedu 
še ta mesec. Za uspeh so zaslužne: Lorena Lorber Fijok, 
Julija Grubišić Čabo, Žana Ivana Halužan Sagadin, Taja 
Natek, Urška Cikač, Vita Koren, Neli Lazar, Lira Verdel Pukl, 
Ela Vlaisavljević, Lorena Kešelj in Tinkara Ulrih.

Čestitamo!Odbojka

DIJAKINJE
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