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JAZ - TI - MI 

Na koncu lanskega šolskega leta (2006/07) smo lahko občudovali nekatere risbe dijakov, ki so 
na različne načine prikazovale roko - dlan ... nekaj najbolj pomenljivih po našem mnenju smo 
spravili v predal, z mislijo na Bacil 2007/08. 
Te roke so tako pozitivno naravnane, k lepim mislim, željam, idealom, ki so skupni vsem ljudem 
sveta. Roke, naravnane k človeku. Roke, ki ustvarjajo prijateljstvo, sožitje, mir, solidarnost, 
so sočutne, potrpežljive, spoznavajo nove ljudi in ustvarjajo medsebojnost. Povezanost. 
Vzajemnost. Pretežke besede? Morda, ker se o tem premalo govori, ker morda še nimamo kake 
pozitivne izkušnje ... 

Po drugi strani pa ... roka ima pet prstov - vsak je drugačen, a so vsi pomembni in koristni. Tako 
kot družina ... tako smo različni, a drug brez drugega ne moremo. 
Tako kot človeštvo. Ne moremo več živeti drug mimo drugega, čeprav nas ločijo razdalje, različne 
kulture, navade, barva kože, jeziki. A vendarle vsi otroci ene človeške družine. 
Skupni jezik pa imamo: to so pristni medčloveški odnosi. Ne samo doma, v družini, kjer se imamo 
radi in kjer se tudi prepiramo. Ne samo v šoli, kjer se trudimo, da bi bili odnosi med dijaki ter 
učitelji in dijaki prijazni, toda ne izkoriščevalski. Ne samo med prijatelji, ampak tudi s tistim, ki 
nam ni toliko všeč in morda ni po našem okusu. 
Celo v ekonomiji, kjer se zdi (a saj vemo, da videz vara!), da je denar sveta vladar. Ne, ni. Po 
svetu rastejo počasi, a vztrajno podjetja  - večja in manjša, ki temeljijo na korektnih medsebojnih 
odnosih in postavljajo človeka na prvo mesto, ne dobiček. Le-tega pa delijo v pomoč tistim, ki 
so najbolj ubogi in potrebni pomoči - ali materialne ali v obliki izobraževanja .... prav tako si 
za novo umetnost prizadevajo umetniki; tudi novinarji ne želijo iskati samo novic črne kronike, 
ampak želijo ustvarjati "belo", tj. pozitivno naravnano kroniko. Celo politiki iščejo nova pota za 
delovanje v skupno dobro in v blagor človeštva. Da, prav ste slišali. 
Vsi se strinjamo, da bi radi poslušali bolj prijetne in pozitivne novice. Prav tako si želimo 
politikov, ki bi kljub različni strankarski pripadnosti iskali soglasje v dobro vseh državljanov, ne 
pa podtikali polena pod noge in se šli slepe miši ... Ampak ta svet se nam zdi tako daleč, da nanj 
ne moremo vplivati. Ni res. Lahko, če se odločimo, da bomo vsaj en dan preživeli tako, da bomo 
naredili tisto, kar je dobro za drugega, kar lahko okrepi ali polepša medsebojni odnos. Da bo 
začutil in vedel, da je sprejet in da tudi on lahko naredi isto v odnosu do nekoga drugega. Ko se 
roke srečajo, pomahajo ... smo srečni. Potrudimo se, da bi bilo tako. Ste pripravljeni?

 Petra Reisman, mentorica
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Je tudi tvoja roka ujetnik ure? 

... medtem ko ste se tukaj ubadali s časovnimi roki za pripravo gradiv za letošnji Bacil, se je 
moj čas ustavil pod afriškim nebom ...
Dolgo časa sem se spraševala, kaj mi pomeni koncept časa in zakaj mi je bil kot tak zmeraj 
nekako neprĳazen, saj mi ga je doma zmeraj zmanjkovalo. Ni časa, ni časa, je bila najbolj 
pogosta besedna zveza, kadarkoli sem skušala ujeti in podaljšati trenutek sobivanja. Tipično 
za naš svet. 
Tam, na črni celini, je čas vse, kar imajo. Tam počivajo v sedanjosti. Zdi se, kot da jutra v 
Afriki vstajajo dan za dnem, ne da bi jih kdo opazil ... in ko se spusti noč, kot da ne bi minil 
tisti dan.
In tako tečejo dnevi, tedni, leta ... brez naglice, brez hitenja, v nekem magičnem brezčasju. 
Življenja se rojevajo in ugašajo. Brez velikega pompa in ur. Nihče natanko ne ve, kdaj zares 
se je rodil in koliko je star. Afriški čas odseva v pejsažu počasnih, za naše oko v komajda 
opaznih in skoraj nevidnih sekvencah - ampak vse je tam: strah, ljubezen, krutost, absurd 
plemenskih vojn in bolečina potem. 
Je bil trenutek, ko sem pomislila, da se morda ne uspem vrniti nazaj, dolg trenutek, ko sem 
doživela vse odlomke njihovega časa. In takrat je ostal le še prostor, brez časa.
In moja roka že dolgo ne nosi več ure ... pa vaša?

Potopite se v brezčasje in snemite svojo uro še danes, kajti že včeraj je bilo prepozno. 

še zmeraj vaša mentorica, Saša Cimperman

Sandra
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Kaj je s tem svetom, da je tko razdeljen, 
"kao" če nisi naš, pazi se, ker boš tepen. 
Zakaj je važn, iz kje si, al pa kako se pišeš, 
"kao" če nam to ni všeč, je bolj, 
da jo takoj pobrišeš. 
Pejd domov, go home, al pa še kej druzga 
loh slišeš
od ljudi k misljo, da so večvredni k ti. 
K misljo da je ta svet njihov in se bojĳo 
vsega, kar je tuje in zganjajo ksenofobĳo. 
Ljudje hočjo boljši lajf, zato se selĳo, 
tko je zmeri blo in tko zmeri bo. A še veš,
kaj so skini nardil Belini, če mora on domov, 
poklič tud vse Slovence k so v Argentini 
in drgje, da se vrnejo pod Triglav, kjer 
Slovenci živimo, 
vidš, tvoja logika je mimo. 
A misš? da če enga udarš, da si kej dosegu, 
glej, udarc se vrne in situacĳa se obrne. 
A res ne vidš, da je prav, da sprejemaš 
vse ljudi 
sam zato k so ljudje tko k ti. 
Vsi se rodimo, vsi mamo želje upe, vsi 
se bojimo, vsi mamo svoja veselja, 
vsi trpimo. 
Zakaj živimo v sovraštvu medtem 
k čas leti mimo 
in na koncu koncev vsi zgubimo. 
Moja družba se ne deli na naše in 
druge in jst 
nazdravljam s prjatlji iz vseh republik 
bivše Juge. 
Zapomn si, ni važn, iz kje nekdo prhaja, 
edina stvar, k je važna, je kaj mu v 
glavi dogaja. 
Od tega je odvisn, al je out al je in, in to 
misel bi rad zabil v tvojo glavo tko k klin. 
Vem kaj govorim, tuki rojen tuki živim 
tuki vzgojen, slovenske matere sin. 
če hočeš, stop z mano za besede iz teh stihov, 
ker js bom stal za njimi dokler bom dihal. 

Tole gre od ljudi za ljudi - ne glede na to kje 
si, kaj si, kdo si. 
Tole gre od ljudi za ljudi - za vse ljudi. 

 Preveč negativnosti povsod okol mene 
k pogledam ljudi drug prot 
drugmu nastrojene 
politična, verska in rasna nestrpnost 
sovraštvo, hinavščina in zahrbtnost 
preveč se nosjo, za najbolše se majo 
izkažeš jim spoštovanje pa ti vrnt ga ne znajo 
in drugi so taki k v obraz se ti smejĳo 
k pa obrneš jim hrbet že o teb govorĳo 
raznorazne laži sam da te potlačjo 
fejst not v drek po zobeh te vlačjo
da bi sami izpadl boljši mogoče
a postaja jim tesno in v glavi vroče
sovražjo vse okol sebe a ne vejo zakaj 
tok zabredejo ne morjo nazaj 
kva sploh majo od tega da na tak način živĳo 
razn to da ustvarjajo negativno energĳo 
za vse k so prpravleni da kej nardĳo 
kar smo zajebal so prpravleni da spremenĳo 
vsi delamo napake dejmo jih popravt 
probimo to negativnost ustavt 

Tole gre od ljudi za ljudi - ne glede na to kje 
si, kaj si, kdo si. 
Tole gre od ljudi za ljudi - za vse ljudi. 

Ni treba bit slep in krvav, da ostaneš
to kar si 
Vem da bi rabu vse kar si njemu dal, 
pa tega ni. 
Zakaj bi se kogarkol bal k drgačen se rodi 
Lohk da bi zate roko u ogenj dal, a pol bi 
bil tih? 
Ni treba bit slep in krvav, 
Vem da bi rabu vse kar si njemu dal, 
Zakaj bi se kogarkol bal 
Lohk da bi zate roko u ogenj dal.

OD LJUDI ZA LJUDI (Jose in Murat)
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MISLI O PRĲATELJSTVU

Pravo prĳateljstvo nastopi, ko postane tišina med dvema osebama prĳetna. 
(Dave Tyson Gentry)

Prĳatelj je nekdo, ki te pozna do dna in kljub temu ostaja ob tebi. 
(neznani avtor)

Najboljše zrcalo je star prĳatelj. (kitajski pregovor)

Ostarel boš, naguban in oslabel, nosil boš očala in zobno protezo, 
toda za svojega prĳatelja boš ostal zmeraj nekdanji sošolec. 

(Marion C. Garrety)

Med prĳatelji ne šteje tisto,  kar je izgovorjeno, 
ampak tisto, česar ni treba izreči. 

(Albert Camus)

Ne prenašam prĳateljev, ki absolutno verjamejo vame. 
(Max Fisch)

Prĳatelju se posreči preoblikovati puščavo v raj. 
(Zenta Maurina Raudive)

Karmen Grom

Tjaša Galeti
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INTERVJU 

"Vse je v spreminjanju,
kajti spreminjanje je pot;

in vse je v rasti, kajti tudi rast je pot.
In prav vse je v ljubezni;

brez nje ni ne poti in ne rasti."
(J. Eyel)

Zgornje vrstice so življenjski moto Neže Odar-
Zustovič, ki na naši šoli poučuje zdravstveno vzgojo 
v prvih letnikih. Je tudi mentorica Prostovoljstva 
in tudi sicer življenjsko pozitivno naravnana 
osebnost. 

 1. Pri pouku zdravstvene vzgoje ste pogosto 
omenjali  medsebojne odnose. Kako bi našim 
bralcem na kratko predstavili omenjeno področje?

Čeprav nekatere ljudi srečujemo vsak dan, pogosto 
hodimo "drug mimo drugega". Le s stopanjem v 
odnose z drugimi se lahko potrjujemo, oblikujemo, 
rastemo.
Pri poklicnem delu pogosto naletimo na težave 
v odnosih med dĳaki in učitelji. Še posebno pri 
prvošolcih, ker so bolj ranljivi in občutljivi. Med 
njimi je veliko tistih, ki so prišli od daleč in se 
znašli v njim nepoznanem svetu. Zato je prav, da 
jih skušamo razumeti in da jim prisluhnemo. Ne 
zadostuje samo poučevanje v razredu, preverjanje 
in ocenjevanje znanja. K dĳaku bi morali pristopiti 
širše! Menim, da bi morali biti učitelji humanisti 
v najširšem smislu te besede in se zanimati za 
vse, kar je povezano s človekom. Znati darovati 
svoj čas, svoje sposobnosti in samega sebe. Veste, 
nekaj skrivnega je stik med ljudmi, kadar ni samo 
mehanski.
V vsakem poklicnem delu je potrebna neka 
razdalja. Treba je iskati tisto pravo mero, da 
dĳaku vzbudimo občutek, da smo z njim, da ga 
razumemo. Tak odnos od nas zahteva precejšen 
napor in zrelost. Kadar mlademu damo čutiti, 
da razumemo njegovo človeško stisko, njegove 
težave, bomo pridobili tudi njegovo zaupanje. S 
tem tudi učitelji dozorevamo kot ljudje. Humanost 
v medčloveških odnosih v širši družbi, ki naj bi bila 
nepogrešljivo vtkana v našo sedanjost in zato 
skrbno varovana vrednost, je znotraj šole nujnost! 
Samo učenje, pisanje, ocenjevanjene zadostuje! 
Najti je treba še druge kažipote.Tim Prašnikar 1.Zb
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2. Na kakšen način naj sodelujejo dĳaki in njihovi učitelji? Se lahko različnih 
življenjskih spretnosti naučimo tudi v šoli?

Prostovoljna dejavnost PROSTOVOLJSTVO, ki ga izvajamo na naši šoli, izhaja iz prepričanja, 
da je mladostnike mogoče naučiti ustreznih življenjskih spretnosti. Prostovoljno delo je tako 
za učitelja mentorja kot dĳaka velika šola življenja, saj lahko z njim oba osebno zorita in 
poglabljata ter bogatita odnos. Dĳak se uči življenjskih  spretnosti, pri tem mu je v oporo 
mentor. Mladi  se tako naučĳo doživljati sebe, druge ljudi in svet okrog sebe odgovorno, 
pogumno, strpno. Naučĳo se lahko, da svojo življenjsko krizo doživljajo kot izziv in razvojno 
priložnost. Prostovoljno delo je lahko nova pot, da si dĳaki med seboj in z učitelji niso več 
tujci. Pa tudi domotožje pri dĳakih prvega letnika ni tako hudo. Dĳak in učitelj se ne srečujeta 
samo po "šolski plati", temveč tudi po človeški.

3.  Kdaj ste se odločili za krožek Prostovoljstvo?

Na naši šoli se s prostovoljstvom ukvarjamo že od leta 1993, ko smo bili na vajah pri 
praktičnem pouku v Kliničnem centru, kjer smo s sočutjem v očeh opazovali nemočne 
bolnike. Z drobnimi stvarmi (bonbončki, vizitko ob novem letu, dnevu žena, velikonočnih 
praznikih) smo jim želeli polepšati bivanje v bolnišnici. Potem pa smo tovrstno delovanje 
prenesli v šolo. Če bi sestavili vse "kamenčke" prostovoljnega dela (plakati, lepljenke, 
dobrodelne akcĳe, sodelovanje z zunanjimi institucĳami, obiski ...), bi dobili enkraten, 
neponovljiv mozaik.
"Piko na i" pa smo dodali s pevskim zborčkom.
Vsak med nami lahko najde svojo vlogo v teh dogajanjih. Tako dĳaki kot tudi učitelji.
Ob prostovoljnem delu z dĳaki dozorevam kot človek. Sprašujem se, kdo komu več da: jaz 
njim ali oni meni? Mi, prostovoljci, uporabnikom ali oni nam? 

4. Kaj za vas pomeni ljubezen? In kaj menite o parčkih na naših šolskih hodnikih?

 "Dva, ki se ljubita,
si molče povesta na tisoče stvari."

Na ljubezen gledam široko. Je ljubezen do narave, do predmetov, do živali, do ... vsega, kar 
nas obdaja.
Lepo je videti mlade, ki se imajo radi, so zaljubljeni. Žal pa si nekateri prepogosto ljubezen 
izkazujejo na nepravi način. "Parčki" na šolskih hodnikih in stopnišču se razkazujejo in se ne 
zavedajo, da "pripovedujejo napačno zgodbo". 

5. Ali vas poučevanje osebnostno izpopolnjuje?

Razumeti bi morali, da nihče med nami ne more živeti srečen, kadar in če ga teži občutek, 
da je neveden in slab. Najti dobro v dĳaku, sodelavcu, pomeni zaupati mu, ga priznati in 
spoštovati.
Ob razmišljanju o svojem delu in ocenjevanju tega, o svojem razmerju do dĳakov, o odnosih 
do soljudi na splošno spoznavam, da v vsakdanjiku marsičesa ne uresničujem tako, kot 
bi bilo potrebno. Zato je potrebno o svojem delu in odnosih ves čas premišljevati, čeprav 
marsikaj ostaja samo zaželjen  ideal in ne živa resničnost.
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6. Misel za konec ...

Že ves čas hrepenim po šolah z drugačno vizĳo. Želim si šolo, ki tudi vzgaja in ne le preverja, 
ocenjuje ter meri znanje, ki se da stlačiti v številke. Čutim, da  bi bila uspešnejša, če bi tudi naša 
šola skrbela za tople odnose, ki bi vključevali raznovrstne aktivnosti, kjer bi poleg omenjenih 
odkrivali dĳakove talente, kjer bi bila resničnost bogastvo medsebojnih odnosov. Z velikim 
optimizmom si želim, da bi se čim večkrat uresničile besede Martina Bubra, da je resnično 
življenje srečanje  in da "jaz" v sebi ne morem obstajati brez odnosa, ki ga gradim v "TI".

"Nikoli ne moremo dobiti vsega,
kar želimo.

Lahko pa dobimo nekaj tistega,
kar potrebujemo."

(R. Stones)

Gospa Neža Odar-Zustovič, najlepša hvala za Vaše odogovore. Želimo Vam, da bi skupaj 
ustvarjali še veliko človeške topline. 

Pripravila in uredila: Jerneja Poljanšek, 2. Kb

Jerneja Poljanšek
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... ljubezenski utrinki

Ljubezen ... je list, ki na roži kaže vedno novo življenje,
hitro zraste in oveni.

V upanju, da nekoč zbudil se boš ob meni ti,
ti podarim poljubov tristo.

Bum-bum, v srčku dela mi močno,
ko srečam v spanju globokem te sladko.

Iskrice, ki prižgal si mi v očeh,
pozabila le nate nisem spet.

Močno narasel pritisk mi je. 
Obljubil si večno zvestobo, 

zaznamovano z dotiki.

En sam nasmeh, en sam pogled, vzbudiš moje zanimanje ti.
Amor - ta nadvse priljubljen je falot. 
S puščico nas je zadel in se uštel.

Danes ni vse tako, kot je bilo. 
Če imaš dar, sanjati in ljubiti kogarkoli tako močno, 
 ne odlašaj in objemi ga močno, 
 saj lahko le on edini zate je, 
nagelj upanja in sreče.

Jasmina Močnik, 3. Kb

Karmen Verlek 1.Za

Nataša Hrabar 1.Zb

Nika
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... OKROGLA MIZA O LJUBEZNI

 Pri uri slovenščine 18. oktobra 2007 smo dĳakinje 2. Fb s prof. Lidĳo Golc izpeljale 
okroglo mizo o LJUBEZNI. Vodenje okrogle mize smo najprej zaupale Aniti, ki je s prvima 
vprašanjema: kako ljubezen izražamo in  kako jo občutimo, prebila led in pričela zanimivo 
razpravo.
 Najprej smo se pogovorile o tem, da ljubezen ne obstaja le med fantom in dekletom, 
ampak še v mnogo drugih primerih. Na vprašanja, kako pokažemo nekomu, da ga imamo 
radi, so bili odgovori zelo pestri: mu poklonimo objem, nasmeh, darilo, presenečenje, 
kanček naše dobre volje ali pa le lepo besedo. Največ je vredno, če mu stojimo ob strani in 
mu pomagamo, ko je najteže.
 Nastale so dileme, kakšne vrste pomoči so še sprejemljive. Ljubljeni osebi svetu-
jemo, predlagamo, da skuša težave rešiti tako, da se postavi v tujo kožo, a konec koncev ne 
smemo mi reševati njenih težav, odločiti se mora sama. 
 Podobno kot ljubezen izkazujemo, jo tudi sprejemamo.
 Nato smo voditeljsko mesto zaupale še Anji, ki je zgovorno nadaljevala razpravo z 
vprašanjem, koliko časa pa potrebujemo, da nekoga pričnemo ljubiti. Ugotovile smo, da 
pojem zaljubljenost ne pomeni isto kot ljubiti in da za slednje potrebuješ veliko več časa, a 
tudi to je odvisno od vrste ljubezni, ali je to ljubezen do fanta ali dekleta, prĳatelja ... Prvo, 
tisto pravo ljubezen, očitno doživimo šele, ko odrastemo. 
 Od že omenjenih ljubezni pa se zelo razlikuje ljubezen med starši in otroki. To 
vprašanje je izvabilo zelo jedrnat odgovor: "Ni staršev, ki ne bi imeli radi otroka, če imajo le 
kanček srca. Če so se ob rojstvu odločili, da otroka zapustĳo, je to najverjetneje le posledica 
trenutne  stiske." Ljubezen pa nam na poseben način izkazujejo tudi stari starši, ki jih v 
dolgi vrsti oseb, ki nas imajo rade in jih za nas skrbi, nikakor ne smemo pozabiti.
 Tudi film Babica, ki smo si ga ogledali, nam kaže, koliko načinov je, da ljubezen 
izkažemo in koliko več, da jo uničimo; vsi skupaj se moramo truditi, da jo negujemo.
 Diane Ackerman pa je o ljubezni zapisala tole: "Vsakdo se strinja, da je ljubezen lepa 
in potrebna, nihče pa se ne strinja o tem, kaj ljubezen sploh je."
 
           Maja Strle, 2. Fb

Lara R. 1.Kb
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... različni pogledi na LJUBEZEN in njene izraze v 2. Fb 

…Mislim, da je v življenju ljubezen resnično potrebna. Ljubezen se lahko izraža na več 
načinov. Včasih zadostuje že stisk roke, včasih pa objem. Ljubezen je kot hrana za dušo in 
človeka. Ljubezen lahko zelo vpliva na naše počutje in s tem tudi počutje drugih ljudi, ki so 
v naši družbi. Vsak človek potrebuje ljubezen, zato mu jo dajmo, saj tako človeku izražamo, 
da nam zanj ni vseeno in da ga imamo radi.

Tea Kraljič 

…Ljubezen izpolnjujemo s spoštovanjem, zaupanjem, pogovorom in ko nekoga najbolj 
potrebuješ, ti stoji ob strani.

Sara Kapusta

…Mislim, da se ljubezen res izraža pri ljudeh, ki imajo veliko voljo do življenja in veliko 
čuta za soljudi! Ljubezen se izraža v njihovi volji in pogledu na življenje ter v odnosu do 
drugih ljudi! Taki ljudje izžarevajo prav posebno ljubezen do sebe in do ljudi okoli sebe in 
znajo prisluhniti vsakemu, ki je v stiski in mu stati ob strani ter svetovati.

Katja Kastelic

... v družini ... 
 

… Dovolj je že en sam pogovor, to meni osebno pomeni zelo veliko, zaupanje med 
otroki in starši ... 

Klementina Ajster

… Če so starši ločeni in te tisti, ki ne živiš pri njem, enkrat na dan pokliče, te pride 
med vikendom iskat ... ti pokaže, da mu ni vseeno zate, čeprav ne živita skupaj! To je prava 
starševska LJUBEZEN!

Tamara Lopatič

… Starejši brat pazi na svojo mlajšo sestro - to je ljubezen do mlajše sestrice.
Hajdi Dragan

… Ljubezen v družini se izraža tako, da smo skupaj za velike praznike in si stojimo ob 
strani - da se imamo radi.

…Mama je za svojega otroka pripravljena narediti vse. Vedno misli nanj in jo vedno 
skrbi zanj. Po svojih najboljših močeh se trudi, da bi otroku omogočila lepo otroštvo. In ne 
glede na to, ali ji otrok vrača to ljubezen, ga ima ona še vedno neizmerno rada.

Jasmina Potrič

 
…Starši pogosto veliko tvegajo, da rešĳo svoje otroke. Tako je bilo tudi pri meni, ko 

smo šli s starši in njihovimi kolegi v gore. Plezali smo ob ''zajlah'' in ''klinih''. Na nekem 
delu je bila pot zelo nevarna, saj je bil prostor za noge velik le 25 cm. Oče me je pripel s pa-
som nase, čeprav je s tem zelo ogrožal sebe. Držal me je  ob steni, da ne bi padla v prepad, z 
drugo roko pa se je držal ''zajle''. S tem je izkazal veliko skrb zame, ki izraža tudi ljubezen.

Maja Strle
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... med dvema ... 

… Tvoj partner te podpira pri odločitvah, se ne ozira na to, kaj o tebi pravĳo drugi (si 
sam ustvari lastno mnenje), ti pomaga pri tvojih težavah in ti svetuje, se spomni tvojega 
rojstnega dne, je pozoren z malenkostmi, ki te razveselĳo (sms ...).
Romana Kovač

... tudi do živali 

…Ljubezen do živali: če ti daješ živalim ljubezen, ti one to vrnejo. Tako, da te spravĳo v 
dobro voljo.

Suzana Žgajnar

... OKROGLA MIZA O LJUBEZNI ... Z DRUGE STRANI 

Uredništvo šolskega glasila Bacil je razpisalo literarni natečaj na temo medsebojnih odnosov, 
zato smo se dĳakinje 2. Fb odločile za okroglo mizo. Na voljo smo imele štiri področja, in 
sicer solidarnost in sočutje, prĳateljstvo, ljubezen ter spoštovanje in strpnost. V razredu smo 
glasovale in večina se je odločila za ljubezen. 
Ugotovile smo, da ljubezen ni isto kot zaljubljenost, kar pomeni, da ljubezen do ljubljene 
osebe ni enaka ljubezni do prĳateljev, staršev ... Ljubezen je kot roža, ki jo gojiš. Lahko lepo 
cveti ali pa oveni. 
Pogovarjale smo se o dejanjih, ki po našem mnenju izražajo ljubezen. Maša pravi, da ljubezen 
nekomu izkažeš s tem, da si do njega prĳazen, čuteč in ljubezniv. Večina se strinja, 

Natja Matic
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da ljubezen izpopolnjujemo tudi s spoštovanjem, zaupanjem. Ljubezen je tudi občutek, ki 
te malokdaj vara, kot pravi Anita. Nekateri tvojo ljubezen izkoriščajo za materialne stvari 
in te s tem močno prizadenejo. Če te oseba, do katere čutiš ljubezen, prizadene, te osebe ne 
moreš kar čez noč zasovražiti in pozabiti nanjo. 
Starše pogosto razjezimo z nekaterimi svojimi dejanji, vendar nas starši nikoli ne bodo 
prenehali imeti radi zaradi tega. Jasmina pravi, da starše vedno skrbi za nas in so za nas 
pripravljeni storiti vse. Po svojih najboljših močeh se trudĳo, da bi otrokom omogočili 
lepo otroštvo. Ne glede na to, ali jim otrok vrača to ljubezen, nas imajo vedno neizmerno 
radi. V nekaterih družinah se starši ločĳo in ljubezni do tistega, s katerim živiš, ne občutiš 
enako kot do tistega, s katerim ne živiš skupaj. Četudi živiš v taki družini, ti mama ali oče 
lahko izkaže ljubezen s tem, da te enkrat na dan pokliče, te pride med vikendom obiskat, 
ti pokaže, da mu ni vseeno zate, čeprav ne živita skupaj. Na ta način je Tamara opisala 
starševsko ljubezen. Ljubezen v družini občutimo tudi, ko se zberemo ob velikih praznikih 
in se pogovarjamo. Pogost je tudi pojav, da se brat in sestra prepirata in se morda tudi 
spreta za nekaj časa. Otroci v družini si ljubezni včasih nočejo priznati, vendar si jo pogosto 
izkazujejo, na primer, starejši otroci pazĳo na svoje mlajše brate in sestre. Tea pravi, da 
lahko ljubezen zelo vpliva na naše počutje in s tem počutje drugih ljudi, ki so v naši družbi. 
Ljubezen do prĳateljev pokažemo z dejanji, da jim v stiski stojimo ob strani, jim svetujemo, 
včasih za njihovo srečo naredimo vse, četudi bi to nam škodilo. Včasih prĳateljstvo z neko 
osebo prekinemo zaradi spletk in laži, kar pomeni, da je za ljubezen do prĳateljev potrebno 
spoštovanje, iskrenost in zaupanje. To je pomembno tudi za ljubezen med partnerjema. 
Pomembno je, da te ljubljena oseba sprejme takšnega, kot si in te ne spreminja, se ne 
ozira na to, kaj o tebi pravĳo drugi, ampak si sam ustvari lastno mnenje na podlagi svojih 
izkušenj. Če se zgodi, da ljubiš drugo osebo, tvoj partner izkaže svojo ljubezen do tebe s 
tem, da to sprejme in te ne ovira pri tvoji odločitvi, kot pravi Anja. Lahko se tudi zgodi, da 
sta fant in dekle zaljubljena, vendar starši zvezi nasprotujejo, ker sta različne vere.

Jasmina Jeršin, 2. Fb

Teja Tergav 1.Fc
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... modre misli o ljubezni 

Če si zaljubljen, se stiskaš pod dežnikom, ko že zdavnaj nič več ne dežuje. 
(S. in L. Macfarlane)

Ljubezen je zmaga domišljĳe nad inteligenco. (H.L. Mencken) 

Če se ne spomniš prav nobene traparĳe, 
ki vanjo zapeljala te je strast, 
potem gotovo nisi ljubil. 
(W. Shakespeare)

Ljubezen, ki je z lahkoto umrla, ni bila ljubezen. (Auerbach)

Ljubezen ni to, da dva zreta drug drugemu v oči, ampak da skupaj gledata v isto smer.
(A. De Saint Exupery)

Ljubezen, zgrajena na lepoti, umre hitro kot lepota. (J. Donne)

Iskati pot do ljubezni z razumom je prav tako nesmiselno, kot iskati sonce s svetilko. 
(D.A. Rumi) 

Pil sem te in ne izpil, ljubezen. 
Ko dehteče vino sladkih trt užil sem te, 
da nisem bil več trezen 
in nisem vedel, da si smrt. (A. Gradnik)
 
Ljubezen je partĳa kart, kjer vsi goljufajo. Moški - da bi dobili, ženske pa - da ne bi izgubile.  

Ljubezen in rdeč nos se ne moreta skriti. 
(Holcro�) 

Treba je priznati, ljubezen je velik učitelj. Človeka nauči biti, kar ni bil nikoli. 
(J. B. P. Moliere)

Ljubezen ne gleda z očmi, temveč z dušo. 
(W. Shakespeare) 

Ni je bolj iskrene ljubezni, kot je ljubezen do hrane. 
(G. B. Shaw) 

Pravĳo, da je ljubezen slepa. Pa je? V resnici ni nobena reč na zemlji tako jasnovidna, kakor 
ljubezen. Slepa ni ljubezen, marveč navezanost. 
(A. De Mello)  

Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni 
brezobzirna, ne išče svojega, se ne da razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli 
se pa resnice. Vse opraviči, vse varuje, vse upa, vse prenese, ljubezen nikoli ne mine. 
(Sveto pismo, Prvo pismo Korinčanom 13, 4-8)
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Helena Fabjan
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... pregovori o ljubezni 

Če hočemo koga zadosti ljubiti, ga moramo ljubiti, kakor da bo jutri umrl. 
(arabski pregovor) 

Kjer je ljubezen, nič slabega ne škodi, kjer je ni, nič dobrega ne koristi. (korziški pregovor) 

Kjer dvom korenine požene, ljubezen ovene. (nemški pregovor) 

V ljubezni je celo devet deset. (vietnamski pregovor) 

Zbrala: Ana Maria Jančar, 1. L

In še druge MISLI O LJUBEZNI

Nekoga ljubiti pomeni za vedno upati vanj. (Gabriel Marcel)

Svet brez ljubezni je kakor zemlja brez sonca. (Johannes Leppich)

Ljubezen je edina nepremagljiva sila sveta. (F. M. Dostojevski)

Dvoje pomaga človeku zoreti: ljubezen in trpljenje. (Johann Messner)

Ljubezen, pozabili smo nate! 
Toda ti ne pozabi na nas! 

Na svetu imamo samo tebe. 
Ne pusti nas umreti odrevenele ... 
Pokaži nam znamenje življenja! ... 

Hitro vstani, podaj nam roko in reši nas! 
(Jacques Prévert)
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... modre misli o prĳateljstvu 

Prĳateljstvo je kot denar; lažje ga je zaslužiti kot obdržati. (S. Butler)

Pravega prĳatelja spoznaš v nesreči. (Cicero)

Prĳateljstvo je biti brat in sestra, dve duši, ki se dotikata, pa se ne spojita. Ljubezen je biti 
dvoje, pa vendar samo eno. (V. Hugo)

Pravi prĳatelji pridejo k nam, če smo srečni in če jih povabimo, a če smo nesrečni, pridejo 
sami. (Tevtrast)

... pregovori o prĳateljstvu 

Ni tisti tvoj prĳatelj, ki te hvali, ampak tisti, ki te graja. (slovenski pregovor)

Če te hvali prĳatelj, mu bodi hvaležen. Če te hvali sovražnik, se pazi. (turški pregovor)

Zbrala: Ana Maria Jančar, 1. L in mentorici

Meta Ribič 1.Zb
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Domen Dobravec 1.Zb
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O FILMU BABICA ... 

... ki smo si ga ogledali v Cankarjevem domu oktobra 2007 v okviru kulturnega dne 

... globok pomen za medsebojne odnose

Vsebina filma Babica je imela po mojem mnenju zelo globok pomen. Film predstavlja od-
nos med babico Tosjo in njenimi sorodniki. Njihov odnos do babice je bil zelo nesramen in 
aroganten. Če bi bila jaz na mestu babičinih sorodnikov, bi babico kljub vsemu vzela pod 
svojo streho. Na svetu smo zato, da pomagamo ljudem, predvsem pa sorodnikom, kadar so 
v stiski. 
Film mi je bil všeč, po drugi strani pa ne. Vsem nam je prikazal, da tak odnos, kot je bil v 
filmu, med sorodniki ne sme biti. Nauči nas, da moramo biti sočutni in solidarni. Na nek 
način mi je film vzbudil občutek, ki se ga pravzaprav ne da opisati. Občutek krivde, morda 
ravno zato, ker se taki odnosi ne pojavĳo samo v filmu, ampak tudi v resničnem svetu. 
Družba je tista, ki vpliva na ljudi in njihove odnose ter pogled na svet, zato se me je ta film 
zelo dotaknil. Sedaj imam sama (in verjetno nisem edina) čisto drugačen  pogled na odnose 
med sorodniki in ljudmi, s katerimi se družim vsak dan. 

 Ana Maria Jančar, 1. L 

Anja 1.Za

Alma Sedić 1.Zb
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... nehvaležnost in brezobzirnost vnukov

V filmu Babica, ki smo si ga ogledali v Cankarjevem domu, smo lahko opazili tipično 
nehvaležnost in nesočutje do bližnjih. Uboga babica je prodala svoje imetje, denar razdelila 
med svoje vnuke, ki so si s pomočjo tega denarja priskrbeli dobra stanovanja, avtomobile, 
premoženje ... Lahko bi ga babica obdržala zase in bi si mogoče lahko kje drugje našla prim-
erno prebivališče ... Ampak ker večinoma vse babice skrbi za svoje vnuke, ga je razdelila 
mednje. Ko pa je  babica potrebovala pomoč, so ji vsi vnuki in vnukinje obrnili hrbet, razen 
enega vnuka, ki pa je že tako bežal pred oblastjo, moral je zapustiti svoje premoženje, povrh 
vsega je pa še imel bolno hčer, ampak jo je sprejel z največjim veseljem. Najbolj žalostno pa 
je, da se te stvari dogajajo še danes!

Jerneja Poljanšek, 2. Kb

... v največji revščini kanček topline

V Cankarjevem domu smo si ogledali zanimiv in predvsem realen film ruske  režiserke 
Lidĳe Bobrove. Drama govori o babici Tosji, ki z veliko skrbjo vodi hčerino gospodinjstvo, 
ko pa ta nenadoma zboli, jo zet Ivan prisili, da hišo zapusti in jo pošlje na rusko podeželje 
k sestri Ani in njenemu z alkoholom zasvojenim sinom. Med Ivanovo vožnjo babice na 
podeželje se pred nami razkrĳejo realne in žalostne razmere na revnem ruskem podeželju, 
ki tam vladajo še danes. Babica Tosja in Ana  na Aninem domu obujata spomine, obiskujeta 
sosede ... Njuno življenje se sčasoma umiri in lahko bi rekli, da postane celo lepo, kljub 
pĳanskim izpadom Aninega sina in bedi, v kateri še danes živĳo upokojenci v severni Rusĳi. 
Njuni življenji predstavljata izginjajoči svet, kjer je imela družina še zelo pomembno vlogo. 
Mirno življenje pa se konča, ko si Ana zlomi kolk in babica se mora ponovno preseliti, saj 
Ana zanjo ne more skrbeti, prav tako bi bila popolna norost prepustiti babico pĳanskemu 
sinu. Anina hči Liza, sicer uspešna novinarka v Moskvi, pride domov, da bi pomagala mami 
do dobrega zdravnika, obenem pa se znajde pred težko odločitvĳo, komu poslati babico in 
deluje kot nekakšen most med staro in sodobno družbo, brezmočno ujeta vmes. Pri iskanju 
babičinega novega doma se najprej obrne na Ivana, pri katerem kaj kmalu obupa, saj si je 
ta kmalu zatem, ko je njegova žena umrla, poiskal novo žensko. Liza gre naprej, v upanju, 
da bo dobro babico, ki jih je pazila in jim tudi razdelila denar od prodaje hiše, sprejel kdo 
od vnukov. Potovanje od hiše do hiše Tosjinih vnukov ne obrodi sadov in Liza že skorajda 
obupa. 
V filmu se, kljub temu da je zgodba zelo osebna, jasno kaže propadanje ruske družbe in 
družbene razlike med bogatimi in revnimi. Bogati postanejo še bogatejši, revni še revnejši. 
Družba, povsod po svetu, ne le v Rusĳi, kot je prikazano v filmu, ne pozna vesti in ne pozna 
občutka krivde, vendar kljub temu verjame v dobro v človeški duši. Babica trenutek topline 
vendarle najde pri vnuku, ki še sam nima ničesar. S svojo družino kot begunec živi pod 
tujo streho. Zgodba nam dokazuje, da v življenju obstajata le dve poti; ali imaš vse ali pa 
nič, zelo malo je ljudi, ki odkrĳejo tisto vmesno. Zgodba se konča z babičinim odhodom iz 
vnukovega stanovanja sredi mrzle ruske noči v neznano kam.

Jasmina Jeršin, 2. Fb
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LITERARNI NATEČAJ SŠFKZ 2007/08

Ko smo se v uredništvu zazrli v risbe rok, se nam je zazdelo, da roka predstavlja človeške 
odnose - prsti pa posamezne vidike teh odnosov. Zato smo se odločili, da razpišemo 
literarni natečaj z naslovom Medsebojni odnosi, in sicer s podtemami: prĳateljstvo, 
solidarnost in sočutje, ljubezen, spoštovanje in strpnost. 
Natečaj na razpisano temo ni naletel na večji odziv. Ugotavljamo, da gre za temo, ki jo je 
težko ubesediti, najlažje se morda pri tem znajdejo tisti, ki jim je predvsem ljubezen blizu. 
Res je tudi, da čas najstništva še vendarle oblikuje mladostnika, njegove odnose z bližnjimi 
in vsem, kar ga obdaja. Najtežje pri tem - in to velja za vsa življenjska obdobja - pa je, 
odpreti se navzven, drugemu, se mu približati in ga vsaj sprejeti, če ga ne moremo razumeti 
ali kako drugače pomagati. 

V osrednjem delu Bacila objavljamo devet pesmi - ena od teh je "rap" in pet krajših proznih 
razmišljanj, poleg tega pa še dve ilustracĳi in sicer Cankarjevih črtic Kostanj posebne sorte 
in Gospod stotnik in še dva literarna poskusa imitacĳe in aktualizicĳe že znanih literarnih 
del. Namreč literarno znanje nam tudi v življenju lahko pomaga vstopati v odnose z 
družbeno resničnostjo in jo tudi presojati. 

Letošnji prispevki so bolj fragmentarnega značaja, kar je po svoje razumljivo - bralcu dajejo 
možnost, da sam razmišlja o eni ali drugi temi. Da se preprosto zazre vase. In se vpraša: Kaj 
sem pripravljen storiti, če si želim drugačen, boljši svet? 

NAGRAJENCI : 

ZA NAJBOLJŠO PESEM: 
Ana Maria Jančar, 1. L: TI SI TI

ZA NAJBOLJŠI PROZNI SESTAVEK: 
Sara Zavec, 3. Fa: VZAJEMEN, SKUPEN, SOLIDAREN?

ČESTITAMO!!! 

Vsem dĳakom in dĳakinjam, ki ste se odzvali na natečaj, se iskreno zahvaljujemo in vabimo, 
da naše strani Bacila obogatite tudi v prihodnjem šolskem letu. 

Uredništvo 
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Patricija Rogelj
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NAJBOLJŠA PESEM LITERARNEGA NATEČAJA: 

TI SI TI

Ti si ti
Zakaj nas razlikujejo,

po spolih nas razvrščajo,
saj vsi isti smo,

le kdaj ljudi srečala pamet bo.

Vsak drugačnega je srca
seveda to je le metafora

na pogled se obsoja vsakega.
Pravica človeka odplava do dna najglobljega morja,

posameznikova vrlina je potlačena
globoko v dušo,

kot krsta pod rušo.

Nekateri nesrečni v svoji so koži,
želĳo biti nekaj, kar je le v kirurgovi moči.

Tukaj pojavi se velik problem,
družba vmeša se v tvoj osebni sistem.

Ne veš več, kje se te glava drži,
vsak ti drugače govori,

zmeden oziraš se od ljudi do ljudi,
tukaj enakosti spolov res ni.

Ko pogledaš se v ogledalo,
ti vrača pogled ista oseba,

ki je na zunanji izgled enaka tebi.
Ja, seveda, to si ti.

Pač tak si,
ne sekiraj se zaradi drugih ljudi,
važno je, da ta, ki pred tabo stoji,

si res ti.

Ni važno, kaj drugi pravĳo ti,
vedno obstaja nekdo,
ki mir v duši ti kali,
globoko v sebi ve,

da spadaš med dobre ljudi,
ne glede, katerega spola si. 

Ana Maria Jančar, 1. L
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NAJBOLJŠI PROZNI SESTAVEK NATEČAJA

VZAJEMEN, SKUPEN, SOLIDAREN?

Solidarnost - tista prvinska, prvotna in primarna vrlina, ki smo jo ljudje uspeli v vseh teh letih 
potisniti v najtemnejši kotiček duše, v najmanjši zaklenjen predalček v glavi. Prekrile so jo 
večje (pa vendar prazne) stvari, recimo hrup, ki ga imenujemo kar glasba, kultura, ki povzema 
in predstavlja vse obiske Koloseja in druženja s prĳatelji, ki niso nič več kot prazno posedanje 
ob kavi na obrežju kakšne reke, kjer se ti zdi, da je lepo. V resnici sediš tam in shranjuješ ter 
poskušaš rešiti tuje težave in svoje preložiti na druge. 
Mimo se sprehodi gruča mladih, ki poslušajo drug hrup (glasbo), so v kinu videli druge filme 
in so, po tvojem mnenju, nesprejemljivo oblečeni. Takrat imaš dve možnosti: obsojaš ali NE 
obsojaš. Si solidaren ali nestrpen!?
Mimo se sprehodi starejši par. Držita se za roke, vsak pa se opira še na svojo palico. Palica le 
za fizično oporo, le za telo. Drugo pa je stisk roke človeka, ki je šel s teboj preko vseh težav in 
krutosti tega sveta, ko so te postale nekaj večjega od otroških krivic. Gospa pade. Mož zbere vse 
svoje moči, da bi ji pomagal, a mu žal ne uspe. Medtem že nekaj ljudi potegne iz žepov svoje 
mobilne telefone in fotografira dogodek ter se po svoje zabava ob njem. Resnica boli! V istem 
trenutku se v nekom nekaj zgane ... Prihiti k starki in ji pomaga vstati. Mimogrede opaziš, da je 
prišel iz tiste gruče mladih, ki je prej "prečkala tvoje obzorje" ...
Pomoč iz solidarnosti ali dolžnost?

Sara Zavec, 3. Fa

Alja Žnidaršič 1.Ka
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MEDSEBOJNI ODNOSI SO KOT ROKA

Neko dekle je čakalo na letališču letalo, da poleti domov. Kupila si je vrečko piškotov in začela 
prebirati svojo knjigo.
Poleg nje je sedel mož, ki je bral svojo revĳo. Ona je mirno vzela svoj prvi piškot, a je po piškotih 
iz iste vrečke segel tudi mož, ki je sedel poleg nje. Postala je nejevoljna, a je bila tiho in si je 
mislila: "Oh, kako je ta nesramen."
Ostal je le še en piškot, gospod ga je vzel in prelomil na pol ter polovico ponudil njej. Ona je bila 
jezna, da je kar "pihala", vstala je in šla v prostor za vkrcanje.
Ko je sedela v letalu že vsa umirjena, je odprla svojo torbico in začudeno zagledala še zaprto 
vrečko piškotov. Bilo jo je grozno sram, a je bilo za opravičilo že prepozno, saj je letalo že 
vzletelo. Čeprav je ni poznal, je bil mož do nje radodaren in prĳateljski.

Ana Pleško, 2. Zb

Arnela Murić 1.Ka
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MEDSEBOJNI ODNOSI SO KOT ROKA

Evolucĳa, ki poteka še danes, je oblikovala naše roke skozi stoletja. Ta del telesa je bil in je še 
vedno zelo pomemben zaradi funkcĳ, nalog, ki jih imajo, na primer z rokami pišemo, jemo in 
opravljamo razna dela.
Roke so pomembne tudi za odnose, ki jih gojimo do soljudi. Ko spoznamo sočloveka, mu 
podamo roko v znak bratstva, roko si podajamo med prĳatelji, znanci, sorodniki v pozdrav ... 
Roko podamo tudi ob izreku sožalja prizadeti osebi, ki je izgubila drago osebo.
Dve sorodni duši ljubezen izražata s tem, ko se držita za roki, roke so izredno nežne, z njimi 
božamo, tolažimo.
Roke uporabljamo pri sporazumevanju, torej je rokovanje del govorice telesa.

Vendar se ne rokujemo vsi enako pogosto, na to vpliva kultura, kajti nekatere kulture se rokujejo 
pogosteje, kot druge.       

Tomaž Vovk, 2. Zb

MEDSEBOJNI ODNOSI SO KOT ROKA

 Medsebojni odnosi so odnosi, s katerimi izražamo svoje obnašanje. Lahko so zelo 
dobri, lahko pa so tudi zelo slabi. Najboljše se počutimo, če imamo dobre medsebojne odnose, 
saj imamo takrat tudi podporo drugih. Na primer: če imamo slab dan in nam kdo prisluhne, 
nam je že bolje. Seveda pa se vsi med seboj ne moremo ravno najbolje razumeti.
 Zelo všeč mi je odnos v družini, saj se s starši zelo dobro razumem in vem, da bi dali 
za mojo srečo tudi roko v ogenj. Všeč mi je, ker se z mami lahko pogovarjam o vseh stvareh in 
ker vem, da bo moje skrivnosti zadržala zase. Tudi ko se znajdem v težavah, staršem zaupam 
svoj problem, bolečino in vse, kar me teži. Oba sta mi vedno pripravljena nuditi najboljšo 
pomoč, nasvet in me spraviti na pravo pot.
 Dobro je imeti tudi prĳateljice in prĳatelje, ki ti stojĳo ob strani v sreči in nesreči. Lepo 
je, če imaš nekoga, ki ti kratkočasi včasih dolgočasne dni. Druženja, pogovori, sprehodi in 
smeh  mi dajejo voljo, moč, upanje, samozavest in občutek, da nekaj, česar se lotim, zmorem, 
pa čeprav se zdi na prvi pogled nedosegljivo. V veliko veselje mi je tudi, če jaz nekomu 
pomagam, kolikor je v mojih močeh. Takrat dobim občutek zadoščenja, ker vem, da sem 
naredila neko dobro delo.
 Velikega pomena je tudi občutek sprejemanja med sošolci in sošolkami. Dobri 
medsebojni odnosi pripomorejo tudi k prisotnosti pri pouku in s tem k izboljšanju učnega 
uspeha.
 Lepo bi bilo, če bi se vsi ljudje dobro razumeli in srečno živeli. V sreči in medsebojnem 
razumevanju je uspeh.

Barbara Tomc, 2. Zb
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Romana Kovač
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Maša Kolarič, 1Zb
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TEBI

Zakaj odšel si in me pustil samo
v tem mrzlem, grobem svetu? 
Še pogrešam tvojo ramo, 
še poslušam v trepetu.

Želim si tvojega dotika, 
želim si toplega pogleda 
a tvoj obraz se vedno bolj umika, 
tvoj duh, tvoja beseda ...

Vem, da te ne bo nazaj, 
ne bo več tvojega nasmeha,
ne bo te več na najin kraj,
srce boleti ne preneha.

Prehitro se nesreča je zgodila, 
premočno ranila mi srce. 
Vedi dragi, le tebe bom ljubila 
in v vsem iskala te.

Katja Frelih, 2. L

UTRINKI

Ko sonce posĳe in ptič odleti
nasmeh na obrazu se ti zasmeji.
Zaglej se v naravo pa ni več skrbi,
prepevaj si pesem in upaj, da ni

blizu nikogar, ki slišal bi te.
Potem pa povabi prĳatelje vse,
Pojdite na piknik, na sprehod v gozd, 
bodite otroci, tecite čez most!

Zvečer, ko pokažejo zvezdice se,
prespite na prostem in štejte utrinke,
mogoče pa želje uresničĳo se.

Ko zima nastopi in sneg padal bo,
bo burja pihala in res bo mrzlo, 
se spomnil na dan boš, ko bilo je lepo.

Katja Frelih, 2. L

Monika Kožuh 1.Ka
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DVE PESMI

Vzemi si čas, ozri se naokrog,
nasmej se, ne bodi tako tog!

Poglej, zunaj dan je spet,
zopet med tvoje prste ujet!

Le tebe čaka, da ga oblikuješ,
tako da ne objokuješ!

Zaželi si kaj, sanjaj,
s svojim življenjem upravljaj!

Ne pravim, da želi nemogoče,
nikar ne spĳ juhe vroče!

Ustvari si življenje,
tako, da ne bo trpljenje!

Oči si ne zakrivaj,
v svetu nove stvari odkrivaj.

Postavi se v kožo otroka,
čigar "point" ni, da joka,

pomisli, koliko ti je še neznano,
česa vse še ne znamo.

Zaupaj v sočloveka
- potolaži, ga če veka!

Zaupaj v vero,
vedno imej mero.

Dovoli si živeti,
da zmogel svet boš objeti!

Jasmina Jeršin, 2. Fb 

NJEMU

Sploh veš, kaj pomeniš mi?
Ko zaprem oči, pred mano si, 

srce se mi umiri, saj pomemben si le ti.
Ko se zbudim, se izgubim,
saj tebe ni, srce mi ponori.

Vedno bolj pogrešam tvoj objem,
tvoj nasmeh, tvoje vse, 

zato nočem se zbuditi in kruti svet 
brez tebe obuditi, 

hočem te le prikleniti in s teboj resnične sanje deliti. 
Kdaj pa kdaj mi je res hudo, 

ker pozabiš na vse to,
a kljub temu ljubim te močno. 

Ki�y_Kat
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Ivan Cankar: Kostanj posebne sorte 
podnaslov
Zlo se vedno rodi tam, kjer manjka ljubezni. (Herman Hesse)

(ilustriral: Matija Izgoršek, 4.Zb
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Ivan Cankar: Gospod stotnik

 (ilustriral: Antonio Kordič, 4.Zb)
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NEMOČNA

V kotu sedim, vase strmim,
ne vidim srca, preveč je solza.

Marsikdo mimo mene gre,
ko ustavi se in vpraša me:

kdo, kaj , kdaj in zakaj je ranil me,
da tu sedim, sama sebe žalostim ...

Ne slišim nič, bleda nemim ...
Ne vem, še sama ne vem,

kako uničil mi je vse,
kar zame živelo je.

Zame bil je noč in dan,
moje upanje, bil mi je vse

in tako uničil me.
Dala sem mu vse,

zato hotel je še in še,
zahteval je več, kot  imam, zato me je sram.

Kaj naj strorim, ker zate živim,
vodiš me stran, neznano kam ...

Kaj naj storim, ker nočem tja,
kjer je poplava kravavih solza?

Ki�y_Kat

Ana Marija Jančar 1.L
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Zakon "močnejšega"

 Začelo se je nekega lepega malo bolj oblačnega dne. Mami je vstopila v sobo in ga 
zagledala. Jaz sem sedela v isti sobi in opazovala ves prizor, ki se je tistega dne dogajal.
 Zasovražila ga je, še preden si ga je dobro ogledala. V njenih mislih se ji je nesramno 
smejal in se ji posmehoval: " Ha, ha nikoli me ne boš ujela! Tudi če bi me hotela!"
 Takrat je videla le njega, kako tam ob steni sedi in se ji posmehuje. Hotela ga je preg-
nati iz sobe, spraviti ga je hotela iz svojega, drugače veselega in srečnega, življenja. Popolno 
srečo ji je kazil le on.
 Iz omare na hodniku je vzela metlo - njen pripomoček pri pregonu nezaželenih 
obiskovalcev. Prišla je nazaj v sobo in jo po dolgem in počez s svojim ubĳalskim pogledom 
prečesala. Opazila ga je tam v kotu, kako tiho čepi in čaka na tisto, kar bo slej kot prej prile-
telo njemu po 'gobcu'.
 Počasi se mu je približala in zamahnila. Padel je po tleh, se hitro pobral in začel 
bežati po sobi. Zamahovala je s svojo sirkovo metlo po njem, ampak ji je vsakič pobegnil le 
za milimeter. Bežal je po sobi in se izmikal levo in desno ter končno mu je uspelo priti čez 
odprta vrata na hodnik.
 A mami se ni ustavila tam. Odšla je na hodnik in prižgala luč. Stopila je nekaj kora-
kov naprej, a ga ni več videla. V trenutku, ko se je obrnila, da bi odšla, se je spet prikazal in 
jo močno prestrašil. Zavpila je in stekla nazaj v sobo.
 Na njeno žalost je pozabila zapreti vrata na hodnik, tako da je zdaj on spet prišel 
skozi vrata in začel plezati na omaro. Tokrat je bila le njegova sreča tista, ki ga je obvarovala 
pred prezgodnjim koncem in preranim grobom.
 Mama se je močno razjezila, ker ga ni mogla ujeti in pregnati ali ubiti. Ni ga opazila 
pri plezanju na omaro, kjer se je ubogi revček skril. K sreči smo imeli dovolj nizko omaro, 
da je lahko splezal nanjo in se tam skril.
 Mama je poklicala očeta, da bi ji ga pomagal iskati. Ko mu je mami razložila situacĳo, 
se je le-ta začel tako smejati, da ga je na koncu bolela skoraj vsaka mišica. Po napadu sme-
janja jo je pogledal in rekel: "Daj no! Pusti ga pri miru, saj ti ni še nič naredil."
 "Ga bom pa sama ubila, tega ničvredneža!" mu je zabrusila in še dodala: "Če si že ti 
taka reva!"
 Odšla je v kuhinjo in začela brskati po vseh omarah. Ko se je vrnila, sem videla stvar, 
s katero ga je nameravala ubiti. Bilo je grozljivo! Nisem vedela, da se v mami skriva toliko 
besa in jeze, ki jo je pokazala na tako zelo strašen način - s poskusom umora! Ni mi bilo jas-
no, od kje toliko sovraštva do njega. On se je še vedno skrival na omari, kjer ga še ni opazila.
 Ampak takrat je naredil velikansko napako v svojem kratkem življenju, mogoče celo 
največjo. Skočil je z omare in mamo za malo zgrešil. Skoraj sem že mislila, da ga ni slišala 
pristati, a sem se motila ...
 Obrnila se je in ga pogledala. Sekunde so se vlekle kot v upočasnjenem posnetku. 
Zamahnila je in ga zadela. Ko sem končno pogledala, kaj se je zgodilo, sem ga zagledala. 
Skoraj nič ni ostalo za njim. Na steni je ostala le še packa bivšega pajka.

Katja Toni, 4. Fc
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... dve variacĳi na motiv Mesečne romance

"Zeleno, ki te ljubim zeleno,
zeleni veter, zelene veje,
ladja na morju,  
konj na planini."  
(F. G. Lorca)

... prva variacĳa

Modro, to presrečno modro
modro visi na nebu,

modro se zlĳe po svetu
in odhaja daleč stran.

Klavdĳa Zelnik, 4. Zb

... druga variacĳa

Zeleno, ki te ljubim zeleno ...
Zeleni veter, zelene veje

ladja na morju,
konj na planini.

Belo, ki te sovražim belo,
nikoli ne bo tako bolelo,

kot bolel je pik 
pokošene trave.

Katja  Ratnik, 4. Zb
Matija Izgoršek 4.Zb
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Srečna draga vas domača

Alenka Goljevšček je napisala komedĳo Srečna draga vas domača ob 200-letnici 
Prešernovega rojstva. V tej igri humorno in kritično spregovori o sodobni slovenski družbi 
in njenem odnosu do pesnika in njegovih del. 

Glavni motiv komedĳe je Prešernova vrnitev v današnjo Slovenĳo.
Komedĳo so lani odigrali dĳaki le enega oddelka (4. G) Srednje šole za elektrotehniko  
in računalništvo v Ljubljani. Ta šola je na Vegovi pri Univerzi,  obiskoval jo je tudi Ivan 
Cankar. O tem pripoveduje tudi v črtici Mater je zatajil.

 Drama  prikazuje vrnitev Prešerna v sedanjost. Začne se s prometno nesrečo, ko 
stopi s svojega spomenika na Prešernovem trgu. Komedĳa  prikazuje njegovo življenje 
in neuresničene cilje,  kot je npr. poroka z Julĳo.  Prometno nesrečo povzroči Prešeren. 
Kmalu po nesreči se prikaže Prešernova "hči", Urška Šeferjeva. V tem besedilu se liki,  ki 
jih je Prešeren ustvaril v svojih  delih, imajo  za  njegove otroke. V nadaljevanju Urška 
opisuje pesnikovo trpljenje v času, ko je ustvarjal. S tem ko se je Prešeren vrnil v naš čas, se 
rodi ideja, da bi mu omogočili vse, kar bi si zaželel. Tako je Urškin mož ustanovil društvo 
SRP (Sklad za rehabilitacĳo Prešerna). Urška se celo odloči, da mu bo omogočila poroko s 
Primičevo Julĳo.
 Na prvem zasedanju društva SRP predstavniki razpravljajo, kaj narediti s Prešernom. 
Na seznamu je najprej njegova nastanitev. Najprej obravnavajo njegovo rojstno hišo, za 
kar pa se niso odločili. Drugi predlog  je Trdinov vrh, saj bi tako pokazali Hrvatom našega 
najboljšega pesnika, naš slovenski ponos. A tudi te ideje niso sprejeli. Na koncu se odločĳo 
za veliko parcelo v okolici Ljubljane. Sestanek se nadaljuje s pogovorom o poroki, ki pa 
se nadaljuje  z  njegovo zaposlitvĳo. Zaradi Prešernove povezanosti s kulturo so mu na 
začetku namenili mesto na kulturnem ministrstvu,  a so mu  zaradi njegovih pravniških 
izkušenj  predlagali mesto državnega tožilca. Vendar se ta ideja ni uresničila, saj so bili vsi 
nekako mišljenja, da pesniku njegovega kova ni potrebno delati in mu zato namenĳo veliko 
pokojnino.
 Naslednji prizor prikazuje Julĳo in Prešerna v parku, kjer doživljata romantičen 
trenutek, ki ga prekine dr. Žužek (eden izmed članov sveta SRP), saj je prišel potrdit poroko 
med Julĳo in Prešernom. Ko odide, prispe Urška s poročnima prstanoma za zaročenca. 
 V nadaljevanju se zgodi poroka, ki v tem trenutku med Slovenci velja za dogodek 
leta. Poroke se udeležĳo vsi pomembnejši predstavniki države in Cerkve, med drugimi tudi 
dr. Janez Drnovšek in nadškof. Medtem ko poteka poroka, se dva opazovalca norčujeta  
iz le-te,  češ da ta poroka ni drugega kot pasja procesĳa in da je sramotno, da so visoki 
predstavniki države na vsaki pasji procesĳi. 
 Že takoj po poroki pride do zapleta: Julĳina mati se pritožuje nad Prešernovo poezĳo, 
ki naj bi bila  po njenem mnenju  preveč erotična. Tako zahteva uničenje Prešernovih del ali 
pa ga bo  tožila.
 Mine nekaj časa, Prešeren in Julĳa sta še vedno poročena, vendar so v zakonu rahle 
težave. Julĳa se pritožuje, da se je njen mož polenil,  napiše še komaj kaj,  spoznava naporno 
življenje medĳske zvezde. Kot slavna osebnost ga vsi za nekaj  prosĳo: da bi jim  reklamiral 
razne stvari ali pa bil predstavnik neke organizacĳe, kar mu gre pošteno na živce. Čez nekaj 
časa SRP organizira izredno zasedanje, na katerem je izjemoma prisotna tudi Urška,  ker 
je zakon Prešerna in Julĳe razpadel. Zakonske težave v prejšnjem dejanju so bile povod za 
razvezo, razlog pa je bil drugačen: Prešeren je imel  nezakonskega otroka, kar Julĳi seveda 
ni bilo po godu. Med  zasedanjem še ugotovĳo, da jih je Prešeren ogoljufal: porabil je 
skladov  denar in tako izkoristil zaupanje sklada. Ugotovĳo, da Prešeren sam ne bi mogel 
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priti do denarja, znotraj sklada je moral imeti pomočnika. Vsi najprej osumĳo Urško, vendar 
njen mož (predsednik društva SRP) to misel ostro zavrne. Po končanem zasedanju Prešeren 
obišče Urško in ji pove, da bo odšel (umrl). V Skladu se  odločĳo, da bodo Prešerna kljub 
škandalu razglasili za častnega meščana Ljubljane. Na razglasitvi ima dr. Repe govor, 
vendar vse ne poteka gladko: pride do incidenta, ker nekateri nočejo sprejeti dejstva, da je 
Prešeren častni meščan. 
 Prešernu na koncu postavĳo še spomenik, ki še vedno stoji na istem mestu, na 
Prešernovem trgu, od koder Prešeren gleda svojo Julĳo.

Jaka Levanič, 4. Fa

 

Janette 1.Ka
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TI SI MOJ PROBLEM

''rap''

Že večkrat ti hočm sestaviti rimo
zato ponjo ne bom šla v trgovino

napisala jo bom iz srca
da bo v tvoja ušesa šla....

Zadne čase pa prhajajo negativne
razlog zato poznam in se ne vdam.

Ne bom te zlahka pozabila, zato sm ti
rimo nardila, mogoče sn se mal preveč

poglobila, ampak sn dost stvari ugotovila
in neki začutila ... tega se neda kr tko

opisat, še mn pa narisat, ker pa v 
risanju ne blestim, ti raje rimo naredim.

Rimo pisat je zlo težko, ker nikoli
ne veš, kaj se bo zgodilo z njo.

Kt sm že prej omenila, da sm neki
začutila, to nism kr neki nabila, da bi
te lahka dobila ... Moja čustva so zlo
močna zato sm to prelila na papir ...

Upam, da se iz tega ne bo razvil
prepir, če ne bojo moja čustva podivjala

in se ne bojo nadzorovala. Ti si mislš:
"Ah sej te bo minil". Ampak js ti 

povem, da brez tvoje pomoči se to
ne bo zlahka rešil. Počas mi zmankuje

rim ... To zlo redko kdaj dožvim,
ampak se sprjaznim s tem, ker je to

najmanjši problem. Upam, da nism izpadla
k največji kreten, kar se mi je že 

zgodil in ta film dostkrat dožvim.
Sprjazn se s tem, da si ti moj problem!!

Martina Pavlič, 2. Fa 
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NAPAKA

Spomnim se še dne, 
ko telo umirilo se še ni,

v tvoji bližini sem drhtela,
ker nisem te še prebolela.

Sedaj ti ganeš me nič več,
tvoj pogled beži,

a jaz brez strahu pogledam te, 
ker počasi prebolevam te.

Ne, nikoli več se ne bom obremenjevala,
ne, nikoli več za tabo jokala, 

ne, nikoli več ne bom jaz tvoja,
ker je priložnost ta že zamujena. 

Ko se me dotakne, zadrhtim,
njega si želim,

sploh ne spomnim nate se,
ker to je stara zgodba le.

Ha, njega takrat sem zapustila, 
ker tebe sem ljubila,

zdaj z njim bom tebe pozabila,
njega obudila.

On me rad ima,
on z mano trpeti zna,

medtem ko se ti smejiš,
in z mano čustev ne deliš. 

Z njim sem znova zaživela
in več ne bom trpela,

zato prav nič ne gane zate me,
ker ti sedaj hudo je,
pravila so pravila,

za oba enaka,
a sedaj veš,

da ne upošteva jih vsaka.

Ki�y_Kat
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Pri medsebojnih odnosih je bistvenega pomena tudi komunikacĳa. 
Jo želite izboljšati? 

Socialne veščine v vsakdanjih odnosih
 
Za uspešno komunikacĳo z bližnjimi osebami, v šoli ali v službi je pomembno, da 
obvladamo določene socialne veščine, ki nam omogočajo boljše razumevanje in nudĳo 
večjo možnost empatĳe. Empatĳa je sposobnost vživljanja v položaj, čustva in razmišljanje 
druge osebe. Od socialnih veščin so najpomembnejše: jaz-sporočila, aktivno poslušanje, 
samorazkrivanje, podajanje ustreznih povratnih informacĳ in ustrezno reševanje konfliktov.
 
 
1) "Jaz-sporočila" 
 
Vedenje osebe, s katero se posameznik sporazumeva, je lahko zanj sprejemljivo ali nesprejemljivo, 
kriterĳ pa je subjektiven. Posameznikovo doživljanje in (ne)sprejemanje vedenja drugih je odvisno 
od njegovega lastnega sistema želja in pričakovanj, norm in pravil čustev in osebnostnih lastnosti 
(tolerantnosti do drugih, predsodkov ...). 
  
Kadar je vedenje drugega moteče, lahko spremeniš sebe oz. lastno percepcĳo vedenja 
drugega, spremeniš okoliščine, v katerih se moteče vedenje pojavlja, ali poskušaš vplivati 
na drugega, da bi le-ta spremenil svoje vedenje. To lahko storiš z "jaz- ali ti-sporočili".
"Ti-sporočila" vsebujejo (lahko prikrit) osebni zaimek ti in izražajo negativno sodbo o 
drugem, brez jasne informacĳe o tem, kaj je realni problem. Ti-sporočilo ima lahko obliko 
ukaza, svarila, nasveta, moraliziranja, smešenja, poučevanja itd. Thomas Gordon imenuje 
tovrstna sporočila jezik nesprejemanja. Sogovornik se nanj odzove z negativnimi čustvi, saj 
ga ta sporočila diskvalificirajo in prizadenejo njegovo samovrednotenje.
Če pa se posameznik na moteče vedenje neke osebe odzove z "jaz-sporočilom", je velika 
verjetnost, da bo oseba svoje vedenje spremenila. 
"Jaz-sporočilo" je sestavljeno iz treh delov:
- sporočilo o tem, katero konkretno vedenje drugega je za posameznika
  nesprejemljivo,
 - kakšne objektivne posledice ima to vedenje zanj,
 - katera čustva doživlja ob teh posledicah.

Primer: Stranka v kozmetičnem salonu je v kotičku za čakanje na široko odprla okno. V 
salonu je nastal hud prepih.
Jaz-sporočilo kozmetičarke: "Kadar je okno odprto, je prepih. Bojim se, da bi zbolela."
Uporaba "jaz-sporočil" nam omogoča, da poskušamo spremeniti moteče vedenje drugega, 
ne da bi škodovali odnosu.
  
2) Aktivno poslušanje
 
V vsakdanjem življenju precej raje govorimo, kot poslušamo, poleg tega je naše poslušanje 
zelo površno. Veščine poslušanja pa z osvajanjem tehnike aktivnega poslušanja lahko 
precej izboljšamo. Poznamo več tehnik poslušanja: aktivno poslušanje, odpiranje vrat in 
parafraziranje. 
Aktivno poslušanje je komunikacĳska veščina, ki jo posameznik uporablja v situacĳah, ko 
začuti, da ima sogovornik težavo ali problem. Predstavlja proces, pri katerem sta aktivna 
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oba udeleženca: oseba, ki sporočilo oddaja, in tista, ki ga sprejema.
Sporočila, ki jih oseba oddaja, so bolj ali manj jasna oz. bolj ali manj direktna in kodirana. 
Aktivni poslušalec poskuša kodirana sporočila sogovornika dekodirati. Pri tem 
usmerja pozornost tudi na neverbalne signale emocionalnega doživljanja sogovornika. 
Njegovi odgovori so serĳa hipotez o tem, kaj sogovornik dejansko sporoča in doživlja 
("med vrsticami"). Na tak način sogovornika spodbuja k nadaljnjemu razmišljanju in 
samostojnemu raziskovanju lastnega doživljajskega sveta in iskanju rešitve.

 
Primer: 
Oseba:  V trgovskem centru se pa odpira nov kozmetični salon ...
Aktivni poslušalec (ugiba, kaj sporočilo dejansko izraža): Skrbi te, da bo konkurenca 
pobrala tvoje stranke.
 
Tehnika odpiranje vrat pomeni, da poslušalec ves čas aktivno sledi sporočevalcu tako, da 
mu postavlja razna (pod)vprašanja, s katerimi si pomaga učinkovito dekodirati sporočila.
 
Oseba:  Stranka je bila tako arogantna, da mi je "počil film".
Aktivni poslušalec: Kako to misliš - "počil film".

Dejan Gostič 1.L
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 Tehnika parafraziranja je v bistvu kratko povzemanje sporočila sogovornika. Sporočilo s 
svojimi besedami povzamemo in tako preverjamo, če smo sogovornika pravilno razumeli 
oz. sproti lahko odpravimo nesporazume.
 
Oseba:  Stranka je bila tako arogantna, da mi je "počil film".
Aktivni poslušalec: Če te prav razumem, si se začela dreti nanjo ...
 
 
3) Povratne informacĳe
 
Pri sporazumevanju lahko uporabljamo dobro ali slabo obliko komunikacĳskega 
"feedbacka" oz. povratnih informacĳ. Slabše oblike povratne informacĳe so: neverbalne 
(večpomenske), negativne (poudarjamo samo napake), neprilagojene sogovorniku (ne 
skrbimo, da bi nas sogovornik razumel), splošne (se nanašajo na celotno vedenje ali 
osebnost), ocenjevalne (etiketiranje, diagnoze, ocene), nejasne, preveč subjektivne, nerealne 
(ne ustreza resničnosti), nepopolne, indirektne (po ovinkih), posredne (preko tretje osebe), 
neiskrene, zapoznele, nepravočasne, destruktivne (razdiralne), zlonamerne (s skritim ciljem, 
da bi nekomu škodovali), vsiljene, enostranske (dajemo jih, a ne želimo sprejeti).
Boljše so povratne informacĳe, ki so verbalne, pozitivne, prilagojene sogovorniku, 
konkretne, opisne, jasne, objektivne, realne, popolne, direktne, neposredne, iskrene, 
pravočasne, informativne, konstruktivne, dobronamerne, dovoljene in vzajemne. 
 
 4) Samorazkrivanje
 
Samorazkrivanje je temelj izgradnje vsakega medosebnega odnosa in pomeni pripravljenost 
posameznika, da z drugo osebo deli svoja čustva, misli, želje in reakcĳe, ki so neposreden 
odziv na trenutno dogajanje, ali pa tudi informacĳe o svoji preteklosti. Največ ga je v 
odnosih, ki so močno čustveno obarvani, kot npr. v družini in ali v tesnem prĳateljstvu. 
Pomembna je predvsem izmenjava občutĳ in stališč, ki se nanašajo na sogovornika, saj 
omogoča razvoj medosebnega odnosa.
Samorazkrivanje je največkrat recipročno, vključuje pa tveganje, da bo posameznik zavrnjen. 
Ustrezati mora odnosu in situacĳi, paziti je treba, da ga ni ne preveč in ne premalo. Kriterĳi 
ustreznosti samorazkrivanja so: razvĳajoči se odnos, recipročnost samorazkrivanja, vsebina 
samorazkrivanja je trenutno dogajanje med sogovornikoma, predstavlja možnost izboljšanja 
odnosa, sogovornika upoštevata učinke samorazkrivanja na drugo osebo, pomaga pri 
razrešitvi krize v odnosu, postopno poglabljanje. Samorazkrivanje je odvisno od stopnje 
zaupanja drugi osebi, intimnosti odnosa, naklonjenosti do osebe in recipročnosti. 
O čem v poslovnem komuniciranju ni primerno govoriti?
Ne govorite o svojih zasebnih, intimnih problemih, pa čeprav vas vljudnostno sogovornik 
po pozdravu vpraša: "Kako ste?" Ne začnite razlagati vseh svojih zdravstvenih tegob! 
Glede na specifičnost dela kozmetičark in drugih zdravstvenih poklicev se zgodi, da se vam 
stranka ali pacient pretirano odpre in takrat ne pozabite na zaupnost!
 
Kadar si želimo imeti dobre in kvalitetne odnose z drugimi, je pomembna tudi volja, da 
se potrudimo in odnose negujemo. Pri tem nam lahko pomaga nekaj splošnih spoznanj o 
socialnih veščinah, ki ste jih pravkar prebrali, zdaj je vaša naloga le, da jih ozavestite in jih 
pričnete uporabljati v vsakdanjem življenju. 

Pripravila: Tina Petkovšek
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ALI SO ODNOSI MEDSEBOJNI ALI VZAJEMNI?
KAJ JE  SOLIDARNOST, SOČUTJE, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE? 

... pokukali smo v Slovar slovenskega knjižnega jezika ... 

medsebojen -jna -o prid. (o) 
1. ki je, obstaja med posamezniki: so v dobrih medsebojnih odnosih; medsebojni stiki, 
vplivi; 
medsebojna odvisnost, pomoč; medsebojna nasprotja // ki je, poteka med posamezniki: 
medsebojno dopisovanje; medsebojno vplivanje / med državami kljub dogovarjanju ni 
prišlo do 
medsebojne trgovine / neprav. medsebojno sodelovanje sodelovanje 
2. ki je, se pojavlja v odnosu do druge osebe ali stvari: hodili so v velikih medsebojnih 
presledkih; majhne medsebojne razdalje / medsebojna lega ¦ bot. medsebojna oprašitev 
oprašitev cveta, navadno s pelodom drugega cveta rastline iste vrste; elektr. medsebojna 
indukcĳa indukcĳa, pri kateri sprememba električnega toka v tuljavi inducira napetost v 
drugi, bližnji tuljavi 
medsebojno prisl.: medsebojno si pomagati, sodelovati; medsebojno primerjati

vzajemen -mna -o prid., vzajemnejši (e) 
1. povezan s čim enakim, ustreznim kot povračilom: vzajemna usluga; vzajemno 
priznavanje študĳskih naslovov / vzajemen dogovor, sporazum // medsebojno povezan, 
odvisen: vzajemno delovanje organov / vzajemen razvoj / vzajemna določenost teorĳe in 
prakse ¦ fiz. zakon o vzajemnem učinku 
2. ki se nanaša na člane kake skupine v odnosu drug do drugega: vzajemna pomoč; 
vzajemno 
spodbujanje; sovraštvo, sumničenje je bilo vzajemno // ki temelji na medsebojni povezanosti, 
pomoči, podpori članov kake skupnosti: prizadevati si za vzajemne odnose v družini / 
vzajemno sporazumevanje je bilo oteženo medsebojno 
3. knjiž. skupen: imeti čut za vzajemno delo; z vzajemnim razmišljanjem najti rešitev / imeti 
s kom precej vzajemnih potez, vzajemno prisl.: vzajemno si pomagati

solidaren -rna -o prid. (a a) navadno v povedni rabi: 
1. ki podpira, odobrava ravnanje, mnenje koga: rudarji so bili solidarni s stavkajočimi; vsi 
niso bili solidarni z vodstvom upora / mati je bila solidarna s svojo hčerko 
2. ki pomaga, je pripravljen pomagati, sodelovati: vedno smo solidarni z žrtvami naravnih 
nesreč; 
bodite solidarni, pomagajte jim 3. složen, med seboj povezan: prĳatelja sta bila zmeraj 
solidarna; pozval jih je, naj ostanejo solidarni / interesi delavcev in podjetnikov niso 
solidarni enaki, skupni ¦ jur. solidarni upnik upnik, ki ima pravico zahtevati od dolžnika 
izpolnitev celotne obveznosti, s tem pa obveznost preneha tudi nasproti drugim upnikom; 
solidarna obveznost obveznost, pri kateri več dolžnikov dolguje celotno plačilo, izpolnitev 
obveznosti upniku 
solidarno prisl.: solidarno z drugimi se boriti za izboljšanje delovnih razmer; vzajemno in 
solidarno zagotavljati možnosti za razvoj otrok; biti solidarno odgovoren za škodo

sočutje -a s (u) čustvena prizadetost, žalost ob nesreči, trpljenju koga: sočutje ga obhaja; 
ekspr. sočutje se je zganilo v njem; vzbujati sočutje pri kom; iskreno sočutje; sočutje do 
ranjencev, z ranjenci / od sočutja je zajokala / čutiti, imeti sočutje
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spoštovanje -a s (a) 
1. zelo pozitiven odnos do koga zaradi njegove moralno utemeljene veljave, vrednosti: 
čutiti, 
izgubiti spoštovanje do starejših, voditeljev; z besedami, dejanji izkazati komu dolžno, 
veliko 
spoštovanje; z delom si pridobiti spoštovanje / imeti, uživati spoštovanje; narediti iz 
spoštovanja; 
govoriti o čem s spoštovanjem / publ., kot vljudnostna fraza sprejmite izraze mojega 
spoštovanja / v meščanskem okolju, kot pozdrav moje spoštovanje / v pismih s 
spoštovanjem; kot 
vljudnostna fraza na koncu pisma z odličnim spoštovanjem // ekspr., navadno v zvezi 
vreden 
spoštovanja izraža, da je koga ali kaj vredno upoštevati: tak nasprotnik je vreden vsega 
spoštovanja; njegova odločnost je spoštovanja vredna 
2. upoštevanje, izpolnjevanje: spoštovanje dogovorov, predpisov, rokov

strpen -pna -o prid., strpnejši (r r) ki dopušča o določeni stvari drugačno, nasprotno mnenje, 
nazor: strpen človek, politik; biti strpen do drugače mislečih ljudi; v ravnanju s podrejenimi 
se je pokazal dovolj strpnega / njegova sodba je strpna; zagovarjati strpno stališče / imeti 
strpen 
odnos do ljudi, pojavov 
strpno prisl.: strpno presojati; strpno se vesti

Neža Kastelic 1.K
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ANKETA O SOLIDARNOSTI 

V zvezi s temo medsebojnih odnosov nas je v uredništvu zanimalo, kako dĳaki naše šole 
razumejo solidarnost. Zato smo izpeljali anketo z naslednjimi vprašanji. 

1. Si že kdaj denarno pomagal/a človekoljubnim organizacijam (Rdeči križ, Karitas, 
Unicef, itd.)?

 DA: 66,4 %

 NE: 33,6 %

2. Zaupaš organizacijam, kot sta Rdeči križ in Unicef? 
 
 DA: 49,3 %

 NE: 50,7 %

3. Kot vemo, se veliko mladih norčuje iz vrstnikov, ki so umsko ali telesno 
prizadeti. Kako bi ti reagiral ob takem ravnanju?

 a) Tudi sam/a se kdaj ponorčujem: 5,7 %

 b) Tistega, ki se norčuje, bi opozoril/a:79,1 %

 c) Vseeno mi je: 15,2 %

4. Kaj narediš, ko te prijatelj prosi za pomoč?
 
a) Pomagam mu/ji: 80,4 %

b) Ne da se mi: 1,4 %

c) Odvisno, pomagam, če mi je tudi on/a že kdaj pomagal/a: 18,2 %
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5. Kaj storiš, ko zagledaš osebo v stiski?

a) Pomagam: 57,5 %

  b) Saj bi pomagal/a, ampak se raje ne vpletam 
            v tuje zadeve: 38,7 %  

  c) Ignoriram: 3,9 %
 

6. Ali si že kdaj pomagal/a klošarju?

 DA: 63,8 %

 NE: 36,2 %

7. Kako oz. s čim si mu pomagal/a? (obkroži)(282 dijakov)

a) drobiž: 69,1 %

b) sendvič: 6,4 %

c) pogovor: 7,8 %

d) obleka: 5,7 %

e) kupil/a sem njihov časopis Kralji ulice: 11,0 % 
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ANKETA O SOLIDARNOSTI - interpretacĳa rezultatov

V uredništvu glasila smo izdelali anketo o solidarnosti in jo ponudili v reševanje različnim 
oddelkom in letnikom na šoli. Tako je anketo izpolnilo 360 dĳakov. 

Odgovori pa so bili že pri prvem vprašanju zanimivi. Na vprašanje: Si že kdaj denarno 
pomagal-a človekoljubnim organizacĳam (Rdeči križ, Karitas,Unicef, itd.) je 66,4 % dĳakov, 
ki so izpolnjevali anketo, obkrožilo DA, ostalih 33,6 % pa NE. 
Pri drugem vprašanju, ali zaupamo organizacĳam, kot sta Rdeči križ in Unicef, si je odgovor 
DA prislužil 49,3 % in odgovor NE 50,7 %. 
Sledila so vprašanja, ki so še bolj konkretna in povezana z našim življenjem. Kot vemo, se 
veliko mladih norčuje iz vrstnikov, ki so umsko ali telesno prizadeti. Kako bi ti reagiral 
ob takem ravnanju? 5,7 % vprašanih je priznalo, da se tudi sami kdaj ponorčujejo. Nekaj 
več, 15,2 % je obkrožilo odgovor vseeno mi je, največ, 79,1 %, pa bi tistega, ki se norčuje, 
opozorili. 
Kaj pa naredimo, ko nas prĳatelj prosi za pomoč? 1,4 % anketirancev pravi, da se jim ne da; 
18,2 % bi pretehtali prošnjo - če jim je tudi prĳatelj že kdaj pomagal, potem bi mu tudi oni 
priskočili na pomoč; največ, 80,4 % pa se jih odloči, da mu/ji pomaga. 
Peto vprašanje se je glasilo: Kaj storiš, ko zagledaš osebo v stiski? 57,5 % anketiranih bi 
pomagalo; 38,7 % bi pomagali, a se raje ne vpletajo v tuje zadeve; 3,9 % pa tako osebo 
preprosto ignorira. 
In še zadnje vprašanje je bilo:  Ali si že kdaj pomagal-a klošarju? 63,8 % dĳakov (tj. 282 
dĳakov) je obkrožilo DA; 69,1 % jim je dalo drobiž; 6,4 % jim je kupilo sendvič; 7,8 % se je 
z brezdomci pogovarjalo; 5,7 % jim je ponudilo obleko in preostalih 11 % je kupilo njihov 
časopis Kralji ulice. 36,2 % je na vprašanje, ali so že kdaj pomagali klošarju, odgovorili z NE. 

Pripravila in uredila: Jasmina Jeršin, 2. Fb

MISLI O SREČI

Sreča je dišava, ki je ne moreš dati drugim, 
ne da bi kakšna kapljica padla tudi nate. 

(Ralph Waldo Emerson)

Ni boljšega kozmetičnega sredstva za lepoto, kot je sreča. 
(Marguerite Blessington)

En sam način je, da smo srečni: da živimo za druge. 
(L. N. Tolstoj)

Sreča se vtihotapi skozi vrata, ki smo jih pozabili zapreti. 
(John Barrymore)

Sreča se nikoli ne kaže v obliki poštne nakaznice ali tekočega računa.
 (Phil Bosmans)
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Tjaša G. 1.Fc
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Nenadoma se neke zimske noči zavem, 
da je temperatura močno padla. 

Odprem okno in vidim plesati snežinke, velike skoraj kakor dlan, 
in vidim, da je sneg pokril zemljo z odejo, 

ki je debela že skoraj deset centimetrov. 
Mar ni to sreča? 
(Chin Shengt'an)

 Sreča je sestavljena iz srečnih trenutkov, 
v katerih se srce nasmehne nečemu ali nekomu. 

(Julĳa Voznesenskaja)

Sreča je, da imamo čisto vest. (neznani avtor)

reča je občutljivo ravnotežje med tem, kar smo, in tem, kar imamo. (neznani avtor)

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, 3. Fa
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ZA KONEC

Roke - simbol odnosov...
Jaz - ti - mi ...

Zaljubljenci dobro vedo, da se najraje držĳo za roke.
Starši dobro vedo, da svojega otroka morajo držati za roko, da ne uide na cesto.
Babico ali dedka primemo pod roko, da je korak na kratkem sprehodu bolj gotov in miren. 
In kakšen privilegĳ je to.
Ko je težko, roka obriše solze. 
Potolaži, poboža po glavi, potreplja po ramenu. 
Sklenejo se k molitvi. In prosĳo ...
Dajejo in sprejemajo.

P.R.      

     

Tajda Lah
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                     Cvetke iz testov     

      GEOGRAFĲA

1. Triglavski ledenik nosi tudi drugo ime, to je zeleni sneg. Dĳak je v testu napisal, da je 
zeleni sneg hmelj.

2. Gorenjci, toliko, da veste: eden od dĳakov misli, da je četrto največje mesto v Slovenĳi 
Ško�a Loka. Jaz se opravičujem vsem Kranjčanom, ki obiskujete našo šolo!
Nekdo je napisal, da je tretje največje mesto v Slovenĳi Maribor!
Nekdo pa je prepričan, da je četrto največje mesto Celje.

3. V kraju imajo tudi industrĳo. Dĳak je pravilno napisal, da je v Celju podjetje MIK, dodal 
pa je, da izdelujejo pršut!

4. Še nekaj za Gorenjce: njihove Dobrave se nahajajo v dinarskem svetu. 
- Celje leži ob sotočju Save in Kokre; 
 - Celje leži ob sotočju Save in Drave;
 - Celje leži ob sotočju Sotle in Savinje;
 - Celje leži ob sotočju Drave in Mure;
 - Celje leži na sotočju Save in Voglajne;
 - Celje leži na sotočju Voglajne in Sotle;
 - Poljanska dolina meji s Hrvaško!!!

5. Reke so posebno poglavje. Nekaterim predstavljajo neosvojeno področje znanja. Dĳak 
test izpolnjuje z zemljevidom in napiše:
 -Sava izvira v Mežiški dolini;
 -Sava izvira v Savinjski dolini;
 -Soča izvira v Savinjski dolini. 
 
6. Napiši države severne Evrope: Etiopĳa, Kanada, Mehika (Dĳak ima pred seboj atlas!)

7. Napiši države južne Evrope: Indonezĳa, Sarajevo, Turčĳa, Jugoslavĳa (ki je ni več)

8. Seveda je rodnost odvisna od naravnega prilastka (prirastka)! Ali se še kdo čudi, da je 
tako malo Slovencev?

9. Lipica leži pri Trbovljah.

10. Praznik češenj imajo v Murski Soboti (pravilno: v Goriških Brdih)
11. Rjavi premog kopljejo v Bovcu!

12. Najvišji vrh v Slovenĳi je del predalpskega sveta.  Kaj je potem alpski svet v Prekmurju?

13. Bled in Bohinj ležita v panonskem svetu.

14. Komna je ledeniška dolina (vrh nad Bohinjskim jezerom).
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15. Napiši, kje živi slovenska manjšina v Italĳi: Kongova kotlina?? 

16. Napiši evropsko oceansko državo: Sahara.

17. Napiši glavno mesto evropske celinske države: London, Washington.

18. Napiši glavno mesto sredozemske države: Tokio, Kreta, Sicilĳa, Poljska, Budimpešta. 

19. Tropski dež je v Skandinavĳi (le zakaj Švedi tega še ne vedo??)

20. Cerknica je na Koroškem!?

21. Ljubljana leži med Savo in Soro.
 
22. Ško�a Loka leži na Notranjskem.

23. London ima puščavsko podnebje.

Opomba uredništva: upamo, da se bodo dĳaki naučili pravilnih odgovorov. :)
 
 

ZGODOVINA
 

Nauportus  je Portorož, nekdo pa je napisal, da je to Velenje.
 
Grki so poznali keltski steber.

Rojstvo Kristusa: 17. stoletje.

Džihad je glavno mesto Karantanĳe!

Ali veste, kdo je dojil Romula in Rema? Hĳena! (Pravilno volkulja)
 

Prvi slovenski politični program je Potovanje od Litĳe do Čateža (to je prvi literarni 
program).
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V 2. punski vojni je Hanibal s konji prečkal Alpe...
(glej sliko: bili so sloni!)

Matĳa Korvin je naš znameniti kralj Matjaž. Dĳak napiše, da je Matĳa Korvin Martin Krpan.

Tale kip lahko vidiš v Julĳskih Alpah (stoji pa v Ljubljani.)
 

Arabci so osvojili Islandĳo in Severno Ameriko. 
(Ja, le kako so tja prišli???)

Džihad je kralj največje države na svetu. (raje ne!)

Ljubljana leži v zgodovinski pokrajini Koroška.

Kako so se zabavali Rimljani?  Odgovor: z baletom!

 
 
 

 
 

56

Bacil 2008



Napiši avtorja in naslov umetniškega dela!

  Dojenje mladega Michelangela

Še ena cvetka iz letošnjih testov - brez komentarja!

Zapisala: 

Zdenka Dimnik, ki je prepričana, da ima zelo 
izvirne in umetniško nadarjene dĳake. 
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“CVETKE” pri urah slovenščine

Je Blaž Kumerdej napravil kaj pomembnega za Slovence?
Je. Biblĳo je izpopolnil tako, da jo je še enkrat napisal.

Katere pripovedne literarne vrste prevladujejo v romantiki?
Najpomembnejši je simentalni (sentimentalni) roman, na primer Goethejev roman v pismih
Trpljenje mladega Wertherja.

 Se spomniš še katere Menartove pesniške zbirke?
Spomnim: Semafori mladosti, Kratki stiki (Časopisni stihi) in Srednješolske (Srednjeveške)
balade.

Kdo pa je v gledališki predstavi igral glavno vlogo?
Ena znana igralka, že vem: Polona Vitrih (Vetrih). Sploh pa noben drug ni igral.

Poskusi se spomniti glavnih oseb v Tartuffu.
Orgon je bil lahkokrven (naiven). In brali smo ulomke (odlomke), da smo dokazovali trditve. Več se pa 
ne spomnim.

V kakšnem odnosu sta bila don Kihot in Sančo Pansa?
Že vem, Sančo Pansa je bil don Kihotov pastir.

Koga je vzel don Kihot s sabo na potovanje?
Svojo ženo Sančo Panso.

V odstavku so vse vrste števnikov. Ste jih prepoznali?
Seveda, sami naravni (glavni) števniki. In ostali.

Preberi odlomek iz svetega pisma, da se potem pogovorimo.
Gospod je govoril Džonu (Jonu) ...

Kako smo že razložili priliko?
Ima osnovni in prenosni (preneseni) pomen.

Zdaj pa poskusimo prebrati kratek odlomek v bohoričici. 
A zdaj naj pa jaz tole v slovenščini berem?

Cankar je napisal tudi dramo Hlapci, povzemimo vsebino.
Mislim, da je povest (drama). Začne se z volitvami. Tej krivici se Jernej (Jerman) upre. A preden 
naredi neumnost, ga zaustavi župnik. Žal so potem Jerneja (Jermana) pregnali na Golico (Goličavo).

Katero lirsko besedilo antične književnosti se ti je vtisnilo v spomin?
Prav posebej nobeno. Eno mi je pa bilo všeč, pesem Kreon (Eros), z zlatimi kodri bog. Napisal jo je 
Homer (Anakreon). Zanjo sem se odločil, ker sem edino to razumel.

No, si se spomnila česa o trojanskem mitu?
No ja, nahaja se na Trojanah.
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Gradnika smo pa kar natančno obravnavali, vsaj ene pesmi se spomni.
Noč v muzeju. (Noč v Medani)

Označi literarno vrsto besedila Zaprta vrata.
Vem. Tezna, komorna in konzervacĳska (konverzacĳska) drama.

Namen razsvetljenstva je bil ... 
... izobrazba naukov (neukih ljudi). 

Linhart se je zgledoval po neki francoski komedĳi z naslovom ... 
... Figarova skladba (svatba).

Črtomirja v Krstu pri Savici smo označili kot ... 
... regresiranega (resigniranega) junaka. 

Zapiši nekaj o Kocbeku.
Kocbek se je vpisal v mariborsko blagoslovje (bogoslovje) ...

Kaj je nova romantika?
Nasprotuje naturalizmu in pluralizmu (realizmu). 

Predstavi slovarski sestavek.
Ima terminološko in fiziološko (frazeološko) gnezdo. 

Zbrali: Lidĳa Golc in Petra Reisman
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