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_/ Iza Korpar, 3. f, 
Ana Potočnik, 3. f

_* VOZLIČ, RUDL

BOŽIČNO-NOVOLETNI ČAS JE ŽE DALEČ ZA NAMI. V NOVO LETO 
SMO SKOČILI, KOT DA PREDBOŽIČNEGA ČASA SPLOH NE BI BILO, 
skratka, prazniki so prehitro minili. 

Na hodnikih šole smo odštevali dneve do božiča, hkrati 
pa tudi do težko pričakovanih božično-novoletnih koncertov 
v svoji polni veličini. V zadnjem tednu smo dijaki z našimi 
mentorji večino časa preživeli v šoli. Priprave na koncerte 
so bile namreč v polnem teku, EST-tehnika je poskrbela za 
popoln ambient, pevski zbor ter orkester s posameznimi 

nadaljevanje na naslednji strani

DRUGA

BOŽIČNO-
NOVOLETNI 
KONCERT 2022
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BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 2022

dijaki so prispevali odlične glasbene točke, naša naloga pa je 
bila goste popeljati v božično pravljico. V zadnjem tednu nam 
torej nikoli ni bilo dolgčas, če bi takrat odprli vrata amfiteatra, 
bi videli, koliko pridnih rok je skrbelo, da je koncert v sredo 
in četrtek dobil svojo obliko. 

Tik pred koncertom je mogoče slišati še zadnje napotke 
profesorjev, šepet nastopajočih, šviganje tehnike, da bi bilo 

vse na svojem mestu. Po odprtju zavese pa gre zares. Uvodna 
skladba Andrea Bocellia, prelepe jazzovske harmonije, 
francoski ter španski pridih, rock in pop izvedbe, božične 
klasike in nepozabna izvedba uspešnice iz animiranega 
filma Encanto, We don’t talk about Bruno, so peljale rdečo 
nit božično-novoletnega koncerta vse do izvedb pevskega 
zbora in orkestra. Vsi smo ob skladbi Candles in the window 

pomislili na Kevina, ki je tako kot dekleta, ki so s svojo zgodbo 
povezovala koncert, sam doma preživljal božični večer. 

Po zaprtju zavese smo lahko dejali le koncert številka 1 – 
uspešen. Koncerta številka 2 in 3 sta bila po začetni nervozi še 
boljša in nastopajoči na odru smo lahko preprosto le še uživali. 

Koncerti so minili, ostajajo nepozabni spomini in 
nasvidenje prihodnje leto. 

DRUGA
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_/ Lara Kapun, MM1

_* BABIČ

PRAZNIČNI DECEMBER NA DRUGI JE TUDI LETOS ZAŽIVEL S 
SEJMOM »ST. NICHOLAS«, KI SMO GA 6. 12. 2022 PRIPRAVI DIJAKI 
MM1 in MM2. Med glavnim odmorom je šola dišala po piškotih, 
mafinih in celo skutni torti. Imeli smo pet postaj, ki so se 
nahajale v vseh treh nadstropjih. V pritličju so se prodajale 
palačinke, vaflji in celo objemi. V Hyde parku smo imeli 
skutno torto, v najvišjem nadstropju pa so se prodajale vrečke 
s piškotki. Tudi letos je vse od naštetega hitro našlo kupce, 
ki so bili pri vsaki stojnici zadovoljni z nakupom. Sejem pa 
je imel tudi dobrodelno noto, saj smo denar zbirali za nakup 
novega vozička za deklico Tinko. Se že veselim sejma drugo 
leto, ko bom zagotovo ponovno sodelovala.

DRUGA

Praznični  
SEJEM
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_/ Viljem babič, prof.

_* ARHIV GCC

TRADICIONALNI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GIMNAZIJE 
CELJE – CENTER JE DOGODEK, BREZ KATEREGA SI NA ŠOLI NE 
znajo predstavljati začetka novega leta. Tokratnega smo se še 
posebej veselili pevke in pevci Mladinskega pevskega zbora 
II. gimnazije Maribor, saj smo nastopili kot gostje in skupaj 
z njimi izvedli jazz mašo Missa Rotna danskega skladatelja 
Benta Pedra Holbecha. Nastopili so Dekliški pevski zbor GCC, 
Nonet GCC, FaVoZa, Kvintet GCC, Gipsy sekstet GCC in The 
Šlagers.

Čudoviti ambient cerkve sv. Duha je komaj sprejel vse 
obiskovalce, ki so prisluhnili izvrstnim glasbenim točkam 
dijakov, seveda pa ni manjkal nastop izvrstnih profesorjev 
kvinteta GCC.

Novoletni koncert 
Gimnazije Celje – 
Center in Druge

CELJE



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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_/ Mojca Seljak
_* SELJAK

MED 9. IN 21. JANUARJEM 2023 SO NA II. GIMNAZIJI MARIBOR 
LETOS ŽE DEVETIČ POTEKALI KITAJSKI DNEVI. LETOŠNJE DNEVE 
smo začeli z razstavo Tradicionalna kitajska glasbila, ki je 
bila na ogled v razstavišču v avli šole. Tradicionalna kitajska 
glasbila, kot so hulusi, pipa, erhu, guzheng, gong in bianzhong, 
se še dandanes uporabljajo za izvajanje tradicionalne, klasične, 
ljudske glasbe kot tudi sodobne glasbe. Razstava nam je 
odstrla le delček bogate kitajske zbirke pihal, tolkal, godal, 
brenkal in zvonov. 

Med posebnosti kitajskega naroda sodi tudi kultura pitja 
čaja. Kitajci naj bi bili med prvimi, ki so odkrili uporabnost 
čajnih lističev. Chayi 茶艺 ali umetnost čaja obsega vse od 
skrbne izbire čajnih lističev do okušanja čaja, kot tudi izvedbo 
priprave čaja. Na Kitajski čajanki, ki je potekala 19. januarja, 
so udeleženci lahko poskusili dve različni vrsti kitajskega 
čaja: puer 普洱 in longjing 龙井. Organizirali smo tudi dve 
delavnici; Kitajske rezanke in Kitajsko kaligrafijo. Izdelovanje 
rezank, ki sodi med kitajske rokodelske umetnosti, se na 
Kitajskem prakticira že od 6. stoletja. Največ rezank se izdela 
iz rdečega papirja v času praznovanja kitajskega novega leta, 
med pogostejšimi motivi pa so pismenke za pomlad, dvojno 
srečo inrazlični živalski motivi. Kitajska kaligrafija sodi 
skupaj s slikarstvom, glasbo in poezijo med kitajske žlahtne 
umetnosti. Udeleženci delavnice so spoznali štiri zaklade 
učenjakove sobe (čopič, črnilo, kamen za črnilo in papir) in se 
naučili slikanja tradicionalnih kitajskih novoletnih motivov, 
kot so pismenka za srečo fu 福 in dvovrstični stihi ali duiliani 
对联. Kitajske dneve smo zaključili s prireditvijo Praznovanje 
kitajskega novega leta, ki tako kot lani tudi letos ni potekala 
v živo v Amfiteatru II. gimnazije, temveč se je predvajala na 
šolskem YouTube kanalu. 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 kitajščine v okviru projekta Konfucijeva 
učilnica Maribor. Nastopajoči so navdušili s svojim znanjem 
kitajščine in petjem kitajskih pesmi, kitajskim plesom ter 
igranjem na različna glasbila, kot so violina, saksofon in 
kitajska lutnja ali pipa. 

DRUGA

Kitajski  
DNEVI
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_/ Tara Sinkovič, prof., in  
Janina Curk, prof.,  
mentorici

_* ZOTKS.SI

12. JANUARJA 2023 JE POTEKALO ŠOLSKO IZBIRNO TEKMOVANJE 
IZ ZNANJA PSIHOLOGIJE ZA DIJAKE OD 2. DO 4. LETNIKA V 
organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Tema so 
bila čustva in komunikacija. Dijaki so se na tekmovanje 
pripravljali samostojno, z nekaj individualnimi konzultacijami 
z mentoricama. Kot običajno so tudi tokrat dosegli 
odlične rezultate. Bronasto priznanje je pridobilo 26 od 36 
tekmovalcev. Dijakinji Ema Senčar Pekmezović in Lara Cekić 
sta zbrali vse točke. Na državno tekmovanje (z več literature 
na isto temo) so se uvrstili: Vita Koren, Dea Medved, Lara 
Kovačič, Iva Vrhovšek, Ela Skale, Ema Senčar Pekmezović, 
Lara Cekić, Črt Čučko, Živa Potisk, Nuša Ciglar, Lea Rečnik 
in Maša Hauptman. Potekalo bo 24. marca 2023 na Gimnaziji 
Novo mesto. V lanskem letu je Lara osvojila zlato priznanje, 
Dea pa srebrno.

Čestitke vsem!

ŠOLSKO IZBIRNO

Tekmovanje iz 
PSIHOLOGIJE
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_/ Mitja Korošec, 2. d

_* KOROŠEC

V ŠOLSKEM LETU 2022/23 SE JE NA II. GIMNAZIJI MARIBOR ZAČEL 
PROJEKT ERASMUS + Z IMENOM »THINK GLOBALLY, ACT 
locally« (Razmišljaj globalno, deluj lokalno). V okviru projekta 
želi šola skupaj z dijaki izboljšati svoje okolje. Tako projekt 
cilja na ozaveščanje o perečih ekoloških problemih, ukrepanje 
v dobrobit narave, urejanje okolice šole, prostovoljstvo, 
simbiozo s starejšimi občani in pomoč brezdomcem. Skupaj 
s šolami z Norveške, Slovaške in Poljske na naši šoli tako 
stremimo k izmenjavi dobrih praks, ki se pokažejo pri 
reševanju globalnih težav v njihovih lokalnih skupnostih. 
Tako lahko skupaj hitreje rešujemo težave modernega sveta 
in si medsebojno pomagamo. 

nadaljevanje na naslednji strani

Drevesa in 
BREZDOMCI
IZMENJAVA ERASMUS +

KRAKOV, POLJSKA
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DREVEsa IN BREZDOMCI

V okviru tega projekta je med 14. in 18. 11. šest dijakov 
II. gimnazije Maribor obiskalo Krakov na Poljskem. 
To je članek o tem, kako smo sadili drevesa, pomagali 
brezdomcem in stakli nove prijateljske vezi.

1. dan (14. 11. 2022)
Ob dveh zjutraj se šest dijakov poslavlja od staršev pred 

mogočno II. gimnazijo Maribor. Skupaj s profesorjema Vehovar 
in Vehovar smo pripravljeni na 12-urno vožnjo v Krakov. Ko 
se poslovimo od staršev, se potovanje začne. 

Prvi postanek za kavo naredimo v Olomucu, češkem 
mestecu, ki je zjutraj še vedno megleno. Čez par ur pa že 
srkamo kavo na drugi strani meje, v poljskih Glivicah. Glivicam 
sledi še zadnji odsek poti, po katerem dokončno prispemo 
v hostel Art Deco, ob 14. uri, 12 ur po začetku vožnje. Prvič se 
srečamo s Slovaškimi, Norveškimi in Poljskimi vrstniki. Čas 
za ustalitev v hostlu in večerja nam ob izjemni družbi hitro 
mineta, in ob 19. uri smo že na poti, da raziščemo Krakov. 
Prečudovit grad, slikovito staro mestno jedro, številne bogato 
opremljene cerkve in glavni trg nas navdušijo ter pustijo brez 
besed.

Mesto z za nas nepredstavljivih tričetrt milijona 
prebivalcev in več sto let bogate zgodovine nas prevzame. 
Skupaj s prijatelji uživamo v Starbucksu na glavnem trgu ob 
pogledu na mesto. Prvi dan je potekal odlično in sproščeno. 
Jutri je čas za delo …

2. dan (15. 11. 2022)
Brez težav se z veselimi obrazi zbudimo, pozajtrkujemo 

in se pripravimo za odhod. Najprej z mestnim avtobusom, 
potem pa še z občasnim prevozom se odpeljemo do gozda 
na obrobju Krakova. Ob zimski jutranji meglici nas pozdravi 
ekipa organizacije, ki skrbi za sajenje dreves. Skupaj se 
razdelimo v pare, prejmemo lopate in sadike – čas, da 
posadimo nekaj dreves. Po dobri uri dela skupaj posadimo 
več kot 200 avtohtonih dreves, ki bodo pomagala pri obnovitvi 
gozda in zaščiti pred invazivnimi vrstami. (slika sredina zgoraj)

Veseli, da smo storili dobra dela, po sajenju poslušamo 
zanimivo predavanje o četrti Krakova, imenovani Nowa Huta, 
znani po svojem komunističnem razvoju, ki je omogočala 
dober življenjski standard za prebivalce. Slišimo zgodbo 
o prečudoviti aleji vrtnic, ki je včasih krasila središče četrti. 
Navdušeni po predavanju se skupaj odpravimo nazaj v hostel.

Popoldne v hostelu pa v polnem pogonu slovenski dijaki 
urejamo še zadnje podrobnosti za predstavitev slovenskega 

večera. Tradicionalno slovensko hrano postavljamo na 
krožnike in urejamo še zadnje malenkosti. Danes je dan za 
Slovenijo, slovenski večer v hostlu, čas, da zablestimo. Do 
zadnje potankosti se pripravimo, da lahko predstavimo 
Slovenijo našim novim prijateljem. 

Predstavitev je stekla gladko, vsi smo se zelo zabavali, 
povezovali in uživali. Vsi so bili navdušeni nad slovensko 
kulturo, skupaj smo celo zaplesali polko in zapeli pesem 
Mojster Jaka v kanonu. Po predstavitvi pa je še čas za 
posladek. Kranjske klobase, domačica in kraljica večera – 
potica navdušijo vse, večer je bil uspešen, drugega dne je 
konec. 

3. dan (16. 11. 2022)
Budni, siti in pripravljeni se zjutraj odpravimo do 

bližnjega distribucijskega centra. Vendar to ni kakršenkoli 
distribucijski center. Veliko skladišče, ki ga obiščemo, igra 
namreč pomembno vlogo v lokalni skupnosti. S hrano, 

nadaljevanje na naslednji strani

2. dan 3. dan

KRAKOV, POLJSKA 
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DREVEsa IN BREZDOMCI

higienskimi potrebščinami in oblačili namreč preskrbuje 
večino krakovskih dobrodelnih organizacij, ki razdeljujejo 
osnovne življenjske potrebščine brezdomcem in številnim 
ukrajinskim beguncem. Tako prejemajo donacije večjih 
trgovskih verig, ki podarjajo velike količine hrane, ki je pred 
iztekom roka uporabe, čudnih oblik ali kakorkoli odvrača 
navadne kupce od nakupa. 

Po predavanju v skladišču se pripravljeni pomagati 
odpravimo do bližnje trgovine, kjer kupimo hrano in 
higienske potrebščine za bezdomce. Te odnesemo nazaj do 
skladiša, kjer opravimo donacijo. Napolnjeni z dobrimi čustvi 
se dijaki odpravimo nazaj v hostel, vedoč, da smo nekomu 
pravkar izboljšali življenje. 

Zvečer pa še predavanje o prostovoljstvu in o tem, kako 
so prostovoljstvo izvedli na Poljskem, kjer se trenutno 
nahaja največ ukrajinskih beguncev, saj je taj pribežalo več 
kot 2 milijona ljudi. Predstavitev nas nedvomno motivira za 
prostovoljstvo in pomoč posameznikom. 

4. dan (17. 11. 2022)
Veseli in naspani se zbudimo v četrti dan poljske izmenjave. 

Med seboj smo do sedaj že uspeli stkati globoke prijateljske 
vezi. Četrtek je bil dan za obisk muzeja in evalvacijo v stilu 
predmeta TOK na mednarodni maturi. 

V muzeju smo si ogledali razstavo z deli znane poljske 
slikarke Tamare de Lempicke, ki je začetnica sloga »Art 
deco«, po katerem se je imenoval hostel, v katerem smo 
prebivali. Tako smo izvedeli več o poljski kulturni dediščini 
in o slogu našega hostla, ki je bil prijetno rustikalno urejen. 
Po obisku muzeja smo izkoristili prosti čas za kavo, ogled 
Schindlerjevega muzeja ali obisk hiše strahov. Čas je bil torej 
predvsem namenjen druženju in zabavi. Dijaki smo se zelo 
sprostili in uživali.

Po zabavi sledi evalvacija. Ali smo z izmenjavo dosegli 
cilje našega projekta? Evalvacija je bila enkratna izkušnja. Na 
zanimiv, skorajda filozofski način smo se dijaki poglobili v svoje 
delo v preteklih dneh. Na koncu ugotovimo, da je bil projekt 
uspešen in da je izmenjava dobrih praks uspela. Sedaj je vse 

v naših rokah. Na nas je, da pomagamo k izboljšanju svoje 
okolice s pomočjo znanja, ki smo ga pridobili na Poljskem. 

Še prej pa – čas za zadnji večer. S skupnimi močmi uredimo 
hostel, ločimo vse odpadke in zberemo ostanke pakiranih 
kosil, kot so sendviči, čokoladne ploščice in pecivo, ki jih 
lahko razdelimo brezdomcem. Navdani z dobrimi občutki 
uživamo v zadnji noči, saj prebedimo celoten večer (in večino 
noči) z izjemno zanimivimi skupnimi pogovori. :)

5. dan (18. 11. 2022)
Peti dan zanamuje slovo. Kaj kmalu se moramo posloviti 

od slovaških in norveških prijateljev, ki odhajajo domov že 
zjutraj. Vsi smo nekoliko kislih obrazov, saj smo se v petih 
dneh izmenjave skupaj zelo dobro ujeli. Poslovimo se od 
prijateljev, vendar za nas še ni čas za odhod. Skupaj s poljskimi 
dijaki se odpravimo do njihove zasebne šole, natančneje do 
oddelka mednarodne mature, ki ga obiskujejo naši gostitelji. 
Tam se skupaj udeležimo delavnic, na katerih se preizkusimo 
v oblikovanju gline. Nastane mnogo izdelkov, kot so glineni 
golobi, čaše, skodelice in celo glinen morski pes. Delavnice so 
bile zelo zabavne!

Po delavnicah je čas za še en hiter Starbucks in omamne 
poljske krofe. Po skupni kavi pa je tudi za nas čas za odhod. 
Skupaj se odpravimo nazaj do hostla, kjer nas pričaka naš 
veseli voznik. Pri poslavljanju od Poljakov nekateri od nas celo 
potočijo solze. Sedaj pa je vsega zares konec. Hello Slovenija – 
here we come! 

4. dan

5. dan

KRAKOV, POLJSKA
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_/ Viljem babič, prof.

_* ŠAVORA

ENGLISH STUDENT THEATRE II. GIMNAZIJE MARIBOR JE Z 
MUZIKALOM FIGAROVA SVATBA V TREH DNEH ŠESTKRAT 
napolnil Linhartovo dvorano Cankarjevega doma. 
Tradicionalno gostovanje v Ljubljani smo izvedli med 16. 
in 18. januarjem 2023. Dopoldanske predstave smo izvedli 
za osnovne šole, popoldanske pa za srednje šole in izven. 
Predstavo so si v ponedeljek ogledali tudi nekateri visoki 
gostje, med njimi naj izpostavim ministrico za kulturo, 
go. Asto Vrečko, in ministrico za digitalizacijo, go. Emilijo 
Stojmenovo Duh. Izredna povezanost in delavnost tehnične 
ekipe ter sposobnost izvrstne igralske zasedbe, ki je zdržala 
napor šest predstav (in 3.000 gledalcev!) ob vsakodnevni 
vožnji z avtobusom tja in nazaj, si zaslužijo velik poklon. 
Prejete stoječe ovacije v Linhartovi dvorani pa so dokaz, 
kako organizirana in profesionalna je celotna ekipa EST. Že 
čez pet dni smo gostovali v ŠIC Ljutomer, kjer smo izvedli 
dve predstavi muzikala, dopoldansko in popoldansko, 
z rekordnim obiskom za Ljutomer, ki se je ustavil pri 1.600. 
Čestitke vsem!

EST GOSTOVANJA

V Cankarjevem 
domu in 
Ljutomeru
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_/ Aisha blakaj, 1. d

_* YPAC.EU

MLADINSKI PARLAMENT ALPSKE KONVENCIJE OZ. YOUTH 
PARLIAMENT TO THE ALPINE CONVECTION (YPAC) JE MLADINSKA 
organizacija, ki poteka že šestnajst let in združuje najstnike 
enajstih srednjih šol iz alpskih pokrajin ter držav.

Namen YPAC ni le združiti mlade iz alpskih krajev, temveč 
tudi doseči spremembo v njih. Zato se na zasedanjih delegati 
poglabljajo v teme in področja, na katerih so potrebne 
izboljšave, in jih poskušajo s skupnimi močni rešiti tako, da 
pripravijo in izglasujejo resolucije, ki jih dijaki po zasedanju 
v domačih mestih predstavijo na sejah občinskih svetov in 
v državnih parlamentih.

Letošnje teme so povezane s kvaliteto življenja v Alpah, te 
so: turizem, družbeno sožitje, okoljski izzivi, življenjski slog 
in kulturno življenje.

Letos bo zasedanje potekalo od 6. do 10. 3. 2023 
v Sonthofenu (Nemčija), kjer bodo sodelovali: delegatka Lara 
Jernej Mladenič, 2. b, ki je hkrati predsednica naše delegacije, 
delegat, ki ima hkrati tudi pomembno funkcijo platform future, 
Borja Ranzinger, MM1, delegatka Devi Grobelšek, 2. f, delegat 
Jakob Benkovič, 2. d, delegatka Lina Mihajlovič, 2. b, delegatka 
Nina Hartman, 2. c, in novinarka Aisha Blakaj, 1. d.

Mladinski 
parlament Alpske 
konvencije (YPAC)

SONTHOFEN, NEMČIJA
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_/ Matjaž Črček, prof.

_* ČRČEK

V SOBOTO, 14. 1. 2023, JE V MURSKI SOBOTI POTEKALO DRŽAVNO 
TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV V ZNANJU ASTRONOMIJE ZA 
Dominkova priznanja. Tekmovanja se je udeležilo 6 dijakov. 
Kljub zahtevnim nalogam so se odrezali odlično. V kategoriji 
1. in 2. letniki sta tekmovala Tevž Levstik in Zala Silič. Tevž 
je osvojil srebrno priznanje, za las se mu je izmuznilo zlato. 
Zala je tekmovala prvič in je dosegla vrhunski rezultat, saj 
je za malenkost točkovno zaostala za srebrnim priznanjem.

V kategoriji 3. in 4. letniki pa so tekmovali Erik Červek 
Roškarič, Tian Strmšek, Staša Korpič in Luka Vaupot. Erik 
je osvojil zlato priznanje in pohvalo, Tian je prav tako osvojil 
zlato priznanje. Staša je osvojila srebrno priznanje, medtem 
pa ga je Luka za eno samo točko zgrešil.

Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate.

Državno 
tekmovanje iz 
ASTRONOMIJE

MURSKA SOBOTA
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 ■■

_/ dr. David Gajser, prof.

_* POŽGAN

SREDI NOVEMBRA 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 štiri ekipe, od katerih so tri 
tekmovale v 2. najvišji kategoriji, ena pa v najvišji. 

V najvišji kategoriji so tekmovali Erik Červek Roškarič, 
Kaja Rajter in Vid Bauman. Dosegli so odlično 27. mesto 
izmed 41 ekip iz 13 držav, vključno z domačimi (madžarskimi) 
ekipami. Izmed ostalih treh ekip so se najvišje, na 4. mesto, 
uvrstili Matic Pogorelec, Filip Teodor Paluc in Katarina Grilj, 
ki sta jo fanta uspela zvabiti z Gimnazije Slovenska Bistrica. 
Ekipa v sestavi Tomaž Koželj, Bor Vran-Benkovič in Živa 
Kovačič se je uvrstila na 12. mesto, ekipa v sestavi Matevž 
Jaušovec, Luka Vaupot in Dina Đonlagić pa je dosegla 20. 
rezultat v konkurenci 27 nemadžarskih (nedomačih) ekip.

Več informacij o tekmovanju: https://durerinfo.hu/durer-in-english/

durer-in-english-take-part-in-the-competition/. 
Vsem iskreno čestitamo!

MADŽARSKA

Mednarodno 
tekmovanje  
DÜRER

https://durerinfo.hu/durer-in-english/durer-in-english-take-part-in-the-competition/
https://durerinfo.hu/durer-in-english/durer-in-english-take-part-in-the-competition/
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_/ dr. David Gajser, prof.

_* GAJSER

V TOREK, 17. 1. 2023, JE DRUGO GIMNAZIJO OBISKAL BIVŠI 
DRUGOGIMNAZIJEC, VRHUNSKI MATEMATIK IN AKADEMIK, DR. 
Matej Brešar. Naslov predavanja »Kaj počnejo matematiki?« je 
pritegnilo veliko poslušalcev, kar dokazuje, da je matematika 
na naši šoli popularen predmet. Poslušalci smo med drugim 
izvedeli, da niti predavateljevi otroci nekaj časa niso bili 
prepričani, ali njihov oče hodi v službo. Omenimo še 
akademikovo zanimivo misel: »Večina ljudi si predstavlja, da 
matematiki radi in veliko računamo. A bolj se ne bi mogli motiti! 
Bistvo čiste matematike je v tem, da se želimo čim bolj izogniti 
računanju.«

PREDAVANJE

Kaj počnejo 
MATEMATIKI?
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_/ Miha Reisman, prof.

_* REISMAN

V SREDO, 11. 1. 2023, JE V ŠPORTNI DVORANI NAŠE ŠOLE 
POTEKALO ČETRTFINALNO TEKMOVANJE DRŽAVNEGA 
prvenstva v odbojki za dijakinje. Ob naših odbojkaricah 
smo gostili še ekipi iz Srednje šole Slovenska Bistrica in 
Ekonomske gimnazije Celje. Naše odbojkarice so si z dvema 
suverenima zmagama z rezultatom 2 : 0 zagotovile uvrstitev 
v naslednji krog tekmovanja. Drugo mesto je osvojila ekipa 
Ekonomske gimnazije Celje, tretje mesto pa Srednja šola 
Slovenska Bistrica. Igralkam čestitamo in želimo uspešno 
nadaljevanje tekmovanja.

ODBOJKA, DIJAKINJE

V polfinalu 
DRŽAVNEGA 
PRVENSTVA
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_/ Darij Kotnik, prof.,  
mentor

_* KOTNIK

NAŠI ODBOJKARJI SO V ŠOLSKEM LETU 2022/23 NAJPREJ 
TEKMOVALI NA OBČINSKEM NIVOJU. V PREDTEKMOVANJU SMO 
na TŠC med štirimi ekipami zasedli drugo mesto. V področnem 
finalu smo na Drugi zasedli tretje mesto. Tekme so bile 
izenačene, zelo napete in celo kvalitetnejše kot na prejšnji in 
tudi na naslednji stopnji tekmovanja. S tem tretjim mestom 
smo se uvrstili na četrtfinalni turnir. 

24. 1. 2023 smo v domači telovadnici organizirali 
četrtfinalni turnir. Tekmovanja so se udeležili tudi dijaki s I. 
gimnazije v Celju in SZŠ iz Murske Sobote. Vse tri ekipe so 
bile izredno izenačene, vse tekme so bile zelo razburljive in 
vse so se zaključile s tesnim rezultatom 2 : 1. Vsaka ekipa je 
zmagala po enkrat, tako da je o zmagovalcu odločala razlika 
v osvojenih in izgubljenih točkah. Po napetem preštevanju 
točk smo osvojili končno 2. mesto in zaključili z letošnjimi 
nastopi. V kompletni postavi, z Nejcem, Vitom in Markom, 
bi zelo verjetno osvojili 1. mesto. Na žalost so to preprečile 
bolezni in poškodbe. Upamo, da bo naslednje leto več sreče. 
Pohvaliti moramo domače navijače in čestitke odbojkarjem 
za prikazano igro!

Za šolo so letos nastopali: Nejc Najdič, 2. š, Kyan Gregorc 
Planinc, 3. b, Jaka Kop in Matija Čelig – oba 2. f, Jan Smole, 
4. d, Jakob Rozman, 3. a, Žiga Petrović, 4. d, Vito Gojkovič, 
3. š, Marko Šibila, 4. a, Rok Vernik, 2. c, Rok Krebs, 2. b, Rok 
Jagarinec, 1. e, in Bjorn Arik Lauch 1. f. (vsi niso bili prisotni 
na vseh tekmovanjih).

OBČINSKI NIVO

Odbojka –  
DIJAKI
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_/ Darij Kotnik, prof.,  
mentor

_* KOTNIK

NAŠI ROKOMETAŠI SE VSAKO LETO VESTNO PRIPRAVLJAJO NA 
UDELEŽBO NA SREDNJEŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJIH. NA 
šoli nimamo veliko fantov, ki redno trenirajo rokomet - to 
sta letos le Marcel in Črtomir. Zato potrebujemo kar nekaj 
treningov, da se dobro pripravimo na tekmovanja. Naši 
rokometaši so se 13. 12. udeležili SŠ tekmovanja, ki je potekalo 
na Gimnaziji AMS. Sodelovale so ekipe s šestih mariborskih 
srednjih šol. Odigrali smo tri tekme. Dve smo zanesljivo zmagali, 
klonili pa šele v finalni tekmi proti ekipi s III. gimnazije Maribor. 
Osvojili smo končno 2. mesto in se tako uvrstili v četrtfinale 
državnega prvenstva. To je velik dosežek, saj nam ne uspe prav 
pogosto. Čestitke vsem, posebna pohvala velja kapetanu naše 
ekipe, Marcelu, ki je odlično vodil igro naših fantov.

Četrtfinalni turnir smo imeli 18. 1. 2023 v Novem mestu. 
Nasprotni ekipi sta prihajali iz znanih rokometnih središč - 
Celja in Novega mesta. Naši fantje v teh tekmah niso imeli 
veliko možnosti za uspeh. Še dodaten hendikep je bila 
odsotnost naših treh dijakov, ki so bili z EST-jem na gostovanju 
v Cankarjevem domu (Maj, Nikita in Robert). Kljub temu se 
fantje niso ustrašili, niso se vnaprej predali, prikazali pa so 
veliko borbenosti in dobrih potez. 

Drugo so letos zastopali: Marcel Maier (kapetan), 3. e, Marko 
Šibila, 4. a, Žiga Petrovič, Jan Smole in Rene Gornik – vsi 4. d, 
Timotej Belšak, 3. c, Črtomir Zbičajnik,1. e, Maj Meško, 2. a, 
Jan Hercog, 3. š, Miha Nežmah, 3. d, Gal Boltauzer in Nikita 
Herzog – oba 1. b, Nejc Fidler - Jurič, 1. d. Čestitke vsem!

Čestitke vsem!

MARIBOR

Rokomet –  
DIJAKI



#21

ŠT. 82_nov 22 – feb 23

 ■■

_/ Ajda Gašper, 2. š

_* GAŠPER

V DRAVOGRADU JE 12. 2. 2023 POTEKALO DRŽAVNO PRVENSTVO 
V JUDU ZA MLADINCE. NAŠI DIJAKI SO DOSEGLI NASLEDNJE 
rezultate:

Ajda Gašper (2. Š) - 3. mesto v kategoriji -63 kg
Veronika Horvat (1. F) - 2. mesto v kategoriji -63 kg
Maj Matevž Kušter (1. F) - 2. mesto v kategoriji +100 kg
Iskreno čestitamo!

DRAVOGRAD

Državno  
prvenstvo  
V JUDU
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_/ Dejan Korotaj, prof.

_* BLAŽIČ

NA EVROPSKEM KADETSKEM POKALU, KI JE POTEKAL MED 11. 
IN 12. 2. V NEAPLJU, JE NASTOPAL IN PREDSTAVLJAL TUDI NAŠ 
Gal Blažič (1. š).

S svojimi petnajstimi leti je napravil predor na višjem 
rangu tekmovanj EJU v kadetski konkurenci U18 in si priboril 
svojo prvo evropsko kadetsko medaljo. 

Oddelane borbe s predstavniki:
ITA ☑, ISR ☑, KGZ ☑, FRA ☒, GBR ☑
Gal se je odlično odrezal in si nabral novih izkušenj. Vložen 

trud je odtehtala medalja. Smo na pravi poti, delamo naprej 
in verjamemo v velike uspehe v prihodnosti. Iskrene čestitke 
za dosežen uspeh.

Evropski  
kadetski pokal  
V JUDU

NEAPELJ, ITALIJA
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