
Japonska in III. gimnazija Maribor 
Pri projektu Japonska spoznavamo japonsko kulturo in se že od leta 2018 povezujemo z dijaki 
iz Tokia, iz srednje šole Shotoku Gakuen Junior & Senior High School. Z japonskimi vrstniki 
smo si najprej dopisovali in si izmenjali božična darila. Poslali smo jim ročno narejene 
plišaste božičke s sporočilci in predstavitveni film. Od njih smo dobili paket z različnimi 
darilci za vsakega od nas, ki sodelujemo v projektu. Poslali so nam tudi svoj film, v katerem 
so predstavili nekatere izmed japonskih tradicionalnih festivalov. Komaj čakamo, da bi nam 
uspela tudi mednarodna izmenjava dijakov obeh šol. Pomladi 2020 smo se prvič srečali in 
spoznali v videokonferenčnem okolju ZOOM. Pogovarjali smo se o življenju v obeh deželah 
in si izmenjali naslove. 

Na III. gimnaziji Maribor že tradicionalno ponujamo brezplačni tečaj japonščine za naše 
dijake, ki je iz leta v leto bolj obiskan. Naši dijaki se radi preizkusijo tudi v pisanju japonskih 
kratkih pesmi Haiku. 

Poleg tega je v preteklem šolskem letu III. gimnazijo Maribor obiskala tudi japonska 
študentka Minami Tateno, ki je  na izmenjavi v Ljubljani. V japonščini je predstavila 
slovensko basen »Maček in kokoš«. Sledile so delavnice origami in izdelovanje reliefov iz 
gline. Minami nam je prikazala zapis nekaterih japonskih pismenk - za ljubezen, glasbo, 
prijateljstvo, ustvarjanje, veselje, družino, potovanje, naravo, svobodo, upanje ipd. 

Obiskali smo tudi predstavitev japonskega kimona in predavanje z delavnico o nastanku blaga 
za to dragoceno oblačilo. Večkrat smo se na šoli lahko udeležili  različnih potopisnih 
predavanj o deželi vzhajajočega sonca.  

Za japonsko kulturo najbolj navdušeni dijaki beremo mange, občasno obiščemo tudi katero 
izmed prireditev cosplay izven Slovenije, npr. Harucon in dunajski Comic Con, še raje se 
odpravimo na Mednarodni sejem stripov, družabnih iger, videoiger in ilustratorjev v Izolo, na 
Mokumatsuri ali Makkon pa kar v Mariboru in Ljubljani. 
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