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… OD UPORNIŠTVA … MIMO ZVEZDNIKOV…
Ko sem na začetku letošnjega šolskega leta krožila med
šolskimi klopmi, so se nekateri dijaki pohvalili, da imajo
zvezek, in to znamke Rebelde. Debelo sem pogledala, kaj pa je
to? In prišel je odgovor, da … poznate, kajne.
Nato sestanek uredništva. Bolj za šalo kot zares povem,
kaj sem doživela (še dobro, da hodim v šolo:)) in prosim,
naj mi povedo kaj več o tem fenomenu “RBD”. In takoj se je
zabliskalo: dajmo to za naslov na literarnem natečaju. In tako
je bilo.
Sicer pa je uporništvo najbolj
prisotno v najstniških in
srednješolskih letih. Prav
tako pa želja po zvezdništvu
– biti v središču pozornosti.
Kako to dvoje združiti? Hm.
Kaj pa če poskusiš začutiti to,
kar si, verjeti, da si enkraten
in neponovljiv in zaživeti
kot sam svoj zvezdnik?
Upati se upreti mlačnosti
in brezbrižnosti mnogih
mladih, kar je v protislovju
z mladostno navihanostjo
in razigranostjo, posebno
življenjsko energijo, ki
jo daje samo mladost. Si
upaš zaplavati proti temu
in podobnim tokovom
današnjega sveta? Če da,
potem si že majhna zvezda, ki
se pridružuje mnogim …

… Z RADOVEDNOSTJO …

Tjaša Matjašec
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Zvezde na nebu svetijo,
dokler se vrtijo okrog svoje
osi – dokler “živijo”. Njihova
vztrajnost jih ohranja pri
življenju, zakon, zapisan v
naravi in vesolju.
Kaj osvetljuje tvojo pot? So to
dejavnosti, ki jih z veseljem
obiskuješ? So to tvoji domači ali prijatelji? Te zanima veliko
stvari, raziskuješ, ustvarjaš in kljub temu … nisi srečen? Si
ponosen na svoje dosežke, ki so nagrada za vloženi trud,
čas in odpovedi, a je to kratkorajno? In ko naša radovednost
preraste v ustvarjalnost, v nov zagon in odkrivanje stvari,
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nas kljub vsem naporom in zadovoljstvu prevzema nemir
hrepenenja, ki nas bo vedno gnalo naprej … ki nam bo skozi
stvari, ki jih počnemo, govorilo o tem, kdo smo … ko bomo
v drugem, ki je ob nas, odkrivali sebe in svoje bistvo. Da je
hrepenenje tisto, ki nas sili v iskanje smisla in razumevanje
sebe, skozi sebe pa tudi razumevanje drugega. In kaj
odkrijemo? Da je vsak lahko dar za drugega. Enkratno in
neponovljivo darilo. In to čisto zastonj!

… SKOZI DRUGAČNOST … DO PRIJATELJSTVA …

Toda biti, živeti z drugim in za drugega ni tako
enostavno. Seveda ne. Toda vredno truda. Ja, napor. To je
najpomembnejši dejavnik pri sprejemanju drugega in –
drugačnosti. Tako kot športniki trenirajo in vložijo v treninge
svoj čas, moči in veliko mero potrpežljivosti in vztrajnosti …
tako tudi medčloveški odnosi zahtevajo podoben napor,
podoben trening. Res pa je, da so dejanja drobnih pozornosti,
ki jih zmore prav vsak, tista, ki tkejo zlato nit razumevanja
in prijateljstva. In velikokrat je dovolj prisluhniti ali prijazno
pozdraviti ali se preprosto nasmehniti – v vseh kulturah in
na vseh zemljepisnih širinah bodo razumeli: “Pripravljen
sem te sprejeti takega, kot si. Ker si resnično OK.” In kdor
osrečuje drugega, osrečuje sam sebe. To je res “drugačna
drugačnost” – pozitivno naravnana drugačnost, ki ohranja
svojo istovetnost, in jo hkrati bogati s tistimi, s katerimi se
srečuje.

BODI TO, KAR SI,
BODI TO, KAR SRCE TI GOVORI …
NE USTAVLJAJ SE OB SVOJI MAJHNOSTI …
Petra Reisman, mentorica
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INTERVJU Z DIJAKI … o njihovih potovanjih
Kar precej dijakov se ukvarja z različnimi dejavnostmi, ki jih
popeljejo tudi v daljne kraje sveta. Tako odkrivajo dežele in
ljudi, ki jih sicer ne bi nikoli. In vtisi? Mnenja? Je res lepše
doma?

1. Neža, slišali smo, da si že veliko prepotovala po svetu,
ker si plezalka. Katero od tvojih potovanj ti je bilo najbolj
nenavadno, posebno?
Ekvador in Avstralija, ki sem ju obiskala zaradi svetovnega
prvenstva v plezanju. V Ekvadorju mi je bilo všeč zato, ker
je tam čisto drugačno življenje, tam so ljudje bolj sproščeni,
niso tako stresni, ampak malce zbegani, imajo čisto drugačen
stil, način vožnje in podnebje, saj so tam visoke temperature
čez celo leto. V Avstraliji pa mi je bil všeč drugačen način
življenja, veliko več ljudi, dobra hrana in zanimivo je bilo
tudi to, da vozijo po levi, kar me je malo zmedlo in sem se
navadila na to šele po dobrem tednu.
2. Kaj te je tam najbolj
presenetiloč In kaj te je
“odbilo”?
V Ekvadorju me je
presenetilo to, da imajo
zelo poceni stvari, odbila
pa me je neurejenost
okolice. V Avstraliji me je
presenetilo to, da je bilo
zelo toplo, čeprav je bila
zima, odbili so me pa ljudje,
ker niso tako odprti kot pri
nas.
3. Bi raje živela kje drugje
oziroma v kateri drugi
državi, ki si jo obiskala?
Da, vendar samo za eno
leto, potem bi se pa vrnila
v Slovenijo, ker je tukaj
najlepše.
4. Tvoja sanjska
destinacija je?
Avstralija, ker je najbližje
našemu standardu.

					
Neža Meglič, 4. Ka
3
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1. Neva, tudi ti si
veliko prepotovala po svetu, ker si svetovna prvakinja
v kickboksu. Katero od tvojih potovanj ti je bilo najbolj
nenavadno, posebno?
Poleg tekmovanj v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in
Madžarskem sem se udeležila tudi Evropskega prvenstva na
Portugalskem, kar je bilo moje najbolj posebno tekmovanje.
2. Kaj te je tam najbolj presenetilo? In kaj te je “odbilo”?
Zelo mi je bila všeč plaža, urejena okolica in pa tudi visoka
temperatura, saj se je v Sloveniji bližala zima. Pa tudi
domačini so bili zelo prijazni, tako da sem s Portugalske
odšla brez slabih izkušenj.
3. Bi raje živela kje drugje oziroma v kateri drugi državi,
ki si jo obiskala?
Ko sem potovala po drugih državah in sem videla, kakšne
razmere so ponekod, si vedno rečem, kakšno srečo imam, da
živim, kjer živim.
4. Tvoja sanjska destinacija je?
Irska.
					

Neva Ocepek, 2. Fa

1. Sara, vemo, da veliko potuješ po svetu, ker si pevka v
zboru Carmina Slovenica. Katero od tvojih potovanj ti je
bilo najbolj nenavadno, posebno?
Najbolj posebno potovanje je bilo potovanje na Japonsko, kjer
sem preživela 1 mesec. Imeli smo 15 koncertov v različnih
mestih po celi državi. V dopoldanskih urah smo imeli oglede
ali notranje lete. Spoznala sem njihovo kulturo, vero, hrano,
glasbo, zgodovino in drugo.
2. Kaj te je tam najbolj presenetilo? In kaj te je “odbilo”?
Najbolj me je presenetila veličina velemest, prijaznost ljudi
in jezik. V slabem spominu pa nimam ničesar. No, mogoče
dolgega poleta in visokih temperatur, ki seveda sodijo v
poletje.
3. Bi raje živela kje drugje oziroma v kateri drugi
državi, ki si jo obiskala?
Potovanja imajo svoj čar, ampak dom je dom. Druge
države vedno jemlješ kot nekaj tujega, se najprej
“zaženeš” v znamenitosti in poskušaš v nekem
roku odkriti čim več. Ko prideš domov, spomine
“popredalčkaš” in urediš albume s fotografijami.
4. Tvoja sanjska destinacija je?
Moje sanjske destinacije so Nova Zelandija, Avstralija,
New York in Tajska.
					

Sara Zavec, 4. Fa
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INTERVJU Z DIJAKI … o dogajanju na šoli
Naključno smo izbrali nekaj dijakov in jih povprašali, kako
gledajo na dogajanje na šoli, kaj bi spremenili, če imajo kake
nove ideje …

1. Ali misliš, da se na naši šoli veliko dogaja?
Da. Veliko je športnih dni, vsako leto ekskurzije, lahko si
izberemo destinacijo športnega dne.
2. Kaj bi spremenila? Ali mogoče pograjala?
Rada bi, da bi bilo več športnih dni, skrajšanih ur in šolskih
plesov. Pohvalila bi lanski šolski radio, ki ga letos žal
pogrešam.
3. Kaj si pripravljena storiti, da bi se več dogajalo na šoli?
Nič, ker mislim, da se na naši šoli veliko dogaja.
				

Kristina Džambazovska, 2. Fa

1. Ali misliš, da se na naši šoli veliko dogaja?
Ne, ne dogaja se veliko! Lahko bi bilo več aktivnosti med
šolskim poukom. Ne da so vse gledališke predstave po pouku.
2. Kaj bi spremenil? Ali mogoče pograjal?
Lepo bi bilo, da bi nazaj uvedli šolski radio.
3. Kaj si pripravljen storiti, da bi se več dogajalo na šoli?
Nič, ker tako grem iz šole čez nekaj mesecev in ne bom
občutil sprememb.
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1. Ali misliš, da se na naši šoli veliko dogaja?
Na šoli še nisem dolgo, ampak v tem času smo imeli veliko
interesnih dejavnosti, nekaj športnih dni in kar nekaj
skrajšanih ur in to mi je bilo zelo všeč. Verjamem, da bo tudi v
prihodnosti tako in verjetno bo to vsem zelo všeč.
2. Kaj bi spremenila? Ali mogoče pograjala?
Spremenila bi naše učitelje, ki so kdaj pa kdaj zelo nejevoljni.
V šolo bi vključila še več športnih in glasbenih dni. Verjamem,
da je glasba vsem všeč, saj je nekaj posebnega in mogoče bi
lahko v šoli naredili kakšen glasbeni večer, kjer bi zapel naš
zbor, lahko pa bi povabili tudi kakšnega znanega Slovenca.
3. Kaj si pripravljena storiti, da bi se več dogajalo na šoli?
Najbrž ena oseba ne more storiti zelo veliko, zato pa bi lahko
bilo več skupin, ki bi dajale ideje. Jaz bi na primer v šoli
uvedla šolski radio, ki bi nam med odmori malo popestril
vzdušje. Če so zvočniki trenutno pokvarjeni, jih bi še sama
popravila, samo da bi bilo dobro.
					

Nika Krmec, 1. Ka
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PRISPEVKI LITERARNEGA NATEČAJA NA TEMO
OD DRUGAČNOSTI DO PRIJATELJSTVA
Gotovo se vsak najprej vpraša, kaj sploh je drugačnost in kaj
je prijateljstvo, ali je prva pogoj ali ovira za drugo? Kratke
prispevke in razmišljanja smo izbrali med mnogimi podobnimi
mislimi iz 1. Kb razreda:

Tjaša Matjašec
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Le zakaj je vse, kar je drugačno, tako nezaželeno in večni
kamen spotike ali celo vredno posmeha. In ni pomembno, ali
so to istospolni, Romi, ali črnci, ali narkomani, ali invalidi …
Nekoč sem brala o nekem
poizkusu, kar me je
spodbudilo k razmišljanju.
Želeli so ugotoviti, kako hitro
se ljudje “popredalčkamo”,
damo v neke skupine. In
predvsem zakaj.
Za poletni tabor so izbrali
dve skupini, udeleženci obeh
skupin pa so imeli neke
skupne kriterije. Torej se
med seboj niso razlikovali. En
teden je bila vsaka skupina
zase, da se je pač ustvarila
neka pripadnost skupini, ki
je bila zelo pomembna v tem
poizkusu. Prvič so se srečali
na nogometni tekmi, ki je bila
polna zmerjanja in pretepanja.
Torej jepripadnost prevladala
in vsaka drugačnost je bila
zmerjana. Kakor v resničnem
življenju, kajne? Niti skupne
težave, recimo pokvarjena
napeljava, ki sta jo morali obe
skupini odpraviti, ni pripeljala
do neke velike skupne
pripadnosti in prijateljstva.
Torej je pripadnost neki
skupini tista, ki sproži
to drugačnost. Da pač na
vse druge gledamo kot na
sovražnike. Ampak nekaj se je
le ugotovilo. Da sta lahko obe skupini povezani, toda le če se
borita za isto tretjo stvar. In kdaj se bomo mi borili skupaj za
kaj?
Torej smo nagnjeni k temu, da se “grupiramo”. Torej ni
pomemben razlog, po katerem se razlikujemo, ampak
pripadnost skupini in kako skupina gleda na to. No ja,
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zakomplicirano kot vse v življenju, kaj hočemo. Čeprav je bil
poizkus izveden v petdesetih letih prejšnjega stoletja, mislim,
da je zgodba še vedno aktualna, lahko pa bi bilo vse drugače
in bi začeli sprejemati tudi drugačne od sebe in tako olajšali
življenje sebi in vsem okoli nas.
						

Maja Šafarič, 1. Kb

Z drugačnostjo se srečujemo vsepovsod, vsak dan. Drugačnost
se loči na več načinov, lahko je to invalidnost, drugačnost ras
ali ver, duševne motnje ali pa je zato kriv denar. Moje mišljenje
o tem je, da se v današnjem času le redki vključijo v družbo,
saj jih ta ne sprejme, nato pa jih še zbadajo in so zato tudi
manj samozavestni. Če bi si ljudje predstavljali, da se je to
zgodilo njim, bi bilo vedenje očitno drugačno, s tem pa bi imeli
drugačen pogled na svet.
Drugačnim niso toliko pomembne materialne vrednote,
saj bi storili vse, da bi počeli to, kar drugi. Z njimi pa lahko
vzpostavimo zelo močno vez prijateljstva. Imam brata, ki
dela pri društvu invalidov, kjer je spoznal dobrega prijatelja
(invalida), skupaj sta odpotovala na počitnice, se družila.
Vsak bi moral imeti priložnost, da se pokaže v tem, kar najbolje
zna - biti dober prijatelj!
					

Barbara Vidovič, 1. Kb

Kako se pa odzovemo, ko se srečamo z nekom, ki je drugačne
rase, jezika, kulture? Smo pripravljeni v resnici biti tako odprti,
prijazni in spoštljivi, kot si ponavadi želimo biti?
O tem govori kar nekaj prispevkov, ki posredujejo konkretno
izkušnjo ob takem izzivu.
Pred leti, ko sem bila na morju s prijatelji, sem spoznala
mulatko z imenom Kira. Na začetku smo se s prijatelji zafrkavali
in jo začeli zbadati. Deklica je bila zelo žalostna, prijateljem
sem rekla, naj nehajo, vendar so še zmeraj vztrajali. Jaz sem
pristopila do nje, se ji opravičila in začeli sva se družiti. Moji
prijatelji so me začudeno pogledali in mi govorili, če sem
neumna, jaz pa sem jim odgovorila, zakaj vendar, ali zato ker je
deklica zelo prijazna in ima samo temnejšo kožo. Prijateljem
sem povedala, da tudi če je temnejše polti in če ni iz Slovenije,
da je Angležinja, še ne pomeni, da je zato kaj drugačna. In
potem smo se še enkrat vsi opravičili in na koncu se veselo
pogovarjali, si pripovedovali zgodbice in se imeli zelo fino. In
tudi vam povem, ni vse zmeraj v barvi , obliki ali katerikoli
različnosti, vsak človek ima v sebi nekaj dobrega.
						

Urša Markelj, 1. Kb

Nekoč je v naš razred v osnovno šolo prišla mulatka z imenom
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Shawaya. Vsi smo se vedli drugače do nje kot pa do koga
drugega. Bila je črna, saj veste, črnka v Sloveniji, to se vse
skupaj čudno sliši. Na začetku je bila zelo zadržana, saj smo
jo vsi čudno gledali. Redko je izgovorila kakšno besedo. Vsi
so se norčevali iz nje in jo tudi zmerjali. Nekega dne pa je
bilo preveč in je začela jokati. Takrat smo spoznali, da smo jo
prizadeli. Od takrat naprej je nismo več zmerjali in odprla se
nam je. Začeli smo se pogovarjati. Govorila nam je o svojem
narodu in o tem, kako je živeti v Afriki. Ker pa ni znala prav
dobro slovensko, smo se velikokrat nasmejali. Govorila
nam je veliko šal. Ugotovila sem, da ljudi ne moreš soditi po
zunanjem izgledu, tako mulate kot Rome, invalide, ljudi z
dawnovim sindromom, kajti vsi ljudje so v nečem dobri in v
nečem slabi. Ljudje smo si zelo različni.
				

Karmen Omejec, 1. Kb

Zakaj se drugačnosti
bojimo ali pa jo tako težko
premagamo?
Poučna orientalska zgodbica
pravi:

Neki modri človek gleda od
daleč in zakliče:
“Vidim, da se mi približuje
zver!”
Kmalu za tem, ko opazuje iste
obrise, vzklikne:
“Vidim človeka, ki mi prihaja
naproti!”
Končno, ko je ta poleg njega,
izjavi:
“To je brat, ki sedi z menoj za
mojo mizo!”

Tjaša Matjašec
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OD DRUGAČNOSTI DO PRIJATELJSTVA
Najboljši prispevki: 3. mesto
VSAK JE BISER
Veliko razmišljam o prijateljstvu ter
o tem, ali nam danes prijatelji res
veliko pomenijo. Sem tudi sama dobra
prijateljica? Imam svoje prijatelje res
rada in ali so zame res pravi prijatelji?
Ali človek lahko živi brez prijateljev in
družbe? Se prijatelji razlikujemo med
seboj?
Prijateljstvo je zame nekaj najlepšega
v življenju. V prijateljstvu imam veliko
lepih izkušenj, nekaj pa je tudi takih
z grenkim priokusom, vendar vsaka
izkušnja s prijatelji, pa naj bo še tako
slaba, v življenju vedno prav pride.
Spominjam se učiteljice slovenščine
v osnovni šoli. Ko zaprem oči, jo
zagledam pred seboj, slišim njene
besede, njene življenjske napotke, ki mi
še danes pridejo prav. Dejala je, da je v
vsakem človeku nekaj dobrega ter da je
vsak izmed nas biser zase. Govorila je, da se moramo imeti radi,
biti prijatelji ter si pomagati, saj je lahko prijateljstvo tudi pot
do znanja. Ta pot je lahko zelo strma in hodimo lahko naravnost
proti vrhu, lahko pa gremo brez večjega napora po ovinkih in
na svoji življenjski poti srečamo veliko zanimivih ljudi. Šolsko
življenje ni samo sedenje za knjigo in “piflanje”, temveč je tudi
spoznavanje prijateljev, ki nam pomagajo odkriti samega sebe.
Ni me samo veliko naučila. Vedno in v vsakem trenutku sem
se lahko obrnila nanjo po kakšen nasvet. Zelo sem cenila in še
vedno cenim njeno znanje in trud, saj bi lahko le sedela in nas
učila samo nujnih stvari. Zame je bila kot najboljša prijateljica
in vzornica.
Ljudje so zame najbolj zanimiva in raznolika bitja. Le kakšen
bi bil svet, če bi bili vsi ljudje enaki in bi vsi enako razmišljali?
Bil bi dolgočasen. Si predstavljate, da bi bili vsi enako oblečeni
in da bi vse zanimale iste stvari? Bistvo je v tem, da smo
drugačni in edinstveni. Vedno sem si želela biti drugačna,
nekaj posebnega, “biser zase”. Lahko rečem, da se zagotovo
razlikujem od sošolcev. Imam svoje vrednote, načela in
prepričanja. V življenju bi rada nekaj dosegla, postala človek,
vreden življenja. Rada pomagam ljudem, prijateljem, ki so
v stiski in imajo težave, saj s tem pomagam tudi sebi. Lažje
zaspim, ko vem, da sem nekomu vsaj nekoliko polepšala

Tjaša Matjašec
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življenje in pridobila zaupanje, prijateljstvo.
Žal pa včasih nehote zavračamo “drugačne” osebe, se jim
posmehujemo, zaničujemo in jih ne želimo bolje spoznati.
Spominjam se sošolke, ki je bila malce preveč tiha in zaprta
vase. Karkoli sem jo vprašala, vedno je bil odgovor “da” ali “ne”.
Imela sem jo za “drugačno” in čudno osebo, saj se je razlikovala
od sošolcev pa tudi večino šolskih odmorov je preživela v
samoti. Nekega dne sem čisto iz radovednosti stopila k njej.
Načela sem temo o šoli in med nama je končno stekel pogovor.
Tako sva se postopno zbliževali in med nama se je rodilo
prijateljstvo. Spoznala sem, da imava kar precej skupnega.
Obe radi poslušava isto zvrst glasbe in imava podoben okus.
Od tedaj mislim, da ljudi ne smemo soditi po videzu, temveč
moramo nekoga, ki se nam zdi, da je “drugačen”, bolje spoznati
in z njim spregovoriti kakšno besedo. Po nekaj skupnih
trenutkih pa se lahko razvije prijateljstvo in tako “drugačna”
oseba postane naš prijatelj!
Prijateljstvo izkazujemo na različne načine. Zdi se mi
pomembno, da si prijatelji stojimo ob strani; takrat, ko nam
je najtežje, se spodbujamo in opozarjamo drug drugega na
napake. Zavedati se moramo, da smo daleč od popolnosti in
v življenju naredimo veliko napak. Rada imam, da meni dragi
ljudje povedo, kaj si mislijo o meni. Spoštujem prijatelje in se
potrudim razumeti njihovo mnenje, ki ga imajo o meni, ter
sprejmem in premislim o prijateljskih nasvetih.
Za nekoga, ki ga poznamo le kratek čas, ne moremo reči, da
je prijatelj. Prijateljstvo se razvija počasi in v tem času ima
veliko vzponov in padcev. Zame niso vsi ljudje, s katerimi se
pogovarjam ali družim, tudi že prijatelji. Med prijatelje spada
le peščica ljudi. To so tisti, ki jim lahko resnično zaupam in se
zanesem nanje.
Rada imam odkrite in poštene ljudi. Ne prenesem hinavščine,
ljubosumja in posmehovanja. Vsak posameznik ima pravico
biti drugačen, živeti svoje življenje. Ne maram ljudi, ki se
vedno posmehujejo nekomu, ki se razlikuje od družbe. Škoda,
da so taki ljudje med nami, saj so le zavistni ter tistega, ki se
mu posmehujejo, sploh ne poznajo dobro. Se je že zgodilo,
da sem imela “prijatelje”, ki so bili zavistni in nesramni, na
primer v šoli, ko dobim boljšo oceno kot sošolec. Takrat se
ti nekdo samo posmehuje in te poskuša prikazati “čudaka”.
Ljubosumje se mi zdi zelo nesmiselno. V šolo hodimo zato, da
se nekaj naučimo in prav vsi imamo v šoli enake možnosti za
uspeh. Nekateri možnosti izkoristijo, drugi pač ne. Prijatelji so
zato, da drug drugemu pomagamo in smo veseli, da je prijatelj
uspešen v svojem življenju, ne pa da smo nesramni in prijatelju
privoščimo le najslabše. V tem primeru sploh ni prijateljstva.
Sem zelo čustven človek. Kadar me nekaj spravi s tira, jočem
na ves glas, saj z jokom sproščam svojo bolečino. Takrat mi ob
strani stojijo prijatelji in mi dajejo nov žarek upanja.
Rada imam prijatelje, njihovo bližino in drugačnost, saj je
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zame prijateljstvo simbol sreče in mladosti. Prijateljstvo si
predstavljam kot nekaj najlepšega in iskrenega.
Bistvo je, da imam rada življenje in vse, kar mi le-to prinese,
predvsem pa sebe in svoje prijatelje, ki me obdajajo!
						

Najboljši prispevki: 2. mesto

Danijela Šešič, 2. Fb

KAKO SPREJETI LU ZA PRIJATELJICO?
Z Valentino sva bili najboljši prijateljici, odkar pomnim. Vedno
sva vse počeli skupaj in zdelo se mi je, da je sestra, ki je nikoli
nisem imela. S to izjemo, da se nikoli nisva sprli. Zato me je zelo
prizadelo, ko se je preselila. Na dan odhoda njene družine sva
se zaprli v mojo sobo in skupaj jokali. Prisegli sva si, da bova za
vedno ostali najboljši prijateljici, pa tudi če bo vsaka na svojem
koncu sveta. Od takrat naprej sva se videli le še poredkoma,
toda še vedno sva upali, da se bodo preselili nazaj, saj je bila
hiša poleg naše še vedno njihova.
Nekega dne pa je moje sanje poteptala neka druga družina, ki je
hišo kupila od Valentininih staršev.
Novih sosedov še videti nisem hotela. Kadar me je kdo od njih
pozdravil na cesti, sem pogledala stran in šla mimo. Ali pa sem
se celo obrnila, kadar sem jih kje videla. Vedela sem, da sem jih
s tem prizadela, toda bilo mi je vseeno.
Nekega dne pa sta jih moja starša povabila na obisk. Takrat sem
prvič videla tudi njuno hčer, ki je bila leto dni mlajša od mene.
Bila sem osupla. Oblečena je bila v čudne obleke in nenavadne
čevlje. Na glavi je imela pet dolgih čopov, od teh enega na vrhu
glave. Kar me je pa najbolj presenetilo pa je bilo to, da je imela
temno polt. In poševne oči. Ime ji je bilo Lu. Bila je Azijka, njena
starša pa bela. Pomislila sem, da mora biti posvojena. Naenkrat
nisem več vedela, kako naj se obnašam do nje.
Ko smo večerjali, je šlo vse narobe. “Anina pa nam nikoli ne
odzdravi, kadar se srečamo zunaj. Ne vem, zakaj se nas izogiba,”
je začela Lu in me pogledala naravnost v oči. Vsi so me pogledali
in nastala je mučna tišina. Mama me je obsojajoče gledala.
“Kako pa to Anina?”je izjavil oče. Vedela sem, da ga je preveč
sram, da bi me pogledal.
Sovražno sem pogledala Lu in si predstavljala, da ji je lestenec
padel na glavo in jo pokopal pod sabo za vedno. Toda nič takega
se ni zgodilo in zbežala sem v svojo sobo.
Ko so gostje odšli, se starša nista pogovarjala z mano. Mislila
sta, da sem rasistična in to ni bilo res.
“Ne, prav gotovo to nima nobene zveze z rasizmom,” sem si
rekla naglas. Saj do takrat Lu še nisem videla. “Pa kaj potem, če
jih nisem pozdravila! Zaradi Lu se starša nočeta več pogovarjati
z mano!”
Zakopala sem glavo v blazino in se odločila, da se bom Lu

12

Bacil 2009
maščevala.
In res naslednji dan sem v šoli razširila govorice o Lu in v
jedilnici sem jo spotaknila, da je padla in z obrazom treščila v
cmoke. Vsi so se ji smejali, jaz pa sem zadovoljna šla domov.
čez nekaj časa sem se s starši pobotala in v šoli smo se vsi
pripravljali na neko proslavo. Ker sem hodila na plesne vaje,
sem morala pripraviti plesno točko. Seveda sem se zelo
potrudila. Bila sem strašno samozavestna in sem se ga zelo
veselila. Mama mi je kupila čudovito dolgo vijolično krilo
posebej za to priložnost.
Na dan proslave drugim točkam nisem sledila s posebnim
zanimanjem, saj sem komaj čakala, da pridem na vrsto sama.
In ko sem prišla na vrsto, sem res dobro zaplesala. Še najstrožji
učiteljici sem zvabila nasmešek na usta. Dokler se nisem
spotaknila ob svoje čudovito krilo in padla po tleh. Ko sem se
hotela pobrati, se je krilo strgalo. Obraz mi je zalila rdečica.
Nisem vedela, kam naj pogledam in kaj naj storim. Še vstati
nisem mogla, saj se je krilo vedno bolj trgalo. Vsi so se smejali,
meni pa je solza kapnila na tla.
Nenadoma sem zagledala nekoga, ki je stal pred mano in mi
ponujal roko. To je bila Lu. V tem trenutku sem pozabila na
vse zamere, ki sem jih gojila do nje. Pomagala mi je vstati in
priklonili sva se občinstvu. Pesmi je bilo konec.
Naslednji dan sem pozvonila pri Lu doma. Odprl mi je njen oče,
ki me je peljal v njeno sobo. Sedela je na postelji in gledala skozi
okno. “Hvala!” sem rekla. “Zakaj?” me je vprašala. “Za to, kar si
storila včeraj, “ sem razložila. “Storila sem to, kar se mi je zdelo
prav.” “Hvala!” sem ji rekla še enkrat. “Ni zakaj,” je odvrnila.
Nekaj časa sva bili obe tiho. Že sem se obrnila, ko sem se nečesa
spomnila. “Lu, zakaj si mi pomagala? Saj ti ne bi bilo treba.” sem
jo vprašala. “Ker vem, kako je, če si na tleh in čisto sam,” je rekla
žalostno. Pomislila sem na to, kar sem pred nekaj časa storila v
jedilnici in postalo mi je žal.
Nekaj v njenem glasu pa mi je povedalo, da je mislila na nekaj
drugega, ne na tisto v jedilnici. Postalo me je sram. Pomislila
sem, da sem mogoče le bila malo rasistična.
“Žal mi je,” sem rekla. “Oprosti, ker sem bila nesramna do tebe
in tvoje družine,” sem še dodala.
Tedaj se je obrnila z nasmeškom na obrazu.
“Mislim, da ti bom oprostila,” je rekla veselo. Nato sva se objeli.
Od takrat naprej sva neločljivi. In Lu se ni nikoli preselila stran.
Poleti je prišla na obisk Valentina in predstavila sem ji Lu.
Takoj sta si bili všeč in Valentina ni bila niti malo ljubosumna.
Preživele smo tri tedne skupaj in si prisegle, da bomo
Valentina, Lu in jaz ne glede na kar koli, ostale vedno najboljše
prijateljice.
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Najboljši prispevki: 1. mesto

KOT ZVEZDE NA NEBU
Od drugačnosti do prijateljstva in od prijateljstva do
drugačnosti, je to v današnjem svetu sploh mogoče?
V roke sem vzela slovar slovenskega knjižnega jezika in v
njem pod besedo drugačnost našla razlago, da je to lastnost
oziroma značilnost drugačnega. Hm, zanimivo. Sama si
drugačnost razlagam na dva načina.
Po eni strani je vsako živo bitje drugačno, različno od svoje
vrste. Vsi vemo, da imamo različne gene, kajti vsak posameznik
je po svoje drugačen. Ta drugačnost izraža osebnost vsakega
človeka, ga bogati. To drugačnost potrebujemo, da se lahko
identificiramo.
Po drugi strani pa se mi postavi vprašanje, zakaj naša družba
drugačnega človeka izloči, preden ga sploh dobro spozna.
V družbi, v kateri živimo, so prisotna določena pravila,
norme, vrednote. Vendar, kdo pravi, da so te norme, vrednote
identične za cel svet. Norme so nazadnje tudi del kulture, v
kateri živimo. Zato je absurdno označiti človeka z drugačnimi
normami, z drugačno kulturo, da je drugačen in ga zaradi
tega izločiti iz naše družbe. Zakaj ga ne bi raje spoznali, pa ne
le njega, marveč tudi košček sveta, iz katerega prihaja, in ga
morda ne poznamo.
Na drugačnost lahko gledamo z več vidikov. Posameznik se s
svojimi lastnostmi razlikuje od drugega; različno obnašanje, stil
oblačenja, različen okus za glasbo.
Drugačni so tudi ljudje, ki ne spoštujejo zakonov, predpisov.
Taki pristanejo v zaporih, družba jih na neki način izloči iz svoje
srede.
Boleč pa je pogled na tiste drugačne ljudi, ki so invalidi. Prav
tem bi morali dati največ pobude, da bi se čim lažje vključili v
našo družbo. Na nas pa je, da bi začutili, kako pomemben je stik
s tako drugačnim človekom. Že stisk roke jim polepša življenje.
Ne bodimo tako individualistični in raje to drugačnost
spremenimo v prijateljstvo in se iz njega naučimo nekaj novega
o kulturi in ljudeh, ki nam je bila do sedaj tuja. Menim, da je
lahko prijateljstvo, ki temelji na drugačnosti, bistveno bolj
zabavno, iskreno, zanimivo, tako, ki se človeka dotakne prav do
srca. In kaj je prijateljstvo? Prijateljstvo je prijetno razmerje,
ki se krepi, se ohrani, je iskreno, pravo in veliko. Države
poznajo meje, prijateljstvo pa ne pozna meja, ne različnosti, ne
drugačnosti.
Kot primer drugačnosti, sodelovanja in prijateljstva, bi
navedla nedavno izvoljenega predstavnika temnopolte rasne
skupnosti, Baracka Obame za ameriškega predsednika.
Veliko ljudi se noče zliti s celoto, postati del nje, ampak
hočejo s svojim delom, značajem, sposobnostjo, tako ali drugače
izstopati.
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Tjaša Matjašec

Prijateljstvo s tako drugačnimi ljudmi, je zagotovo bogatejše,
bolj polno. Tega so se zavedali tudi Američani, ko so volili
svojega predsednika. Zagotovo je Obama drugačen od svojih
predhodnih predsednikov. A zagotovo bo sprejete dolžnosti,
ki so mu bile zaupane na volitvah, opravljal po vseh zakonih,
predpisih, pravilih in normah.
Menim, da je “vsak človek zase svet”, kot pravi Pavček v
svoji pesmi; zato moramo z vsakim posameznikom najprej
vzpostaviti stik, da nam je dana možnost ga spoznati. Ni prav,
da si že predhodno ustvarimo mnenja, ki smo jih slišali od
tujcev, ljudi na cesti, ki znajo le obrekovati, ker so sami slabiči
in s tem želijo sebe braniti pred svojo slabostjo, ali pa smo jih
morda prebrali v časopisih.
Lepo je imeti prijatelja, ne glede na to, kateri veri, narodu
ali kulturi pripada, pomembno je le to, da ti zna prisluhniti,
ko ga potrebuješ.
A ne pozabimo, prijateljstvo je treba tudi drugim razdajati,
le taka dejanja nas bodo še bolj osrečevala.
Pesem o zvezdah
Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu ...

Vsak tiho zori,
počasi in z leti,
a kamor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.

Tako živimo ljudje.
Vsak zase krmari k pogrebu.
Svetloba samo
nas druži kot zvezde na nebu.
A včasih so daleč poti,
da roka v roko ne seže,
a včasih preblizu so si,
da z nohti lahko
srce kdo doseže ...

Od tega menda
človek umre,
od tega z neba
se zvezda ospe.
(Tone Pavček)
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PRISPEVKI LITERARNEGA NATEČAJA NA TEMO
MOJA RADOVEDNOST: KJE SI?
Žal smo na to razpisano temo dobili najmanj prispevkov.
Uredniški odbor in mentorici smo se zaskrbljeno vprašale:
“Kam si šla naša radovednost?” Ko smo si to vprašanje
postavile na enem od sestankov uredniškega odbora, se je
vsul plaz pesniških poskusov dijakinje iz uredniškega odbora.
Verjamemo, da boste z veseljem prebrali njeno pesniško
preskušanje v trioletu, v tematiki ljudske balade, ki je vedno
aktualna, in v odi (po Pindaru). Zato smo te prispevke izbrali
kot najboljše na temo radovednosti.
Zato smo sklenile naslednje:
Draga radovednost,
četudi si globoko zakopana,
bodi nam vedno v ustvarjalnosti dana.

RAZMIŠLJANJA O RADOVEDNOSTI
Meni radovednost pomeni zelo veliko, saj sem tudi sama zelo
radovedna. Brez radovednosti je po mojem mnenju življenje
težje.
Radovednost je zame to, da me zanimajo stvari na nekem
področju, o neki stvari, osebi …
Radoveden je na primer nekdo, ki ga zanima neka država,
npr. Norveška, sam živi v Srednji Evropi in ga zanimajo
severnejše države, njihovi običaji, kultura, hrana … Ker je ta
radovednost zelo velika in želi sam okusiti hrano, slišati jezik
in se ga naučiti, se odloči, da bo za krajši čas odpotoval na
Norveško. Ko prispe, je pred njim popolnoma nov svet, sama
pokrajina je drugačna, ljudje, okolje … Vzdušje je popolnoma
drugačno kot doma. Njegova radovednost se poveča in želi
spoznati vedno več. Obišče razne muzeje, znamenite stavbe,
spoznava naravo, poskuša vzpostaviti stik s prebivalci, se
udeleži njihovih zabav … čez čas se vrne domov in razmišlja
o vsem, kar je novega spoznal, se naučil in doživel. Njegova
radovednost je prerasla v znanje.
Tudi sama sem zelo radovedna, zanimajo me različne dežele,
ljudje, običaji. Zato poskušam o tem izvedeti, kar se da veliko.
Moja velika želja je, da bi lahko sama potovala in si sama
ogledala, preverila in okusila te stvari.
Iz književnosti poznam več primerov, kjer se govori o
radovednosti, saj tudi sama preberem največ takih knjig. S
tem izvem veliko novega in se marsičesa naučim.
Ivan Sivec piše po mojem mnenju najboljše knjige za mlade,
saj v njih glavne osebe raziskujejo različne stvari. Na primer
taka knjiga je Usodni pečat, kjer se glavni osebi podata na lov
pomembne listine s pečatom.
Moje mnenje o radovednosti je zelo dobro, saj če nisi
radoveden, v življenju težje uspeš. Lahko pa se zgodi, da
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si preveč radoveden, na primer mladi so na splošno preveč
radovedni in jih zanima čisto vse. Nekatere to pripelje zelo
daleč, želijo poskusiti doge, ker jih zanima, kakšen je njihov
učinek, kakšnega okusa so … In tako se lahko zasvojijo. Ali
pa je nekdo radoveden na področju medicine in se zanima za
zdravje in s tem, ko pridobiva nove in nove podatke, lahko tudi
sebi pomaga in živi bolj zdravo, saj ve, kaj ni dobro za njegovo
življenje.
Brez radovednost ni nič. Radovedni smo vsi – eni bolj, drugi
manj, nekateri si z radovednostjo škodujejo, drugi ravno
nasprotno.
						

Klavdija Verbajs, 2. Fb

Miška je sredi sobe zagledala majhen košček rumene barve.
Ker je bila preveč radovedna, ni pomislila na nevarnosti, ki ji
pretijo, ter je stekla iz skrivališča. A malo miško je na žalost
opazila lačna mačka, se zapodila za njo, jo ujela med kremplje
ter zadušila. Radovednost je miško stala življenja. Tista rumena
stvarca sredi sobe pa je bila samo lego kocka od Mance, ki jo je
izgubila med pospravljanjem.
Tako kakor miško, lahko tudi ljudi radovednost popelje v
težave. Marsikateri otrok je že kdaj želel prižgati vžigalico, a
si je pri tem opekel prstke. Največkrat v težave zaidejo prav
otroci. Ker še niso dovolj izkušeni, ne poznajo nevarnosti in v
vsaki stvari vidijo igro. Vendar se tudi odrasli ljudje ne morejo
upreti radovednosti. Največkrat jih premami kakšna nagradna
igra. V tem primeru je to dobra stran radovednosti. Lahko pa
jim kdo ponudi kakšno denarno nagrado, na koncu pa jih opeharijo. Postavili bi jih pred zaprta vrata in nihče se ne bi mogel
upreti, da ne bi pogledal, kaj je za njimi.
					

Veronika Erjavec, 4. Fc

Radovednost si vsak razlaga drugače in nanjo gledamo lahko z
različnih zornih kotov. Radovednost si razlagam kot neko aktivnost vsakega posameznika. Lepo in prav je, da si radoveden
na področjih, ki te zanimajo, bodisi narava, matematika, šport
ali najljubši hobi. Je vodilo, da si v stvari, ki jo rad počneš, še
bolj uspešen in da se hkrati izobražuješ. Menim, da je v našem
načinu življenja še premalo take radovednosti, če že gledamo s
področja šole. Če bi bil vsak radoveden in kar naprej spraševal
med poukom, ne bi bilo nejevolje pri učenju in neprijetnega
vzdušja. A prva asociacija na besedo radovednost je, da najprej
pomislim na negativne strani. Ne maram ljudi, ki vtikajo nos,
kamor ni treba in se ukvarjajo le s tem, kaj drugi počnejo, govorijo … Moteče je, če te kar naprej sprašujejo, kar ti ni všeč ter
da te zato spravljajo v zadrtego. Sama sem tudi radovednež, a se
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marsikdaj ugriznem v jezik. Radovedna sem tudi na področju
športa in mojega hobija. To mi je veliko pomagalo, saj sem na
mnogih področjih veliko bolj spretna, kot nekoč.
					

Tina Lavrič, 4. Fc

radovédnost -i ž (e) lastnost, značilnost radovednega
človeka: njena radovednost je zelo znana; zaradi njegove radovednosti ga nihče ne mara / ekspr. sama radovednost te je
// želja vedeti, izvedeti stvari, ki jih ni nujno potrebno vedeti:
obšla, premagala ga je radovednost; vzbujati radovednost; to
je naredil iz radovednosti / oči se mu svetijo od radovednosti
/ slabš. babja radovednost; raziskovalna radovednost ? ekspr.
pasti radovednost zadrževati se kje in si radovedno ogledovati kaj.

Iz radovednosti sem pobrskala po določenih virih,
ker me je zanimalo, kako ljudje opredeljujejo ta pojem.
Nam pogosto neznan, pa čeprav bi morali biti v polnem
zagonu učenja, izobraževanja in zanimanja nasploh. Naša
informacijska doba, kot ji radi rečemo, je prinesla s seboj
tudi rutino, otopelost in občutek, da vse veš, če le imaš
dostop do interneta ali kakega drugega medija. Par klikov te
reši zadrege in odgovor je na dlani. Prostor v glavi “hraniš”
za bolj pomembne podatke, kot so splošna in gola dejstva,
ki ti v življenju ne bodo koristila. Ampak zakaj potem vsi
govorijo, da bi radi potovali, geografije pa se ne bi učili za
nič na svetu? Zakaj tako vestno vsak prikima, ko kdo reče,
da se zgodovina ponavlja, vendar nima pojma o njej? Kdo ne
uporablja matematike v vsakdanjem življenju? In slovenščine,
psihologije in biologije … Naj naštevam dalje? Tudi če našo
ne-radovednost vzamemo iz šolskih okvirjev, naletimo na
podobno sliko. Ko dobiš v roke časopis, verjetno z največjim
veseljem preskočiš strani s politiko (čeprav smo od nje
odvisni), financami (ker, kaj nam pa bodo?), gospodarstvom,
znanostjo in črno kroniko- če jih ta sploh vsebuje. Bolj
zanimive teme so seveda trači o znanih ljudeh, horoskop in
podobno. Z radovednostjo si prebereš, kaj ti obetajo zvezde
za tisti dan in branja je konec …
Ob tej kritiki sem se spomnila na znano misel: “”Per aspera
ad astra!” ali drugače, “Pot do zvezd vodi skozi trnje!”.
Tvoja osebna odločitev je, koliko in kako boš vložil v pot na
svojo zvezdo. Koliko si sam pripravljen vložiti za dosego
(trenutnega) življenjskega cilja in čemu si se pripravljen
odreči?
						
					

Sara Zavec, 4. Fa
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MOJA RADOVEDNOST: KJE SI?
Najboljši prispevki: 1. mesto
Moja radovednost, kje si?
Bila sem majhna deklica
sem vedno rada sanjala.
Imela sem še eno strast
vprašanja so res šla mi v slast.
Sem ata večkrat spraševala,
pa mamo, starše, vse ljudi,
tako sem že pisati znala,
ko z avtomobilčki so se igrali
preljubi moji Sončki mali.
V vrtcu namreč še ni črk,
resda ustvarjati so znali,
a znanja so imeli mrk.
Radovednost sem kazala
v šoli mnogo, mnogo dni,
kar naenkrat pa spoznala,
da spraševati – to moti ljudi.
Tako začela sem molčati,
zase se precej držati,
raje kot da spraševala,
sem ljudi opazovala.
Sem radovednost potlačila,
globoko vase, kot spomin,
sedaj vprašanja so se skrila,
ne bo nazaj jih, se bojim.
Se pa čez nekaj let zgodi,
da v šoli moramo dijaki
profesorjem postavljati vprašanja,
ker to naj bi dokaz bil znanja.
Povem pa čisto vam zmedeno,
da moje radovednosti več ni,
ne vem, zakaj ljudje vseeno
jo želijo videti.
Prav to verjetno razlog je,
da vsak dan zaman sprašujem se:
Radovednost moja, ki razmišlja,
bo sploh kdaj nazaj prišla?
Katja Frelih, 3. L
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Trije trioleti
Ko sem prvič te objela
si mi rekel rad te imam,
jaz pa čisto sem zardela.
Ko sem prvič te objela
veš, bila sem res vesela,
zdaj nobeni te ne dam.
Ko sem prvič te objela,
si mi rekel rad te imam.

Letos vem, da bom odlična,
to zdaj veste čisto vsi,
tudi tista gospodična.
Letos vem, da bom odlična,
petka vedno b’la je mična
zdaj pa moja bo vse dni.
Letos vem, da bom odlična,
to zdaj veste čisto vsi.

Ešerihija je fina
dokler je naravna flora,
zunaj pa postane mina.
Ešerihija je fina.
če ne spušča ven toksina,
ne povzroča nefomòra.
Ešerihija je fina,
dokler je naravna flora.
					
Katja Frelih, 3. L

Likovna pesmica
Le s teboj pomirjena zaspim,
bližine tvoje se ne bojim,
ko te zagledam zažarim
o tebi nikoli ne molčim,
po tvojem okusu drhtim
po tebi hrepenim,
ko se učim,
ali trpim,
tebe si želim,
ko te dobim,
k tebi hitim,
nisi le spomin,
ker ti si moj,
najljubši – sok iz malin.
					
Katja Frelih, 3. L
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Marioneta

Erika Rode

Ko se po mestu sprehaja,
misel ji neprestano v daljavo uhaja,
daleč od fanta, od mestnih luči,
daleč od doma, vsakdanjih skrbi.
Rada v nebo bi zletela,
med pticami z vetrom bi pela,
bila bi svobodna, bila bi kot zrak,
bila bi vesela, brez vsakih napak.
Saj rada plesala bi tu in takoj,
a kaj ko na cesti nastal bi zastoj.
Vozniki bi gledali noro dekle,
ki pleše po cesti brez brige za vse.
Če tukaj bi se zavrtela,
ali pa kakšnega blizu objela,
ljudje bi postali, se ji nasmejali,
jo v jopič oblekli in s sabo odvlekli.
Na srcu leži ji kamen težak,
ne reši je niti Hancock, junak.
Saj ona je ujeta, ujeta v beton,
ujeta v pravila, ujeta v bonton.
Tako pa taka punca mlada,
v svetu, ki ga nima rada,
živi kot lutka, marioneta,
ne pleše, ne poje, ker je ujeta.
						
Katja Frelih, 3. L
Pravljica

Jure Trobevšek

21

V stari hiši v Podlubniku,
zlobna mačeha živi,
svojo pastorko trpinči,
ji počitka ne pusti.
Daj, princeska, da te rešim,
z belim konjem priletim,
če poveš mi, kaj te muči,
vse skrbi ti prepodim.
Zlobna mačeha mi brani,
ne pusti, da prideš sem,
ne želi te tu ob meni,
nisem srečna, ti povem.
Draga moja, ne odhajaj,
bodi z mano tu nocoj,
da gospa ne bo motila,
daj ji piti ta napoj.
Vlije deklica strup v čaj,
da ga coprnici zlobni,

Jure Trobevšek
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ta pa pravi, preden spije,
preden slišijo se bobni:
Kaj je to, tako diši,
je kot jagoda in sliva
in kot šmarnica cvetoča,
kaj pa, če si čaj delivač
Ne, ni treba, mati moja,
se princeska ‘zgovori,
vi kar spijte, se ne bojte,
ga je še za mnogo dni.
Starka spije in se zgrudi,
mrtva je, zdravnik pove,
zloba jo je pokopala,
vsi ljudje se vesele.
V soboto sta se vzela,
“principessa” in njen princ,
s tremi konji zdaj živita,
v novi hiši v vasi Zminc.
						
Katja Frelih, 3. L
Oda robcu (po Pindarju)

Oh robec bel, ti si le moj,
saj vedno tu ostaneš,
obrišeš nos, na čelu znoj,
obraz mi kar objameš.
Živeti mi brez tebe ni,
že sama misel zaskeli.
Le ti razumeš moje želje,
kaj obrišeš, česa ne,
čeprav ti nihče ne pove.
Ne veš kam najina zveza pelje,
s teboj odšla sem kar na Kum,
te pripela, posušila
in ni opešal mi pogum,
ker sem vate se zavila.
Vlekel si me iz zagate,
vate sem si brisala podplate.
Ogromno se nama je pripetilo,
v prijetnih in napornih dneh si bil ob meni,
bil si dražji, kot ljubimčevi objemi,
ko sem te videla, srce je poskočilo.
A kmalu se končala najina je zveza,
bilo je konec Jamboreeja,
midva nisva več prijatelja,
sedaj pa drugi z mano se napreza.
						
Katja Frelih, 3. L
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PRISPEVKI LITERARNEGA NATEČAJA NA TEMO
Rebelde (RBD) - UPORNIKI ALI POCENI ZVEZDNIKI?
Tudi na to temo je v uredništvo kar deževalo veliko podobnih
prispevkov, ki smo jih razdelili na dve skupini: na tiste, v
katerih ste zapisali, da ste naklonjeni poslušalci in oz. ali
gledalci Rebelde (oz. da vsaj nimate nič proti njim), in na
tiste, ki se vam zdijo muha enodnevnica, da so postali ceneni
zvezdniki in nekako vas ne zanima vsa “rebeldemanija”, ki se
dogaja okoli tega.
Kar nekaj prispevkov ima morda tudi misel ali dve o
uporništvu, da bi bili uporniki, razen enega prispevka, ki
nas je presenetil in dobesedno osvojil s svojo pristno vsebino,
saj govori prav o najstniškem uporništvu. Da, prav to nas je
zanimalo!
Za začetek objavljamo prispevek, ki ga lahko pohvalimo, saj
zanimivo razmišlja o zvezdnikih nekoč in danes – ali je kakšna
razlika? In ali so zvezdniki lahko tudi uporniki? Hm…
Ko tako premišljujem, se začnem spraševati, koliko pravih
zvezdnikov sedaj še obstaja, mislim, da so jih bolj zamenjali
zvezdniki brez talenta, ki si želijo samo slave. Nekaj let
nazaj res zvezdniki niso bili to, kar so sedaj in bilo jih je pol
manj, vendar so bili veliko bolj kvalitetni kot sedaj. Sedanji
zvezdniki si resnično želijo samo medijske pozornosti, no,
ne moremo trditi, da so vsi taki, seveda obstajajo izjeme,
pa vendar. Sedaj v dveh letih postane toliko ljudi slavnih,
kot jih prej ni v desetih letih, s tem hočem povedati, da
nastajajo vedno nove in nove skupine, igralci … vendar
pa ti kmalu razpadejo ali propadejo. Veliko agentov si želi
samo zaslužiti denar in zato ustvarijo skupine, ki naredijo
eno ali dve uspešnici, potem pa razpadejo. Take stvari se
sedaj dogajajo, ne vem, če je v zadnjem času nastala kakšna
skupina, ki se bo obdržala tako dolgo, kot so se skupine, ki
so nastale deset do dvajset let nazaj. Zdi se mi, da v skupino
zberejo povprečne pevce in povrh vsega morajo biti še lepi,
pa vendar, zakaj ljudje dajejo vse na videz, kaj pa dober glas –
ali to ni pomembno? No pa saj, kot pravim, ne bom kritizirala,
saj obstajajo tudi dobri pevci in igralci. Včasih so vsi pevci
peli podobno, sedaj pa imaš toliko različnih zvrsti glasbe, da
se sploh ne moreš odločiti, katera je dobra in katera ne, saj
dejansko ne moreš poslušati vseh in se potem odločiti. Meni
gredo mogoče najbolj na “jetra” tisti, ki se trudijo nekaj biti,
pa jim to ne uspe, ampak oni še kar rinejo in ne odnehajo.
Ker si nekateri želijo biti drugačni, gredo tako daleč, da že
presegajo meje normale. Pravzaprav sploh ne vem, če se
imajo današnji zvezdniki pravico imenovati zvezde, saj s
svojim obnašanjem kažejo ravno nasprotne stvari, če damo
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recimo primer, kako razuzdano živijo, potem pa se njihove
slike znajdejo v časopisu, pa raje tožijo časopis, kot da bi se
opravičili ali priznali, da se je to dejansko zgodilo.
Skoraj vsak človek ima svojega najljubšega igralca, igralko,
glasbeno skupino … jaz pa nimam nikogar od zvezdnikov
za vzornika, saj se res ne želim obnašati tako bedasto kot
oni. Nekaterim zvezdnikom jaz pravim muha enodnevnica,
saj en dan so, naslednji jih pa spet ni, pravzaprav se mi to
zdi kar nekako smešno, saj mislim, da želijo nekateri slavni
posnemati že davno preminule zvezdnike, vendar jim ne
uspeva ravno najbolje. Če pa se osredotočim na naslov, da
so poceni zvezdniki, to nikakor ne drži, oziroma nekako
drži, poceni so zato, ker se tako obnašajo, če pa pogledamo
po honorarju, pa so zelo dragi, saj zahtevajo vedno večje
honorarje, to se mi ne zdi prav, saj jim po tem v vsem
ustrežejo in tako ne pridejo do izraza nekateri res kvalitetni
igralci. To, da so uporniki, pa ne drži, saj se vsi držijo neke
določene meje, ki je še vedno lahko nenormalna, a jih vendar
ne moremo imenovati uporniki, seveda so se nekateri kar
sami oklicali za upornike, kar pa še zdaleč niso in temu se
lahko človek samo smeje. Mislim, da bi kdaj morali malo
premisliti, kaj počnejo in se zamisliti, če je to, kar počnejo,
pravilno in dobro.
						
Urša Jereb, 1. Kb
POZITIVNI POGLED na RBD:

+

Meni se zdi, da skupina RBD niso le
navadni poceni zvezdniki, ki so uspeli
čez noč. Tudi jaz jih poslušam in sem
bila na njihovem koncertu.
Pred koncertom sem imela mešane
občutke, kakšen bo nastop, kako bodo
peli itd. Ko pa se je začel koncert, sem
kar ostrmela, saj so naredili zelo dober koncert, peli so zelo
dobro in nekateri so me presenetili, saj nisem mislila, da
lahko tako dobro pojejo. Eden izmed članov, Cristopher, me
je zelo presenetil, saj je pel nizko, v naslednjem trenutku pa
je že pel visoko, kar je zelo težko, a njemu je uspelo. Vsi, ki ne
poznajo dovolj dobro skupine in si njihove člane predstavljajo
takšne, kot so v nadaljevanki, si jih predstavljajo kot ravno
uspele zvezdnike, ki služijo le na račun svoje lepote in ne,
kako uspešno pojejo. Veliko je takih, ki pravijo, da sovražijo to
skupino, a jaz jim ne verjamem, saj so zagotovo kdaj poslušali
njihove pesmi in so jim bile všeč ali pa jih celo poslušajo
doma na skrivaj, v družbi drugih prijateljev pa govorijo, da
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imajo neumne pesmi in slabo pojejo, saj enostavno nimajo
poguma, da bi priznali, da so jim všeč.
Zdaj, ko je skupina ravno na vrhuncu svoje kariere, se
razhajajo, ker so v teh letih, ko so bili skupaj, dobili različne
interese in vedo, da bodo zaradi slave skupine lažje uspeli
kot posamezniki in jaz verjamem, da vsakega čaka uspešna
kariera zato, ker imajo lepe glasove in jih znajo uporabljati.
						

+

Maja Gantar, 1. Kb

Naslov pove vse. Večina ljudi RBD ne
mara, čeprav za to nimajo posebnega
razloga. Ker so pač slavni in poznani
po celem svetu (sedaj tudi pri nas), jih
nekateri pač gledajo kot zvezdnike, ki
so hitro zasloveli in s tem obogateli.
Smo pa tudi ljudje, ki gledamo oz. smo
gledali na stvar drugače. Sedaj jih tudi jaz
obožujem, kajti enkrat sem se tudi sama
morala prepričati, kakšni so v resnici.
Ko sem prvič gledala njihovo skupno telenovelo Rebelde,
me je ta pozitivno presenetila z zgodbo in karakterji glavnih
igralcev. Telenovela se dogaja na elitni srednji šoli (v Sloveniji
bi ji rekli gimnazija). Dijaki, ki jo obiskujejo, počnejo iste
stvari, kot jih mi, in se soočajo s podobnimi problemi kot vsa
današnja mladina. V nadaljevanki so na drugačen način, kot
so v resnici, predstavljeni problemi in pojmi, s katerimi se
danes spopada skoraj vsak najstnik: starši, šola, ljubezen,
prijateljstva, tudi ljubezen do glasbe … Tu lahko opazimo,
da gledanje te telenovele ni nič slabega, primerna je za vse
generacije.
V tej seriji sem našla odsev sebe, ki probleme rešuje z
ljubeznijo do glasbe, do sočloveka in prijateljev. Tako sem
začela poslušati njihovo glasbo. Besedila, ki jih RBD pojejo,
niso težka, tudi če ne znaš govoriti njihovega jezika, melodija
pa ritmična in hitro gre v uho. Tako sem že kmalu znala vse
njihove pesmi na pamet. Sproti sem odkrivala vsakega člana
skupine posebej in vsak od njih me je očaral na drugačen
način.
Rada bi poudarila tudi to, da “niso oni sami krivi”, da so tako
zasloveli. Mi, oboževalci, smo stopili v stik z njimi in se začeli
ozirati po njih. Niso sami krivi, da jih je toliko mladih ljudi
začelo oboževati in jih odkrivati. Zato mislim, da ni nobene
potrebe, da jih ljudje tako obsojajo in o njih grdo govorijo.
Vsak ima svoje mnenje, ki se ga da izražati tudi na drugačen
način! Tudi sami so rekli, da si niso nikoli mislili, da bodo
kdaj tako slavni, še v svoji državi ne, kaj šele drugod po svetu
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npr. pri nas, ki smo tako majhna in nepoznana dežela.
Ko so prvič prišli k nam, se je začela prava evforija. Iskali
smo, kje so nastanjeni, poskušali dobiti njihove avtograme,
se z njimi slikati in mogoče dobiti tudi kakšen stisk roke. To
nam je zelo veliko pomenilo. Videti svoje idole, ki so prišli iz
Mehike v našo majhno državico v živo, je bilo za nas nekaj
zelo velikega in najpomembnejšega.
RBD so samo ljudje, tako kot jaz, tako kot ti in kot vsi
ostali ljudje. Delajo in hočejo iste stvari kot mi … Znajo
se pogovarjati in pomagati ljudem v stiski. Ena od članic
skupine ima npr. svojo kampanjo proti anoreksiji in bulimiji.
Pomaga mladim dekletom, da se soočijo s tem problemom in
ga uspešno premagajo. V ta projekt je vložila ogromno dela,
truda, ljubezni in seveda denarja. Torej, ji gre res samo za
svojo korist in denar, če pomaga drugim?
Avgusta 2008 so naznanili medijem in s tem tudi nam
oboževalcem, da se bodo razšli. Ne bodo več skupina, ne bodo
več nastopali skupaj, peli, plesali in se zabavali skupaj z nami.
Šli bodo vsak po svoje s svojimi projekti. Ta novica nas je vse
udarila kot strela z jasnega, presenetila ter potrla. Ampak
s časom smo se pobrali. Jaz osebno jemljem to novico kot
del življenja. Vse se enkrat konča: šola, ljubezen, prijateljeva
zabava, glasbena kariera, navsezadnje tudi življenje. Tudi
RBD bi se enkrat končal, če ne letos, pa mogoče čez 3 leta. Vse
pride in gre, RBD so njihov skupni konec dočakali že zdaj. Mi
smo veseli vsaj tega, da so nam povedali že nekaj mesecev
prej, da se mi in tudi oni sami primerno pripravimo. Mnogo
ljudi pravi, da so naznanili svoj konec zato, da bi pridobili več
koncertov in s tem več denarja. RBD ne potrebujejo novice,
da bodo razpadli, zato da bi pridobili še več oboževalcev
in s tem več kupljenih vstopnic za njihov “zadnji” koncert.
Slavni so lahko tudi brez tega. Saj so bili, preden so objavili to
žalostno novico tudi tako slavni, kot so sedaj. Zato se mi zdi
mnenje, da je ta razpad le dobra poteza za pridobitev še večje
slave, res nesmiselno.
RBD niso muha enodnevnica. Skupaj so preživeli 4 leta in
pri tem pridobili mnogo izkušenj. Drug drugemu pravijo
bratje, saj so se v teh štirih letih tako zbližali, da so kot prava
družina.
Če bi jim bilo vseeno za nas, bi lahko samo na hitro razpadli
in “pobegnili” z denarjem v svojih žepih. Če so oni muha
enodnevnica, potem je to tudi življenje. Saj se tudi to enkrat
konča.
RBD so navadni ljudje, ki jih je treba spoštovati, tako kot
vsakega človeka. Razlika med nami in njimi je le v tem, da
so oni slavni in živijo javno življenje, zato so velikokrat tarča
ostalih ljudi in medijev. Jaz verjamem v njih in vedno bom.
In kot pravijo sami: “Nunca dejas de sonar!” [Nikoli ne nehaj
sanjati!]						
								
N.N.
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+

+

Sprašujete se, ali so RBD samo uporniki ali pa kakovostni
glasbeniki. Povem vam, da definitivno drži druga trditev.
Naj naštejem nekaj razlogov:
1. nastali so s telenovelo REBELDE in zasloveli takoj, ko so
prišli na male ekrane
2. podirali so rekorde z razprodanimi koncerti, prodajami
svojih plošč
3. prejemali nagrade za najboljše albume in to so bili vsi
albumi, ki so jih izdali
4. prejemali nagrade za najboljšo skupino
5. bili so najboljši na raznoraznih lestvicah
6. prejemali MTV-nagrade za latino skupino
7. so vzorniki mladim
8. poslušajo jih tako mladi kot stari
9. uspešni so tudi v solistični samostojni karieri, izdajajo solo
albume, posneli so film, pišejo knjige, odprli lastne trgovine,
nastopajo v telenovelah, pozna jih cel svet, kar je uspelo le
redkim.
Najemajo jih za razne reklame, kot so: kozmetika, obutev,
oblačila, pijače …
V skupini RBD so: Anahi, Dulce Maria, Maite, Alfonso,
Christopher, Cristian.
ANAHI je odprla svojo lastno trgovino oblačil, posnela več
kot 5 telenovel, ima štiri solo albume, bila je na robu smrti
zaradi anoreksije ter ustanovila kampanjo, ki se bori proti
anoreksiji.
DULCE MARIA je napisala knjigo Dulce amargo in podrla
rekord v prodaji, pred skupino RBD je bila v skupini Jeans,
posnela tri telenovele ter piše pesmi.
ALFONSO igra v gledališču, z ostalima dvema fantoma so
odprli podjetje.
CHRISTOPHER je začel s solo kariero, igra bobne.
CRISTIAN je javno priznal, da je gej, ustvaril je kampanjo za
varen spolni odnos.
Moje mnenje:
Preprosto rečeno, obožujem RBD zato, ker imajo odlične
pesmi in je v njih smisel življenja. Imajo tudi odličen stil
oblačenja, ki je meni zelo všeč.

V telenoveli uprizarjajo čisto drugačne ljudi, kot so v
resnici in to pokaže, kako z lahkoto igrajo svoje like in kako
so talentirani za igranje. V resničnem življenju pa so čisto
drugačni kot v telenoveli: so umirjeni, preprosti ljudje, zelo
radi imajo svoje oboževalce, na koncertih se zelo potrudijo in
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dajo vse od sebe, imajo prečudovite glasove.
Všeč mi je tudi, da v njihovih albumih niso samo pesmi, ki
so jih napisali drugi ljudje, ampak je veliko pesmi, ki so jih
napisali sami. Všeč so mi tudi njihovi govori na koncertih in
pa tudi to, ker govorijo o miru po svetu.
						

Eva Trampuš, 2. Fa

+
Skupina RBD je obnorela Slovenijo, to je sedaj jasno že
vsem. Poznajo jih pravzaprav vsi, od otrok v vrtcu pa do
najstnikov v srednjih šolah. Sploh punce poznajo vse pesmi
in tudi podatkov o življenju zvezdnikov jim prav gotovo
ne manjka. Tudi fantje skupino poznajo vendar ne zaradi
pesmi, ampak pojejo tri zelo privlačne punce, ki so ponavadi
oblečene le v kratko krilce in majčko, ki seveda ne sme
prekriti popka. Mene to seveda ne moti, ker v takem svetu
pravzaprav odraščam, ampak kaj pa si misli babica, ko jih vidi
na televiziji v nadaljevanki Rebelde. Mislim, da vsi poznamo
odgovor na to vprašanje. Da se ne bi komu zamerila, naj
povem, da tudi sama poslušam nekaj njihovih pesmi in da so
mi prav všeč, tudi njihov stil petja, plesa mi je zanimiv. Nisem
pa takšna oboževalka, da bi kupovala razne obeske, majice,
zvezke, torbe z njihovimi motivi ali pa še huje – odšla na
koncert, ki jih zadnje čase ne manjka. Koncerti so razprodani,
skupina bo razpadla, vendar bo nadaljevanka še vedno ostala,
najstniki pa bodo vsak dan med tednom ob 18.50 sedeli pred
TV-sprejemniki in gledali, kaj se bo zgodilo. Bosta morda
Mia in Miguel izključena, ker jih bo perfekt nekje zasačil
pri poljubljanju? Bodo dijaki odkrili, kakšno preteklost ima
Gastom? Bo skupina RBD spet začela nastopati? Bo Mia
odkrila, kaj se je dogajalo z njeno mamo? Katera bo bolj
popularna na šoli, Mia ali Roberta ali pa bo glavno mesto
prevzela Sol? Glejte in izvedeli boste.
Glede na to, da je skupina postala slavna šele z nadaljevanko,
bo prav tako tudi poniknila takrat.
POCENI ZVEZDNIKI?NE BI REKLA.
UPORNIKI? LE V NADALJEVANKI.
						

Nika Kozmus, 1. Fc
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NEGATIVNI POGLED na RBD:

-

Skupina Rebelde, okrajšano RBD, si je sloves našla preko
nadaljevanke, ki so jo predvajali povsod po svetu. S tem so
postali znani in njihove pesmi so prepevale vse najstnice,
ki so spremljale nadaljevanko. Zaradi množične gledanosti
so začeli izdajati tudi posebne revije na to temo. Zaradi
nadaljevanke, intervjujev ter raznih koncertov so si pridobili
oboževalce in s tem slavo ter denar.
Rebelde je za mene skupina, ki je na hitro postala priljubljena
in bo hitro tudi pozabljena. Take skupine jaz označujem
kot poceni zvezdnike, saj ko bodo zamrli v pozabo, se bo
vsaj večina med njimi prenehala ukvarjati z glasbo. Naslov
uporniki pa ne izraža želenega.
Z nadaljevanko so dosegli to, da se pubertetniki obnašajo bolj
muhasto in se upirajo ter kršijo pravila. Jaz osebno sem proti
tej skupini in je ne podpiram.
					
Kristina Kolar, 1. Kb

Erika Rode

Moje mnenje je, da vsak mora imeti enega idola, ampak da
ima eno mero, da to ne postane obsedenost.
						

-

Kaja Bodlaj, 1. Kb

Po mojem so RBD samo poceni zvezdniki, saj so ti mladi
fantje in dekleta bili izbrani za igranje v telenoveli za malo
denarja. Sedaj, ko pa so slavni, nekdo drug služi na njihov
račun “mastni” denar. Kot vsaka skupina doslej, so se tudi oni
zbrali zato, da bi posneli telenovelo in niso slutili, da bodo
slavni, ampak se jim je zgodil preskok v življenju in čez noč
so postali slavni. Za malo denarja so posneli nadaljevanko, ki
presega vse meje gledanosti, vendar pa ravno, ko so postali
slavni, se razhajajo in na njihovo mesto bodo gotovo prišli
kakšni drugi, s katerimi se bo zgodba ponovila.
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Že kar nekaj časa nazaj se je po Sloveniji razširila
Rebeldemanija in “okužila” večino najstnic in najstnikov. Tako
imenovani Uporniki so postali največja modna “muha”; a kot
vemo, nobena muha ne živi dolgo.
Vse se je začelo s telenovelo. Priznam, tudi jaz sem si ogledala
prvi del. Čeprav je to moje subjektivno mnenje, ga bom
zapisala: “Rebelde je navadna napihnjena nadaljevanka, ki
spodbuja dvanajst do štirinajst let stare punčke, da se v šoli
vedejo kot “wannabe” upornice”.
Kar se pa tiče njihovih pesmi, nekatera besedila so res dobra,
a to še ne pomeni, da so pesmi dobre. Svojo glasbo označujejo
kot rock, v resnici pa niso nič kaj boljši od našega Bepopa.
Ko sem bila jaz stara dvanajst let, sem poslušala razne
skupine, a nisem bila obsedena z njimi.
In na koncu še tole: RBD so navadni plagiatorji argentinske
nadaljevanke “Rebelde way”. RBD so bili posneti na isti način,
v isti zgodbi, le da so “Rebelde way” mnogo boljši. Tako torej,
RBD so le “poceni zvezdniki.”
					

-

Karmen Petric, 1. Fc

RBD … vsekakor poceni zvezdniki. Nekdo, ki sam sebe
razglasi za upornika, zagotovo ni pravi upornik. Zdi se mi, da
si upornik, če se upiraš pravilom, si alternativen, drugačen,
to pa oni zagotovo niso. So čisto običajni bogati najstniki,
ki imajo svojo glasbeno skupino. Niso edini, ki jo imajo.
Takšnih je veliko. Prav tako ne moreš biti upornik, če igraš
komercialno glasbo, glasbo, ki jo posluša skoraj vsak in če je
tvoja ciljna publika mladina, mlajša od petnajst let.
Uporniki so drugačni od ostalih ljudi, oni pa so le običajni
ljudje, ki so pač postali slavni s tem, da igrajo v nadaljevanki
z naslovom Rebelde, kar v španščini pomeni upornik in da se
njihova skupina imenuje tako. To še ne pomeni, da si upornik.
če si enak kot ostali, nisi nič posebnega.
Prav tako nimajo posebnega stila, ki bi bil uporniški, so
čisto običajni ceneni zvezdniki, ki ne bi uspeli, če se njihova
nadaljevanka ne bi predvajala po vseh televizijah. Če si
upornik, ne igraš v poceni tv “žajfnci” in se ne pojavljaš po
vseh medijih, delaš stvari, ki jih drugi ne delajo, si od njih
drugačen. Nisi upornik, če si popularen!!!
						
						
Tina Gatej, 4. Fc
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RBD - UPORNIKI ALI POCENI ZVEZDNIKI
Najboljši prispevek: 1. mesto

K upornikom sodi vsak. Nekateri so že kot majhni otroci znani
kot veliki uporniki. Vsak pa postane upornik v najstniških
letih. Zelo radi pogosto nasprotujemo svojim staršem,
učiteljem. Upiramo se vsakemu naročenemu delu, čeprav ni
težko. Nočemo opravljati najosnovnejših hišnih opravil, kot
so na primer pomivanje posode, odnašanje smeti, sesanje,
pospravljanje sobe, košnja trave … skratka vse, kar bi starši
želeli, da storimo. Do uporov pride tudi v šoli, že če dobiš
slabo oceno, se ti predmet zameri, tako kot se ti zameri učitelj
tega predmeta. Dobiš upor do učenja, pisanja nalog. Temu
posledično doma sledijo prepiri s starši, silijo te k učenju, ti pa
bi raje šel na sprehod s prijatelji. Pogosto popusti najstniška
jeza, ko sam potrebuješ neko uslugo staršev (prevoz, dovoljenje
za v kino, bar, ogled tekme, denar …).
Veliko najstnikov si poišče vzornike v zvezdnikih. Tudi sami bi
bili radi nekaj več, bolj pomembni. Zato se nekateri posebno
radi izpostavljajo pred svojimi prijatelji, se kažejo kot pogumni.
Velikokrat se zgodi, da so pogumni samo v družbi, ker bi bili
radi pomembni, se na nek način zelo radi izpostavljajo, radi
bi bili v središču pozornosti, a ne vedo, na kakšen način bi to
storili. Včasih pa se bojijo, da jih družba ne bi zavrnila, zato
naredijo tako, kot jim drugi rečejo, “ukažejo” (začnejo kaditi,
piti, jemati droge …) čeprav si sami tega ne želijo početi.
Zavedam se, da sem tudi sama nemalokrat upornica, posebno
za svoje starše. To se največkrat pokaže ob sobotah, ko želim
zvečer ven s prijatelji in zato “izsiljujem” čas dovoljenega
pohajanja naokrog. Ker mi včasih zmanjka idej in izgovorov,
sem takrat bolj pridna, ubogljiva, delavna (pomagam pri hišnih
opravilih). Po doseženem cilju vesela odhitim s prijatelji, a se
kaj kmalu pokaže spet tisti pravi jaz. Menim, da bi bila veliko
večji upornik, če bi bila cel teden doma, tako pa sem od nedelje
do petka v dijaškem domu. V domačem kraju preživim samo
vikende in počitnice, za katere pa poskrbim, da so zanimivi in
nepozabni.

31

Bacil 2009
Moje mnenje o uporniških najstnikih je, da naj se ne
zgledujejo ne po zvezdnikih ne po prijateljih. Še najmanj po
slabi družbi, ki jih sili v nekaj, česar si sami ne želijo (kajenje,
alkoholizem, droge). Naj se ne ozirajo na druge in na njihova
mnenja o njih samih. Vedno naj delajo tisto, kar jih veseli,
kar veš, da je zate najbolje. Včasih daj prav tudi staršem, ki ti
v življenju hočejo le dobro. Najpomembneje pa je, da si sam
sebi vzornik, da igraš najboljšega zvezdnika sam sebi, ker tak
boš najboljši zvezdnik. Zavedaj se, da te imajo pravi prijatelji
najraje takšnega, kot si!
					

Andreja Gerbec, 2. Fb

W.Kostner: Tik in Tak,
Lj, 2008

32

Bacil 2009

PORTUGA LSKA

33

Do portugalske meje smo prišli po petih dneh potovanja
skozi Italijo, Francijo ter Španijo. Že na meji so nas prav
prijetno sprejeli in nam dali nekaj napotkov za varno
popotovanje po Portugalski. Prvi večer smo se ustavili v kraju
Breganca, ki je sicer manjše srednjeveško mesto, a vsekakor
vredno ogleda, saj vstopnine skoraj ni, ljudje pa se posebej
potrudijo za zadovoljstvo obiskovalcev. Pot smo nadaljevali
proti Portu, kjer pa je malo bolj pestro. V mesto seveda nismo
šli z avtodomom, saj so nas opozorili na zelo ozke ulice in
gnečo. Nastanili smo se v kampu blizu oceana, iz njega pa
nas je zjutraj odpeljal avtobus proti centru Porta. Tam smo
se sprehajali peš in si ogledali največje znamenitosti, kot so
njihove vinarne, most, ki ga je naredil slavni arhitekt Eiffel,
ki je naredil tudi slavni stolp v Parizu. Videli smo tudi veliko
tržnic, kjer lahko najdeš res vse, kar potrebuješ. Poiskali
smo glavno železniško postajo, ki je obdana z značilnimi
ploščicami, poslikanimi z različnimi motivi. Ko smo se
sprehajali po mestnih ulicah, smo naleteli na mnogo lepih
izložb, ki so kar vabile, da obiščemo trgovine, a ko smo
vstopili, smo bili razočarani, saj je bilo vse, kar so imeli, že v
izložbah. Obiskali smo neko cerkev, katere notranjost nas je
povsem osupnila, saj je bila popolnoma pozlačena, vse od tal
do stropa.
Nato smo nadaljevali proti notranjosti Portugalske ob reki
Douro, ki teče tudi skozi Porto. Tukaj so bile vse vasi manjše
in bolj revne. Tudi v kampu smo prespali skoraj zastonj, saj
so bile cene tako nizke. V vaški bazen, ki je bil zelo velik in
lepo urejen, smo vstopili za 56 centov. Na bazenu smo se res
zabavali in iz vode občudovali sončni zahod. Ker smo si želeli
videti ocean, smo nadaljevali proti Lizboni. Na poti smo se
ustavili še v Fatimi, ki je romarsko središče, podobno kot je
pri nas Brezje, le da ga ne moremo primerjati glede velikosti.
Fatimo obišče na milijone ljudi, naenkrat pa jih sprejme tudi
več milijonov ljudi. Tam smo prespali, zgodaj zjutraj pa smo
se že odpeljali proti Lizboni. Poiskali smo kamp in to v bližini
centra mesta. Od tu smo lahko potovali z avtobusom in si
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ogledali celotno mestno središče. Kupili smo vozovnice za
javni promet in lahko smo se vozili s podzemno železnico,
tramvajem, mestnim avtobusom in celo ladjami. Ko smo
prispeli na glavni trg, ki je bil prenatrpan, smo spet zagledali
na tisoče prodajaln, ki so kar vsiljevale svoje izdelke. V mestu
smo obiskali še velik živalski vrt, prelep akvarium, kjer smo
lahko videli nekaj lepih primerkov morskih psov, nekaj lepih
muzejev ter starih stavb. Vsak večer smo se sproščali na
bazenu v kampu, kjer smo skakali v vodo do onemoglosti.
Zanimivosti:
- na severnem delu Portuglaske
je življenje cenejše kot na jugu;
- obiskali smo tudi
najzahodnejšo točko v Evropi,
kjer zelooo piha veter;
- ljudje so zelo prijazni, saj
ti takoj, ko vidijo, da imaš
zemljevid v roki, in se ne
znajdeš, poizkusijo pomagati;
- redko kdo zna angleški jezik;
- zelo so ponosni na svojo
zgodovino.
					
Jerneja Poljanšek, 3. Kb
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MATEJ STERNEN:
RDEČI PARAZOL
Matej Sternen (1870–1949)
Matej Sternen je med četverico impresionistov gotovo najbolj
samosvoj umetnik. Med drugim sodi tudi med prve slovenske
grafike in velja za osrednjega slovenskega restavratorja
tistega časa.
Matej Sternen se je rodil 20. septembra leta 1870 na Verdu.
Obiskoval je meščansko šolo v Krškem, kjer je že imel stike s
podeželskimi slikarsko-obrtniškimi delavnicami. Med letoma
1888 in 1891 je obiskoval Državno obrtno šolo v Gradcu, kjer
je spoznal Ivana Groharja in Jožeta Plečnika. Nato pa se je
leta 1892 na Dunaju vpisal na Umetnoobrtno šolo in pozneje
na tamkajšnjo umetnostno akademijo.
Matej Sternen
1870 Verd pri Vrhniki – 1949
Ljubljana

Med študijem je služil denar z risanjem, portretiranjem in
kopiranjem, leta 1898 pa se je v delavnici Alojzija Šubica
na Skaručni seznanil tudi z restavriranjem. Kot pri drugih
slovenskih impresionistih je tudi na Sternenovi umetniški
poti ena izmed postaj Ažbetova šola v Münchnu, kjer je poleg
Groharja srečal še Riharda Jakopiča in Matijo Jamo. Umetniki
so leta 1904 ustanovili umetniško društvo Sava in svoje
impresionistično delo predstavili Dunaju.
V Münchnu je Sternen ostal vse do Ažbetove smrti leta
1905 in bil predviden tudi za njegovega naslednika. Dve leti
pozneje se je poročil s slikarko Rozo Klein, s katero sta se
prav tako spoznala v Münchnu.
Poleti v Ljubljani, pozimi v Münchnu

Med letoma 1906 in 1908 je v družbi preostalih
impresionistov slikal v okolici Škofje Loke in v Ljubljani
vodil zasebno slikarsko šolo, pozimi pa se je vse do leta 1914
vračal v München. Med letoma 1908 in 1909 ga je študij
popeljal v Italijo, kjer je potoval do Firenc, nato v Pariz,
pozneje pa je živel še v Devinu ter leta 1913 potoval po
Koroškem in Štajerskem.
Po prvi svetovni vojni, kjer je na fronti in v zaledju delal kot
fotograf, risar in restavrator, se je ustalil v Ljubljani, kjer si
je na Mirju zgradil hišo z ateljejem. Od leta je poučeval na
oddelku za arhitekturo tehniške fakultete v Ljubljani ter na
šoli Pobuda. Poučeval pa je tudi v svojem ateljeju, kjer sta se
med drugim kalila Jelica Žuža in France Godec.
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Restavratorska dejavnost
Vseskozi se je ukvarjal tudi z restavratorstvom in nekdanji
sijaj povrnil kakim stotim spomenikom in umetninam, ki
so mu jih zaupali tako javni kot zasebni naročniki. Bil je
prijatelj z znanim slovenskim umetnostnim zgodovinarjem
in konservatorjem Francetom Steletom, ki ga je spoznal, ko je
delal za dunajsko Centralno komisijo za varstvo spomenikov.
Sternen je deloval tudi na Spomeniškem uradu oziroma
Zavodu za spomeniško varstvo, restavriral pa še za Narodno
galerijo v Ljubljani.
Kot vodilni slovenski restavrator tistega časa je restavriral
številne pomembne spomenike zgodovine slovenske
umetnosti – srednjeveške freske na Muljavi, Kamnem vrhu
pri Ambrusu, Turnišču, sv.
Primožem nad Kamnikom,
Gostečah, dalje Laibov oltar,
znameniti Celjski strop in
številne druge spomenike.
Matej Sternen je v prvem
desetletju 20. stoletja razstavljal
skupaj z drugimi umetniki
društva Sava. Po zmagoviti
dunajski predstavitvi leta
1904 je leta 1906 sodeloval na
postavitvi v Sofiji, leto pozneje
v Trstu, 1908 v Varšavi in v
Krakovu, leto pozneje pa še na
3. slovenski umetniški razstavi v
Jakopičevem paviljonu.

Rdeči parazol 1904
Olje / platno, 125 x 85 cm
Lastnik:
Narodna galerija, Ljubljana

Slovo od društva Sava, nadaljevanje svoje poti
Sternen, ki ga je bolj kot ljubljansko privlačilo münchensko
okolje, saj je bilo bolj odprto do slikanja njemu ljubega akta,
se je ob koncu prvega desetletja, s Savani in Jakopičem razšel,
s tem pa se je počasi zaključevalo tisto obdobje Sternenove
umetnosti, zaradi katerega ga umetnostna zgodovina
brez dvomov uvršča med veliko četverico slovenskih
impresionistov.
			

Pripravila: Marjana Kneževič, 2. Fb
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PAVČKOVIH 80 LET
Tone Pavček je ob svoji osemdesetletnici pripovedoval o sebi,
poslušali sva ga tudi podpisani.
“Za vsakim drevesom, grmom je kotiček, kjer je verz, ki ga
vzameš in gre s teboj!”

Zgornje besede je izrekel pesnik, esejist in prevajalec Tone
Pavček na literarnem večeru v knjižnici Otona Župančiča
ob praznovanju svoje osemdesetletnice. Z mislijo in s celim
večerom nam je dal vedeti, da se njegovo odlično pisanje in
nastopanje še ne bo končalo.

Tone Pavček se je rodil 29. 9. 1928 v Šentjurju pri Novem
mestu. Leta 1954 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani.
Leto pozneje je pričel delo kot novinar pri Ljubljanskem
dnevniku in Ljudski pravici, kasneje pa še na RTV Ljubljana.
Hkrati je bil v letih 1963–1967 ravnatelj Mladinskega
gledališča v Ljubljani. Pred upokojitvijo pa je bil 18 let glavni
urednik Cankarjeve založbe. Poleg službovanja se je uveljavil
tudi kot družbeni in politični delavec.
“Toliko je nesposobnih, a le nekateri so ministri!”

Erika Rode

V knjigi se je najprej predstavil v zbirki Pesmi štirih (1953)
skupaj s Kajetanom Kovičem, Cirilom Zlobcem in Janezom
Menartom, slednji je bil po Pavčkovih besedah tudi najbolj
zrel. Od vseh štirih sodelujočih je Pavček zadnji izdal
samostojno knjigo, pesniško zbirko za otroke Trije bratje
in zlata ptica. Piše predvsem pesmi (16 pesniških zbirk za
odrasle in preko 20 za otroke), poizkusil pa je tudi s pisanjem
radijskih iger, slikanic in proze, najpomembnejša je njegova
avtobiografska, v štirih delih objavljena knjiga Čas duše, Čas
telesa. V njej je občutljivo spregovoril o svojih dolenjskih
rodovnih koreninah, o zorenju in odraščanju dečka in
mladostnika, o šolanju v šoli in v življenju.
Poleg pesniških zbirk in proze pa je obsežen tudi njegov
prevajalski opus. Prevaja predvsem iz ruščine, literaturo
Ane Ahmatove, Puškinovo pravljico Zlata ribica, Jesenina,
Majakovskega. Prevajal je tudi iz drugih slovanskih jezikov,
poleg knjig za odrasle tudi za otroke in mladino. V številne
tuje jezike so prevedene tudi njegove pesmi, kar 80 jih je
prevedenih v angleščino.

Prejel je vrsto nagrad: Prešernovo nagrado za pesniško
zbirko Dediščina. Dobil je tudi Nagrado Prešernovega sklada
za pesniško zbirko Ujeti ocean, že dvakrat pa je prejel tudi
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Levstikovo nagrado, in sicer leta 1958 za otroško knjigo Juri
Muri v Afriki in leta 1961 za pesniško zbirko Velesenzacija.
Ponaša se tudi s Kajuhovo nagrado, ki jo je dobil za pesniško
zbirko Prave in neprave pesmi, Trdinovo nagrado je prejel
za pesniško zbirko Sanje živijo dalje, nagrado Večernica pa
za pesniško zbirko Majnice. Leta 1979 pa je v Novem Sadu je
prejel nagrado Zmajeve dečje igre.
Na literarnem večeru je dodal še eno zanimivo misel:

“Človek redkokdaj izreče svojo misel, ker jo ves čas spreminja –
išče popolnost!”
Pavček je leta 1989 na ljudskem zborovanju v Ljubljani
prebral 2. majniško deklaracijo ter se zavzel za slovensko
neodvisnost. Leta 1996 ga je Unicef imenoval za enega
izmed svojih ambasadorjev. Od leta 2001 je član Slovenske
akademije znanosti in umetnosti. To so le nekatere časti, ki
mu pripadajo.

Pesnik Tone Pavček je eden izmed tistih ljudi, ki se ti s
svojimi besedami, nastopom in glasom vtisnejo v spomin za
vedno.
Kljub 80. rojstnemu dnevu in vsem dosežkom v življenju
ostaja takšen, kot je: odkrit, pristen, direkten.
“Kakšne imenitne pesmi bom pisal šele pri stotih letih!?”

			

Suzana Žgajnar in Jasmina Jeršin, 3. Fb
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Ta pametne 2008 ali slovenščina je lahko
tudi nevarna

V predromantiki se razvije simentalni roman.
France Prešeren: Hčere svet

Fant bo prinesel lestev in splezal skozi zid. – V romanci oče
hčeri zagrozi, da bo okoli hiše sezidal obzidje, da fant ne bo
mogel do nje.
Slovo od mladosti

Alergija Slovo od mladosti je izšla v prvem zvezku Kranjske
čbelice, leta 1830.

Pesmi Prešernovega mladostnega obdobja so Povodni mož,
hčere svet, Zarjovena dvojčica (dvičica) in Zvezdogledom.
Miklovo Zalo je napisal Jakob Skelet (Jakob Sket).

Po novoletnih praznikih smo obravnavali Prešernov Sonetni
venček.
Socialni realist je bil tudi Brat Koret (Bratko Kreft).

Razložite ime Razkolnikov!
- Že samo ime zveni ubijalsko, namreč –kol– v sredi
imena dokazuje pokol.
- Ime kaže na sekiro, saj je z njo lahko kaj razkoljeno.
- V sebi je bil razkoljen.
- Pred umorom je bil ena oseba, po umoru pa se je
raztreščil na več kosov, tako mu je tudi ime.
- Razkolnikov pomeni pokol ljudi.
- Razkolnikov pomeni veliko, saj je razklal starko.
Avtor Ferdinand Milčinski (Fjodor Mihajlovič Dostojevski)
Znana Menartova pesniška zbirka je Srednješolske
(srednjeveške) balade.
Opravičilo
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Prosim, da opravičite moji hčerki izostanek od prve šolske
ure zaradi jutranje konjice.

Bacil 2009

ZA KONEC

Ali veš, kdo je moder?
Moder je tisti, ki se uči od drugih.
Ali veš, kdo je močan?
Močan je tisti, ki premaga sebe.

Ali veš, kdo je bogat?
Kdor je zadovoljen s tistim, kar ima.
In kdo je vreden spoštovanja?
Tisti, ki spoštuje druge.

Vse to je tisti, ki zna BITI ČLOVEK.

W.Kostner: Tik in Tak,
Lj, 2008
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Za izid letošnjega Bacila 2008/09 so se trudile:
Dijakinje v uredniškem odboru:
Jerneja Poljanšek, 3. Kb
Katja Frelih, 3. L
Janja Kužner, 4. Fa
Učiteljice:
mentorici Petra Reisman, prof. in mag. Saša
Cimperman, prof. ter postavitev strani in
oblikovanje Jasna Perinčič Manfreda, prof.
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