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_/ Ela Žagar in tin Šoškič, MM1

_* RUDL

V SOBOTO, 15. 10. 2022, SE JE NA II. GIMNAZIJI PRVIČ PO TREH 
LETIH (ZARADI RAZLOGOV, KI JIH NI TREBA NAVESTI) SPET 
odvijal znamenit jesenski piknik, nekoč znan kot kostanjev. 
Poskrbljeno je bilo za obilo hrane - od bograča, golaža, 
palačink, ki so bile, nepresenetljivo, zelo priljubljene, pa do 
mnogih dobrot, ki so jih družine dijakov prinesle same. Tako 
ni primanjkovalo piškotov, domačega sadja in sokov. V okviru 

nadaljevanje na naslednji strani

DRUGA

Jesenski  
PIKNIK
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nadaljevanje iz prejšnje strani

Jesenski Piknik

piknika je bilo organiziranih precej dejavnosti, kot so igre 
za otroke in lov na zaklad, za katere smo poskrbeli dijaki 
sami, ter kitajski in likovni kotiček. Na likovni delavnici se 
je slikalo na kamne, ki so se kasneje, teden pred počitnicami, 
prodajali v šolski avli v sklopu dobrodelne okoljske akcije za 
nošenje kamnov na grobove, na kitajski delavnici pa so se 
obiskovalci lahko preizkusili v izdelavi kitajskih rezank in 
pisanju pismenk. Tudi vreme nam je bilo naklonjeno, zato je 
piknik odlično uspel. 

DRUGA
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_/ Gaja Jakoš, 1. F

_* RUDL

PO PRIBLIŽNO ENEM MESECU, PREŽIVETEM NA DRUGI GIMNAZIJI, 
SO ČETRTI LETNIKI ORGANIZIRALI »KRST« ZA PRVE LETNIKE. 
Izvedbo te tradicije prevzame četrti letnik, ki je ob vstopu 
na Drugo gimnazijo zmagal na takratnem krstu. Torej imajo 
dijaki čas, da krst pripravljajo kar tri leta in se tako spremeni 
v zelo povezovalen dogodek med višjimi in nižjimi letniki ter 
ga z veseljem pričakuje vsa šola.

nadaljevanje na naslednji strani

DRUGA

KRST  
prvih letnikov
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nadaljevanje iz prejšnje strani

kRsT PRvih leTnikov

Letošnji krst je potekal 12. oktobra. Zbrali smo se v šolski 
telovadnici. Prvi letniki smo reševali zanimive matematične in 
športne naloge. Nositi smo morali orehe na žlici, se preizkusiti 
v skakanju kot žabe in sošolce preobleči v najbolj nor »outfit«, 
ki si ga lahko zamislimo. V ospredju je bilo sodelovanje med 
dijaki in ekipno delo. Vsak razred se je boril za zmago, ki pa 
je na koncu pripadala 1. š. Ta bo imel sedaj tri leta časa za 
pripravo krsta takratni generaciji. 

Priznati moram, da sem se dogodka udeležila z veliko 
negotovosti in strahu, a na koncu zelo uživala v sproščenem 
tekmovalnem vzdušju. Bilo je zelo zabavno in zanimivo, 
predvsem za višje letnike, ki so lahko brezskrbno spremljali 
dogajanje in navijali za tekmovalce.

DRUGA
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_/ Katja Holnthaner Zorec, prof., 
mentorica raziskovalne 
dejavnosti

_* #KRKINENAGRADE, 

@KRKINENAGRADE

V PETEK, 23. 9. 2022, JE V PROSTORIH KRKE V  NOVEM MESTU 
POTEKAL SIMPOZIJ S SLOVESNO PODELITVIJO KRKINIH NAGRAD 
za raziskovalne dosežke srednješolcev s področij medicine, 
farmacije, kemije, biotehnologije in sorodnih ved. Po dveh 
letih virtualnih srečanj smo spet v živo obeležili uspešen 
zaključek raziskovanja dijakov iz vse Slovenije.  

Po prijaznem sprejemu v prostorih upravne stavbe smo 
v dvorani Krke spremljali simpozij s predstavitvijo desetih 
raziskovalnih nalog, med katerimi je bila tudi naša dijakinja 
Špela Polutnik. Simpozij je moderirala dr. Vida Škrabanja, 
v razpravo pa so se s postavljanjem vprašanj vključili tudi 
strokovnjaki iz Krke.  Navdušeni smo bili nad odličnostjo 
predstavljenih raziskovalnih dosežkov in suverenostjo 
dijakov pri predstavljanju svojega dela. Sledila je slovesnost, 
na kateri sta predsednik uprave in generalni direktor Jože 
Colarič ter direktor razvoja in proizvodnje zdravil Aleš Rotar 
podelila Krkine nagrade in priznanja za letošnje leto. Med 
nagrajenci je bilo kar sedem naših dijakov, pet pa jih je prejelo 
Krkino priznanje. Ponosni jim čestitamo in želimo uspešno 
raziskovalno pot še naprej. Odličnih dosežkov pa ne bi bilo 
brez vzpodbude in vloženega truda mentorjev, hvala jim!

nadaljevanje na naslednji strani

#KRKINENAGRADE 

PODELITEV 
52. Krkinih nagrad
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nadaljevanje iz prejšnje strani

PoDeliTev 52. kRkinih nagRaD

Naši letošnji Krkini nagrajenci so:

Avtorji Naslov raziskovalne naloge Mentorji

Špela Polutnik Ugotavljanje prisotnosti kravjega mleka v kozjih in ovčjih sirih 
z uporabo metode PCR v realnem času

dr. Nataša Toplak, 
Katja Holnthaner Zorec

Tim Šinko Količina in kakovost pridelka vrtne solate (Latuca sativa l.) 
pridelane na hidroponski in talni način v jesenskem času

dr. Nina Kacjan Maršić, 
Vesna Hojnik, Anita Mustač

Taja Natek
Lina Winkler

Vpliv izbranih aditivov na človeške hepatocite Eneko Jose Madorran Esteiro, 
Katja Holnthaner Zorec

Vid Bauman Antioksidativni in antimikrobni učinek ekstraktov olupka 
granatnega jabolka

Katja Andrina Kravanja
Darja Kravanja

Ema Švarc
Zoja Gobec

Vrstna pestrost ocetnokislinskih bakterij v kombuči dr. Jure Škraban, dr. Janja 
Trček, dr. Tadeja Vajdič

 

Prejemniki Krkinih priznanj: 

Avtorji Naslov raziskovalne naloge Mentorji

Niko Mlinarič Vpliv svetlobnega sevanja računalniških ekranov na absorbanco 
očesnih beljakovin

dr. Boštjan Vihar
Katja Holnthaner Zorec

Viva Kokalj Prisotnost mikroplastike v šamponih za lase dr. Julija Valh Volmajer
Anita Mustač

Anja Paar
Brina Homšak

Vpliv različnih analgetikov (acetilsalicilna kislina, tramadol, 
paracetamol) na izbrane mikroorganizme v črevesni mikrobioti

Vesna Hojnik
Barbara Janžič

Aleksander 
Kalacun

Prihodnost je zapisana v qubitih Mitja Osojnik
dr. Marko Jagodič

Skrbno izveden natečaj za Krkine nagrade, že 52. po 
vrsti, in odlično organiziran simpozij s podelitvijo nagrad 
predstavljata  pomemben prispevek k vzpodbujanju 
mladih k raziskovalnemu delu, poglobljenemu učenju in 
kritičnemu razmišljanju ter pomagata pri ohranjanju tradicije 
raziskovalnega dela na naši šoli. 

@KRKINENAGRADE
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_/ Mateja Krumpak, prof.

_*  MOM

V SREDO, 28. 9. 2022, JE V UNIONSKI DVORANI POTEKALA 
SVEČANA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE MARIBOR 
najuspešnejšim dijakinjam in dijakom pri splošni in 
mednarodni maturi. Priznanja so prejeli dijaki, ki so dosegli 
vsaj 28 točk pri splošni oz. vsaj 38 točk pri mednarodni maturi. 
Podelitev, ki je potekala v prijetnem vzdušju, je vodil bivši 
drugogimnazijec Mitja Šeško, priznanja pa je podelil župan 
MOM Saša Arsenovič. Letos je priznanje prejelo 33 dijakov, 
ki so opravljali splošno, in 27 dijakov, ki so opravljali 
mednarodno maturo.

PRIZNANJA 
najuspešnejšim

PODELITEV

MOM grb+napis
Thursday, March 06, 2014 8:43:34 AM



VAŠE ZDRAVJE 
SI ZASLUŽI 
NAJBOLJŠE
Zagotovite si obravnavo pri vrhunskih 
izvajalcih zdravstvenih storitev v mreži 
Varuha zdravja: strokovno, prijazno 
in brez dolgih čakalnih vrst.

V primeru bolezni ali poškodbe 
preprosto pokličete 080 20 60  
in nam prepustite organizacijo  
vaše najhitrejše poti do okrevanja.

SKLENITE 
ZAVAROVANJE 
ZDRAVSTVENA 
POLICA!

080 20 60
vzajemna.si
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POENOSTAVI SPLETNO NAKUPOVANJE Z  
IZBIRO DOSTAVE, KI TI NAJBOLJ USTREZA

Izberi enega od več kot 1.100 alternativnih prevzemnih 
mest in s spletnim orodjem “Sledenje pošiljk” spremljaj, 
kako blizu je tvoj paket. 

Več nasvetov za enostavne spletne nakupe na 
www.posta.si/enostavna-dostava

Izberi dostavo
po meri!

7 načinov dostave

Več kot 1.100 prevzemnih mest

Dostava tudi v roku 1 ure
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_/ Mateja Krumpak, prof.

_* BAUMAN

V TOREK, 20. 9. 2022, SMO PRIPRAVILI SPREJEM ZA DIJAKE, KI 
SO SE MED POLETNIMI POČITNICAMI UDELEŽILI RAZLIČNIH 
olimpijad. V kratkem nagovoru jim je pomočnica ravnatelja 
iskreno čestitala za osvojene rezultate, jim podelila knjižne 
nagrade ter se jim zahvalila za promocijo šole tudi na takšen 
način. Sprejema, ki je potekal v sproščenem vzdušju, so se 
udeležili: Luka Žnidarič, ki se je konec julija v Hamburgu 
udeležil mednarodne olimpijade iz nemščine, Mojca Ravnik, 
ki je bila konec maja udeleženka mednarodne filozofske 
olimpijade v Lizboni, ter Tian Strmšek in Kaja Rajter, ki sta se 
septembra udeležila tretje balkanske fizikalne olimpijade, ki 
jo je organizirala Bolgarska zveza fizikov. Tian je sodelovanje 
na tej olimpijadi nadgradil še z bronasto medaljo. Žal sta na 
sprejemu manjkala Juš Kocutar in Matija Likar, ki sta že 
pričela s študijskimi obveznostmi. Juš, Kaja in Matija so se 
julija udeležili mednarodne matematične olimpijade v Oslu. 
Juš in Kaja sta se z Norveške vrnila s pohvalo. Matija se je 
julija udeležil tudi srednjeevropske računalniške olimpijade 
na Hrvaškem.

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

SPREJEM

Naši  
»OLIMPIJCI«
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_/ Viljem Babič, prof.

_* RUDL

ENGLISH STUDENT THEATER II. GIMNAZIJE MARIBOR JE PRIČEL 
SEZONO S "PREMIERO" MUZIKALA FIGAROVA SVATBA V ČETRTEK, 
27. oktobra 2022, ki je bila namenjena staršem, že naslednji 
dan pa seveda zvesti osnovnošolski publiki in za izven. 
Mladostna glasbena predelava nekoč najbolj revolucionarne 
komedije je v naslovnih vlogah postregla z novimi obrazi in 
prav zato je bila četrtkova predstava premierna za mnoge 
člane EST-zasedbe. Mlada igralska ekipa je v zelo kratkem času 
uspela postaviti na oder zahteven muzikal in bila nagrajena 
s stoječimi ovacijami kot tudi slastno torto. Letošnja sezona je 
zadnja za Figarovo svatbo, zato nikakor ne zamudite muzikala 
v našem amfiteatru. 

Več na: www.est.si.

ENGLISH STUDENT THEATER

Figarova svatba 
PONOVNO  
Z VAMI!
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_/ Mateja Fošnarič, prof., 
koordinatorica programa 
mednarodne mature

_* RUDL

DVAJSETEGA SEPTEMBRA JE POTEKALA ŽE TRADICIONALNA 
PODELITEV DIPLOM DIJAKOM 31. GENERACIJE MEDNARODNE 
mature na II. gimnaziji Maribor. Letos se lahko šola pohvali 
s kar 22 zlatimi maturanti, Matija Likar pa je dosegel vseh 
45 točk. Rezultat je eden boljših v zgodovini II. gimnazije. 
Dijakom iz srca čestitamo za njihov uspeh!

Zaradi bolezni sta bila žal odsotna župan Mestne občine 
Maribor in ravnatelj II. gimnazije, a je bila kljub njuni 
odsotnosti podelitev svečana in posebna. Slavnostni govor 
sem v imenu ravnatelja prebrala koordinatorica mednarodne 
mature. Za čustven glasbeni program so poskrbeli naši mladi 
glasbeniki pod vodstvom profesorja Viljema Babiča. Večer sta 
odlično povezovala Filip Kores iz mm2 in Doroteja Drevenšek 
iz mm1. Govor diplomantke Ines Tobias pa bo še dolgo ostal 
v mojem spominu. 

Maturantom se zahvaljujem za ves trud, ustvarjalno 
energijo in odlične ideje. Vesela sem, da so po vseh 
turbulencah doživeli lep in slavnosten zaključek šolanja na 
II. gimnaziji. Ponosna sem na njih in jim želim vse najlepše ter 
veliko uspehov na njihovih novih življenjskih poteh.

PODELITEV

Diplome 
MEDNARODNE 
MATURE
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_/ Nuša Ornik, 3. f

_* BAUMAN

TUDI LETOS JE NA II. GIMNAZIJI POTEKALA PODELITEV 
FRANCOSKIH JEZIKOVNIH DIPLOM DELF. V ČETRTEK, 22. 
septembra, sta jih podelila naš ravnatelj dr. Marko Jagodič 
in direktor Francoskega inštituta v Sloveniji Karl Cogard. 
Slovesnosti se je udeležila tudi gospa Amadine Dubreuil-
Perronet, atašejka Francoskega inštituta. Letošnji izpitni 
rok aprila 2022 je bil že deseti organiziran v našem izpitnem 
centru štajerske regije. Posebnost letošnje podelitve pa je bila 
tudi, da smo podelili diplome dveh izpitnih rokov, oktobra 
2021 in aprila 2022. Tako je diplomo prejelo kar 60 dijakov 
II. gimnazije in drugih šol štajerske regije pod mentorstvom 
profesorice Mary Ellen Ramasimanana Virtič. Podelitev se je 
zaključila še s torto in drugimi dobrotami. 

Iskreno čestitamo vsem prejemnikom diplom in upamo, 
da boste svoje znanje francoščine še naprej razvijali!

Jezikovne  
diplome 
IZ FRANCOŠČINE

PODELITEV
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_/ Barbara Bedenik, prof.

_* BEDENIK

3 .  L E T N I K I  I M A J O L E TO S P R V I Č  M O D U L A K T I V N O 
DRŽAVLJANSTVO. OD 3. DO 6. OKTOBRA SO ZANJE POTEKALE 
delavnice: 

	� »EU za mlade, mladi za EU«, ki jih je vodil Petar Mrdović 
iz Inštituta za politični management,

	� Politična participacija mladih, participativni proračun, 
ki so ga izvedli iz Zavoda PIP.

Sicer je cilj novega modula Aktivnega državljanstva 
pridobiti znanje, razvijati spretnosti, stališča in vrednote, ki 
dijake/-inje usposabljajo za informirano in odgovorno aktivno 
državljanstvo. 

Dijakom/-injam bomo predstavili sklope:
	� Državljan/-nka posameznik/-ica: demokracija in 

avtonomni državljani/-ke, človekove pravice in 
sobivanje;

	� Sodelovanje v skupnosti: civilna družba, delovanje in 
pomen gospodarskega sistema;

	� Državljan/-ka Republike Slovenije: država, demokracija 
in državljanstvo RS, ustava in politični sistem RS;

	� Državljan/-ka Evropske unije in sveta: Evropska unija, 
svet in globalizacija.

Aktivno državljanstvo bo potekalo s predavanji in 
delavnicami, organizirali bomo okroglo mizo, filmsko 
delavnico in odšli na ekskurzijo.

Na aktivne mlade državljane!
nadaljevanje na naslednji strani

DELAVNICE

O Aktivnem 
državljanstvu
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nadaljevanje iz prejšnje strani

o akTivnem DRžavlJansTvu

V OKVIRU AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA SMO V TOREK, 4. 10.,  
IMELI PRVO DELAVNICO, KI JE POTEKALA V DVEH DELIH.

Najprej smo imeli predavanje na temo »EU za mlade, mladi 
za EU«. Izvedeli smo osnovne podatke o Evropski uniji oz. 
na principu grajenja hiše spoznali sestavne člene Evropske 
unije. Temelji so seveda države članice, ki zadoščajo kriteriju 
suverenih držav. 1. nadstropje predstavlja EU kot skupnost 27 
članic, ki med seboj sodelujejo na področju gospodarstva in 
ekonomije. Glavni instituciji tega »nadstropja« sta Evropska 
komisija in parlament, ki predstavljata vrednoto sodelovanja 
in skupnega odločanja ter iskanja rešitev. 2. nadstropje 
predstavlja Svet Evrope s 46 članicami. Ta je branik človekovih 
pravic in demokracije, njegov najpomembnejši organ pa je 
Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu. Okna 
in vrata Evropske unije predstavlja vojaška organizacija NATO, 
katere osnovna namena sta (vojaška) obramba in zaščita držav 
članic. Streha in končni element je združenje OZN, krovna 
organizacija Evropske unije. 

Podrobno smo spoznali organizacije, povezane z EU, ki 
sem jih omenila v zgornjem odstavku, spoznali pa smo tudi 
druge pomembne organizacije, kot so: Generalna skupščina, 
Varnostni svet, Svet Evrope, Skrbniški svet Združenih 
narodov, ICJ in Sekretariat Združenih narodov. Pogovarjali  
smo se tudi o naših vezeh z EU; te so npr. denarna valuta, 

razni projekti (Erasmus+), hrana, televizijski programi in naše 
ugodnosti, povezane z včlanitvijo v EU, kot glavna seveda 
študij. V zvezi s šolanjem v tujini smo izvedeli za štipendije, 
ki so nam na voljo, ter da imamo kot državljani EU pravico 
študirati kjerkoli. Predavanje smo zaključili z zelo zabavnim 
kvizom, s katerim smo še enkrat preleteli vse ključne 
elemente, ki so pomembne za nas kot dijake ter ozaveščene 
posameznike. Prvi del delavnic mi je bil izjemno všeč in pisan 
na kožo, saj se zelo zanimam za mednarodne odnose, sploh 
v Evropski uniji. Menim, da je bilo v predavanju predstavljenih 
ogromno možnosti za zaposlitev in nadaljevanje šolanja, kar 
smo poslušali z veliko vnemo. Menim, da o EU vemo premalo, 
zato se mi zdi super, da v okviru aktivnega državljanstva 
spoznavamo organizacijo, ki  povezuje celotno Evropo.

V drugem delu smo spoznali participativni proračun 
- kako deluje, kaj sploh je, ter kako nam pomaga. Bistvo 
participativnega proračuna je, da lahko občani in občanke 
neke občine odločajo o namembnosti in porabi določene vsote 
denarja. Koliko denarja se zanj nameni, je odvisno od občine, 
za kaj bo ta denar porabljen, pa je odvisno od prebivalcev 
občine, starejših od 15 let. 

Na začetku predavanja smo izvedeli osnovne informacije 
o demokraciji in participaciji, nato pa se kaj hitro lotili dela. 
Razdelili so nas v skupine, pri čemer je morala vsaka razmisliti 

o svojih idejah za participativni proračun. Tri najbolj dodelane 
ideje smo predstavili razredu, nato pa smo glasovali za 
najboljšo. Med najbolj priljubljenimi idejami so bile: več 
kolesarnic v okviru M-bike, več zelenih površin oz. sajenje več 
dreves, več parkirnih hiš (podzemnih ali večnadstropnih) … Na 
koncu predavanja smo tudi sami sodelovali v participativnem 
proračunu. Registrirali smo se na spletni strani www.
mariborsodeluj.si in glasovali za ideje, za katere mislimo, 
da bi najbolj pripomogle Mariboru. Na spletni strani pa 
lahko tudi sam podaš predloge za določen problem. Mladi 
imamo veliko idej za izboljšanje našega mesta, participativni 
proračun pa nam omogoča izražanje svojim mnenj in idej. 
Menim, da je zelo pomembno, da smo z njim seznanjeni, saj 
nas je za participativni proračun pred predavanjem vedelo le 
malo. Nujno je, da smo seznanjeni z možnostmi izboljšave 
mesta, v katerem živimo, in da smo vključeni v soodločanje 
o nekaterih pomembnih stvareh, ki zadevajo vse občane. 

Potek obeh delov delavnic mi je bil izjemno všeč. Predavali 
so nam o pomembnih in zanimivih tematikah, ki so prisotne 
v našem vsakdanu. Menim, da smo mladi premalo ozaveščeni 
o možnostih, ki so nam dane, zato mi je zelo všeč ideja tega 
predmeta. Zato komaj čakam na naslednjo delavnico.

 
_/ Brina Galuf, 3. c

DELAVNICE

Aktivno 
državljanstvo
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_/ Saša Mikić, spec.,  prof., 

 mentor in ambasador 
Evropskega parlamenta

_* MIKIĆ

II. GIMNAZIJA MARIBOR JE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 MED 75 
SODELUJOČIMI ŠOLAMI IN DIJAŠKIMI DOMOVI POSTALA 
Najšola Evropskega parlamenta in si priborila sodelovanje 
na Eurošoli v Strasbourgu.

Sodelovanja na Eurošoli smo se v preteklosti udeležili 
že velikokrat, vendar je bil letošnji obisk 21. oktobra 2022 
nekaj posebnega, saj je bilo delovanje Eurošole v Evropskem 
parlamentu zaradi pandemije zadnji dve leti zamrznjeno. Bili 
smo zadnji udeleženci Eurošole v začetku leta 2020 in prvi, ki 
smo se udeležili ponovnega odprtja v letu 2022.

nadaljevanje na naslednji strani

STRASBOURG

V Evropskem 
parlamentu
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nadaljevanje iz prejšnje strani

v evRoPskem PaRlamenTu

Naše potovanje v Strasbourg smo obogatili z obiskom 
nekaterih srednjeveških mest. Na poti v Alzacijo smo obiskali 
Esllingen v Nemčiji, nato še Riquewihr, Ribeauvill in Colmar 
v Alzaciji in spoznali nam večinoma skrite vasice ter mesteca 
te francoske pokrajine.

Evrošola je dan v Evropskem parlamentu, ki ga dijaki 
preživijo kot pravi »poslanski dan«. Delo se začenja ob 9.00 
z zajtrkom in spoznavanjem udeležencev.  Letošnji program 
je bil zaradi nove ekipe organizatorjev precej drugačen od 
tistega, ki smo ga vajeni, vendar sta obisk in sodelovanje 
v razpravah v Evropskem parlamentu v Strasbourgu vedno 
zanimiva in na mlade pustita velik vtis.

Začetek parlamentarnega zasedanja smo to leto začeli 
z uvodnimi pozdravi predstavnikov Evropskega parlamenta. 
Pozdravila nas je tudi predsednica Evropskega parlamenta, 
gospa Roberta Metsola. Večina dneva smo posvetili razpravam 
o vprašanju Ali je Evropa pripravljena na zimo in debatirali, 
predstavljali svoje poglede na energetsko krizo ter odzive EU 
nanjo.

Po kosilu v parlamentarni jedilnici smo dobili možnost, 
da se posvetimo različnim temam in razpravam, ki so nas 
zanimale, odgovarjali pa so nam predstavniki Eurošole 
in Evropskega parlamenta. Nekaj časa smo posvetili tudi 
vprašanju, kako aktivirati mlade, da bi se aktivno udeležili 

naslednjih volitev v Evropski parlament, ki bodo v letu 2024.
Srečanja se je v parlamentu udeležilo več kot 600 dijakov, 

sodelovalo pa je še veliko šol, ki so se srečanju pridružile po 
spletu. 

II. gimnazijo je letos zastopalo 24 dijakov, ki imajo naziv 
dijak ambasador Evropskega parlamenta in so v lanskem 
šolskem letu odločilno pripomogli k zmagi na tekmovanju za 
Najšolo Evropskega parlamenta.

Vsako potovanje v Strasbourg in udeležba na Eurošoli 
pustita globok vtis in lepe spomine. Generacija, ki je sodelovala 
letos, pa je imela srečo, da je obiskala tako parlamentarno 
dvorano v Bruslju kot v Strasbourgu.

STRASBOURG
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_/ Maja Savorgnani, prof.

_* ZEMLJIČ, SAVORGNANI

IZMENJAVA S KLASIČNO GIMNAZIJO IZ ITALIJANSKEGA VIMERCATA

V NEDELJO, 16. 10., SE NAS JE 30 DIJAKOV IN 4 UČITELJICE 
ODPRAVILO NA IZMENJAVO Z ITALIJANSKO GIMNAZIJO IZ 
mesteca Vimercate v bližini Milana. Lahko bi ji rekli kar 
zgodovinska, saj sta na njen namreč prvič kot gostiteljici 
sodelovali Prva in II. gimnazija Maribor, ki sta tako ovrgli 
prepričanje o nekakšnem rivalstvu med šolama. 

Po gladki, a dolgi vožnji in začetnem nerodnem 
prepoznavanju med gostitelji in gosti smo v naslednjih 
dneh spoznali šolo, ki je marsikoga s svojo opremljenostjo 
kar nekoliko razočarala (bomo pa zato toliko bolj cenili lasten 
hram učenosti), središče Vimercata, ki ima nekaj zgodovinsko 
zanimivih stavb, in bližnjo Monzo, po kateri so dijaki bolj 
ali manj uspešno iskali skriti zaklad. Dopoldneve smo 
presedeli na raznih delavnicah na šoli, ki je poleg Slovencev 
hkrati gostila še Poljake, Špance in Čehe, večere pa so dijaki 
preživljali s svojimi gostitelji. Izjema je bil torek, ki ga je 
popestrilo okušanje vsaj 20 vrst pic in čudenju italijanskemu 
apetitu, ki se prebudi šele zelo pozno. Za marsikoga pa je 
bil vrhunec izmenjave izlet v modno prestolnico Milano, ki 
smo ga prehodili po dolgem in počez, občudujoč arhitekturo, 
izložbe, široke avenije in mestni vrvež … 

Ker je bila krovna tema izmenjave, ki na šoli gostiteljici 
poteka v okviru t. i. Evropskega tedna, raznolikost (diversity), 
smo se vadili tudi v prilagodljivosti in tolerantnosti do 
nekaterih italijanskih posebnosti, sklepali mednarodna 
poznanstva in širili kulinarična ter kulturna obzorja. 

Teden je hitro minil in kmalu je sledilo le še petkovo – za 
nekatere zelo čustveno – slovo ter obljuba, da se spet vidimo 
marca, ko se oddolžimo za gostoljubje in svojim novim 
prijateljem pokažemo lepote Slovenije.    

Na izmenjavi 
V ITALIJANSKEM 
VIMERCATU

ITALIJA



#20

ŠT. 81_sep/okT 22

_/ Saša Mikić, spec.,  prof.

_* MIKIĆ

VSE DO PANDEMIJE SMO VSAKO LETO ORGANIZIRALI 
EKSKURZIJO NA POLJSKO, V OKVIRU KATERE SMO OBISKALI 
tudi koncentracijsko taborišče Auschwitz. 

V okviru Šole ambasadorke Evropskega parlamenta 
smo se v okviru projekta »Človekove pravice« odpravili na 
strokovno ekskurzijo na Poljsko z glavnim ciljem obiskati 
koncentracijsko taborišče Auschwitz. 

nadaljevanje na naslednji strani

Krakow, Wieliczko 
IN AUSCHWITZ

STROKOVNA EKSKURZIJA
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nadaljevanje iz prejšnje strani

kRakow, wieliczko in auschwiTz

Ekskurzija, ki smo jo izpeljali 13. in 14. oktobra, je bila 
namenjena predvsem dijakom ambasadorjem evropskega 
parlamenta in dijakom 4. letnikov. Naše kratko spoznavanje 
južnega dela Poljske smo začeli v mestecu Wileiczka, kjer smo 
si ogledali istoimenski rudnik soli. V tem kraju so že v kameni 
dobi ljudje pridobivali sol. Rudnik so odprli v 13. stoletju in je 
neprekinjeno deloval vse do leta 1996. 

Popoldan smo preživeli v Krakowu in se sprehodili po 
največjem srednjeveškem trgu v Evropi – Rynek Glowny. 
Sledili so ogledi zunanjosti Mestne hiše, Stare univerze, 
Škofijske palače ter notranjosti gradu Wawel in katedrale, 
katere oltar je pravi biser rezbarske umetnosti. 

Zjutraj smo se odpeljali do  mesta Auschwitz/
Oswiecim. V začetku leta 1940 so nacisti tukaj zgradili 
nekaj koncentracijskih taborišč in taborišče za iztrebljanje. 
Taborišča so bila postavljena na tem predelu zaradi visokega 
odstotka Židov med poljskimi prebivalci in razdeljena na 
tri glavna taborišča ter mnoge podružnice: Auschwitz I. – 
koncentracijsko taborišče, Auschwitz II. – uničevalno taborišče 
(imenovano tudi Auschwitz-Birkenau), Auschwitz III. – delovno 
taborišče (imenovano tudi Auschwitz-Monowitz).

Pot proti domu je minila v precejšnji tišini. Voden ogled 
taborišča je na nas pustil globok vtis.

STROKOVNA EKSKURZIJA
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_/ Viljem Babič, prof.

_* SINKOVIČ, BABIČ

V petek in soboto, 7. in 8. 10. 2022, je finska mentorica 
Soila Sariola s pevkami Dekliškega zbora Gimnazije Celje – 
Center (zborovodja David Preložnik) in Dekliškega zbora 
II. gimnazije Maribor (zborovodja Viljem Babič)  izpeljala 
zborovsko delavnico "VSI V EN GLAS!" Soila Sariola je vsestranska 
finska glasbenica in pedagoginja, poznana kot altistka vokalne 
zasedbe Rajaton, a jo je mogoče slišati tudi kot solistko in 
članico drugih improskupin (The Songs of the Moment Nordic). 
Na Akademiji za likovne umetnosti Sibelius pravkar končuje 
doktorat z naslovom Mnoge poti zvoka in misli – kako sem jaz 
preplet umetnosti. Poleg umetniškega udejstvovanja je Sariola 
predavala na Šoli za igro Univerze Tampere na Finskem (2017–
2018), piše pa tudi glasbo za zbore in zasedbe.

Pevke obeh zborov so se z lastnimi glasovi in telesi podale 
v čudovit svet ustvarjalnosti in improvizacije. Na delavnici so 
uporabile raznovrstne tehnike ter se prepustile improvizaciji 
in glasbeni svobodomiselnosti ustvarjanja zvokov in skladb. 
Svoje glasbene talente so razvijale tudi z uporabo drugih 
področij umetnosti in hkrati izpopolnjevale svoj zvok, izvedbo 
in se učile dela v skupini. Čudovita izkušnja doživljanje glasbe 
je prinesla veliko elana in spodbude za ustvarjalnost v šolskem 
letu 2022/23.

Pevska delavnica 
S SOILO SARIOLA

CELJE
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_/ Aktiv profesorjev 
športne vzgoje

_* KOROTAJ

STADION V NOVI GORICI; TRIBUNE POLNE NAJBOLJŠIH EKIP 
DIJAKOV IN DIJAKINJ IZ VSE SLOVENIJE. MED NJIMI PA TUDI 
obe naši ekipi. Polni motivacije, polni pričakovanj pred 
začetkom tekme. Vedelo se je, da nas zanimajo samo najboljša 
mesta; s to popotnico smo tudi odšli na finalno tekmovanje. 
Po znanih pravilih dva tekmovalca iz ekipe v vsaki disciplini 
prispevata skupne točke.

Pok pištole in začeli smo z zbiranjem točk. In kot se 
spodobi za naše, so začeli zelo dobro. Točke so kar prihajale 
in optimistično smo čakali na zadnjo disciplino - štafeto. Kot 
je že znano, če štafetna palica pade, se lahko posloviš od točk. 
Toda ne našim. Suvereno v cilj, obe ekipi.

Potem smo seštevali … in pri dijakih priznali premoč Šiški, 
ki je bila pač boljša od naših fantov, ti pa so bili izjemni drugi.

Pri dekletih pa drama. Šiški pade palica in naše na koncu 
stopijo na tretje mesto. Šentvid in Celje premočni.

Veselje? Nepopisno. Polni ponosa so dijaki pozirali 
s pokaloma v rokah. Zasluženo, prigarano, iskreno! Tako se 
bori za dres naše šole!

Zares iskrene čestitke … naslednje leto napademo zmago. 
Pri obeh!

V finalu 
PRESEGLI VSA 
PRIČAKOVANJA

NOVA GORICA
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