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Od kulture … korak h Kulturi

Za nami je leto 2006, leto kulture.
Na naslednjih straneh smo skušali ujeti kulturo v najširšem smislu, kot se je pokazala na
naši šoli. Ali nam je uspelo ali ne, si boste odgovorili, ko se boste prebili do zadnje strani.
Ob besedi kultura lahko pomislimo na več stvari, ki so z njo povezane: umetnost,
lepo vedenje, narodna noša … in če pogledamo, od kod izvira beseda kultura in kaj
pomeni, smo lahko presenečeni: lat. cultura obdelovanje zemlje; vzgoja, izobrazba
(Slovar tujk, str. 633).
Pa poglejmo, kaj imajo skupnega nasmeh, navdušenje ob ogledu gledališke
predstave, šola in kultura?
Veliko. Vse je povezano z vzgojo, kar je kultura v osnovnem pomenu. In take
kulture, ki gradi, ki je ustvarjalna, ki se ne ustavlja ob predsodkih, ki zna tudi
grajati in opozarjati, se učimo najprej doma, nato še v šoli … in celo življenje ob
ljudeh, s katerimi delamo in živimo.
Če nam kdo podari nasmeh, imamo polepšan dan.
Če nam je nekdo pripravljen priskočiti na pomoč, ne čutimo več tolikšne teže
problema, ki ga moramo rešiti.
Če nas nekdo potolaži in reče, da drži pesti, da bi se vse uredilo, občutimo, da
nismo več sami, da nekdo sočustvuje in misli na nas.
Kadar si zaželimo razumevanja in človeške topline, poiščemo nekoga, ki nam pomeni
največ in ki mu lahko zaupamo brez strahu. In takrat vemo, da smo zgradili nekaj
močnega. Tudi če se ne vidimo dolga leta … nekaj ostane. Je vez prijateljstva in je še
nekaj več. Je kultura odnosov. Tista kultura, ki nas uči »biti« in ne toliko »imeti«. Je
nova kultura, ki bo morala ponovno vznikniti v zmaterializiranem in porabniškem svetu.
Vendar samo, če bomo v tej novi kulturi odnosov znali postaviti sočloveka na prvo mesto,
kot da bi šlo za mene. Si predstavljate, da bi tako zaživeli doma, v šoli, v mestih in vaseh,
kjer smo doma? Če si rečemo, da skupaj velja poskusiti, potem … bomo okoli nas lahko
odkrivali val dobrote, solidarnosti, iskrenosti, prijateljstva, ljubezni in resnične lepote.
In tega si želimo vsi: tako starši kot učitelji in … družba, v kateri živimo.
In če se jaz komu nasmehnem, vem, da sem s tem spravila tudi sebe v dobro
voljo in tistega, ki mu je bila prijaznost namenjena. Počutim se notranje bogatejšo.
Če nekomu pomagam, vedno skušam narediti vse, kar je v moji moči.
Ko nekoga tolažim, se skušam vživeti v to, kar sam doživlja. In
vem, da je morda moje poslušanje dovolj, da mu je lažje pri srcu.
Ker verjamem v lepoto življenja, moram to živeti in o tem govoriti. In to mi je
zelo blizu, ker imam zelo rada to življenje, ki je tako resnično prav zaradi nove
kulture odnosov, ki jo sama (skupaj z mnogimi drugimi) poskušam ustvarjati. In
tako vsak dan znova – včasih bolj uspešno, včasih manj, a pomembno je vztrajati.
Sem ZA tako kulturo, v kateri bo dovolj prostora za človeško toplino in lepoto.
Sem ZA kulturo, ki daje notranje zadovoljstvo, in ki ga lahko dajemo drugim.
ZA tako kulturo, ki ustvarja mir v človeku, med ljudmi in med narodi. ZA kulturo srca.
mentorica
Petra Reisman
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KULTURA … zasuk v čas svojih študentskih let je prinesel spomin mojega vpisa
na fakulteto, ki se je takrat imenovala Fakulteta za telesno kulturo.
Lepo ime, še lepši študij … a že med samim študijem se je fakulteta preimenovala
v Fakulteto za šport. Naj zapišem le, da je ta različica imena lahko sinonim za
nepovratno škodo. Ni vam potrebno biti etimolog (pomenoslovec), da bi ugotovili,
kako okrnjeno je zdaj ime, ki ga nosi fakulteta.
Kultura telesa je pojem, ki mi je blizu in pojem, ki mi je postal še toliko bolj jasen
med študijem na Fakulteti za družbene vede. V tistem času sem doumela, kako
človek v svojem bistvu hlepi po moči in stremi k zunanjemu siju. Kako občuduje
homersko lepoto olimpijskih iger in se zdrzne ob askezi športnika, ko mu podelijo
medaljo.
Odkod potlej ta človekova pasivnost, lenobnost, letargija in strašen odpor že ob
sami misli, da bi uporabil svoje lastno telo za napor? Zakaj poklekne pred razumom,
ki se ves čas spogleduje z udobnostjo in mišicam vsakodnevno veleva lenobo ?
Zakaj si ne prizna, kako zapeljivo lenoba vseeno zmaguje v tekmi z oglaševalskimi
akcijami, ki sicer udarno, a na svoj prefinjen način, pozivajo h gibanju. Gibanje za
zdravje, gibanje za lepoto … vsakovrstni predlogi, čemu gibanje, se kar ne nehajo
množiti, le tisti, ki bi gibanje označevali kot kulturo posameznika, nekako ne pridejo
na plano.
In vsakokrat, ko se taisti človek udobja, človek ugodja in človek kulture, usti s
kulturo, pozablja na TELESNO KULTURO, kulturo, ki je njegova prvinska kultura,
njemu lastna, temelj vseh drugih kultur in tisto nekaj, brez česar so vse druge
kulture zgolj farsa. A kdo bi to vedel bolje, kot stari Grki …

še zmeraj vaša mentorica, Saša Cimperman
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NAJLEPŠA BESEDA …

Uredništvo je iz arhivskih zapisov (šol. leto 2004/05) izbralo nekaj besed, s katerimi
so pred dvema letoma sodelovali dijaki naše šole na natečaju za najlepšo slovensko
besedo, ki ga je razpisala revija Jana. S skupino dijakov smo takrat sodelovali tudi
na svečani razglasitvi desetih najlepših besed. Zmagovalka natečaja je bila beseda
MIDVA avtorice Marije Smolej iz Kresnic.
Med prispevki dijakov smo izbrali najbolj »svetle«:
PRIJATELJSTVO: beseda prijateljstvo ima veliko težo in velik pomen. Na tem svetu
imamo vsaj enega prijatelja, na katerega se lahko zanesemo ob težkih trenutkih, s
katerim delimo solze in smeh, kateremu lahko zaupaš svoje skrivnosti. Mislim, da
je najhujša kazen za človeka, če ostane brez prijatelja, zato moramo prijateljstvo
negovati in narediti vse, da ga ne izgubimo! (Nina Nahtigal, 1. L)
ŽAREK: to besedo sem si izbrala zato, ker se mi zdi neverjetno »vsestranska«; lahko
ima tako konkreten kot abstrakten pomen, po drugi strani pa je lahko pozitiven ali
negativen. Besede lahko razumemo kot sončni žarek, žarek upanja, žarek sreče,
hrepenenja … obenem lahko zrcali kontrast – žarek žalosti, tragike, pesimizma …
Vsak ima v življenju neki žarek, ki mu osvetljuje ali zasenči pot, po kateri stopa skozi
življenje. Vsak se kdaj znajde v temnem tunelu in ravno žarek upanja mu tedaj sveti
v daljavi, mu daje energijo in voljo za dosego tega žarka, za preboj oblaka žalosti.
(Mojca Nerat, 2. Fb)

MLADOST: je čas, ko spoznavaš svet, v katerem živiš in ljudi, ki te obkrožajo. Je
nekaj, česar se ne da zamenjati za nič na svetu. Takrat se prebudi ljubezen. Mladost
je lepa, svobodna, polna doživetij in nežnih trenutkov. (2. L)
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MATI: je oseba, ki jo ima vsak človek, in je oseba, ki nas najbolje pozna, saj nas
spremlja skozi naše burno življenje. Predstavlja toplino, ljubezen, zavetje in veselje.
Bog ni mogel biti navzoč pri vsakem posamezniku, zato je na zemljo vsakemu namenil
čudovito osebo – mater. (Liljana Malič, 3. Fc)
NASMEH: beseda nasmeh je zame nekaj prav posebnega. Nasmeh odraža človekovo
notranje življenje, počutje. Nasmeh na obrazu posameznika pomeni, da je le-ta srečen,
zadovoljen. Medtem ko resen obraz izraža žalost, morda razočaranje … Nasmeh
obogati tistega, ki mu je namenjen in ne osiromaši tistega, ki ga podarja. Z njim
lahko po mojem mnenju posameznik samo obogati. Nasmeh prinaša veselje povsod
okoli nas; je počitek utrujenemu, kažipot izgubljenemu, sončni žarek žalostnemu
in ima vrednost le, če se podarja. Zato podarjajmo nasmeh drug drugemu! (Polona
Dolinar, 2. Fb)

Pripravila Živa Urgl, 2. Fa

INTERVJU

O kulturi, ki se začenja pri knjigi in z branjem, smo se pogovarjali tudi z gospo
bibliotekarko, Tatjano Reščič Rihar, ki je zaposlena v naši šolski knjižnici.
Kaj trenutno berete?
Imam neverjetno srečo, da lahko vsak dan prebiram več različnih vrst knjig. O
novostih s knjižnega trga me dnevno obvešča izbrana knjigarna. Po dogovoru mi
kurir dostavlja knjige z najrazličnejših področij. Nekatere samo prelistam, druge si
za kakšen dan izposodim, preberem in vrnem v knjigarno. Imam srečo, da obvladam
tehniko hitrega branja, zato lahko zlasti strokovne knjige na hitro vsaj preletim, kakšno
drugo branje pa je hrana za mojo dušo. Za našo šolo sem v zadnjih dneh s poljudno
strokovnega področja prebrala delo Johna Oakesa V raju parfumov. Avtor pravi, da
je iskanje idealnega parfuma kot iskanje resnične ljubezni, odnos med parfumom in
osebo pa označi za osebno ljubezensko zvezo. Opisanih je več kot dvesto parfumov
z vsega sveta …Iz svetovne zakladnice sem prebrala prevode zadnjega Nobelovega
nagrajenca Orhama Pamuka Bela trdnjava, Ime mi je rdeča ter Sneg.
Katero umetnostno smer imate najraje?
Poklicno spremljam kar nekaj umetnostnih smeri, čeprav so mi blizu tudi nekatera zelo
strokovna področja. Življenja si ne znam predstavljati brez klasične glasbe. Predstavlja
mi vsakdanjo zvočno kuliso in me uravnoveša. Zato sem redna obiskovalka klasičnih
koncertov v Cankarjevem domu, Filharmoniji ali Narodni galeriji in prisostvujem
različnim izvedbam v okviru abonmajev. Najprijetneje pa se počutim ob obisku
Narodne galerije v okviru abonmaja Sozvočje svetov. Tu se zlivata v posebno celoto
glasbena in slovenska likovna umetnost. Stik s slednjo je zame posebno doživetje.
Včasih je k temu potrebno dodati še nekoliko poezije … Vse omenjene zvrsti mi dajejo
neko posebno trdnost za vsakdanje življenje.
7

mate kake posebne spomine na branje ali na kakšno drugo kulturno
udejstvovanje v najstniških letih?
Mladost se vsekakor na prvem mestu zaznamovale knjige v najrazličnejših oblikah in
izvedbah. Poleg pravljic, ki jih takrat še ni bilo v izobilju, sem se imela že zgodaj priliko
seznaniti z različnimi vrstami umetnosti. Živela sem v drugih kulturnih prostorih in
živela svoj, ne skupen čas. V zgodnjih najstniških letih me je vsekakor zaznamovalo
izredno delo v originalni izdaji Slava vojvodine Kranjske. To je delo v štirih knjigah,
pisano v gotici in opremljeno s prekrasnimi bakrorezi. Čeprav nisem nikoli znala
oziroma razumela niti besede, je verjetno zaznamovalo mojo nadaljnjo pot v svet
bibliotekarstva. Poleg tega sem konce tedna preživljala obdana z ogromnimi slikami
holandskih slikarjev, Jelovškimi freskami, visoko meščansko kulturo … Tovrstno okolje
je bilo v moji mladosti zelo nerazumljeno. Za prebroditev stisk mi je najbolj pomagala
knjiga Sainta Exuperyja Mali princ.
Kakšni so vaši spomini na ure slovenščine
in na profesorja oz. profesorico?
Moje poznavanje drugačnega kulturnega
okolja sta zelo dobro razumela moja učitelja
slovenščine in glasbe v osnovni šoli. Na
podeželsko osnovno šolo sta prihajala iz
Ljubljane. Tudi sama zaradi svoje izobraženosti
nista sodila v tisto okolje, zato sta mi mimo
šolskih predpisov skušala predstaviti drugačen
svet umetnosti. Profesorica slovenščine mi
je iz svoje knjižnice prinašala najrazličnejše
knjige, o katerih sva se kasneje pogovarjali.
Vpeljala pa me je tudi v svet sodobne
arhitekture in likovne umetnosti. Na šoli je
ustanovila tudi novinarski krožek, v katerem
sem z veseljem sodelovala. V gimnaziji me je
poučeval slovenščino vsestransko razgledan
profesor, ki nas je sistematično popeljal v svet
književnosti. Za literarne izlive svojih dijakov
pa ni imel nikakršnega posluha. Ne smem pozabiti tudi likovne razgledanosti svojega
razrednika umetnostne vzgoje, s katerim sva ohranila pristne prijateljske stike vse do
njegove smrti. V gimnazijskih letih sem srečala še dva izredna znanstvenika, ki sta
vsekakor pustila neizbrisne sledi in botrovala moji odločitvi o študiju bibliotekarstva.
To sta bila profesor Alfonz Gspan in ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice, Jaro
Dolar. Spomin nanju pa presega meje tega razgovora.
Katera je vaša najbolj priljubljena knjiga?
Dve knjigi, ki sta zaznamovali mojo mladost, sem že omenila. Najlepše, resnično jih
je precej, imajo mesto na knjižni polici v spalnici. Domači me dražijo, da če za koga
velja, da živi s knjigami in zanje, velja zagotovo zame. Moja spalnica je ena sama
knjižnica, v šoli živim v knjižnici … skratka, moje življenje je prepleteno s knjigami.
Kaj priporočate v branje?
Strokovno se ukvarjam s posebno stroko, biblioterapijo. To je disciplina, ki se ukvarja
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z zdravljenjem s knjigo. S tega področja sem napisala tudi prvi univerzitetni učbenik
z istim naslovom. Zato mi je izredno težko odgovoriti na zastavljeno vprašanje. Za
vsakega človeka je v danem trenutku primerno drugačno branje. Nikoli ne more vse
bralce zadovoljiti isti naslov. Svetovalec mora najprej izredno dobro poznati bralca in
šele nato mu lahko svetuje.
Na šoli smo izvedli anketo o kulturi. Kaj bi nam Vi povedali o kulturi?
Tako v vsakdanji kot strokovni rabi se srečujemo z različnimi pomeni in opredelitvami
pojma kultura. S kulturo in kulturnim lahko označujemo celo vrsto stvari in pojavov.
Običajno je kultura oznaka za področje umetnosti, ki so povezane z umetniškim
ustvarjanjem, izražanjem in tudi uživanjem umetniških proizvodov. Vsebina pojma
je razširjena na vse oblike duhovnega ustvarjanja, zato poleg umetnosti zajema
tudi filozofijo, religijo, znanost, … Z njim označujemo tudi vzorce vedenja, zato se
uporablja tudi kot vrednostna oznaka. Zame kulturni koncept zajema zlasti slovenski
jezik, vzorce vedenja, norme obnašanja, vrednote in celotno področje znanj, znanosti,
vere in umetniškega ustvarjanja.
Branje je del kulture. Knjiga je del kulture. Torej je tudi bibliotekar kulturni
delavec. Nam lahko predstavite ta vidik svojega poklica?
V ljudeh je mnogo strasti in ljubezni. Ena izmed teh je zakoreninjena globoko, tako
da čar čustva sije navznoter v človeka in seva navzven. Ta ljubezen je zagledanost
in zaljubljenost v knjige. Zmeraj so nam na voljo. Lahko jih sprejmemo, ali pa se
odpovemo njihovi družbi. Nikoli nas ne nadlegujejo, vedno so pripravljene odgovoriti
na zastavljena vprašanja. Učijo nas živeti. Nekatere nam z vedrino skrivnosti življenja
vlivajo moč preživetja, druge pripovedujejo o preteklih dogodkih. Odpirajo vrata k
vsem umetnostim in znanostim. In za povračilo ne zahtevajo ničesar drugega kot
nekaj prostora na polici, kjer mirno počivajo.
Zato bi na tem mestu predstavila deset pravic bralcev Daniela Pennaca:
1. Da ne beremo.
2. Da preskakujemo strani.
3. Da knjige ne končamo.
4. Da ponovno beremo.
5. Da beremo karkoli.
6. Da »bovariziramo«.
7. Da beremo kjerkoli.
8. Da listamo po knjigah.
9. Da beremo na glas.
10. Da o prebranem molčimo.
Zavedam se , da je tale razgovor nekoliko skrenil s poti. Tisti, ki ste se prebili do
konca, se verjetno sprašujete, kako, da ji branje toliko pomeni … meni pa … Zavedam
se, da je za mnoge naše dijake branje prekletstvo otroštva, vendar je skoraj edina
dejavnost, ki jo ponujamo vsem otrokom. Vendar obstaja način, kako prebuditi željo
po branju – to je želja po učenju. Prebudite to željo v sebi. Ne bo vam žal.
Gospa bibliotekarka Reščič-Riharjeva, najlepša hvala za Vaše bogate odgovore!
9

KAJ JE KULTURA?
Ko smo razmišljali, kako bi odgovorili na ključno vprašanje, ki smo ga zastavili v
anketi, in sicer kaj je kultura, smo izbrskali po mnenju našega uredništva najbolj
ustrezne definicije sociologov in antropologov 20. stoletja, ki so se ukvarjali s tem
vprašanjem.
Uredništvo je kot najboljše definicije in razlage izbralo naslednje:
KLUCKHORN: kultura je ves zgodovinsko kreiran design za življenje, eksplicitno
in implicitno okolje: racionalno, neracionalno in iracionalno; je vodilo za to, kako
naj se ljudje vedejo; kultura je vezana na simbole, ki so značilni samo za človeka.
(1945)
RADCLIFFE-BROWN: kultura ni empirično realna, ampak je (nejasna) abstrakcija.
LINTON: kultura je vsota vseh znanj, drž in vedenjskih obrazcev, ki so deljeni in se
prenašajo med člani določene družbe; kultura je tisto, kar povezuje posameznike v
celoto. (1940)

GEERTZ: na kulturo je pametno gledati ne kot na kompleks konkretnih vedenjskih obrazcev
/navad, tradicij/, temveč kot na set izbir kontrolnih mehanizmov, načinov, zakonov,
institucij /tistega, kar razumemo kot program/ za vodenje vedenja. (1965)
In kasneje, leta 1973: ta program je utelešen v simbolih, kultura je vedno izražena
v simbolnih oblikah s simbolnimi sredstvi, s katerimi človek komunicira (ali kot sistem
simbolov, s pomočjo katerih človek podeljuje pomene svojim lastnim izkušnjam).
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GOODENOUGH: kultura družbe sestoji iz vsega, kar mora nekdo vedeti ali verovati
zato, da bi lahko deloval na način, ki ga sprejemajo člani te družbe (prva definicija,
ki kulturo definira kot nematerialno). (1957)
PARSONS: kultura ohranja obstoječe vzorce; to je ključni razlog za reprodukcijo
družbe. Družba nje more obstajati brez kulture. (1951)
BINFORD: kultura je tisto, kar ni pod genetsko kontrolo. (1968)
In še nekaj drugih definicij:
KROEBER: kultura je množica naučenih in prenesenih motoričnih reakcij, navad,
tehnik, idej, vrednot ter vedenj, ki jih le-ti povzročajo. (1948)
HRESKOVITZ: kultura je ves od človeka ustvarjen del okolja - nenaraven del.
(1955)
BARNOW: kultura je skupek predsodkov, ki nam omogočajo, da karkoli razumemo; tvori jo
sistem neobjektivnih vedenj; predstavlja iracionalno osnovo racionalnega vedenja; je način
življenja neke skupine ljudi; je celota dobljenih konceptov in vzorcev naučenega vedenja
( to vedenje je relativno fiksirano, ker se spreminja); je nebiološki program; se prenaša iz
generacije v generacijo. (1985)
HARRIS: kultura je vse tisto, česar ni v genih; je naučena, družbeno posredovana
tradicija in način življenja članov neke družbe; vključuje mišljenje, vedenje,
dosežke, delovanja. (1989)
MALINOWSKY: kultura predstavlja situacije, ki jih ima vsaka družba in ki zadovoljujejo
temeljne potrebe človeških bitij.
LEACH: Kultura priskrbi formo, ‘oblačilo’ družbeni situaciji. Menim, da je kulturna situacija
dani element, produkt in naključje zgodovine ... Toda struktura situacije je zelo neodvisna
od svoje kulturne oblike. Iste vrste strukturalen odnos lahko obstaja v mnogih različnih
kulturah in je zato lahko simboliziran z ustrezno različnimi načini.
KROEBER in KLUCKHORN sta se leta 1952 odločila za definicijo, ki poudarja gledanje
na kulturo kot na zbir »vzorcev, implicitnih in eksplicitnih, vedenjskih in tistih, ki vedenje
vodijo, pridobljenih in posredovanih s simboli.« in »Osnovno jedro kulture tvorijo
tradicionalne … ideje, zlasti pa nanje vezane vrednote«.
Dejstvo je, da mora vsak sociolog oziroma antropolog, ki se visoko ceni, najti boljšo
definicijo oziroma razlago kulture, kot so definicije njegovih predhodnikov. Kultura naj
bi bila človekova univerzalija: vsak homo sapiens mora, da postane človek v družbenem
pomenu besede, ponotranjiti kulturo. Pa vendar toliko definicij, kompleksnost družbenih
pojavov in dejstvo, da ima vsako človeško bitje možnost, da se inkulturalizira (ponotranji
kulturo) in pa socializira (vključi v družbo) vnaša negotovost v razumevanje, kaj kultura
sploh je?

Kot zanimivost objavljamo definicijo kulture iz 19. stoletja:
TYLOR: kultura je kompleksna celota, ki vsebuje znanje, vero, umetnost, moralne
zakone, običaje in druge navade, ki si jih človek pridobi kot član družbe (1871).
Izbor je pripravila Jerneja Poljanšek, 1. Kb
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ANALIZA ANKETE O KULTURI na SŠFKZ
V anketi je sodelovalo 20 razredov, vseh letnikov in programov.
1. Na kaj pomisliš ob besedi kultura? Pomislim na:
· Obnašanje, bonton
· Kulturne ustanove
· Glasbo, gledališče, umetnost
2. Kaj je
·
·
·

zate kultura?
Lepo obnašanje
Način vedenja v družbi
Primerno vedenje

3. Katera od smeri kulture je zate najpomembnejša?
· Kultura vedenja
· Umetnostna kultura
· Kultura hrane

4. Katera veja v umetnostni kulturi je tebi najbližja?
· Glasba
· Film
· Slikarstvo
5. Po čem prepoznamo slovensko kulturo? Prepoznamo jo po:
· Hrani
· Narodni noši
· Običajih
6. Naštej tri ljudske običaje!
· Jurjevanje
· Kurentovanje
· Ličkanje koruze, pustovanje
7. Slovenska narodna noša je...
· Gorenjska
· Različna glede na pokrajine
· Belokranjska

Nenavadne oz. nepričakovane odgovore na anketna vprašanja so posredovali iz 4.
Za (verjamemo, da malo za šalo malo za res), ki so pa žal preozko usmerjena in
neprimerna, da bi jih uredništvo objavilo.
Zbrala Nika Marcijan, 2. Fa
12

POGLED Z DRUGEGA KOTA
Zdenko Dimnik, prof.zgodovine in geografije, ki je tudi velika ljubiteljica kulture,
smo prosili za nekaj misli o tem, kako gleda ona na kulturo. In kaj jo v kulturi
najbolj zanima in kaj jo najbolj moti …
Na šoli smo izvedli anketo o kulturi. Najpogostejši odgovori na vprašanje,
kaj je kultura, so bili: lepo vedenje, narodna noša, ljudski običaji, kultura
oblačenja in drugo … Kaj je za Vas kultura?
Problem kulture je seveda večplasten. Človek izraža svojo kulturo skozi prizmo
obnašanja, govorjenja in delovanja. Kot učitelj pri dijaku vedno oprostim neznanje.
Ne oprostim pa pomanjkanja kulturnih vrednot. Dijaki so že navajeni (posebno na
ekskurzijah), da so moje štiri magične besede: hvala – prosim – izvoli – oprosti
nujne za medsebojno sporazumevanje. Drugače pa sledi vzgojna pridiga … Za
konec pa še kulturna misel za zaljubljene dijake: jaz je 1. oseba ednine le v slovnici.
V ljubezni pa je vedno Ti na prvem mestu. Ob tem pravilu nikoli ne bi imeli premalo
kulture – če bi se le znali vživeti v Tebe, ki stojiš ob meni.
Katera umetnostna smer vam je najbolj pri srcu? Kaj na Vas naredi največji
vtis (film, gledališče, knjiga, slike, drugo …)
Moj medij je gledališče, ki ga imam veliko raje kot film. Pravzaprav prav obožujem
čarobni svet odra, tako da imam abonma v Drami in MGL. Zame je to družabni in
kulturni dogodek, ki me napolni s posebno energijo in mi buri domišljijo. Posebno je
zanimivo primerjati predstave, ki sem si jih ogledala pred leti in današnjo, moderno
postavitev. Zelo sem bila navdušena nad Hamletom v MGL, ki ga je enkratno odigral
Uroš Smolej. Rada imam tudi muzeje in galerije. To je poseben svet, prepoznaven
že po drugačnem vonju, za posebno vrsto ljudi, ki se ne zadovoljijo le s potrošniško
kulturo BTC-Cityja.
Kaj trenutno berete (ali zadnja prebrana knjiga, naslov gledališke predstave,
ki ste si jo nazadnje ogledali, ali naslov kake druge kulturne prireditve …)
Med šolskim letom redno prebiram strokovno literaturo, za leposlovje pa mi
običajno zmanjka časa. Knjiga, ki jo imam vedno ob postelji, je Kratka zgodovina
za mlade bralce, ki mi pomaga pri popestritvi zgodovinskih ur. Trenutno prebiram
knjigo o Rudolfu Maistru, saj je njegova osebnost osrednji lik letošnjega
zgodovinskega tekmovanja. Moja zadnja nestrokovna knjiga je bila Prerok Kahlilla
Gibrana, ki jo vsem toplo priporočam v branje. Zadnja gledališka predstava, ki sem
si jo ogledala, je bila Lipicanci gredo v Strasbourg, komedija Borisa A. Novaka.
V njej je res mojstrsko prepletel zgodovinske osebnosti z današnjimi problemi
Evropske unije.
Imate kake posebne spomine na branje ali na kakšno drugo kulturno
udejstvovanje v najstniških letih?
V svet gledališča so me že kot malo dekle vpeljali starši. Kasneje v srednji šoli
pa sem imela abonma v tedaj priljubljenem MGL-ju. Zelo rada imam tudi opero,
ki sem jo vzljubila šele sedaj, na »stara« leta. Spominjam se, da smo nekoč
družinsko novo leto dočakali ob operni predstavi, a mi ni bilo prav nič všeč.
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Dandanes pa vsako poletje obiščem operno predstavo v puljski areni ali pa grem
na odprto gledališče na Brione, kjer me vedno znova očara Rade Šerbedžija. Rada
tudi obiščem baletne predstave. Nazadnje sem bila v mariborski operi, kjer sem
si ogledala Grka Zorbo. Obisk te predstave res toplo priporočam vsem, pa ne le
zaradi plesa. Glasba, znameniti sirtaki, je tisti, ki ti napolni dušo s sredozemskim
melosom in te ponese v višine grškega modrega neba. Ta glasba mi potem še cel
večer odzvanja v ušesih.
Tako kot vsi najstniki, sem tudi jaz nekoč pisala pesmi ter prispevke v šolski
časopis. Ko pa te spretnosti ne neguješ več, počasi zamre. Saj veste, ni časa …
Kakšni so Vaši spomini na ure slovenščine in na učitelja oz. učiteljico tega
predmeta v srednji šoli? Ali je bilo kaj drugače kot zdaj?
Obiskovala sem gimnazijo Poljane. Slovenščino me je poučeval čudoviti učitelj Pavle Vozlič.
To je bil moj najljubši učitelj in tudi slovenščina moj najljubši predmet. Zato sem jo želela
tudi študirati, a se je zaradi mojih potovanj nato odločitev prevesila v smer geografije in
zgodovine. Današnje mladine ne razumem. Kako je možno, da jim je slovenščina najmanj
priljubljen predmet?? Res pa je, da jaz v srednji šoli nisem imela niti ene ure slovnice.
Delali smo samo literaturo in se pogovarjali o svetovnih problemih. Ob tem bogastvu smo
pridobivali širino ter se bogatili za vse življenje.
Ali imate kako knjigo najraje, ki ste jo morda prebrali dvakrat, trikrat? Imate
morda kako knjigo pod vzglavnikom ali na nočni omarici?
Knjiga, ki mi velikokrat pomaga prebroditi močvare življenja, pa je Trstenjakova Človek v
ravnotežju. To je zame največja knjiga. Sicer pa mislim, da so vse velike resnice življenja
zapisane že v pravljicah oz. zgodbah. Med slovenskimi avtorji sta moja najljubša Polonca
Kovač in Kajetan Kovič. Po Koviču posežem, kadar si zaželim kvalitetne poezije – doma
imam pesniški zbirki Labrador, Pesmi štirih in pa vse njegove skoraj ponarodele otroške
knjigice – od Pikija Jakoba do Zmaja Direndaja. Kovačeva pa bi morda koristila tudi našim
kolegom farmacevtom, saj so Zelišča male čarovnice pravzaprav farmacevtski priročnik. Vse
velike znanstvene stvari so zelo preproste. In če še niste prebrali Pet kužkov išče pravega,
je skrajni čas, da to storite. Brez te knjige sploh ne morete odrasti!

Kaj priporočate v branje ali ogled?
Med knjigami, ki sem jih prebrala v zadnjem času in vam jih toplo priporočam, so:
·
·
·
·

Bernhard Schlink: Bralec
Wladyslaw Szpilman: Pianist
Nicholas Evans: Šepetati konjem (če si še niste ogledali filma, preberite in
spoznajte, da je knjiga mnogo boljša, kot film! Tudi zaključek je drugačen.)
Kahlil Gibran: Prerok

Da je knjiga res boljša kot film, dokazuje tudi Da Vincijeva šifra. Priporočam le za
branje.
Če pa vas pot zanese do gledališča, pa vam toplo priporočam, da si ogledate
Jeklene magnolije v MGL-ju!
Za tiste, ki imate radi muzeje, priporočam obisk Pivovarskega muzeja vsak prvi
torek v mesecu (možna pokušina).
Učiteljica Dimnik, najlepša hvala za pogovor.
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KULTURA NA SLOVENSKEM
Kultura v širšem pomenu besede:
Narodna oblačila
Deli gorenjske narodne noše so: obleka, srajca, spodnje krilo, hlače, pasovi,
predpasnik (firtah), ruta, dokolenke, dežnik, cekar, nakit, nagelj, robček, črni čevlji
Narodne jedi
Slovenske narodne jedi so: potica, žganci, prekmurska gibanica, sirovi štruklji,
pršut, zaseka, prekajeno meso, pečenice s kislim zeljem ali repo …
Narodni običaji
- kurentovanje
- jurjevanje
- oglarstvo
- gregorjevo
- martinovo
Kultura v ožjem pomenu besede:
Opera
Opero so zgradili leta 1892 kot Deželno gledališče.
Ena najlepših stavb v Ljubljani.
Izjemen gradbeni dosežek.
V njej se odvijajo opere in tudi baleti.
Gledališče
Mestno gledališče ljubljansko (MGL) je leta 1949 ustanovilo Mesto Ljubljana kot
drugo dramsko gledališče Ljubljane.
Delovati je začelo na skromnem, majhnem odru s skupino zagretih igralcev in
študentov Akademije za gledališče.
Sedaj je preraslo v enega največjih gledališč.
Kino
Televizija
Televizija je eno najmnožičnejših mest, kjer si lahko ogledamo razne kulturne stvari.
Sedaj je dostopna že skoraj vsem.
Na njej se večkrat prikazujejo tudi stvari, ki niso povezane s kulturo.

O NARODNI NOŠI
Izrazi, kot so noša, obleka, oblačila, oblačilni videz, pomenijo eno in isto. Izraz noša
pogosteje vežemo na večinsko, kmečko prebivalstvo predindustrijske dobe (kmečka
noša, ljudska noša, redkeje tudi narodna noša, kadar razumemo besedo narod
v pomenu ljudstvo, množica), za druge družabne in zgodovinske danosti pa raje
uporabljamo druge izraze (npr. plemiški, meščanski, delavski oblačilni videz; delovna,
pražnja, poročna obleka ali oblačila...). Terminološko zagato pa lahko ustvari uporaba
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izraza (slovenska) narodna noša, ki je v resnici priložnostna preobleka za izražanje
narodne in nacionalne identitete. Da bi omenjeni kostum razmejili od narodnih (v
pomenu ljudskih) noš, mu v stroki dodajajo predpono tako imenovana narodna noša
pa tudi nacionalni kostum(i).
TIPI NOŠ
Na današnjem slovenskem ozemlju ločimo konec 18. in prvo polovico 19. stoletja
glede na osnovni kroj tri glavne tipe ljudskih noš: alpskega, panonskega in
primorskega.
Osnovne tipe ljudskih noš so dopolnjevale nekatere območne posebnosti in vmesne
oblike, še bolj pa seveda različice, ki so jih narekovale starostne, stanovske,
premoženjske in poklicne pripadnosti.

ALPSKI TIP
Razširjen je bil na Gorenjskem, delu Koroške, na Notranjskem, Dolenjskem, na
Slovenskem Štajerskem, na Primorskem. Enakemu tipu lahko sledimo tudi v
Beneško Slovenijo in Rezijo v Italiji. Oblikovno je bila noša alpskega tipa najbljižja
srednjeevropskim kmečkim nošam. Zaradi lege, gospodarske ravni in prometnih
povezav je bil to najbolj razvit tip, ki so ga najhitreje zajeli meščanski vplivi in modne
spremembe.
Moška noša alpskega tipa je krojno precej enotna. Sestavljajo jo podkolenske hlače
iz sukna, barvanega platna ali irha, platnena srajca z globokim prsnim razporkom in
telovnik kot obvezen kos delovne in pražnje oprave. Ženska noša ima precej notranjih
različic, vidnih predvsem v krojih srajc, v dolžini in gubanju kril in v obliki pokrival.
Osnovno sestavo pomeni bela platnena srajca, večinoma do gležnjev segajoče krilo z
brezrokavnim životcem in predpasnik.
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PRIMORSKI ALI MEDITERANSKI TIP
Prisoten je bil v Slovenski Istri, Brkinih in nekaterih vaseh v okolici Trsta. Posebnosti
so vidne predvsem v ženski noši, ki jo označuje netajlirano srajčno oblačilo. Takšen
kroj tunike z rokavi ima precej srednjeveških potez in je vezan na vse Sredozemlje.
Prek te srajce so nadele ženske še po dvoje dolgih brezrokavnih oblačil (kamižotov),
prerezanih spredaj po vsej dolžini. Moška noša mediteranskega tipa je po kroju blizu
alpski, le da so dokolenske hlače precej širše krojene. Istrani in Kraševci so pozimi
oblačili tudi bele suknene dolge in priležno krojene hlače s temnimi našitimi okrasnimi
vrvicami.
PANONSKI TIP
Ljudske noše so nosili v Beli krajini, na jugovzgodnem Dolenjskem, na vzhodnem
Štajerskem in v Prekmurju. Tako v moški kot tudi ženski noši se od drugih dveh
oblačilnih tipov bistveno razlikuje. Zaradi barve platna imenujemo ta tip »bela noša«.
V materialu in kroju je najbližja oblačilom sosednjih narodov, zlasti Madžarov in
Zagorskih Hrvatov, a tudi Čehov, Slovakov in južnih Poljakov. Panonsk tip nima veliko
notranjih različic.
Moška noša je sestavljena iz dolge platnene srajce, telovnika in dolgih širokih
platnenih hlač, pozimi tudi dolgih priležnih hlač iz belega sukna. Ženska noša je
dvodelno krojena: platneni rokavci so krojeni daljše kot v alpskem oblačilnem tipu in
so jih zatikale za pas nagubanega platnenega krila.
POENOTENJE NOŠ
Sredi 19. stoletja so se regionalne različice ljudskih noš zaradi velikih družbenih
in gospodarskih sprememb, tehnološkega razvoja in dobrih prometnih povezav
postopoma izgubile in se umaknile drugačni, pod vplivom mest poenotili oblačilni
modi, ki se je nato spreminjala približno na enak način kot v celotnem evropskem
prostoru.
V okviru narodnoprebudniškega gibanja zadnjih nekaj desetletij 19. stoletja, v
katerem se je slovensko ozavestilo v narod, se je oblikovala tudi t. i. narodna
noša kot simbolni izraz gibanja in narodne zavesti. Oblikovne zglede je poiskala v
ljudskih nošah prve polovice 19. stoletja, ker je bilo kmečko prebivalstvo v nasprotju
s plemiči in meščani v celoti slovensko. A v začetni fazi svojega razvoja se je t. i.
slovenska narodna noša zgledovala le po najbogatejši gorenjski različici alpskega
tipa, ki je bila najbližja nošam srednjeevropskih dežel. Pri tem je prišlo do bogatenja
uporabljenih materialov, barv in bleščečih dodatkov ter do bolj ali manj samodejnega
uniformiranja.
Takšne kostume so nosili ob narodnoprebudniških manifestacijah, slavjih ob
sprejemih pomembnih ljudi in pomembnih dogodkih, procesijah ipd. V 20. stoletju
so se alpski gorenjski različici t. i. narodne noše pridružile tudi druge. V priložnostni
rabi (kot preobleke zborov, folklornih skupin, za gledališke predstave, proslave,
nekatere praznike ipd.) in postopoma tudi v splošni zavesti ljudi so dobile pomen t.
i. narodnih noš tudi belokranjske, primorske, koroške in druge noše. Vsaka od njih
se je zgledovala po regionalnih različicah ljudskih noš iz prve polovice 19. stoletja, a
obenem doživljala isti proces oblikovnih in pomenskih stilizacij.
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UPORABA NOŠ
Kot spremljevalke folkloriziranih poustvarjalnih in turističnih prireditev še danes
sooblikujejo zavest lokalne pripadnosti, na državnih in meddržavnih prireditvah pa
igrajo simbolno vlogo narodne in nacionalne pripadnosti. Posebno močan pomen so
imele in imajo še danes za Slovence, ki živijo na slovenskem etničnem ozemlju zunaj
matične države ter med slovenskimi izseljenci v diaspori.
Poleg omenjenih simbolnih načinov rabe t. i. narodnih noš se posamezni elementi
ljudskih noš bolj ali manj uspešno vključujejo v svobodno modno oblikovanje, pri tem
pa so materiali, kroji, barve in vzorci povsem podrejeni sodobni uporabi. Podobne
procese je mogoče opaziti tudi v vseh drugih državah, kjer je domači ali tuji etno stil
ena od vzporednic modne ponudbe; na ravni vsakdanje rabe pa je izbira tovrstnega
stila bolj stvar osebnega okusa kot izraza pripadnosti.
VIR: Gea, oktober 2006, letnik XVI.

Objavljamo najbolj ustrezen zapis, kaj je narodna noša, ki smo ga dobili med
anketnimi odgovori:
Izraz narodna noša označuje kmečko praznično obleko, kakršno je proti koncu 19.
stoletja začel nositi del narodno zavednega slovenskega meščanskega prebivalstva
ob slovesnih priložnostih.
Praznična in vsakdanja noša sta se razlikovali v materialih, barvah in dodatkih. V kraju
pa le toliko, kolikor so bila oblačila podrejena modnim smernicam. V tistem času so
ta oblačila pomenila edino učinkovito sredstvo za zunanje poudarjanje položaja, ki ga
je posameznik imel ali želel imeti v družbi.
Gorenjska različica praznične noše se je uveljavila kot tako imenovana narodna
noša.
Klementina Ajster, 1. Fb
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LITERARNI NATEČAJ SŠFKZ 2006
Vemo, da je na šoli precej skritih pesniških in pisateljskih talentov, ki smo jih skušali
odkriti in predstaviti s pomočjo literarnega natečaja, ki je trajal do 20. novembra
2006.
Odziv je bil dober – tudi ob spodbudi učiteljev slovenščine …
Presenetilo nas je število pesmic, ki so kar pridno prihajale na uredništvo. Tudi
prozna besedila niso zaostajala …
Poglejmo statistično: 24 pesmi je napisalo 11 avtorjev, 10 zgodbic pa je napisalo
prav toliko (10) avtorjev.
Ocenjevanje in izbira najboljših prispevkov je opravila komisija uredništva v sestavi:
Nika Marcijan, 2. Fa, Živa Urgl, 2. Fa, Klemen Glinšek, 3. Za, Žiga Tekavec, 3. Za.
Delo ni bilo lahko, saj so si bili predvsem prozni prispevki precej enakovredni in
vsak po svoje dober. Pri poeziji smo ugotovili, da se mnenja bolj razhajajo, saj je
bila tematsko zelo raznolika. Na koncu smo izbrali štiri nagrajence za poezijo in štiri
nagrajence za prozo. Lahko bi rekli, da si vseh osem zasluži prvo oz. drugo mesto …
Res pa je, da si dva prispevka delita 3. mesto tako v poeziji kot v prozi.
Nagrajenci za poezijo:
1.
2.
3.
3.

mesto:
mesto:
mesto:
mesto:

OCENE, Taja Zore, 2. Fa
LEPA VIDA 21. STOLETJA, 2. Fa
POLNA LUNA, Žiga Tekavec, 3. Za
ON …, Mojca Nerat, 4. Fb

Nagrajenci za prozo:
1. mesto: UNIČENA ŠOLSKA LASTNINA,
Tina Malavašič, 4. L
2. mesto: SKRIVNOST, Kristina Goropečnik,
4. L
3. mesto: MIR V SEBI, NEMIR, Neja
Zupančič, 1. Za
3. mesto: KAKŠNEGA SPOLA JE
PRIJATELJSTVO, Mojca Nerat, 4. Fb

ČESTITAMO!!!

Vsi nagrajenci boste osebno povabljeni na družabno srečanje z uredništvom, o
čemer boste še obveščeni.
Skratka, tudi ostalim sodelujočim izrekamo iskrene čestitke in vas tudi prihodnje
leto vabimo k sodelovanju, v upanju, da boste spet kaj lepega napisali.
Uredništvo in
mentorica Petra Reisman, prof.
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NAŠI NAGRAJENCI …
Nagrajenci literarnega natečaja SŠFKZ: 1. MESTO za poezijo

OCENE
Petka je super ocena,
kadar jo dobiš, od veselja kar znoriš.
Štirica te tudi razveseli,
a ker je druga po vrsti, malo slabše volje si.
Trojka na tretjem mestu stoji,
če jo kdaj dobil boš, preveč srečen res ne boš.
Dvojka te razžalosti,
če jo dobiš, ti že solza po licu spolzi.
Enka je cvek, enka je »drek«,
kdor jo dobi, joka cele dni.
Take pač so te ocene,
ene pridne, druge lene,
v redovalnici tičijo
in učiteljem pamet solijo.
Rajši pazi se ocen
in še nasvet: BODI PRIDEN, NE PA LEN!
Taja Zore, 2. Fa

UTEMELJITEV UREDNIŠTVA:
Pesem Ocene je bila enoglasno izbrana za najboljšo in s tem dobila 1. mesto
na literarnem natečaju. Njena vsebina je zelo zanimiva in pa primerna za naša
srednješolska leta, saj so nam ocene zelo blizu. Pomembne so za nas in našo
prihodnost. Najbolj me je prepričala sama preprostost te pesmi.
(Pripravili: Živa Urgl, 2. Fa
in Petra Reisman, prof.)
20

Nagrajenci literarnega natečaja SŠFKZ: 2. MESTO za poezijo
LEPA VIDA 21. STOLETJA
Je Vida hotela,
je ona želela,
oditi v svet,
je hotela uspet.
Ni ona edina,
tudi neka deklina,
noče biti fina,
jo je zanimala divjina.
Hoče videti načine
življenja divjine,
spoznati kulturo
in tujo naturo.
Iti v svet gorovja
občutiti moč morja,
mogočne planine
ter lepe ravnine.
Prehoditi Saharo,
občutiti pravo soparo,
nato skočiti v ocean,
ki še nikomur ni znan.
Spoznati skrivnost piramid,
prehoditi kitajski zid,
se vzpeti na Himalajo,
ki razgled do morja mi dajo.
Jahati divje konje,
sama šla bi ponje,
pod milim nebom spati,
zaradi pustolovščin zgodaj vstati.
Se čuditi naravi,
opazovati živali,
ljubke koale pri igri,
nato zbežati pred lačnimi tigri.
Uresniči zdaj sanje,
saj živimo le zanje,
živimo za trenutek,
ko verjamemo vanje.
Tjaša Matjašec, 2. Fa
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UTEMELJITEV UREDNIŠTVA:
Tako kot v Prešernovi Lepi Vidi je tudi v tokratni različici avtorice Tjaše Matjašec
izpostavljeno hrepenenje, ki Lepo Vido 21. stoletja žene v neznano, da bi odkrivala
nove kraje.
Prav tako ničesar ne izvemo o Vidini družini (očetu, sinu), a slutimo lahko, da je
morda ravno želja, da bi odkrivala neznane kraje, rešitev za lajšanje razočaranja.
Pesem je igriva in lahkotna, tako da se nam zazdi kot ironija znane verzije Lepe
Vide, ki je šla za svojimi sanjami, a bila potem razočarana; Lepa Vida 21. stoletja pa
verjame v sanje, dovolj je, da jih imaš – takrat zares živiš.
(Pripravila: Žiga Tekavec, 3. Za
in Petra Reisman, prof.)

Nagrajenci literarnega natečaja SŠFKZ: 3. MESTO za poezijo

POLNA LUNA
Gledam v polno luno,
ki sije na moje telo,
sonce je daleč stran
in vedno bolj je laži vdan.
Ptice nad mano letijo,
svoje duše ne spremenijo.
Svobodno razprejo svoja krila
in poletijo visoko prek gora’.
Ko pogledam svoje življenje,
se zdi kot neskončen ocean,
v meni tli hrepenenje
za bolj vesel in srečen dan!
Brezskrbno sprehajam se po cesti
in si zamišljam, kako imam svet v pesti,
oblivajo me različni pogledi.
Sprašujem se prav radovedno: na kakšno pot luna sveti?
Zaupam v svoje srce,
ne podvomim vase:
ljudem pogledam v oči,
naj moje srce še kaj doživi!
Žiga Tekavec, 3. Za
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UTEMELJITEV UREDNIŠTVA:
Pesem je po zunanji zgradbi zelo preprosta, a se njena sporočilnost z vsako kitico
stopnjuje: gre za izpoved hrepenenja, da bi bilo življenje bolj veselo in srečno, čeprav
ne vemo, kakšen bo naš jutrišnji dan; skratka, avtor je razpoloženjsko zapisal misli,
ki se nam lahko porajajo ob polni luni.
Prav predzadnja kitica predstavlja vrh, saj radovedno vprašanje ostaja brez odgovora,
tako kot v življenju dejansko je.
Zadnja kitica je optimistično naravnana, ki vliva samozaupanje, pogum in ponos.
(Pripravila: Klemen Glinšek, 3. Za
in Petra Reisman, prof.)

Nagrajenci literarnega natečaja SŠFKZ: 3. MESTO za poezijo
ON…
… ni bilo razloga …
… bilo je brez vzroka …
… bil je čist …kristalno čist …
… bilo je čustvo …
… samo …
… z njim …
… ob njem …
… v tisti poziciji …
… kjer je varnost …
… kjer je on …
… njegov dih …
… njegov vonj …
… sonce v očeh …
… dotik …
… plamen, ki ga je zanetil on …
… virus, ki ga je zasadil vame …
… bil je on …
… tam …
… z mano …
… večno? …
… brez pomena …
… rada ga imam …
Mojca Nerat, 4. Fb
UTEMELJITEV UREDNIŠTVA:
Pesem je neposredna, izpovedna, iz katere veje ljubezenski dih hrepenenja, ki se
stopnjuje do zadnjega verza. Intenziteta in preprostost ljubezenske izpovedi je
prepričljiva. In vedno aktualna.
(Pripravili: Nika Marcijan, 2. Fa in Petra Reisman, prof.)
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Nagrajenci literarnega natečaja SŠFKZ: 1. MESTO za prozo
UNIČENA ŠOLSKA LASTNINA
Zbudilo me je glasno piskanje budilke. Prižgala sem luč, ki jo imam ob postelji in počasi sem
odprla zaspane oči in pogledala na uro. Sprva je bilo vse megleno, potem pa, ko so se moje
oči navadile na svetlobo, sem videla, da je ura 6.00. Čakal me je nov šolski dan in ni ga
bilo za zamuditi. Ko sem se oblekla, umila in pripravila malico, sem pograbila torbo, ki sem
jo pripravila že prejšnji večer in odšla na avtobusno postajo z bratom in sosedom. Vožnja
z avtobusom je trajala 45 minut. Ko sem prišla na postajo in prepešačila do šole, me je
spreletel občutek, da to ne bo navaden dan, da se bo danes zgodilo nekaj nepričakovanega,
nekaj slabega. Moj občutek se je potrdil, ko sem stopila v 2. nadstropje, kjer smo imeli
garderobne omarice in kjer smo se zjutraj zbirali. Takoj ko sem prihajala, sem videla, da mi
sošolec poizkuša nekaj povedati, vendar ga nisem slišala, ker sem v ušesih imela slušalke
in poslušala “techno”. Snela sem slušalke in ugasnila MP3, da bi videla, kaj mi skuša sošolec
povedati, saj je izgledalo zelo nujno. Novica, ki mi jo je povedal, me je pretresla. Rekel mi
je, da moram do hišnika, da bom dobila cunjo in čistila. Meni ni bilo nič jasno in sošolec mi je
rekel, da naj bi napisala nekaj na steno v 2. nadstropju. Pogledala sem in na steni je pisalo:

“Foksa je svina,
foksa je žvau,
žvau pa je treba
s kolom po glau”.

Na katero “fokso” naj bi se to nanašalo, nisem vedela in tega na steno nisem napisala. Ne
vem, kdo bi lahko pomislil na kaj takega. V šoli sem bila vedno zgledna učenka. Odličnjakinja,
vedno sem se učila, pomagala drugim pri učenju in na koncu sem bila obtožena uničevanja
šolske lastnine. Najbolj pa je bolelo, da naj bi me nekdo videl, ko naj bi pisala po steni. Kako
je lahko nekdo videl mene pisati po steni, če tega nisem napisala? Odgovor je preprost, priča
laže. Kdo je ta priča in zakaj laže?
Ker tega nisem napisala na steno, nisem šla k hišniku po čistila. Zakaj bi čistila za drugimi?
Prvo uro smo imeli kemijo. Pred razredom smo se posedli na klopi in čakali na profesorico.
Seveda sem povedala vsem sošolkam, kaj se mi je zgodilo. Kar naenkrat se je prikazal
David, sošolec, ki mi je zjutraj povedal “veselo novico” in rekel Niki, sošolki, ki je bila ena
izmed mojih najboljših prijateljic, da mu je Nika rekla, da sem jaz napisala na steno. Ker je
bila Nika moja dobra prijateljica, nisem mogla verjeti, da bi mi lahko to naredila. Občutek je
bil nenavaden. Kako sem se zamerila sošolki in kaj sem ji naredila, da je rekla kaj takega?
Zaradi teh besed sem se nekako počasi odtujila od Nike in poiskala drugo družbo. Nika je
opazila, da se zaradi tega nekako nočem pogovarjati z njo in prišla je do mene. Rekla je, da
tega Davidu ni nikdar rekla in da ne ve, zakaj se David laže. Sprva nisem verjela. Kako lahko
verjameš osebi, ki ti zarije nož v hrbet? A spor sva morali razrešiti. Nika je rekla, da si je
to David izmislil in da tega ni rekla. Ali naj verjamem Niki, bivši najboljši sošolki ali Davidu?
Med poukom kemije sem bila v nekakšnem šoku in v skrbeh, kako se bo to vse skupaj rešilo.
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Razmišljala sem in na koncu sem se odločila, da bom verjela Niki. Mislim, da ni taka oseba,
da bi mi kaj takega naredila. Edini glavni osumljenec je David. Bil je razredni razgrajač,
cvekar, bil je neprijazen in vedno je hotel odtujiti mene in Niko. Ali je lahko to vzrok njegove
laži? Hotel je, da se neham družiti z Niko in to mu je za kratek čas uspelo.
Mislila sem, da je mojih težav konec. To sem mislila vse do ure slovenščine. Bili smo v učilnici
v kleti. Med predavanjem je profesorica prekinila s predavanjem in rekla, da moram do
ravnateljice. Ravnateljica ima pisarno v 1. nadstropju in vso pot sem premišljevala, kaj je
lahko narobe. Profesorica slovenščine in obenem moja razredničarka je bila na moji strani in
ni verjela, da sem jaz popisala steno. Na poti do 1. nadstropja so me spreletavali občutki. Ali
bom izključena iz šole? Ali mi bo ravnateljica verjela? Ali bom dobila ukor? Ali …
Prišla sem do vrat tajništva, potrkala in neki glas mi je rekel, naj vstopim. Vstopila sem in
povedala, da sem prišla k ravnateljici. Tajnica mi je rekla, da naj počakam nekaj časa, ker
ima ravnateljica telefon. Ko je ravnateljica končala s pogovorom, me je poklicala v pisarno.
Bila je zelo lepa pisarna in na steni je bilo veliko lepih slik. Nikoli nisem mislila, da jo bom
videla na tak način. Ravnateljica mi je rekla, da se lahko usedem. Usedla sem se in začela
mi je trzati noga. To se mi ni še nikoli zgodilo. Ravnateljica je odprla nekakšen zvezek in me
vprašala, če vem, zakaj sem tukaj. Rekla sem, da mi je sošolec rekel, da naj bi nekaj napisala
na steno. Ravnateljica me je pogledala in rekla, kaj si jaz mislim o tem. Rekla sem, da tega
nisem naredila. Potem je začela ravnateljica govoriti o neki priči, ki me je videla, da sem
pisala po steni. Ne vem, kaj mi je bilo, vendar sem začela govoriti o Davidu in Niki. Rekla
sem, da naj bi Nika rekla Davidu, da sem to napisala na steno. Vendar, ko sem vprašala Niko,
je ta rekla, da tega ni rekla. Ko je ravnateljica slišala ime David, ji je bilo vse jasno. Saj je
bil David znan kot dijak, ki je imel redne obiske pri svetovalni delavki in ravnateljici. Imel je
kar nekaj ukorov.
Da pa bi bila moja zgodba potrjena, je želela ravnateljica še slišati zgodbo Nike in Davida. Jaz
sem jih morala iskat v klet. Prišla sem v klet in potrkala na vrata. Rekla sem, da morata Nika
in David k ravnateljici. Sošolka Ana je rekla, da je videla nekaj dijakov 4. letnika, ko so pisali
na steno. Vsi sošolci, ki so bili na moji strani so ji rekli, naj gre in pove zgodbo.
Skupaj smo se odpravili k ravnateljici. Nika je povedala svojo zgodbo in Ana svojo. Bila sem
rešena težav in ravnateljica se je opravičila za nesporazum.
Moja zgodba se je končala. Ni se pa končala zgodba uničene lastnine. Po šoli so krožile
govorice, da naj bi to napisal neki dijak četrtega letnika, ker mu je neka profesorica dala
“popravca” in je moral zato na maturo v drugem roku. S tem si je sicer uničil cele počitnice,
meni pa je povzročil cel kup nevšečnosti. Ampak če se to ne bi zgodilo, ne bi nikoli videla,
kakšna je pisarna gospe ravnateljice.

Tina Malavašič, 4. L
UTEMELJITEV UREDNIŠTVA:
Zgodba pripoveduje o zelo »šolskem« dogodku. Vsakemu se lahko v času šolanja
zgodijo kakšne neprijetne stvari, tudi to, da si kriv za nekaj, česar nisi naredil.
Avtorica Tina Malavašič je tak dogodek zapisala kot literarno poročilo, v katerem
opiše potek dogodkov in pa tudi svoje notranje doživljanje. Iz zapisa lahko
razberemo, da se bo tega dogajanja spominjala z mešanimi občutki. Sicer pa je
besedilo zapisano zelo premišljeno, tekoče in je tako zanimivo, da te kar potegne
vase.
(Pripravila: Žiga Tekavec, 3. Za
in Petra Reisman, prof.)
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SKRIVNOST
Draga Neža!
Sedim v svoji sobi in ti pišem to besedilo. Tebi sem vedno zaupala in tvoji odgovori
na moja neskončna vprašanja so bili vedno zadovoljivi. Vedno sem se spraševala,
zakaj je moje življenje tako bedno. Saj nisem ravno tako mislila, ampak so stvari, ki
me vržejo iz tira. Naprimer: v šoli nam učitelji nalagajo toliko dela, da se ne vidimo
ven in domače naloge nam poberejo še tisti kanček prostega časa, ki smo ga želeli
preživeti v sproščujočem vzdušju, to pa je v našem primeru daleč od šole in v mojem
... tudi daleč od doma! Zakaj se moja starša vedno samo prepirata? Mami očetu
očita, da preveč pije, a to ji nisem zamerila, saj je njen oče umrl v prometni nesreči
zaradi pijanosti! Ta tema vedno povzroči naval očitkov z ene in druge strani, pri tem
pa vpitje ne doseže želenih učinkov. Mami se ponavadi v solzah odpravi v likalnico,
oče pa pije naprej. Vsak dan znova ista drama.
Rada imam svoja starša in se močno bojim, da bo njun zakon propadel. S tem bo tudi
izginila čudovita družina, ki je bila nekoč zgled ostalim.
»Eva! Pridi sem!« se sliši iz kuhinje mamin glas.
Eva je počasi vstala s svojega stolčka in se odpravila proti kuhinji. Iz nje se slišijo
njej znane besedne poplave očeta in mame. Ko odpre vrata, se mami k njej obrne z
rdečimi očmi.
»Odnesi ven smeti,« je rekla, »že včeraj sem jih sama odnesla, pa so se spet
nabrale.« Pri tem je pogledala moža. »Ko bi vsaj oče manj pil ...«
S tem je spet pogrela prejšnji prepir in še ko je Eva zaprla vrata za sabo in se podala
v temo in mraz, je lahko slišala, kako njuni glasovi kar tekmujejo v jakosti.
Čez nekaj minut je spet sedela na stolčku za mizo in pisala:
Zunaj sneži. Snežinke so tako tihe in mehke ... popolno nasprotje temu, kar slišim iz
sosednje sobe! Vedno si želim, da bi bili njuni togotni pogovori le grda nočna mora in
da se bom zjutraj zbudila srečna, ker sta v resnici najbolj ljubeči par. A še nikoli se
nisem zbudila. In njuno vreščanje je vse prej kot ljubeče.
Vsi mi govorijo, da včasih moja domišljija pretirava v določenih stvareh, zato ti tudi
pišem Neža! Velikokrat kadar sem sama, si želim, da bi bila nekaj posebnega, da bi
zmogla vsa bremena, ki mi jih nevede nalagajo moji bližnji. Saj veš, da Žan in Luka
nista kaj v pomoč pri hiši, zato pa mi dosti pomaga Anja. Pravzaprav me je prav ona
včlanila tudi v nek nenavadni krožek ... mečevanje! Tja gre zdaj vsa moja žepnina
in starši tega zaradi prezaposlenosti niti ne opazijo. Tega ti še nisem povedala nikoli,
ampak ker imam jutri svoje prvo tekmovanje, se mi je zdelo, da ti moram povedati!
Včasih, ko smo bili še mlajši, smo se z bratoma in sestro velikokrat igrali z lesenimi
meči in se podili okrog hiše. Naša hiša stoji v vasi in z ene strani jo obkrožajo neskončna
polja. Ta so se do sedaj spremenila v morje mrzle in mokre beline. Kako sovražim
zimo, vedno me tako zebe! Čeprav zavita v bundo, se vselej tresem na mrazu. Tišina.
Nobenega glasu, le jeklen zvok televizije. Starša gotovo sedita v dnevni sobi, vsak
na svoji strani kavča ter gledata v ekran. Mašilo njunih prepirov. Iz sosednje sobe se
slišijo pridušeni glasovi bratov. Pregovarjata se, kdo je zdaj na vrsti za igranje igric
na njunem računalniku. Tipično in starša se sprašujeta, od kod imata slabe ocene v
šoli. V moji sobi je še Anja. Z njo si delim sobo. Zdaj bere knjigo za domače branje,
a drugače je prav ona tista, ki me zna spraviti v dobro voljo.
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»Spet sta se skregala,« se sliši za njenim hrbtom.
»Ja. Kot vsak dan,« ji zdolgočaseno odgovori Eva in preneha pisati.
Anja sedi na svoji postelji s knjigo v naročju in jo gleda.
»Me boš naučila nekaj novih trikov z mečem?« jo navihano vpraša.
Eva se nasmehne. Anja vedno ve, kako jo spraviti v dobro voljo. Rada opazuje njene
vadbe z mečem in ji tudi pomaga pri šolskih opravilih, kadar je v precejšnji stiski s
časom zaradi tega. Ona je najboljša sestra! Kot ji vedno pripoveduje, bi rada veliko
potovala. Njena najljubša smer potovanja pa je vsekakor obrnjena proti Franciji.
Njena polovica sobe je povsem prelepljena z njenimi lepimi kotički in značilnostmi.
Ko bosta skupaj dovolj prihranili, si bosta privoščili potovanje tja!
Anja vstane s postelje in se odpravi v kuhinjo. Vrne se s toplim čajem. »Mami je
gotovo šla že spat, oče pa je spet zaspal kar pred televizijo!« Anja se usede na
posteljo in Evi ponudi čaj. Začne zanimiv pogovor o njenih dogodkih v šoli in Eva jo
vedno zbrano posluša. Pravi ji, da je res dobra poslušalka. Ko konča s pripovedjo,
odloži prazno skodelico, prav tako pa tudi Eva in se obrne k njej.
»Je že čas za tvojo predstavo?«
Veselo jo gleda in se namesti
na posteljo. Eva pogleda na
uro. Kazala je skoraj enajst.
»Še nekaj minut. Prepričati
se morava, če sta Žan in Luka
tudi že v postelji,« ji je šepnila
v odgovor.
Anja se je odločila, da bo šla
pod pretvezo v kopalnico in
preverila, če že vsi spijo. Ko
se vrne, ji z nasmeškom na
obrazu prikima.
»Odlično,« se nasmehne Eva,
»ravno pravi čas!«
Sredi sobice pod preprogo
dvigne razrahljano desko.
Anja se zopet namesti na
posteljo in jo z zanimanjem
opazuje.
V
tem
malem
kotičku skrivata zaklade. Med
njimi tudi set za mečevanje,
skupaj z varovalnim ščitniki
in obredno obleko. Sablje so
vseh vrst. Ven vzame svojo
najljubšo. Na konici ima
varovalo v obliki bunkice, da
ne zbode nasprotnika ali pa
sebe pri vadbi. Naredila je
nekaj naučenih zamahov.
»Vedno bolje ti gre!« jo s
kimanjem obvesti Anja.
Evi se je kar samo smejalo.
Ob tem res pozabi na vse tegobe. Pri vadbi se popolnoma sprosti.
Ura je bila že skoraj ena zjutraj, ko so bile sablje že na varnem pod desko za
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preprogo.
»Jutri ti bo šlo odlično!« jo sestra pohvali z jasnim obrazom.
Eva se ji le kislo nasmehne.
»Resno! Le živčna ne smeš biti. Poleg tega pa pridem navijat zate!«
Eva jo objame. »Res te imam rada Anja!«
Zjutraj se je počutila, kot bi se ji od živčnosti obračal želodec. Pri zajtrku je komaj
spravila nekaj vase in s tem sprožila mamino negodovanje. In skoraj bi pozabila
šolsko torbo, če ji jo ne bi prinesla iz sobe Anja.
Šola je samevala. Spet je prišla prva. Sedla je na klopco pred razredom in premišljevala
o današnji tekmi. Kmalu sošolci pričnejo kapljati v šolo. V razredu vsi vedo, s čim se
ukvarja, saj je bilo tudi nemogoče skriti.
Razredničarka jo vendar uči športno vzgojo in je celo njena mentorica in trenerka ter
nemalokrat ji uide, da ima nov trening.
Sošolka Suzana jo spomni, da so popoldne govorilne ure za starše. Čeljust se ji
je kar povesila. Kako je lahko pozabila na to? Starši so dobili pisno povabilo, zato
bodo gotovo prišli! In kako naj se iz tega izmaže? Starši vendar ne vedo, da hodi na
krožek!
Celo uro se je ubadala z izgovori, ko jo je poklicala profesorica k tabli.
Krasno! Zdaj bo pa še vprašana!
Nekako ji uspe dobiti slabo dve, a profesorica ni bila preveč vesela te ocene. Med
njenim pridiganjem se je znova potopila v razmišljanje o izgovorih. Do konca dneva
so bili vsi premalo zadovoljivi. Ko je hitela k svoji omarici, jo je dohitela Katja,
prijateljica iz krožka.
»Profesorica sporoča, da se dobimo ob petih v telovadnici!«
Po Evi so pričeli gomazeti mravljinci. »Pa ne pozabi povabiti tudi staršev,« in se je
obrnila ter šla. Zdaj šele jo je »zvilo«. Torej profesorica nikakor ne želi pozabiti tudi
povabiti starše.
Na poti domov jo je vedno bolj grabila panika. Skoraj bi jo povozil avto. Ko končno
prispe domov, sta starša doma. Mama ji sporoči, da bo šla skupaj z njima na
govorilne ure. Naj bi si močno želela spoznati njeno razredničarko. Nekako se ji uspe
nasmehniti in se izgovoriti s tem, da ima veliko domače naloge. Tudi slučajno si ne
želi videti presenečenega obraza mame, ko bo izvedela za tekmovanje, še manj pa
razočaranega obraza razredničarke, ko bo izvedela, da ni povedala staršem za svoj
hobi.
Ko steče v sobo, najprej izvleče set za mečevanje izpod preproge. Ko najmanj
pričakuje, se odprejo vrata sobe. Evi zastane dih. Hvala bogu je bila Anja. Na hitro ji
pove, kaj se je zgodilo. Ko konča, jo Anja negotovo opazuje.
»To pa ni dobro,« ji nič kaj vzpodbudno reče, »si si že izmislila izgovor?«
»Ne,« ji živčno odgovori, »mami si zelo želi spoznati razredničarko in tega ne morem
preprečiti! Drugače pa se mi zdita danes oba precej dobre volje. Celo zelo dobro
se razumeta, saj gresta oba SKUPAJ na govorilne ure.« Ob tem jo zgrabi panika.
»To pomeni, da bosta OBA izvedela za mečevanje! Joj! Kaj če sploh ne bi šla na
tekmovanje ...«
Anja jo prime za ramena: »Zdaj ne moreš nehati! Preveč si dobra.«
»No prav ...« vzdihne Eva.
Po nekaj minutah tihe vadbe sliši, kako avto odpelje z dvorišča. Groza! Zdaj gre
zares!
Anja jo vzpodbudno pogleda ter ji zaželi veliko sreče.
»Glede staršev se bova ubadali kasneje!«
Čez eno uro že stoji v garderobi v popolni opremi. Kmalu zatem prispe profesorica, v njenem
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pogledu ne more razbrati nikakršnega presenečenja. Na rahlo si oddahne. A ko je ravno
želela iti za ostalimi v telovadnico, jo profesorica pokliče nazaj. Srce ji prične divje razbijati.
»Želim ti veliko sreče danes,« ji reče. »To je tvoje prvo tekmovanje. Zmagovalec, kot že veš,
pa dobi manjšo vsoto denarja!«
Zahvali se ji za vzpodbudne besede in ko vstopi v telovadnico, ji še zadnjič pokima. Zdaj se
je šele zavedala, kako je živčna. Vsi iz šole, ki jih pozna, so prišli. Živčno jim pomaha. Med
prisotnimi išče Anjo. To bi ji vsaj vlilo poguma. Ko jo končno opazi, se ji skoraj zamegli pred
očmi. Zraven Anje sedita oba brata in njena starša. Anja, brata in starši ji veselo mahajo,
starši z nekakšno mešanico presenečenja in veselja. Na rami čuti roko. Profesorica jo
privede do njene ekipe. Začelo se je dvobojevanje. Evi je uspelo premagati tri nasprotnice,
medtem ko jo je v finalu gladko premagala nasprotnica. Ko se je dvobojevanje končalo,
se je pričelo tekmovanje v eleganci ter obvladovanju sablje. Tukaj pa je gladko pometla z
vsemi nasprotniki. Iz občinstva so se slišali veseli vzkliki njenih domačih in ostalih navijačev.
Profesorica ji je skupaj z drugimi prihitela nasproti in ji čestitala. Občutek je bil božanski ...
In tako mi je predstavnik kluba predal nagrado ter medaljo. Oči so se mi prav res svetlikale
od solzic sreče. Uspelo mi je!!! Po tekmovanju nas je profesorica povabila na vročo čokolado,
ki se ji nisem mogla upreti. Ko sem se z vso opremo odpravila proti domu, me je ponovno
zgrabil strah. Vsa moja družina je bila na tekmovanju. Spraševala sem se, če bodo starši
jezni, kljub temu da sem zmagala? Ko sem vstopila skozi vrata, sem videla, da so mi tudi
oni pripravili zabavico! Oče in mama sta bila zadovoljna z mano, čeprav jima nisem povedala
za krožek. Brata sta mi čestitala, Anja pa se je celo zabavo prijetno smehljala. Ko sva se
odpravljali spat, mi je povedala, kaj se je pravzaprav ta čas dogajalo doma. Starša sta prišla
z govorilnih ur domov zelo zadovoljna in povedala sta ji, da gredo vsi skupaj navijat zame,
za moj krožek pa naj bi vedela že dalj časa, saj sta dobila domov pismo, da morata podpisati
soglasje za tekmovanje! Vse se je lepo izteklo... Razen za moja brata. Ko sta se starša
oglasila pri njuni razredničarki, sta dobila prepoved igranja na računalnik, pa še nikamor ne
bosta smela, dokler ne popravita ocen! Ahh ... Vsaj tiho bo v sosednji sobi.

Tvoja Eva
P.S: Kmalu lahko pričakuješ razglednico iz Pariza!
Kristina Goropečnik, 4. L

UTEMELJITEV UREDNIŠTVA:
Zanimiva zgodba o najstnici, ki ima probleme s starši. Boli jo njuna prepirljivost, boji se
jima povedati o svojem hobiju, ki je njena največja skrivnost. O tem lahko govori in zaupa
le prijateljici in sestri. Starši nikoli ne opazijo, kaj vse dosega. Verjetno se to dandanes kar
velikokrat dogaja v družinah pri nas in pa tudi po svetu. A na koncu se vse dobro izteče.
Posebna pohvala velja avtorici za zaokroženo zgodbo o najstniški tematiki in iskrivem,
tekočem slogu pripovedovanja.

(Pripravili: Živa Urgl, 2. Fa
in Petra Reisman, prof.)
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MIR V SEBI, NEMIR
... Tih deževen dan ...turoben, kot vsak. Zdi se nam, da je to nekaj najbolj
dolgočasnega, vendar bi se z malo radosti sprevrgel v pravo razburljivo doživetje, ki
prinese veliko presenečenj.
Ljudje ne znamo opazovati, ne zavedamo se, da je vsak gib narave dokaz, da je
nekaj enkratnega. Vsaka kapljica, ki pade, pa naj bo to na dežnik, tla, streho, šipo
ali razbeljeno čelo, unikat.
Da, unikat, nekaj edinstvenega in neponovljivega. Ravno taki smo ljudje. Vsak
posameznik.
Tega se premalo zavedamo in se ne cenimo dovolj. Vsak stremi le po nekih ciljih in
dosežkih, pa tudi, če s tem odrine ali škoduje drugim.
Dan za dnem počnemo isto: hitimo, kakor oblaki na nebu.
Kje so tisti časi, ko smo posedali po slaščičarnah, kavarnicah in picerijah? Ko smo
imeli čas drug za drugega? Taki časi izginjajo in to je najbolj žalostno.
Ja, ljudje smo egoisti in mislimo le nase in na svoje težave.
Ko se sprehodiš po Ljubljani, srečaš mnogo ljudi. Vsakdo za svojim gubastim,
pegastim, nasmejanim ali upadlim obrazom skriva svojo zgodbo, težavo. Vendar vsi
samo hitimo in se ne oziramo na druge, zanimajo nas le lastni interesi.
Ko sem hodila po ulicah mestnega jedra in se približevala Tromostovju, sem vso pot
premišljevala samo to, kako uboga sem in kakšna grozna krivica se mi godi. Korak
naprej pa sem srečala znanko. Kar tam, sredi Ljubljane in mestnega vrveža, na
mostu, mi je povedala, kaj jo muči. Sama pri sebi sem pomislila, da je moja krivica
le težava, a kaj težava, problem, še to ne, problemček, vsakodnevna stvar, ki ni nič
posebnega.
Stopam naprej, zagledam razigrane otroke in njihov smeh, ki vsakomur nekje tam
notri prebudi spomine na brezskrbno otroštvo, pa zaljubljenca, gospo, ki se sprehaja,
trgovce.
Ko sem vstopila na cvetlično tržnico, me je omamil vonj rezanega cvetja. Za hip sem
pozabila na svet okoli sebe. Predramilo me je govorjenje in prepiri mimoidočih. Le o
čem razmišljajo ti ljudje? Kaj jih skrbi? Da bodo zamudili kosilo, pozabili kupiti solato,
odpovedati pošiljko ali rezervirati mize za dva v italijanskem lokalčku. Vsakdo ima
svoje težave. A naša je v tem, da imamo vse in ne vemo, kaj bi še naredili, da bi
nam bilo lepše.
Ali ni dovolj, da ko se vrneš domov, veš, da ne boš sam, da te nekdo čaka, da te ima
nekdo rad. Da morda celemu svetu res predstavljaš eno osebo, vendar eni osebi cel
svet?
Ah ja, življenje je lepo, so težavni in preprosti trenutki, ki se spreminjajo v vsakdan,
le uživati ga moramo in ga deliti z drugimi.
So dnevi, so leta in pomladi, ko se imamo preprosto radi.
So trenutki, ko je treba na novo začeti in so trenutki, ko je treba nekoga preprosto
objeti.

Neja Zupančič, 1. Za
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UTEMELJITEV UREDNIŠTVA:
Besedilo govori o tem, kako smo ljudje prevečkrat zagledani v lastne težave in
probleme, ki velikokrat niso tako nerešljivi. Ko pa se srečamo z nekom, ki ima
zares težave, se naše razblinijo kot milni mehurček.
Avtorica je v svojem razmišljanju zelo neposredna, besedilo je napisano zelo
realno in te pripravi do tega, da razmišljaš o svojih dejanjih, človek se ob
besedilu zares zamisli.
Besedilo je tako, da človeka »dvigne«, opogumi, v pomoč nam je lahko znana
misel, da lahko »eni osebi pomenimo cel svet« - prav to lahko daje smisel
našemu vsakdanjemu življenju.
(Pripravila: Klemen Glinšek, 3. Za
in Petra Reisman, prof.)
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KAKŠNEGA SPOLA JE PRIJATELJSTVO?
Hote, nehote, z zavestjo, ob njeni odsotnosti, z željo ali brez, dotakne se nas. Vedno.
Le tisti pristen, prvinski vonj je drugačen. Nekakšna ekstaza, v trenutkih, ko drhtiš po
njej in iščeš žarke, ki bi te olajšali, odrešili, ustvarili nasmeh duši. Sredi te zmedene
poti, ki verjetno sploh nima ne začetka in ne konca, pride nekdo, mogoče množica, ki
zruši zmedene temelje in jih naredi drugačno neponovljive.
Po vseh zakonih sociologije ljudje potrebujemo nekoga, s katerim govorimo, se
družimo ter z njim delimo vse dobrote in grozote naše notranjosti in sveta. Strokovno
se ti ljudje imenujejo prijatelji. Spekter njihove lepote začnemo občudovati že v
otroštvu, naš razvoj pa jim v vsakem obdobju daje novo razsežnost, globinskost
čustev in občutek esencialnosti. Moje prepričanje je, da je prijatelj, ob katerem
začutiš notranje solze radostno nežnega občutja, samo eden. In ko ga spoznaš, to
začutiš tako močno, da veš, da ni bila pomota, napaka, temveč da je vizija življenja
dobila nov smisel.
Iskren prijatelj je bitje, ki ti pomaga ob iskanju identitete, in ob katerem si ponosen
na to, da si točno takšen, kot si. Vse dobre lastnosti in pomanjkljivosti te v njegovih
očeh delajo edinstveno neponovljivega človeka, ki si zasluži vse iskre sreče, ki jih
premore vesolje. Napake in težave, ki jih rojeva življenje, se z njim zdijo smiselne,
z določenim vzrokom in pomenom, rešitve pa dosegljive in učinkovite. Prijatelj je
nekdo, ki ti je pripravljen s prstom pokazati pravo pot, te neprestano spremljati
na njej in poiskati neskončne vire tvoje notranje volje in energije, ki si jih prisiljen
celo življenje stresati okrog sebe. Ko se tvoje nebo zatemni, ugasnejo vse zvezde in
se ti zdi, da sonce ni nikoli obstajalo, duša pa je ujeta v lastnem kolapsu, te nežno
objame, vzame v naročje in kot nebogljenega otroka popelje na drugo stran mavrice,
kjer je pogled na dogajanje tako drugačen in osupljiv. Pred njim te ni nikoli sram
lastnih dejanj, ki se zdijo lastnemu dojemanju nesprejemljiva, besed, za katere si
upal, da jih tvoja usta ne bodo nikoli izgovorila, misli, ki se tebi in ostalim zdijo tako
neumne in brez pomena, on pa v njih najde neverjeten smisel in iskrivost. Poleg
vsega je tudi zvest spremljevalec vseh trenutkov sreče in osebnega zadovoljstva. Z
njim se vsa lepota in slast, ki ju ponuja življenje, zdi dvojna, retorična vprašanja o
smislu eksistence pa zgolj preteklost. Kakšna je pravzaprav moč nekoga, ki prenaša
in sprejme vse napake in pravilnosti dejstva, da si človek z normalnimi in čudnimi
napakami, človek z vsakdanjimi in egocentričnimi potrebami, človek, ki vidi v svetu
nesmisel z okusom strahu, človek, ki se opaja včasih s smehom in zadovoljstvom,
naslednji trenutek pa z neverjetno grozo in neutolažljivim jokom? Kakšna je moč
človeka, ob katerem verjameš, da ima tvoja duša večjo vrednost, kot si si jo kdaj
predstavljal, tvoje bivanje pa tako neponovljiv vtis, da ga še nobena znanost ni mogla
raziskati in utemeljiti?
Mozaičnost življenja dela naše bivanje zanimivo in razgibano. Podlago, barvo, velikost,
obliko, spol slike si vsak sestavlja sam, po najbolj prefinjenem okusu in takratnem
razpoloženju. Vsakemu delcu pripisuje in določa vrednost, ki zadrhti ob spominu ali
doživljanju ter splošne določitve pravil življenja. In tako sem po mnogih letih končno
določila spol prijateljstvu v mojem skromno velikem mozaiku – toplo nežen, posejan
z najdragocenejšimi, svetlečimi kristali …
Mojca Nerat, 4. Fb
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UTEMELJITEV UREDNIŠTVA:
Prispevek o tem, kakšnega spola je prijateljstvo, je bolj razmišljanje o njegovem
pomenu in vrednosti in je zelo drugačno od tistega, kar bi sicer pričakovali. Avtorica
se osredotoči na svoje notranje doživljanje prijateljstva, ki ji pomeni veliko, lahko bi
skoraj rekli, da je prijateljstvo zanjo moč, lepota in življenjski pogum. Je tista močna
vez, ob kateri vsak lahko odkrije svoj smisel in vrednost.
(Pripravili Nika Marcijan, 2. Fa
in Petra Reisman, prof)

NAŠI BODOČI PISATELJI…
DEDKI IN BABICE SO NAS VAROVALI,
ZDAJ MI VARUJEMO NJIH
Kot otrok očetove družine nisem poznala. Zato sem imela samo eno babico in enega
dedka. Babici je bilo ime Hatidža, dedku pa Husein. Otroci smo ju klicali dedi in babi.
Leta 1992 sta se iz Bosne preselila v Slovenijo. Živela sta pri moji teti in jaz z njima.
Pri njih mi ni bilo nikoli dolgčas, saj je v isti hiši živelo še osem otrok. In jaz sem
bila najmlajša. Vse sta nas vzgajala dedek in babica, ker so naši starši ponavadi
delali cele dneve. Babi nam je kuhala in prala, dedek pa je hodil z nami na sprehode,
nam izdeloval igrače in nam pripovedoval, kako je bilo življenje včasih težko. Moje
življenje je bilo kot pravljica, dokler me mama ni vpisala v vrtec. Zjutraj sem morala
zgodaj vstajati in nisem se mogla cele dneve igrati z bratranci in sestričnami. V vrtcu
sem imela velik problem, saj nisem znala dobro govoriti slovensko, vendar sem se s
časom naučila. Dedek me je vozil v vrtec in mi vsako jutro kupil toplo žemljo. Tega
ne bom nikoli pozabila.
Ko sem bila stara sedem let, sta se dedek in babica preselila nazaj v Bosno, jaz pa sem
se morala preseliti k mami. Noči, ko sta odšla, se spominjam, kot da bi bilo včeraj.
Vse sta imela v škatlah in za vse nas sta pripravila darila. Jaz sem dobila sešitega
medvedka, ki ga imam še danes. Čez pol leta sva se z mamo odločili, da jih obiščeva.
Ko sva prispeli v Bosno in ko me je babica videla, je začela jokati. Mislim, da od sreče
in mislim, da je bila v tistem trenutku zelo presenečena. Največje presenečenje pa
sem dobila od njiju lansko leto, ko mi je dedek poslal kartico za bajram.
Dedku in babici izražam ljubezen na več načinov. Vem pa, da največ lahko narediš,
če jima poveš, kako rad ju imaš in da ti veliko pomenita. Želela bi spremeniti nekaj
stvari. Na primer, da bi bila babica še živa, vendar to ni več mogoče ali pa da bi se
dedek zdaj preselil nazaj v Slovenijo, vendar noče, ker pravi, da hoče umreti na svoji
zemlji. Veliko je želja, vendar so preprosto neuresničljive.
Vendar vem, da me bosta imela moja babica in dedek rada, ne glede na to, kje
sta, in da bom tudi jaz imela rada njiju.
Anita Muhič, 1. Fb
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MOJ ATA ANDREJ
Predstavil vam bom mojega ata Andreja, ki je moj stari ata. Rodil se je 8. novembra
1941 v Radovljici. Je tretji od petih otrok. Njegovi mami je bilo ime Katarina, očetu
pa Anton. V šolo je hodil v Radovljici, kjer živi še danes.
Ko je bil star kakih 9 let, ga je najstarejši brat nahecal, da če želi biti utrjen, mora
bos in v kopalkah teči po snegu. Spet drugič sta se s prijateljem peljala s kolesom in
ju je skoraj povozil kamion, onadva pa sta ta strah obrnila v šalo in sta rekla, da bi
ga skoraj povozila.
Nekoč so z bratom in sestrami v gozdu našli bombo iz druge svetovne vojne. Nesli so
jo domov, da bi jo pokazali. Ko jih je videl neki starejši gospod, jih je oštel in rekel,
naj jo takoj nesejo nazaj tja, kjer so jo našli. Na poti nazaj pa so se pogovarjali, kako
bi jo razneslo, če bi jo vrgli v prepad. Končno pa so se odločili, da bo najbolje, če jo
odnesejo v bližnjo vojašnico. Tam so jim za nagrado dali polento in mleko.
V mladosti je zelo rad hodil v gore. Enkrat so se »zaplezali«, nato pa jih je zajelo
močno neurje, tako da bi skoraj zmrznili v severni steni Triglava.
Po končani osnovni šoli se je izučil za tapetnika. Po koncu šolanja se je kmalu zaposlil
v radovljiškem Tapetništvu. S sodelavci so velikokrat odpotovali na Hrvaško montirat
svoje izdelke. Velikokrat so kaj pozabili ali pa so napačno izdelali, zato so vedno iskali
koga iz Radovljice, ki se odpravlja v njihovo bližino, da bi jim dostavili nov oziroma
pozabljen izdelek.

Kmalu zatem se je poročil s Štefanijo Čebular in v zakonu so se jima rodili trije otroci:
Aleksander, Andreja in Tjaša. Pri sedeminštiridesetih letih je dobil vnukinjo Tino, čez
dobro leto pa še prvega vnuka – mene.
Po 30-ih letih dela v Tapetništvu se je predčasno upokojil. Sedaj pa ima doma
delavnico, kjer izdeluje oblazinjeno pohištvo za jahte in čolne. Pri tem mu s sestro
Tino velikokrat pomagava.
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Nekoč ga je klical neki gospod, če bi mu lahko naredil opremo za njegovo jadrnico.
Ata kot ata pa mu je odgovoril, da trenutno ne bo šlo, ker je ravno tistega dne
postal množični morilec. Gospod je hitro odložil slušalko in po nekaj minutah še
enkrat poklical ter zaskrbljeno vprašal, kaj naj bi to pomenilo. Ata pa mu je v smehu
povedal, da je ravnokar obglavil dvajset piščancev.
Poleti kosi travo za ovce, obdeluje njivo in vrt. Za košenje trave ima poseben
traktorček, s katerim tudi razvaža seno do svojih prijateljev, ki imajo tudi ovce. S
svojim sosedom sta se enkrat odpravila po seno. Ustavil ju je policaj in jima rekel,
naj se ne vozita po Radovljici s traktorjem, saj ni registriran. To pa je ata obrnil na
šalo in vprašal, če sta bila morda prehitra. Celo poletje tudi nabira razno sadje ter ga
namaka, da pozimi lahko kuha žganje. Letos sem mu pri žganjekuhi pomagal celo
jaz.
Enajstega marca leta 2002 pa mu je pogorel hlev s petimi ovcami. Ata jih je hotel
reševati iz gorečega hleva, vendar so policisti in gasilci to na srečo preprečili, saj bi
lahko dobil hude opekline. Od takrat naprej nima več ovc.
Še vedno je v dobri kondiciji in redno hodi v planine. Lansko leto se je s sestro in
njenim možem odpravil na Bogatinsko sedlo in planino Prevel, jeseni pa je bil tudi na
Triglavu. Med zimskimi počitnicami pa sta šla z mamo Štefko z nami na smučanje na
Veliko Planino. Čeprav je star že 64 let, mu je šlo smučanje kar dobro.
To je le nekaj dogodivščin iz njegovega življenja. Ne motite se, če mislite, da bi se
lahko prenekatera zgodba končala tragično, a se na srečo ni.
Na počitnicah pri njem je vedno lepo. Mnogokrat je tudi nevarno, toda vseeno zelo
rad hodim k njemu na počitnice.
Luka Kolenko, 3. Zb

IŠČE TE SREČA
To sem že nekje slišala, se mi zdi. Pa se s tem nisem v celoti strinjala. Če pa je to
vseeno res, sem pa mnenja, da te najde na pol poti. Sreča je dobrina, je pa tudi želja
vseh ljudi. No, skoraj vseh. Nekateri sami sebi škodujejo. Teh ljudi sicer ne razumem.
Želim si pa, da jih tudi nikoli ne bom. Nekateri pa mislijo, da jih sreča ne bo nikoli
srečala ali pa, da jih je že obšla. Vsakega sreča sreča, samo nekateri niso zadovoljni s
tem, kar imajo. Biti zadovoljen s tem, kar imaš, pa je največja sreča. In vedno potem
dobiš še kakšno stvar in si jo potem še bolj vesel. Moj napotek za življenje in moto,
ki se ga držim, je:
Lažje živiš, če iščeš srečo in z mislijo, da tudi ona išče tebe!
O tem smo prebrali že tudi nekaj pesmi. Prva, ki se jo sedajle spomnim, je Pavčkova
pesem o dečku in soncu. Ko sem jo prebirala doma, se me sploh ni dotaknila. Zasidrala
se je nekje v moji podzavesti. Nekateri ljudje pa so jo opazili takoj. Bila sem na neki
prireditvi v kapeli loškega gradu in za predgovor je nastopil Tone Pavček. Zanimivo je
bilo slišati pesem iz ust človeka, ki jo je ustvaril. Prav to pesem sem opazila tudi na
različnih plakatih in v sošolkinem zvezku.
Iz podzavesti je prišla na dan (bolje bi se reklo na noč) nekega večera, ko sem res
vedela, da sem srečna. In prav ta pesem je kriva, da sem si postavila moto, ki sem
ga prej napisala. In kadar je kakšen siv dan, mi moj moto prinese sonce vanj.
Sara Zavec, 2. Fa
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MOJ MIR
Mir je zame zelo pomemben občutek. Veliko mi pomeni, da sem mirna tako jaz, kot
tudi ljudje okoli mene, kajti zdi se mi, da je nemir nalezljiv kot kakšna bolezen, kadar
vidim koga, ki razburjeno gleda okoli sebe, lomi prste ali trese z nogami, sploh ne
morem odvrniti pogleda stran in se kmalu tako začnem obnašati še sama, tudi če
sploh nimam razloga za to.
Kadar sem mirna, se pogosto smehljam, diham počasi, nimam skrbi in vse se mi
zdi lepo. Ni pa potrebno veliko, le bližajoča se kontrolna naloga, spraševanje ali
pa kakšen simpatičen fant, da se spremenim v bombo. Počutim se, kot da me bo
razneslo. Roke se mi tresejo, srce imam v grlu, v trebuhu me zvija in mislim, da se
bodo vse težave zgrnile name.
Potem pa zagledam prijateljico, ki se ji vidi, da se počuti popolnoma enako, ko jo
skušam potolažiti, odleže tudi meni. Ne zdi se mi več vse tako hudo in spet se lahko
smejim. Velikokrat mi pomaga tudi dobra glasba ali pa le spodbuden nasmešek in
vem, da se bo vse izteklo tako, kot se mora. Četudi meni izid ne bo zelo všeč.
Ko se smejim ali pa nasmehnem bližnjemu, upam, da se bo počutil bolje, ko po
napornem dnevu starše pričakam s širokim nasmehom na obrazu, postaneta bolj
vesela in ko sestri pred kontrolno nalogo razložim snov, mi je hvaležna. Občutek
imam, da tudi moje ribice bolj umirjeno plavajo kot pa takrat, ko jezna pridem v
sobo. Torej kadar sem mirna, se dobro razumem s prijatelji, sorodniki, sošolci, z
vsemi pravzaprav.
Zdi se mi, da je mir zelo povezan z ljubeznijo, sprejemanjem in spoštovanjem, kajti
če te neka oseba ne sprejema, nima rada, ali ne spoštuje, se lahko začneš spraševati,
zakaj je tako. Zapiraš se vase in druge odganjaš stran od sebe. Življenje postane
zapleten trikotnik, iz katerega skorajda ni izhoda.
Poznala sem osebo, ki se ji je prav to zgodilo. Prepustila se je pijači in končala s cirozo
jeter. In vse to le zato, ker je imela slab dan.
Opisala sem svoj odnos do notranjega miru, kako se počutim in obnašam, kadar sem
mirna in kako, kadar sem nemirna. Vsem želim umirjenosti in miru.
Katja Frelih, 1. L
NEKAJ VELIKEGA
Naša zgodba pripoveduje o revnem človeku, brez družine; trajala je namreč vojna.
Njegovo bivališče, vas ... vse je bilo uničeno, opustošeno; vsi najbližji so umrli,
vladala je lakota. Njegovo življenje je bilo prežeto s strahom, izgubo, neuspehi in
neznanjem. Lahko bi rekli, da je bilo uničeno ... ampak, verjemite ali ne, ta človek
je bil srečen. Imel je namreč prijatelja, majhen cvet, ki mu je dajal upanje, podporo,
skrb zanj pa moč do veselja. Cvet ga je tolažil, mu nudil pomoč in lahko mu je zaupal
prav vse ... in nikomur ni povedal. Ta cvet je bil njegov najboljši prijatelj, čeprav je
bil le preprost cvet.
Sovraštvo, strah, neznanje, uničenje, vojna, izguba, smrt, padec, neuspeh, neznano,
siromaštvo, revščina ... Je še kaj hujšega?
Seveda, nekaj tako velikega, kot je izguba prijatelja ... kar predstavljaj si svet ...
ko nikogar ne poznaš, nihče te ne razume, nihče te ne podpira, nihče te ne tolaži,
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nikomur ne moreš vsega povedati, nikogar ni, ki bi ti pomagal, nikogar, ki ti daje
upanje ... prav nikogar ...
Zato ceni svoje prijatelje, ne glede na to, kaj so in kdo so, kakšna je njihova zunanjost
in kaj si drugi mislijo o njih ...
Postavi se zanje, saj so tvoji PRIJATELJI!
Kristina Ipavec, 2. Fb

UGRIZNI SE V JEZIK IN 3X PREMISLI, KAJ REČEŠ
Gospa Pepca in njen sinček vstopita v trgovino ter Pepca jezno pogleda svojega sina:
»A se nič ne pozdravi, ko vstopiš?« Prestrašen Franček pogleda mamo ter vljudno
pozdravi: »Dober dan!« Pepca ne reče nič, se obrne in gre nakupovat.
To zgodbico nam je povedala učiteljica v osnovni šoli čisto mimogrede, a se mi je
usedla v spomin, kot sodnik, ki me vedno »lopne po glavi«, če začnem razmišljati o
ljudeh z osornostjo, kar počnejo enako kot jaz.
Simbolika Pepce je mama, ki sama ni pozdravila prodajalke, se ne zna vljudno
obnašati, vendar jezno opozarja sina na bonton. »HALO!?« Ja … trenutno se nam
zdi zgodbica samo poučna – vendar je v svetu resna in kar realna stvar. Če je še
kdo, ki posluša ljudi s pametjo in srcem, se razločno vidi in sliši ljudi, kako velikokrat
prelomijo svoje besede in delajo v nasprotju s svojimi načeli oziroma trditvami. Sem
bila, sem in na žalost verjetno tudi bom priča krutemu – ostro omejenemu svetu,
polnem predsodkov, svetu, ki govori o vljudnosti, o bontonu, o prijaznosti itd., vendar
samo govori!
Nisem popolna v tem, kar govorim, delam napake, mislim pa, da šteje to, da se
trudim povedati, narediti vsako stvar najboljše.
Moja »Pepca« ni bila taka. Glede obnašanja sem imela najboljši zgled! Prijaznost
brez hinavščine, iskrenost v vsaki izgovorjeni besedi in dobro delo brez zahtevanega
vračila. Skušam ohranjati delo mamine vzgoje vendar … vse postaja tako brezupno
in nesmiselno. Ne me narobe razumeti! Upam, da taka kot sem, da bom tudi ostala!
Vendar so moje besede v pogledu drugih prazne, brez pomena …
Veste … tako kot ni vse zlato, kar se sveti, nekateri nismo taki, da gledamo samo
nase in govorimo tja v en dan brez repa in glave.
Pravim, da ni nujno, da so starejši ljudje modrejši …
Kako spoštovati ljudi, ki lomijo svoje besede na zloge in jih obračajo, kot da je drugim
vseeno, kje je kateri postavljen?
Ana Sluga, 3. Kb
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MOJ NOTRANJI MIR

Moj notranji mir je ustaljen le takrat, ko sem srečna in obdana z ljubeznijo. Ko sem
mirna, se vedno počutim dobro. Moja zunanja podoba je vesela in razigrana. To se
zgodi večkrat oziroma predvsem takrat, ko so moja družina, prijatelji in znanci dobre
volje in se z njimi odlično razumem. Veliko k mojemu notranjemu miru in nemiru
pripomore moje astrološko znamenje. Po znamenju sem lev oz. levinja in imam
rada čiste, iskrene odnose. Predvsem pa nikoli ne zavrnem kogarkoli, ki me prosi za
pomoč, saj potem ne bi bila več mirna, ker mu ne bi pomagala.
Ko sem nemirna, pa je moje razpoloženje slabo. Na vse, ki jih srečam, sem jezna in
to brez razloga. Moj notranji duševni mir je uničen in potem tudi ponoči ne spim. To
se zgodi takrat, ko se prepiram z očetom, sestro, bratoma ali prijatelji. Osebe, ki jim
zaupam in so to zaupanje izdale, me vržejo iz tira. Nisem razpoložena za pogovor in
le s težavo komu povem o svojih problemih.
Notranji mir je zelo pomemben. Če pa si nemiren, to pomeni živčnost in s tem lahko
v slabo voljo spravimo še koga drugega. Dosegam ga predvsem s tem, ko se veliko
pogovarjam. Probleme je najbolje rešiti na štiri oči ter s pogovorom.
Velikokrat s svojim notranjim nemirom razjezim svojo sestro. In ravno zato se včasih
prepirava. Z vsem tem je povezan naš notranji mir.
Poznam človeka, ki ga je zapustilo dekle in je izgubil voljo do življenja. Počasi in šele
po nekaj letih je spet našel svoj notranji duševni mir in zopet začel »živeti«.
V osnovni šoli sem imela sošolko, ki je bila drugačna. Drugačna od nas vseh. Njene
obleke so bile nenavadne in nekaj posebnega. Prav tako njena frizura. Poslušala je
drugačno glasbo. Marsikdo jo je zaničeval. In to le zato, ker je bila drugačna. Nekoč
mi je zaupala, da jo vsaka nesramna opazka zaboli v dno duše. Njeni starši so bili
podobni njej tako po oblačenju kot po obnašanju. Prav zato ni bila in ni mogla biti
ona nič drugačna. Na zunaj je bila trdna, toda njeno srce je bilo mehko. Ko spoznaš
osebo v dno duše in slišiš oz. zveš, kaj vse je ta oseba doživela, začutiš, da ni nič
manj vredna kot vsi ostali. Mogoče celo več, saj imaš več izkušenj s slabimi stvarmi
in se iz tega veliko naučiš.
Njen notranji mir se je počasi ustalil in sprejela je vse, s čimer so jo »obmetavali«.
Sčasoma smo se vsi navadili nanjo kot na del razreda.
Pri tem primeru spoznamo, da je ljubezen do sočloveka močno potrebna. Prav tako pa
tudi sprejemanje in spoštovanje. Oba primera sta resnična in iz vsakdanjega življenja.
Ljudje preveč gledamo na zunanjost in s tem marsikomu povzročimo notranji nemir.
Meni največ pomeni duševni in notranji mir vseh, ki me obdajajo.

Nina Žužek, 1. L
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HAIKUJI
Ura tiktaka,
nič ne govori, prav nemo
le šteje nam čas.
Ko na kavču ležim
in tiho zaspim, sanjam
o tebi, draga.
Ljubezen je strast,
nihče je ne premaga,
le ta nema smrt.
Zima je lepa,
bel je sneg, kot žamet se
v rokah stopi.

Nik Prebil, 1. Zb

Toča, močna in trda drevo zamaje se,
strela trešči vanj.
Alja Černe, 1. Zb
Vrv, zapuščena,
povlečeta jo otroka,
vrv se prebudi.
Cesta velika,
po njej potuje berač,
prosi za denar.
O, berač, kako
si trmast ti, tebi
do življenja ni.
Nina Pečirer, 1. Zb
Zlata struna mi
šepeče ljubezni stih
in odpira oči.
Bleda luna in
rumene zvezde vedo
skrivnosti noči.
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Črna tabla in
bela kreda, ki prek nje
uči vseveda.
Pogled moči in
topel dotik ljubezni
mi pomenita vse.
Monika Bogataj, 1. Zb

… in pesmi
JESEN
Modro morje,
se ziblje in čolne premetava,
temačno nebo je,
galebe splašilo,
pestrost z neba razpodilo.
Veter mi na okno šepeta,
plazi se okrog vogalov,
ima veliko vokalov,
nikoli ne veš, kateri je,
nikoli ne veš, če pravi je.
Narava postaja mrka,
sonce ne sije,
listopada nebo prekrila je tančica,
siva kakor smrt,
hladna, kot je zdolgočasenih ljudi obraz.
Ta občutek pa mi ni tuj,
mi je podoben, kot je slika v ogledalu,
kot je glas vetra na vogalu,
je del življenja, ki se ga navadiš,
občutek do njega pa nikoli ne pozabiš.
Je čas, v katerem človek se spočije,
čas, v katerem hladen zrak
vročino razbije, lepo nežno te
ovije in v kratek spanec,
kratek kot pomlad prebije.
Boris Praprotnik, 4. L
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KRVAVEČE SRCE
Srce, ki krvavi, trpi.
Globoko v prepad skrita bolečina,
ki je poletni dež ne izpere
ter na novo stkana rana,
ki vedno znova zaboli.
Globoko zadana brazgotina,
ki z leti ne zbledi
in še vedno žgoča opeklina,
ki z leti le še bolj skeli.
Samanta Rejc, 1. Kb
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KDO?
Na vrata trkajo moji prsti, nihče ne odpre …
potrkam na naslednja vrata in čakam v tem dušečem trenutku …
Čakam, žalost me je prijela za roko, vendar nočem z njo …
tišina povsod vrešči in od samega hrupa nihče ne sliši mojega govorjenja …
Usedem se na žgoče mrzla tla in čakam …
takrat nekdo potrka na moje žalostno sreče hrepeneče srce …
zdrznem se … naj odprem?
Mojca Nerat, 4. Fb

LUČ PREKRIVA ZLO
Vonj po jutru odpira nebo,
žarki sonca božajo zemljo,
tvoje stopinje ližejo mi strup,
prvi žarek spira mi obup.
Čas ustavlja se v neskončnosti,
barve soli megljijo mi oči,
in tvoja misel um prehiti,
in slika v srce mi vrača kri,
nisem sama in koža jutra pokriva,
mi telo in zvoki mojih skritih,
senc me odpeljejo v nebo.
Spet mrtve sanje spirajo mi strup,
izpran,
ga režejo tvoje očizaman …
Zdaj nemo kričim, ko dvom mi ovija srce
in strup mi razžira kosti.
Iz telesa nevidno odteka mi kri,
zapira oči ... polaga v dlani njim,
ki ne vidijo – čutijo svetlobo luči ...
Sandra Slapnik Semprimožnik, 3. Za
43

LJUBEZEN
Ko spoznaš ljubezen,
nisi več v mislih trezen.
Misliš samo še na to ljubezen
in ugotoviš, da imaš bolezen.
Lepo je, ko si zaljubljen,
še lepše je, ko spoznaš, da si ljubljen.
Včasih napake storimo
in čisto znorimo,
saj samo še za to ljubezen živimo.
Ljubezen je lahko lepa,
a včasih tudi slepa,
v mislih pa vedno prelepa,
prelepa, da bi se končala kar tako zlepa.
Ko ljubezen izgubimo,
si jo večkrat nazaj želimo,
ampak v življenju vsega nazaj ne dobimo.
Takrat samote si želimo
in spomine obudimo.
Eva Lučič, 1. Kb

ZADNJE BESEDE
Odpuščam ti, da si me z vsakim
dnem bolj razžalostil, da si pil
in se pred svetom skril. Odpuščam
ti, da si mi sestro ubil in mi življenje
v ledeno kocko spremenil.
Odpuščam ti, da si svoje življenje
zatemnil in svojo svetlo stran s
svojo bolečino prekril.
Samanta Rejc, 1. Kb

LEČA PREBLISKA
Nepričakovano je zasijal žarek …
svetel, v oči bodeč, skeleč …
nepričakovano me je ugriznil v dušo …
in takrat padec boleč …
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Ležala sem v temni ulici misli …
čakala, da strup ugriza popusti …
nekaj v meni se je raztapljalo …
bila je ona, ki mi dala lečo je v oko …
Po dolgem spancu trpljenja …
me je vase vsesala želja življenja …
leče s sončnim žarkom prebliska so gospodovale očem …
blaženost, daj mi piti ta napoj strupen …
Mojca Nerat, 4. Fb

VESOLJE
Vesolje nima meja in nikjer se ne konča.
Mnogo čudovitih stvari ima,
kot biseri se lesketa.
Sestavljajo ga galaksije,
v galaksijah so planeti,
okrog lune zveste,
mimo švigajo kometi.
Po njem se rimska cesta vije,
meteorji uganjajo norčije,
črna luknja vase srka vse
in najbolj nevarna med vsemi je.
Zvezde so kot lučke drobne,
majhne, svetle in čarobne,
nešteto jih v vesolju je,
v ozvezdja so povezane.
Kadar pa je oblačno nebo,
upamo, da kmalu jasno bo.
Spet gledali bomo zvezdnato morje,
naše brezmejno, prelepo vesolje.
Taja Zore, 2. Fa
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BREZMEJNOST HREPENENJA
Kako se lesketa ljubezen ponoči in kako podnevi?
Obide me hladen vonj vesti, da te več ni.
Potujem skozi karavane spominov,
ki drvijo mimo mene kakor kamelje stopinje
v vročem, puščavskem pesku!
Razum ve, a srce se sprašuje, zakaj?
Zakaj globoka kakor brezno bolečina?
Zakaj solze, na novo pretočene?
Zakaj zopet nezapolnjena praznina?
Kako zelo boli, ko čas tako nemirno in
nezaustavljivo hiti!
Kako se v temo, nesmisel zavito zdi!
Bojim se biti sveča, ki v spomin več ne gori,
morje, ki več od soli ne valovi,
strast, ki nikoli več ne vzplamti
ter veter, ki več prijetno ne hladi.
V srcu neznosen hlad, sredi noči.
Samanta Rejc, 1. Kb

VEČNOST

(Mouistorosa)
Vrtinec, sunki,
listje povsod, povsod,
tako močno, da človeku
domišljijo razburi,
naša čustva vzburi,
da pišemo, da rišemo,
da pojemo, spomine v medij vklešemo.
Razne besede, razne oblike,
v naravi so majhne,
v srcu velike,
za oko relativne,
od pike do črte, oblike.
Gledaš naravo,
gledaš, vidiš, zapišeš,
narišeš, upesniš,
čustva v medij vklešeš,
za čase prihraniš,
ko davno v času,
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še vedno v istem glasu,
slišiš tisto, kar napisal si,
vidiš, kar narisal si,
napišeš nekaj, kar slišal še nisi,
da izdelek dobi identiteto,
ki je ne ponaredi nobeno dleto.
Boris Praprotnik, 4. L

MLADOSTNA LETA
Spominjam se mladostnih let,
ko sva se spoznala.
Puščala sva nekakšno sled,
ki naju je združevala.
Kadarkoli sva srečala se,
poljubil in objel si me.
Med nama je ljubezen vzplamtela,
ker midva zelo sva se rada imela.
A zdaj je mladost minila,
vse je drugače, leta so zbežala,
ti odšel si stran,
jaz pa sama sem ostala.
A ljubim te še vedno,
pomeniš mi vse,
želim si le to, da vrneš se.
Pogrešam te.
Taja Zore, 2. Fa

LUNA
Luna se je na zemljo spustila
in nebo le za kratek čas zapustila.
Prišla je kot sejalka smrti in odšla
kot resnica vseh zemljanov, ki poti
iz teme ne poznajo.
A ne bom luna ti sodila, ker si izvor
življenja zapustila, ker si se bolečini
prepustila in sonce s svojo bolečino
zakrila.
Samanta Rejc, 1. Kb
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RESNICA
Rada bi videla resnico,
pa mi jo strastno skrivajo,
rada bi videla svet drugače,
pa mi nekdo čudno podobo v oči meče.
Rada bi videla nevidnost strahov,
pa mi jih patološko skrivajo,
rada bi začutila sladkost občutkov,
pa mi jih grenijo.
Mojca Nerat, 4. Fb

TEBI
Le nate mislim nocoj,
le ti si v mislih z menoj.
Zakaj mi miru ne daš?
Dvomim, da rad me imaš.
Ko se vsaj ne bi motila,
saj sem te vedno ljubila,
tebi sem dala dušo, srce,
ko bi vsaj ljubil me.
Le kje si zdaj ti?
Sploh misliš na me?
upam, da z drugo ne varaš me.
Tebi sem se vse predala,
zdaj bi midva skupaj ostala.
Zdaj soba je prazna, tebe več ni,
ostali so le spomini in tvoje stvari.
In kjerkoli že si, rada bi le to ti sporočila,
da te vedno bom ljubila.
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Taja Zore, 2. Fa

MOJ SVET
Sedim na šolski klopi in gledam v tla,
mimo se sprehajajo obtožujoči pogledi, ki sprašujejo:
Kdo si? Zakaj si takšna?
Toda ne … jaz padam v globine svojega sveta.
Moj svet je abstraktna soba črnine prepihov,
ki jo včasih dušijo še temnejše niti,
moj svet je ocean solz in krikov,
ki ostanejo večno skriti.
Ključ do mojega sveta je izgubljen,
nihče ga ne more najti,
jaz pa nevede iščem pot ven,
iščem roko, ki bi mi pomagala uiti.
Toda črnina mojega sveta me vleče v svoje globine,
upiram se, nočem tja, kjer neumorno pesimizem vlada,
toda ni roke, ki bi me rešila te moje praznine,
ostala sem večno sama.
Mojca Nerat, 4. Fb

VOJNA
Vojna, smrt, tema,
okoli mene srečna oseba
ni nobena, sonce ne sije,
okoli okna megla se vije,
pade bomba in kar
je še ostalo, razbije.
Megla v hrib se je pomaknila,
v srcu sreča, v očeh nesreča,
se sveti in vsi tisti, ki
ostali so še na svetu,
hitijo popraviti, kar popraviti
se da in živeti naprej se jim mudi.
Cvetlice prve so vzcvetele, sonce
sije jim prešerno, a na obrazih
je tišina, kakor da blaginja jih
prekriva, solze sreče, solze
spominov so vzklile in čez čas
v srcu se porazgubile.
Boris Praprotnik, 4. L
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Lepa je dokler traja,
Je tista, ki našim srcem nagaja.
Ubesedi tudi tisto, za kar ni besed,
Brez kril nam omogoča letet.
Enkrat pravijo zaljubi se vsak
Zaljubljenec zaljubljencu je enak.
Enako kot se začne pa se včasih tudi konča,
Nenadoma naše srce postane skrinja neizpolnjenih želja.

Janja Škoda, 2. Kb

Lepa vrtnica cveti,
Jutro v megli se budi.
Upam, da me ljubiš ti,
Bodi moj do konca dni.
In srce, ki po tebi hrepeni,
Misli le na tvoje oči,
Ti, ki edino srce si,
En sam up v rdeči vrtnici.

Jasmina Močnik, 2. Kb
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DOGODKI IN ODMEVI…
KO DVOJČKA SNUBITA …
Beneška dvojčka, kaj?! Komedija, pa ja, kaj pa drugega! Na misel so mi prišli vsi
tisti ameriški filmi, v katerih mali nadobudneži “živcirajo” svoje starše prav s tem, da
se en pretvarja za drugega. Pridevnik beneška je obetal čisto nekaj drugega. Nekaj
romantičnega. Nekaj (hmmm) skrivnostnega? V glavi so se mi vrteli posnetki velikih
beneških karnevalov. Razkošne baročne obleke, obrazi skriti za mistične maske,
skrivanja, spletke, zapleti. No, glede tega se nisem prav nič zmotila, posebej rada
bi izpostavila kostume. Razkošne krinoline, moški v pajkicah in make-up igralcev
so mi bili zelo všeč. Pa poglejmo samo igro. Splet naključij, take in drugačne (med
seboj) zelo različne osebe pa ustvarjajo komične trenutke, pri katerih ne ostaneš
ravnodušen. Najbolj komični osebi se mi zdita Colombina, ki jo je igrala Iva Kranjc ter
Lelio, ki ga igra Uroš Smolej. Poleg tega, da igralca res dobro odigrata svojo vlogo,
učinek komičnosti dosežeta tudi z mešanjem jezikov. Colombina večkrat komu kaj
pove v obraz, pa je ta sploh ne razume! Lelio pa se “zelo trudi” s slovenščino, v katero
se ničkolikokrat prikradejo besede iz italijanščine in napake, kot so raba napačnega
osebnega zaimka, sklona in podobno.
No, seveda je tukaj še glavni igralec Gregor Čušin, ki odigra kar dve vlogi, oba
dvojčka -Tonina in Zanetta. Z vsakim svojim odlomkom negira prejšnjega. Zelo
mi je ostal v spominu odlomek, kjer bistri Tonino premaga Lelija v sabljanju. Ves
ponosen odkoraka z odra in se ponovno pojavi, tokrat v vlogi Zanetta, katerega je na
smrt strah sploh prijeti sabljo v roke. Smešno je opazovati osebe na odru, ki se ne
spremenijo ter spremljajo dva obraza ene osebe. Zapleti se vrstijo drug za drugim,
vrh dosežejo, ko eden od dvojčkov (Tonino) dobi v glavo dve pismi. Sedaj pa tudi
njemu ni nič več jasno.
Vas zanima konec? Pojdite v MGL (Mestno gledališče Ljubljansko).
Pohvaliti moram seveda tudi občinstvo, ki je z zanimanjem spremljalo vse dogajanje
na odru. Smeha je bilo veliko!
Sara Zavec, 2.Fa

ZVEZA KEBAB,
Cankarjev dom, 4. 10. 2006

Letošnji 3. in 4. letniki so si kot prvo kulturno dejavnost ogledali film Zveza Kebab,
ki je bil med dijaki zelo dobro sprejet. Film ponuja veliko smeha, hkrati pa se
gledalec ob njem sooči z zelo življenjskimi vprašanji. Zanimivega razmišljanja o leteh so se lotili in zapisali v 3.Za ob pomoči učiteljice Lidije Golc.
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1. SKUPINA
Odnos do poklica in vzorniki
Poklic je predstavljen kot večna želja po nečem, kar bi IBO in TITSI rada dosegla.
Vsak si želi svoje:IBO hoče postati slaven režiser, TITSI pa igralka, vendar pri
uresničevanju želja naletita na težave.
IBO je imel za vzornika Bruce Lija. TITSI pa književna junaka Romeo in Julijo.
Vzorniki ne vplivajo veliko na problem, vendar pa na nek načina pripomorejo k
razrešitvi: TITSI je pripravljena dati otroku prednost, IBO pa se otroka boji in se raje
posveti svojemu cilju. TITSI in IBO se vneto ukvarjata s svojimi sanjami, bolj kot z
vsakdanjostjo, zato imata oba probleme. Dekle nenačrtovano zanosi in ker je fant
preveč zaposlen s svojimi idejami, se spreta. Na koncu mu TITSI oprosti, ker se IBO
res trudi in končno da otroku prednost, tako da je konec nepričakovano srečen.
2. SKUPINA
Razlika med kulturami in nenavadna ljubezenska zgodba
Ti dve temi sta si dokaj podobni.
V Nemčiji živi zelo veliko priseljencev iz Turčije, Grčije in Bližnjega vzhoda. Nemci
se do teh priseljencev vedejo malo zaničevalno in jim ne dopuščajo napredovanja v
bolj napredne in vplivne ljudi. Dopuščajo jim samo bolj slabo plačana dela, to so dela
snažilk, voznikov taksijev, mizarjev in zaposlitve v številnih okrepčevalnicah.
V tem filmu si je režiser izbral prav to, »The king of the Kebab« je namreč ena
od številnih okrepčevalnic v Hamburgu. Režiser na humoren način skuša pokazati
življenje Turkov, Grkov in ostalih priseljencev, kako težko se preživljajo in kakšne
razlike nastajajo med Nemci in njimi.
Film prikaže tudi požrtvovalnost, tekmovalnost in razlike, ki vladajo ne samo med
Nemci, temveč tudi med ostalimi kulturami in med okrepčevalnicami.
Navadna ljubezenska zgodba pa sploh ni nenavadna, temveč čisto življenjsko realna.
Nemci naj bi se poročali med seboj in priseljenci med seboj, zato svojo ljubezensko
zvezo v začetku skrivata pred starši in se šele kasneje poročita. Ibo se ni znašel v
vlogi očeta in Titsi ne v vlogi žene. Vendar ker je film pozitiven in so take tudi osebe,
mora biti tudi konec optimističen:
Ibo in Titsi dobita otroka in se poročita, klub zapovedim, da se Turki naj ne bi poročali
z Nemko.
3. SKUPINA
Vsebina
Ibo, mladi turški priseljenec v Hamburgu, bi se rad zapisal v zgodovino kot režiser
prvega nemškega kung-fu filma. Njegovi ambiciji se po robu postavlja pomanjkanje
znanja, zato Ibo začne z nečim malim. Posname reklamni spot za prodajalno kebaba
svojega strica Ahmeta, ki spot sovraži, vsi drugi pa ga obožujejo. »King of kebab«
čez noč postane ena najbolj obleganih okrepčevalnic v Hamburgu, Ibo tako posname
še nekaj reklamnih spotov za svojega strica. Na poti k slavi Ibo naleti še na nekaj
problemov. Njegovo dekle Patricija je noseča. Nihče od njiju še ni pripravljen na
otroka in odgovornost, ki ga zahteva starševstvo. Vendar je Patricija zelo trmasta in
otroka želi obdržati. Seveda se mora Ibo soočiti s svojimi starši, ki pa niso zelo srečni,
ker je njegovo dekle Nemka. Ibo je s svojimi starši zelo povezan in so zelo urejena
družina; ko pa jim pove veliko novico, niso zadovoljni. Ibo se mora odseliti od doma in
tako izkusi samostojno življenje. Ker sta pa oba s Patricijo trmasta in vztrajna, se film
srečno konča. Čeprav je Patricija Nemka, jo Ibojeva družina navsezadnje sprejme.
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4. SKUPINA
Družinske vezi in nepričakovana nosečnost
Ko Ibo ugotovi, da je Titsi noseča, se zaradi nepričakovane novice ne odzove, kot bi
se moral, zato ga Titsi zapusti. Ibo novico pove staršem in še isti trenutek ga oče
napodi iz stanovanja. Oče si je Titsi lahko predstavljal kot Ibovo prijateljico, ne pa
kot mater svojih vnukov, ker ni Turkinja. Ne mati ne hči ne moreta pomiriti njegove
jeze.
Ibo se odloči še enkrat pridobiti Titsijino naklonjenost. Zelo se trudi, hodi v šolo za
starše, pri prijatelju se uči ravnati z otroki, kar je zelo prisrčno. A Titsi ne popusti.
Ko pride dan otrokovega rojstva, takoj po njenem sprejemnem izpitu, Titsi dobi
popadke in prosi vse taksiste, da jo odpeljejo v bolnišnico, pomaga ji le Ibojev oče,
pospremi jo tudi v porodnišnico. Ko je Ibo slišal novico, da bo oče, je pohitel k Titsi.
V porodnišnici sta se z očetom končno pogovorila in oče je sprejel vnuka. Titsi in Ibo
se pobotata, skupaj lepo vzgajata otroka, katerega prva beseda je bila DONER.
5. SKUPINA
Starševstvo in medsoseski odnosi
V filmu Zveza Kebab je zelo dobro prikazano nasprotje med sosedi različnih narodnosti,
med Turki in Grki. Grki s svojo »nobel« restavracijo ne zaslužijo skoraj ničesar proti
Turkom, ki s kebabom vsak dan dobro služijo, še posebno po uspešni Ibovi reklami.
Med Grki in Turki se zato vname grd prepir, ki pa se na koncu poleže, in sicer na Ibovi
poroki. Toda tako kot Grki imajo tudi Turki težave, vsak dan jih namreč ustrahuje
mafijski trio, ki vedno dobi zastonj hrano in po možnosti celo uniči kakšno stvar. Turki
so zaradi njih ustrahovani in prikrajšani za dobiček.
Medsoseski odnosi pa so dobro vidni tudi pri Ibovi družini. Ibov oče se boji, da bi kdo
izvedel, da Ibo pričakuje otroka z Nemko. Ko to izve starejši gospod iz sosednjega
stanovanja, ki močno spoštuje vero, se zgrozi in vpleta med pogovore. Tukaj pa so tudi
Ibovi prijatelji, ki mu stojijo ob strani. Eden od prijateljev pa ima tudi vegetarijansko
restavracijo, česar njegov oče Grk ne odobrava in ga zato razdedini.
Všeč nam je, da se odnosi med njimi na koncu pomirijo, kar je tudi verjetno.
Ibrahim in Patricija sta fant in dekle, ki sta po zunanjosti takšna kot ostali, a vendar
se razlikujeta, saj so njuni starši dokaj spremenili tok življenja. Patricijina mati je
ločena, zato Titsi očeta redkokdaj vidi, njena mati pa jo zanemarja in se sploh ne
zmeni zanjo tako, da dekle že leta živi samostojno življenje, ki ji ga dopolnjuje njej
fant Ibo. Njen partner je njeno nasprotje, saj živi v zelo verni turški družini. Njegova
mati in oče mu venomer prigovarjata, kaj lahko dela in česa ne sme, zato v filmu
dobiš občutek, da ga imajo zelo na kratko. Ko Patricija z Ibom zanosi, je njena mati
šokirana, a vesela, medtem ko je nad Ibom najbolj srečna pa njegova mlajša sestra,
saj bo končno postala teta.
6. SKUPINA
Samozavest
Prvič se pokaže pri Ibu ob njegovem prepričanju, da je za strica Ahmeta posnel
kakovostno reklamo in se ne pusti pregovoriti stricu, da je reklama slaba, kakor
ga on prepričuje, pri tem ga podpira Titsi, a ga vseeno brzda, naj ne bo preveč
samozavesten, razlog, zakaj je temu tako, je v njenem trebuhu.
Ibo se ne ozira preveč na mnenje ostalih, saj ne ve, da bo postal očka. Ibo še naprej
sanjari o svojem prvem in na sploh prvem nemškem kung fu filmu. Nekaj dni zatem,
ko se začne vrteti njegova reklama, le-ta doživi odobravanje občinstva, to Ibu še
poveča samozavest.
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Ob novici, da je Titsi noseča, se Ibo ne odzove, kot bi se od njega pričakovalo,
popolnoma izgubi samozavest. Titsi ga zaradi tega zapusti.
Samozavest Ibo počasi pridobiva s pomočjo dveh prijateljev iz otroštva. Samozavesten
je tudi Grk Kirianis, ki ima restavracijo nasproti svojega strica, saj upa, da bo tudi on
imel kdaj toliko strank kot stric Ahmet nasproti njega.
Titsi je kljub težki situaciji zelo samozavestna in vztrajna ter na koncu uspe na filmski
avdiciji, poleg tega pa pomaga prijateljici pri vajah in treningih branja in učenja
besedil. Njena samozavest se odraža tudi v sprejemu nosečnosti in pripravljenosti,
da sama skrbi za otroka.
Pričakovanja
Stric Ahmet pričakuje od Iba, da bo naredil klasično reklamo in je dokaj nezaupljiv do
njega, to gre celo tako daleč, da se začasno spreta.
Titsi pričakuje od Iba, da bo sprejel odgovornost za otroka in se njun odnos ne bo
skrhal, temveč še okrepil, a se Titsi moti, za Iba je njun otrok v začetku šok.
Oče Mehmet pričakuje od svojega sina, da mu bo dal vnuke, ki ga bodo klicali »baba«
in ne »didi«, kot ga bo klical Ibov in Patricijin otrok. Obenem pa od Iba pričakujeta
njegova mati in sestra, da bo otroka sprejel in postal zgleden oče.
Ahmet pa po uspehu pričakuje, da bo Ibo naredil še eno dobro reklamo, ki mu bo še
bolj dvignila prodajo kebaba.
7. SKUPINA
Kje v filmu opazimo trmo
Titsi je zelo je trmasta glede njenega fanta Iba. Ko mu pove, da je noseča, se ne
odzove tako, kot bi se moral, zato ga zapusti. Ibo se jo trudi dobiti nazaj, a ona
vztraja pri svojem. Njena trma je pozitivna glede odnosa s fantom pa tudi glede
njenega poklica, saj se zanj trudi tudi v svojem neprijetnem položaju.
Priprava na avdicijo
Titsi pred strogo komisijo opravi avdicijo za igralsko akademijo. Vadi skupaj s svojo
sostanovalko, a si premisli in na avdicijo ne odide, ker je noseča. Sostanovalka je
na šolo sprejeta.
Proti koncu nosečnosti Titsi ponovno poizkusi na avdiciji in je sprejeta.
8. SKUPINA
Sanjarjenje, realnost, relativnost svobode:
V nemškem filmu Zveza Kebab je predstavljen mladi, še neuveljavljeni režiser
Ibrahim, imenovan Ibo, ki se s svojo nekajminutno reklamo »King of kebab«,
ki predstavlja reklamo za stričevo restavracijo, želi dokazati širšemu krogu ljudi.
Reklama dobesedno obnori
njegov kraj in Ibo je kmalu najbolj razpoznavno ime. A ko mu njegovo dekle Titsi
pove, da je noseča, se zanj vse postavi na glavo. Sanjarjenje za mladega Iba v
filmu predstavlja dobro režisersko kariero, predvsem akcijski in »kung-fu« filmi. A
vendar mu to grenko preprečuje zavest, da bo kmalu očka, kar pa mu ni všeč, saj
je prepričan, da na to ni pripravljen. Po drugi strani pa ima svojo Titsi preveč rad,
da bi jo pustil samo z otrokom. Zato niha med enim in drugim. Tudi Titsi ni ravno
navdušena nad otrokom. A vendar je trdno prepričana, da ga bo obdržala, četudi bo
ostala sama z njim. Sama je nameravala na avdicijo z odlomki iz Romea in Julije,
vendar ji je nosečnost prekrižala načrte. Oba, Titsi in Ibo, imata sanje in velike
želje za prihodnost in sta na dobri poti, da se jima uresničijo. Ko je Titsi že v visoki
nosečnosti, gre na avdicijo, kjer jo sprejmejo, četudi z otrokom. Kmalu rodi hčerko
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in Ibo je presrečen. Na koncu se poročita in tudi Ibu se izpolnijo sanje o režiserskem
stolčku. Njune sanje končno postanejo resničnost, kar dokazuje, da se z močno voljo
in dovolj veliko željo doseže vse. S težavami in ovirami, ki jih srečujemo na poti, se
je potrebno spoprijeti in se jih ne izogibati. Ob vseh duhovitostih in humorju nam
film torej podarja misel, da lahko v življenju dosežeš, kar si resnično želiš, le verjeti
moraš, zaupati vase in se pogumno soočati s težavami.

TAPAMETNE …
Cankar je napisal več povesti, med drugim tudi povest Hlapec Jernej in njegova
kraljica (pravica).

Nasmeh je izginil iz (z) njenih ust.

Po obliki? Ja, Sorodnosti je sonet, napisan pa je v jamskem (jambskem) verzu.

Pesem Sorodnosti mi je všeč, ker asimilira (asociira) na romantiko.

Ljudski običaji so pustovanje, svetovni dan zdravja in dan upora proti okupatorju.

Po prometni nesreči je bil dolge tri tedne v narkomi (komi).

Počneta stvari, s katerimi resnično tratita dolgčas. (tratita čas)

Pri sosednji mizi sta sedela fant in dekle. On je bral strip, ona je mečkala prtiček in
ga nagovarjala h pogovoru.

Zbrala Lidija Golc, prof.

56

TA PRAVE (UČITELJSKE) …
Tabla naj bo na koncu ogledalo. (mag. Magdevski, prof.)

Črta je prah na tabli. (Urbanija, prof.)

Sonce sije in dežek gre. (Urbanija, prof.)
Zakaj je 2 + 2 = 4 ? (Urbanija, prof.)
Tablo brišemo na tri načine:
- mokro
- vlažno
- suho
(Vmes moramo obračati gobo.) (Urbanija, prof.)

Kaj so lego kocke?
Lego kocke je babica prinesla. (Urbanija, prof.)

Naš razred naj se prime za roke in se zveriži. (Urbanija, prof.)

Pa mirna Bosna = pa je vse rešeno. (Vadnov, prof.)

Včasih greš čez carino pa ti še vrata dol odšravfajo pa ti vse razkopljejo.
(Urbanija, prof.)

(Na tablo)
Gledam kravo.
Govorim s to kravo.
Prisluhnimo še enkrat tej kravi! (Koritnik, prof.)

Kaj je odštevanje?
Odštevanje je seštevanje. (Urbanija, prof.)
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Število 0 je zelo zanimivo. (Urbanija, prof.)
Če boš priden, boš dobil čokolado. Če boš dobil čokolado, boš priden. (Urbanija,
prof.)
Med spraševanjem.
Učitelj Urbanija: »Ja, žal ti ne morem dat 4 …«
Sanja: »Ja, pa sej nočem met 4.«
Učitelj Urbanija: »A si pol zadovoljna s 3?!«
Sanja: »Jaaaa! Ful!«
Učitelj Urbanija: »Ja pa ne smeš bit.«
Sanja: »Ja pol pa nisem.«
(Pa usta do ušes.)

Čof čof čofneš na tla. (Valenčič, prof.)

Aja to ste šli gledat un Čebab? (Koprivnikar, prof.)

En liter vode je 2x težji od enega litra H2O! (Koprivnikar, prof.)

Zbrali dijaki 2. Fa

Opomba uredništva: kot kaže, ima največ smisla za humor učitelj Urbanija.
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Da letošnji Bacil spet pride med vas, so se potrudili:
dijakinje in dijaki:
Nika Marcijan, 2. Fa
Klemen Glinšek, 3. Za
Žiga Tekavec, 3. Za
Živa Urgelj, 2. Fa
Samanta Rejc, 1. Kb
Jerneja Poljanšek, 1. Kb
učitelji:
mentorici Petra Reisman, prof. in mag. Saša Cimperman, prof. ter
Jasna Prinčič, prof., za postavitev strani in oblikovanje.
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