BACIL
2011
...B
ACI
L…
...BA...
.........C I L…

...B A C I L…

Živjo, dragi bralec!.........................................

...............................................................Počitnice so se končale,
konec je dolgih sončnih večerov in vročih noči, pred nami pa je spet utrujajoča
šola. Zgodnje vstajanje, zvok budilke, pisanje in zbrano poslušanje pri pouku
... ampak, saj ni vse tako črno! Ponovno smo se srečali s sošolci, prijatelji, spet
doživljamo skupne dogodivščine, nagajamo profesorjem, pa potem so tu tudi
skupne ekskurzije, pa športni in kulturni dnevi ... Ja, tudi šolski dnevi so lahko
zabavni, če si jih take naredimo!

Z novim šolskim letom pa je pred tabo tudi nova izdaja šolskega časopisa Bacil.
Letos je za našo šolo prav posebno leto, saj namreč praznujemo zlato obletnico
obstoja šole. V 50 letih je šola že veliko doživela. Nova oprema v laboratorijih in
salonih nam je prinesla bolj zanimivo delo, spet so se vrnile stare enice, nms-ji so
se poslovili od redovalnic. Prišli so novi fazani, za katere je najverjetneje šola še
prava zmešnjava, 4. letniki pa se bodo prav kmalu poslovili.
Začetek Bacila te bo na kratko popeljal v zgodovine šole, saj je prav, da ob tako
veliki priložnosti nekaj strani namenimo tudi njej, drugo mesto pa so zasedli
kulturni dogodki iz lanskega in letošnjega šolskega leta.
Knjige, knjige, knjige. Take in drugačne. Domača branja, strokovna dela ali pa
sproščujoče počitniško branje. Nekatere so po našem okusu, druge spet ne. In prav
letos je naše mesto Ljubljana postalo svetovna prestolnica knjige! Za ta pomemben
»stolček« smo kandidirali prvič in ta naziv bomo nosili točno 1 leto. In prav v ta
namen vleče rdečo nit skozi Bacil knjiga.
Ob prelistavanju boš našel tudi nekaj haikujev, pesmic, pregovorov, pa križanko ...,
za konec smo dodali še zabaven strip.
Fazančki se bodo lahko nasmejali samim sebi ob slikah zabavnega krsta, dijaški
parlament nam bo izdal kratko poročilo o lanskem in letošnjem poteku dela, zadnje
strani pa zapolnjuje besedilo z naslovom Afrika, ki ga je vredno prebrati.
Želim ti, da bi ti bil Bacil v lahkotno in zabavno branje, saj si moramo kljub šolskim
obveznostim vzeti nekaj časa zase in za sebi ljube stvari, šola pa se mora tudi kdaj
pa kdaj posloviti od naše glave.
Pa naj se potovanje po Bacilu prične!
Rebeka Tomaduz, 2.Ka

Jesen, listje, mraz,
zunaj veter, tukaj jaz,
čutim ljubezen.

Ema Šturn, 2. Zb

Otroški nasmeh,
počitnice so blizu,
srečni smo mi vsi.

Vanja Škrajnar, 2. Zb

Jutri bo lep dan,
z rokami do neba,
iščimo srečo.

Medina Djurković 2. Zb

50-letnica SŠFKZ
»Zlati« jubilej naše šole praznujemo letos! Ob tej priložnosti bo izšel tudi zbornik.
Drznili smo si pokukati v zbrano gradivo mag. Vande Trdanove in, z njeno
privolitvijo, izbrali dva odlomka. Več pa boste izvedeli v prihajajočem zborniku.
Iz konteksta … Izbrano gradivo citiramo.

...OD ŠOLE ZA SREDNJI MEDICINSKI KADER
DO SREDNJE ŠOLE ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO
»Taka šola se samo enkrat gradi in tega smo se tudi zavedali.«
(Vojko Pečenko, ravnatelj Zobotehniške šole od leta1948 do leta 1969)
Organizirano šolstvo za zdravstveno osebje se je na Slovenskem začelo leta 1924,
ko je nastala enoletna šola za dečje zaščitne sestre pri Higienskem zavodu v
Ljubljani.
Srednje šole s kompleksnejšimi, zahtevnejšimi in večletnimi zdravstvenimi
učnimi programi so začele nastajati po koncu druge svetovne vojne. Take so
bile npr. Zobotehniška srednja šola (1945), Srednja farmacevtska šola (kot šola
za farmacevtske pomočnike, 1946), Šola za fizioterapevte in Šola za medicinske
tehnike-rentgenske pomočnike (1947), Šola za sanitarne tehnike (1948) in Šola za
medicinske laborante (1954). …
… Raziskava je namenjena 50-letnici stavbe šole na Zdravstveni poti 1 v Ljubljani.
Šola se danes imenuje Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani
(SŠFKZ). Leta 1960, ko je bila dograjena stavba Šole za srednji medicinski kader,
kot so stavbo poimenovali ob vselitvi nekaterih srednjih šol zdravstvene usmeritve,
se je ulica imenovala Šaranovičeva, stavba pa je nosila št. 5. Čeprav je bila stavba
namenjena zdravstvenim učnim programom, je v njej poleg Zobotehniške srednje
šole, Šole za farmacevtske pomočnike (kasneje farmacevtske tehnike) in Šole za
sanitarne tehnike in medicinske laborante našla mesto tudi Višja šola za socialne
delavce. Raziskava je zasnovana tako, da rekonstruira zgodovino Zobotehniške
srednje šole, Šole za farmacevtske pomočnike oz. farmacevtske tehnike in Šole za
sanitarne tehnike in medicinske laborante, ne ukvarja pa se z Višjo šolo za socialne
delavce.
Ko je bila stavba leta 1960 dograjena, so se navedene šole vselile vanjo. Prva je
zasedla prostore zobotehniška šola, zadnja pa farmacevtska šola. Skoraj desetletje
so v njej sobivale, vodile pa vsaka svoj program in imele vsaka svoje vodstvo.
Leta 1969 so se šole združile v eno šolo pod skupnim direktorjem. Dogajanje v

posameznih šolah je opisano do leta 1969 za vsako šolo posebej, od združitve šol v
skupno šolo pa skupaj.
Šola je večkrat zamenjala poštni naslov. Najprej Šaranovičeva 5, nato Zemljemerska
5 in od 2009 dalje Zdravstvena pot 1. Šaranovičeva ulica ne obstaja več, ker so jo
pred leti preimenovali v Zemljemersko. Ta obstaja še danes, šola pa ima od 2009
naslov na Zdravstveni poti 1. Tako so poimenovali ulico, ki se nahaja pravokotno
na Zemljemersko in teče proti Višji šoli za zdravstvo in proti nekaterim drugim
srednjim šolam. Ker ima SŠFKZ na tej ulici svoj glavni vhod, jo je zopet doletela
sprememba v poštnem naslovu.
SŠFKZ je večkrat menjala tudi ime šole. Od začetka je vsaka od vseljenih šol
zadržala svoje ime, ob združitvi šol pa je se je šola preimenovala v Zdravstveno
tehniško šolo. Samo leto kasneje je postala Šolski zdravstveni center. Leta 1981 se
je preimenovala v Srednjo šolo za farmacijo in zdravstvo in leta 1999 v Srednjo šolo
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.
Učna programa zobotehnik in farmacevtski tehnik tvorita železni repertoar v tej
stavbi. Nekateri učni programi pa so v to šolo prišli in odšli (sanitarni tehnik,
medicinski laborant, zdravstveni tehnik, zobna asistentka), bodisi da so bili ukinjeni
bodisi prestavljeni v drugo šolo. Namesto nekdanjega medicinskega laboranta se
danes izvaja program laboratorijski tehnik. Program kozmetični tehnik je zadnji
program, ki je našel svoje mesto v tej stavbi in se izvaja od leta 1991.
Raziskava obsega čas od konca druge svetovne vojne do konca 20. stoletja. …

Uredništvo

KNJIGA MENE BRIGA

Vsaka pot v življenju nam je odprta kot knjiga.
Margareta Rebula, 2. Ka

Knjige nas poučujejo o zgodovini, ljudeh, krajih in drugih stvareh. Beri in vedel boš
več.
Nastja Dežman, 2. Ka

Knjiga človeka zapelje v svet, ki ga spozna z drugimi očmi.
Karin Brus, 2. Ka

Knjiga v roke in pamet v glavo.
Jelena Petrović, 2. Ka

Knjiga je vir znanja.
Petra Cerar, 2. Ka

Ne sodi knjige po platnicah.
Rebeka Tomaduz, 2. Ka

V knjigah so dogodki, misli,
opisi in občutki boljše prikazani,
kot so posneti v filmu.
Tina Franetič, 2. Ka

Sprva pomislim na učenje, ki
me čaka v tem šolskem letu,
čas, ki ga bom preživela za
mizo, založeno s knjigami.
Nato se spomnim na poletno
poležavanje na plaži, sproščen
občutek in … z dobro knjigo v
roki …
Anja Škof, 2. Ka

Knjiga tudi pomaga reševati
težave. V njej najdeš veliko
odgovorov na vprašanja, ki se
ti smukajo po glavi. Širi znanje,
fantazijo, krajša čas.
Ines Tomažin, 2. Ka

KO ZADIŠI PO SPOMINU NA PRVE ČRKE …
Se še spomnite tistih otroških let, ko smo bili še čisto majhni? Ko so starši sedeli ob
naših posteljah s knjigo v rokah in čakali, da bomo končno le zaprli naše utrujene
»učke« in se pogreznili v globok spanec? Ko smo jim ob deževnih dneh zlezli v toplo
naročje in z drobcenimi prsti drseli po pisanih slikanicah?
Spomnim se, ko so moje šolske zvezke prvič napolnile vrstice enakih črk abecede. v
vsaki učilnici so na steni visele tablice s črko. Bilo mi je v zabavo spoznavati nove črke,
saj sem lahko končno znala pravilno črkovati, napisati ali prebrati besede. Ko danes
pomislim na tiste dni, se mi zdi vse otroško lahko. Tista jeza, ko filmskih podnapisov
nisem utegnila prebrati v celoti. Ampak, vseeno sem bila prav sramežljivo ponosna
nase in zadovoljna, da jih lahko končno berem samostojno, brez pomoči staršev.
To so bili časi, ko mi je pod roke prišla tudi moja prva obsežnejša knjiga. Slikanice

z malo besedila in velikimi črkami so se mi zdele dolgočasne in nezanimive, večjo
pustolovščino so mi predstavljale knjige s pravimi zgodbami, kot sem jih takrat
poimenovala. V roke mi je prišla knjiga Veveriček posebne sorte. Stavim, da knjigo
vsi dobro poznate; prisrčna vijolična knjiga z zanimivo vsebino in ljubkim posebnim
veveričkom. Začela sem z glasnim branjem, ki pa sem se ga kmalu naveličala. Besede
sem na začetku počasi požirala vase eno za drugo. Branje sem imela rada. In še
danes ga imam. A le, če je knjiga po mojem okusu in si jo lahko sama izberem.
Nikoli se nisem »prestrašila« debeline knjige. Vztrajala sem do konca, če je le bila
knjiga tista »ta prava«. In mislim, da je v vsakem izmed nas majhen ali pa malo večji
knjižni molj. Le prava knjiga se mora dotakniti našega srca, zgodba nas bo enostavno
potegnila v vsemogočni svet in nas spet vrnila v realnost, ko bomo prebrali zadnjo
besedo svoje nove najljubše knjige.
Rebeka Tomaduz, 2. Ka

POGLED NA SVET

Pogledi na svet so zelo različni. Razlikujejo se od kulture do kulture, pa tudi vsak
posameznik ima drugačen odnos do sveta. To je lahko odvisno od dogodkov iz
preteklost ali pa drugačnega doživljanja sveta. Po mojem mnenju ima srečen človek
pozitiven pogled na svet, nesrečen pa negativnega in temačnega. V Sloveniji smo
na visokem mestu po samomorih. To bi lahko voditeljem te države dalo misliti.
Zakaj je tako? Sam imam zelo pozitiven pogled na svet. Sem srečen. Starši mi lahko
omogočijo in mi tudi omogočajo marsikatere stvari, za katere sem jim hvaležen.
Imam vse, kar potrebujem. Streho nad glavo, svojo sobo, hrano, obleke in obutev.
Zraven spadajo še stvari, ki so mi jih kupili, čeprav bi se dalo živeti tudi brez njih.
Zavedam se, da vse to ne pride kar samo od sebe in da morajo starši kar trdo
delati. Po eni strani me veseli, da nam ni treba gledati na vsak porabljen evro, po
drugi strani pa je lahko tako stanje kratkotrajno, saj po vsem svetu vlada kriza.
Nikoli se ne ve, ali boš lahko naslednji mesec še tako živel ali pa boš pristal na trdih
tleh zaradi izgube službe. Tako stanje je dokaj sramotno za državo. Stanju navkljub
moramo uživati življenje, saj ne vemo, kaj bo sledilo »jutri«. Leto 2012 se bliža,
mogoče pa bo res konec sveta, kot pravijo nekateri. Bomo videli …
Romantične književne osebe so po značaju izjemni ljudje, pogosto jih nosijo silna
čustva in strasti. Z družbenim okoljem se spopadajo ali pa se iz njega razočarano
umikajo. Tako Werther kot Harold ustrezata temu opisu. Sta romantični književni
osebi, ki si iščeta uteho v naravi.
Po mojem mnenju je Werther veliko bolj nesrečen kot Harold. Nesrečno je bil
zaljubljen v Lotte, ki pa je na njegovo žalost že imela zaročenca. Spomni se
trenutka, ko jo je prvič zagledal. Bila je oblečena v belo obleko z roza pentljami.
V rokah je držala štruco kruha, ga rezala in delila otrokom. Lottinega zaročenca
Alberta je Werther zelo spoštoval. Menil je, da ga mora vsak vzljubiti že zaradi
njegovega značaja. Zdel se mu je najsrečnejši človek, ker je imel Lotte za zaročenko.
Lahko rečemo, da je Albert živel Wertherjeve sanje. Harold pa ni bil nesrečno
zaljubljen. Zdi se, da je živel dobro. Pravi, da sveta ni ljubil, ne njega svet, kar kaže
na to, da ni bil zadovoljen s takratno ureditvijo oz. z družbo. Harold je v primerjavi
z Wertherjem ponosno in vzvišeno dvignjen nad družbo. Razlikujeta se tudi v
zaključku del. Werther naredi samomor s pištolo, katero mu je, nič hudega sluteč,
posodil Albert, Harold pa umre naravne smrti. Obe zgodbi sta tragični in žalostni.
Nejc Markus, 2. Zb

V A L U J,

GLOBOKO, TEMNO MODRO MORJE

V današnjem času je malo ljudi, ki so srečni, ki znajo uživati v svojem delu in užiti
tudi svoj prosti čas.
Veliko ljudi se tako kot Harold počuti osamljeno. Ne negujejo družinskih
pogovorov, družinske ljubezni, pravega prijateljstva, vse to zaradi današnje
napredovane tehnologije. Ob spremljanju vsakodnevnih novic se zamislim. Koliko
ljudi po svetu trpi zaradi lakote, vojn, naravnih katastrof, gospodarske krize, zaradi
prevar podjetij …? So sploh na svetu še pravica, poštenje, dobrota? To se je že pred
leti spraševal pisatelj Byron v pesnitvi Romanje grofiča Harolda. Ljudje trpijo tudi
zaradi nesrečne ljubezni kot Werther, vendar mislim, da je malo primerov z istim
koncem. Werther in Harold sta si podobna v tem, da oba iščeta tolažbo v svetu, se
zatekata vase, umikata se družbi, svoja čustva skrivata v sebi. Oba pa občudujeta
naravo. V primerjavi z njima imam jaz čisto drugačen pogled na svet. Edino, kar
nam je skupnega, je občudovanje narave.
Dandanes so ljudje na robu preživetja zaradi lakote, revščine, depresije,
pomanjkanja dobrin. Ne znajo najti izhoda iz te krize, zato je njihovo življenje kot
temno modro morje.

Katarina Grilj, 2. Ka

Letni časi
Jesen je tukaj,
listje odpada z dreves
in veter jih nosi.
Zima prihaja,
s seboj nosi mraz
in vse se beli.
Poletje je tu
in zunaj že sonce greje
vso to planino.
Alja Stare, 1. Fc
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KULTURI IZ PRVE ROKE

(Kritike in ocene)

Brez ljubezni mi živeti ni – od Moliera do Linharta
(Izvedba dramske predstave: SŠFZ, Ljubljana, februar 2010)
Ogledali smo si predstavo z naslovom Brez ljubezni mi živeti ni. Vsebovala je dve
zgodbi Ta veseli dan ali Matiček se ženi in Tartuffe (avtorja Linhart in Moliere), ki
so ju uspešno združili v krasno predstavo. Trajala je približno uro in pol. Igro so
zrežirali in odigrali člani dramskega krožka pod okriljem mentorice Petre Reisman.
Žal pa ne moremo pozabiti napak, ki so se, roko na srce, pogosto ponavljale. Igralci
so imeli občasne težave s spominom in besedilom, kar pa jim lahko oprostimo, saj
vemo, da so bili pod pritiskom, ker je bila to njihova premierna predstava. Uspešno
so združili dva svetovno priznana avtorja in nam v uri in pol prikazali pomembne
dogodke zgodb na zanimiv in smešen način. Vsebina je primerna, tako za otroke
kot tudi za odrasle, saj je celotna zgodba zasnovana na zelo preprost način, za
lažje razumevanje. Med predstavo smo se zelo nasmejali, tako da so nam polepšali
preostanek dneva. Upam, da bodo predstavo ponovili, saj jim je premiera uspela.
Vseeno pa igralcem priporočam, da se bolje naučijo besedilo ter se tako ognejo
napak, ki so se jim dogajale. Od gledalcev pa pričakujem strpnost, saj se zelo
trudijo in verjamem, da bo njihova predstava doživela uspeh.
Priporočam ogled!
Nejc Markus, 2. Zb
Predstava, na katero smo šli v popoldanskih urah slovenščine, mi je bila všeč.
Najprej mi je v oči padla scena, ki je bila zelo dobro pripravljena in osvetljena. Na
začetku predstave je mentorica dramskega krožka Petra Reisman napovedala,
da bo predstava potekala bolj »amatersko«. Igralci so se trudili biti dobri, seveda
so tudi bili, vendar so se pri nekaterih prizorih izdali s smehom ali neprimernimi
didaskalijami, kar je bilo mogoče malo moteče. V prizoru, mislim, da pri tistem,
kjer je nastopil Tonček, igralec ni znal svojega besedila. Zato se je nekako »lovil«.
Mentorica in drugi igralci so mu prišepetovali, zato je prišlo do izpadov smeha.
Vrhunec je dosegel, ko je iz svojega žepa potegnil list s svojo vlogo in nato bral.
Predstava je naprej potekala brez kakršnih večjih zapletov. Najbolj všeč mi je
bila vloga Nežke in služkinje, ker je znala zelo dobro igrati in je bila prisrčna. Vsi
skupaj pa so se zelo potrudili, zato bi jim jaz, če bi ocenjevali predstavo od 1 do
5, dal oceno 4. Glede na okolje in čas so bili le dobro pripravljeni, predvsem pa je
pohvalno, da so vložili veliko truda, tako da »kapo dol« pred njimi. Tudi ta njihova
mala zmedenost je na koncu izpadla humoristično, kar mi je bilo všeč, ker si se
lahko od srca nasmejal.
Kristijan Malus, 2. Zb

Igralci so zaigrali dve igri Ta veseli dan ali Matiček se ženi in Tartuffe. Nekateri
so se bolj potrudili, drugi manj. Kljub vsemu smo se gledalci kot tudi igralci kar
dosti nasmejali. A ne sami igri, temveč načinu igranja igralcev, kajti niso igrali ravno
blesteče. Bilo je veliko napak, a prav to je igro pripeljalo do tega, da je bila prava
komedija. Vloge, katere so zasedali igralci, so bile kot nalašč zanje in videlo se
je, da so igrali z velikim veseljem, radostjo in tako so z lahkoto igro pripeljali do
konca. Scena se je lepo povezala z odigrano igro. Najbolj pa me je navdušil igralec
v vlogi grofa, kajti ta je res dal igri prav poseben sij. Igral je zelo dobro, imel je prav
poseben glas, zanimive gibe in bil je prav smešen.
Miha Pučko, 2. Zb

DRAMSKA PREDSTAVA
Prevod: Darko Čuden
Režija in scenografija: Samo M. Strelec
Kostumografija: Leo Kulaš
Izbor glasbe: Bojan Jurjevčič - Jurki
Oblikovanje luči: Srečo Brezovar
Svetovalec za borilne prizore: Bogdan Vukičević
Svetovalec za jezik in glasbo: Adam Velić Šepetalka: Maja Kozmos
NASTOPATA:
Leo: Iztok Valič
Jojo: Domen Valič
V četrtek, 25. 2. 2010, ob
16.30 smo se Aljana, Mojca
in Valerija po nasvetu
razredničarke odpravile
v lutkovno gledališče na
ogled predstave Boksarsko
srce. Sprva sem menila, da
bo predstava zanimiva, a
že po prvih minutah sem
ugotovila, da je več kot le to. Zgodba opisuje najstnika Joja, ki mora za kazen
opravljati družbeno koristna dela v domu za starejše občane, ter starčka, ki mora
tega mladega upornika tam prenašati. Skozi zgodbo smo spoznali zapleten
medgeneracijski odnos, večkrat prikazan s humorjem. Pozneje najstnik in starček
le najdeta skupno točko – boks. Jojo postane drugačna oseba, je bolj prijazen,
razumevajoč in pokaže predvsem več spoštovanja. Na koncu ostarelemu boksarju
celo pomaga uiti na morje. Mislim, da je ves čas predstave občinstvo (pa čeprav
večina mladih, ki se ponavadi ne obnašajo gledališču primerno), dihalo z igralcema,
ki sta se res potrudila, doživeto odigrala svoji vlogi ter bila nagrajena z dolgim
aplavzom.
Lika Lea in Joja igrata Domen in Iztok Valič, pravzaprav oče in sin. Domen Valič
je obetaven igralec, bivši plesalec, ki je za najboljšo moško vlogo v predstavi
Boksarsko srce dobil nagrado Zlata paličica. Domen Valič je uspešen igralec,
ki poleg igre v številnih dramskih predstavah posoja glas tudi osebam v
sinhroniziranih različicah risanih filmov, kot sta Ratatoulle in Shrek Tretji.
Mislimo, da je iz napisanega že razvidno, da smo v predstavi uživale, in
menimo, da bi s šolo lahko večkrat obiskali gledališče in podobne ustanove.
Aljana Štiftar, Valerija Poklič in Mojca Žagar, 3. Fb

Distorzija
(Ogled filma: Ljubljana, marec 2010)
V ponedeljek, 29. 3. 2010, smo si po pouku v Kinodvoru ogledali slovenski film
režiserja Miha Hočevarja z naslovom Distorzija.
Film je bil posnet po romanu Distorzija, ki ga je napisal Dušan Dim. Roman je leta
2006 dobil nagrado Večernica. Večernica je nagrada za najboljše mladinsko delo, ki
je izšlo v preteklem letu.
Naslednjo uro slovenščine smo na list papirja napisali naše lastno doživljanje filma
s pomočjo vprašanj in razložili, kaj pravzaprav pomeni beseda distorzija. Distorzija
pomeni zvin sklepa, poleg tega pa je to glasbeni izraz, kar pomeni hitro drsenje
trzalice po strunah. Vsak od nas je napisal svojo Distorzijo s pomočjo vprašanj:
Kakšno je tvoje mnenje o filmu Distorzija? Se v njem najdeš? Se ti zdi, da odseva
teme tvoje generacije? Kaj ti je všeč? V čem te ne prepriča? Lahko poskušaš biti
objektiven, lahko si subjektiven. Film lahko pohvališ ali kritiziraš. Lahko pišeš o filmu
v celoti ali o delčku, ki ti je ostal najbolj v spominu?
Nobeno razmišljanje ni pravilno ali nepravilno. Vsako je pravo in dragoceno!
Dobila sem nalogo, da iz naših Distorzij napišem DISTORZIJO. Poleg tega pa sem
izbrala še tri ocene filma svojih sošolcev.
Na poti do Kinodvora smo se pogovarjali o tem, kaj si bomo ogledali. Vsak od
nas je vedel le naslov in nič drugega. Mislili smo, da bo film nezanimiv, da bo
ogled filma le izguba časa … Razmišljali smo napačno. Naša pričakovanja so bila
popolnoma drugačna in smo bili po ogledu vsi pozitivno presenečeni, da imamo
tudi v Sloveniji dobre novejše slovenske filme. Film nas je pritegnil, film nam je
postal všeč, film nam je bil zanimiv in zabaven. Marsikdo od nas bi si ga ogledal še
enkrat.

Film pravzaprav prikazuje življenje
današnje mladine, razmere v družini,
družbi in šoli.
Marsikdo od nas se je v filmu našel.
Nekateri so v filmu prepoznali tudi
svoje prijatelje, starše in njihov odnos
z njimi.
Velikokrat tudi sama opazujem
odnose med ljudmi in nasploh njihovo
obnašanje. Ugotavljam, da kljub
svoji starosti nekateri ne znajo biti
dovolj zreli za to, kar predstavljajo.
Čeprav smo samo delček vsega,
čeprav nevidni, pa vseeno vemo,
da obstajamo, vseeno se slepimo s
smehom. Je nasmeh tisto, kar nam
prekrije lastnost duše? Naše občutke in
doživljanje?
Mali ljudje, velike sanje. Veliki ljudje, še večje sanje. Vedno bo tako, vedno po
nečem hrepenimo, seveda po nečem boljšem. Čim to dosežemo, si želimo še, to
nas spodbuja. To ni nič slabega, vendar smo med to potjo do cilja pripravljeni
zatirati, lagati, odrivati in se hinavsko smejati. Seveda smo. Egoisti, zahrbtneži,
nesramneži. Vse smo in bomo za dosego svojih ciljev. Vse to bomo v očeh drugih,
samega sebe vendar ne opaziš in se ne zavedaš svojih dejanj.
Kako smo otročji, požrešni. Dobivati čim več, dajati čim manj. Zakaj bi se trudili, če
ostali lahko storijo? Požrešni smo vsega. Denarja, slave, prijateljev, pozornosti, tudi
hrane. Naj raje postavim vprašanje, česa nismo.
Mnogi pravijo, kako se časi spreminjajo. Nič se ne, samo ljudje se. Ko pogledam
malo nazaj, kako so mi starejše osebe pripovedovale, v kako tesnih odnosih je
živela družina, je žalostno, da v današnjih časih vladajo samo prepir, tepež, slaba
beseda. Kje so tisti dobri odnosi, ko so se res iz srca nasmejali drug drugemu? Ko
se niso pretvarjali z zaigranim nasmehom? Ko so poslušali drug drugega in mu na
čim boljši način želeli pomagati? Kje so? Sedaj pa gledamo več ali manj le nase,
kako bomo mi srečni, kako se bomo mi počutili, koliko denarja bomo imeli.
Svet je nor, ljudje smo nori. In kam nas bo to pripeljalo? Na koncu niti svojemu
najboljšem prijatelju ne bomo upali pogledati v oči. Ker bomo dobesedno trgali,
jemali in kradli ego drugih. Če ne dobesedno, pa preneseno.
Danes se še kot odrasel človek nisi pripravljen opravičiti za kakšno dejanje, ki si
storil, kaj šele otrok, kateremu si vzor. Vse bo črpal iz osebe, pri kateri ima neko
spoštovanje in v kateri vidi ideal, katerega del bi nekoč postal tudi sam. Pa vendar
se sami tega ne zavedamo, še naprej delamo napake, še naprej nosimo maske. Pred
nekaterimi osebami smo to, spet pri drugih tisto. Posameznik ne more spremeniti
cele populacije, tudi jaz je ne morem. Po eni strani je tudi nočem. Ustvarjeni smo
zato, da se borimo in živimo. Vse v najlepšem redu naj ostaja v pravljicah.

Če se nismo našli v filmu, smo zagotovo prepoznali teme naše generacije. Teme v
filmu so prikazovale najstniški način življenja. Najpogostejše teme v današnjih časih
so alkohol, droge, ljubezen, uporništvo, odnosi v družbi, šoli in družini, prijateljstvo,
sovraštvo …
Film nam je bil všeč zato, ker predstavlja življenje v realnem svetu, in ne svet v
pravljicah, obenem pa govori o nas samih. V filmu so zelo dobro ponazorjena
čustva staršev do Dejana, ki jima dela preglavice in skrbi.
Film bi priporočali vsem najstnikom in njihovim staršem, saj bi naši starši morda
lažje razumeli naše želje, naše cilje, naš ritem življenja, morda bi se tudi nekateri
starši prepoznali v njem.

Ljudje pravijo, da se učimo iz napak. Napaka. Pa še ena. Ena. In še ena. Na koncu še
ena. Če res pravijo, da se učimo iz napak, bi morali biti že geniji. Nisem pričakovala,
da se v enem letu lahko tako spremenim. Nikoli niti pomislila nisem, da obstaja
možnost, da postanem drugačna. Mislim, da se je vsak od nas spremenil z vstopom
v srednjo šolo.
Če nam je vseeno za vse, je narobe: če pa nas za kaj skrbi, bodo drugi to razumeli,
kot da je nekaj narobe z nami. V čem je problem? Vedno bolj se določeni ljudje
vtikajo v nas, verjetno ne z namenom, da bi nam presedali, ampak z namenom,
da nam pomagajo. Sčasoma dobivamo občutek, da ne znamo upravljati z lastnim
časom. Z lastnimi odločitvami. Z lastnimi cilji. Ritem življenja nam narekujejo drugi
ljudje, ki le okvirno vedo, kaj nam diši, kaj hočemo.
Zdaj iščem razloge, zakaj sem se spremenila, ampak vem, da jih nikoli ne bom
našla. Mogoče je na vse skupaj vplivala družba, družina ali pa sem samo spoznala,
da če po eni poti ne gre, izbereš novo. Tokrat sem se zmotila in izbrala napačno.
Vsaj v mnogih pogledih. Sama sebe prepričujem, da je vse po starem, da smo še
vedno mi tisti, ki smo po cele dneve viseli skupaj. Realnost me vrže na trda tla, vsak
je izbral svojo pot, vsak tisto, ki mu najbolj ustreza. Z izbrano potjo se je spremenil
tudi njegov karakter … in smo na začetku.
Eva Prebil, 3. Fa

Distorzije, ki so bile meni najbolj všeč.

Sergeja Zafran – MOJA DISTORZIJA
Film, mladinski film, Distorzija, problemi, težave, prepiri, vse to mi je bilo
povsem znano. Vsakodnevno prerekanje s starši, ta mladostniška volja. Film
mi je bil blizu, ko poslušam prijatelje ali se spomnim na družinske težave. V
tem filmu so bili zelo izpostavljeni konflikti s starši, kar zna biti resen problem.
Moje mnenje je seveda pozitivno, saj sem se popolnoma vživela v film. Tudi ta
motiv o glasbeni skupini je naredil poseben vtis na celoten film. Ob tem so se
videla nasprotja med dijaki, kako tekmujejo za svojo pomembnost, da bi bili
najboljši, da izstopajo. V filmu nastopajo vse značilne mladostniške teme, kot
so uporništvo, ljubezen, šolanje, prepiri in težave, ki doletijo dijake oziroma
mladino. Film je bil kot celota odlično odigran, saj so bila čustva resnična, kot
bi spremljala dogajanje na naši šoli. Zato sem se odločila, da si film ogledam
ponovno, saj se mi zdi fantastičen.

Sanja Pejič –

MOJA DISTORZIJA

Film Distorzija mi je bil zelo všeč, saj se dotakne vsakega najstnika
oziroma njegovega življenja. Zanimiv je bil že zaradi dejstev, da je
mladinski film, prav tako pa se mi je zdel zanimiv, ker se v njem najdem
tudi sama. Najdem se v Dejanovi vlogi, in sicer v tem, da imam nenehno
občutek, da me starši ne razumejo in ne podpirajo v tistem, kar rada
počnem, saj so istega mnenja kot Dejanovi starši. Menijo, da mi to ne bo
prineslo nič vrednega v življenju in da je na prvem mestu šola. Mislim, da
se v tem ne najdem le jaz, ampak tudi večina mojih vrstnikov.
Film mi je v celoti všeč, saj prikazuje problematike vseh najstnikov. To
so šola, ljubezen, družba in starši. Film me prepriča v vsem, saj se mi zdi
zelo realen. Mislim, da ni zanimiv le za mlade, ampak tudi za starejše,
saj je v filmu prikazano tudi življenje staršev najstnika in njihovo težko
doživljanje uporništva njihovega otroka.

Vanja MiklavČiČ – MOJA

DISTORZIJA

Film mi je bil zelo všeč, saj se mi je zdel drugaČen od obiČajnih
filmov. Njegova vsebina je prikazovala stvari, za katere osebno
mislim, da se v teh Časih zares dogajajo. Veliko je prepiranja ali
nesoglasja s starši.
V njem se ne najdem, saj sem sama bolj umirjena dekle. Mislim,
da sem se našla samo v glasbi, ki pa mi je bila zelo všeČ. Mislim,
da se to Čedalje bolj dogaja in da so to dandanes Čedalje bolj
teme našega vsakdanjega življenja. Saj je Čedalje veČ drog,
nespoštovanja. NihČe ne razmišlja, kaj bo poČel v življenju.
Življenje pa je Čedalje težje in bi se morali nauČiti še veliko stvari.
VšeČ mi je bilo, da je prikazano pravo, resniČno življenje in stvari,
ki nas bodo opozorile, Česa ne smemo poČeti, da ne zaidemo na
kriva pota.
Mene je film v celoti prepriČal. Mislim, da si ga bom še kdaj
ogledala. Upam pa tudi, da bodo posneli še kakšen film, zakaj pa bi
gledali samo tuje, Če so tudi naši zelo dobri.

V rjavo zemljo
se zajeda modri val –
kontrast lepote!
Vsa tista sonca,
ki so že dogorela ,
svetijo nate.
Iščem toplino,
po mrzli vodi bredem
vsa izgubljena.
Poslednji žarek
zardeva nad obzorjem,
obarva večer.
Neja Ocepek, 1. Fc

IZZIV NEKEGA TRENUTKA
Bilo je pozno popoldne in Tanja je končno prišla domov. Izmučena in bolj slabe
volje se je sesedla na zofo. Na mizi je zagledala nove revije manekenk. Prijela je
prvo v roke in začela listati. Potem pa se je prijela za trebuh in po licu ji je spolzela
drobna solzica; njene oči so bile uprte v postavna, a presuha dekleta. »Taka hočem
biti!« je zašepetala.
Tisti dan je bilo prvič, ko se je pod prisilo odrekla kosilu. Imela je na tisoče
izgovorov za svoje starše in tisoč kritik čez svoje telo. V kopalnici je preživela veliko
več časa kot običajno. Tudi njeni izpadi joka so postali pogosti. Nekaj časa je še
ostala zvesta zajtrku, kasneje pa je jutranji obrok nadomestil kozarec navadne vode.
Hujšala je na skrivaj. Vsakodnevno prelistavanje revij pa jo je samo še dodatno
razžalostilo. In kljub pohvalam prijateljic, da ima zdaj res super postavo, si ni bila
všeč.
Na sončni torek je iz garaže po dolgih letih privlekla kolo. Obupano si
je zadala cilj, da prekolesari en kilometer. Začetek je bil lahek, a kilometer je bil
vedno bolj daleč. Na koncu je obupala. Domov se je vrnila vsa prepotena in jezna.
Ni ji uspelo. »Mogoče pa moram shujšati še za deset kilogramov,« je potihem
razmišljala v svoji sobi. Popoldan je minil in kmalu je že zaslišala mamin glas,
ki jo je vabil na večerjo. »Nisem lačna! Hvala vseeno,« so se iz tedna v teden
ponavljale njene besede. Raje je v sobi še malo potelovadila, nato pa odšla pod
tuš. A tokrat ji je pogled v kopalnici ušel na neko belo škatlico. Vedela je, čemu
so zdravila namenjena. Skušala se je boriti sama s seboj, ampak njen notranji glas
jo je premagal. Zgrabila je škatlico, si na roko stresla dve tabletki in ju na hitro
pogoltnila. S pomirjeno vestjo si je privoščila topel tuš. V brisači je hotela skozi
vrata. Ko se je obrnila, je na hitro preverila, če ni nikogar, in skrivaj sunila tisto
belo škatlico odvajal. V sobi jih je skrila v razparan in napol raztrgan trebušček
medvedka.
Naslednji mesec ni bilo sprememb. Zajtrku in večerji se je redno
odpovedovala, včasih celo kosilu, odvajala pa je jemala enkrat na teden. Tisti dan
so imeli pri športni vzgoji bolj zahteven trening. In Tanja je omedlela.
Zbudila se je v beli sobi, kjer je bil vonj po zdravilih. Bila je v bolnišnici.
Pogledala je svojo roko. Po cevki sta ji tekli hrana in tekočina. Prijatelji so jo prihajali
obiskovat in spodbujat. Tudi starši, ki so se počutili zelo krive, so bili ob njej.
Zadnji dan, preden je odšla domov, pa je k njej stopila prijazna medicinska
sestra, ki je zanjo skrbela od prvega dne. Položila je svojo toplo roko na Tanjino
glavo in tiho dejala: «Bitka za tvoje preživetje je bila velik izziv«.
Rebeka Tomaduz, 2. Ka
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VSAK SVOJO POT
(Ženska z oguljeno torbico in zaskrbljenimi očmi, Metod Pevec)
Odlomek Vsak svojo pot bi uvrstila v epiko, saj pripovedovalec o dogodku
pripoveduje in nas vodi od začetka do konca. Večinoma je objektiven, vendar pa
zasledimo tudi lirske prvine, ko se skuša zazreti malo globje v dušo, postane bolj
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Državni izpitni center
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ZIMSKI IZPITN

SLOVENŠČINA
Izpitna pola 2
Interpretacija poljubnega (odlomka) umetnostnega besedila

človeški in pove svoje mnenje, ki pa je zelo družbenokritično.

Pisatelj se pelje na avtobusu. Za mnoge je to dolgočasen del vsakdana. Kratkočasi
Torek, 9. februar 2010 / 60 minut
se z opazovanjem ljudi okoli sebe. Opazi debelo utrujeno žensko in ji v mislih prav
nič ne prizanaša. Obsodi njen videz, ne da bi vedel, zakaj in kako je prišel do tega.
Zavoha tudi neprijeten zadah moškega, a ima Dovoljeno
občutek,
dainostali
tega niso zaznali
gradivo
pripomočki:
ali pa jim je bilo le vseeno. Opazi tudi, da
je ženska
rokepero
vzela
majhen
obtolčen
Kandidat
prinese vnalivno
ali kemični
svinčnik.
avtomobilček in si ga prižela na prsi ter
tiho
in
skoraj
neopazno
zajokala.
Izrazi se
Kandidat dobi konceptni list in dva ocenjevalna obrazca.
takole: »Če ne bi bilo tistega z igračo, bi pomislil, da ima bolne oči.« Vse to opazuje
zelo podrobno, kritično in neprizanesljivo. Zdi se mi, da je vse presodil prehitro in
krivično. Vso pot je opazoval le človekovo zunanjost
in gaMATURA
niso zanimali razlogi. Po
POKLICNA
končani vožnji pa je odšel svojo pot in pozabil na ostale sopotnike. Pot je doživljal
kot morečo in turobno preizkušnjo. Komaj je čakal, da bo konec, da se bo lahko
posvetil sebi ter
mu ne
bo treba trpeti te bede. To se dogaja vse prepogosto, ljudje
NAVODILA
KANDIDATU
ne sprejemamo dobro drugačnosti in nekako pričakujemo, da se bodo vsi obnašali

Pazljivo preberite ta navodila.
Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.

Prilepite oziroma vpišite svojo šifro v okvirček desno zgoraj na tej strani, na ocenjevalna obrazca in na konceptni list.

Izpitna pola vsebuje dva odlomka z navodili za pisanje interpretacije. Napišite samo eno interpretacijo odlomka, vodeno al

in izgledali tako, kot se od njih pričakuje. Tak primer velikokrat opazimo v razredu.
Takoj, ko nekdo preveč izstopa s svojo zunanjostjo ali celo s svojim razmišljanjem,
ga ne znamo sprejeti odprtih rok, ampak ga želimo spremeniti. Morali bi se naučiti
tudi večje solidarnosti in postati bolj pripravljeni pomagati pomoči potrebnim.
Marsikomu bi dan polepšali že z najmanjšo pozornostjo. Starejšim bi morda
odstopili sedež, pomagali doma ali samo objeli prijatelja in mu dali vedeti, da ga
imamo radi, da ga sprejemamo in cenimo. Vse premalo je takih iskrenih trenutkov
in vse preveč je tekmovalnosti, sebičnosti in zamerljivosti. Ljudje smo v večini
pozabili na odpuščanje in resnično ljubezen.
Današnje življenje se odvija veliko prehitro. Ljudje nimamo časa za prijetno
kramljanje ali da bi si vzeli čas za nekoga, ki nas potrebuje, mu prisluhnili, mu
po možnosti pomagali. Vsak ima svojo pot, svoje cilje, vsi hitimo naprej, da bi jih
čim prej uresničili. A bi se morali ozreti nazaj. Morali bi ugotoviti, kaj je resnično
pomembno in da se včasih splača upočasniti.

Alenka Obolnar, 3. Fa

Zabeležka v dnevniku
Prebujalo se je jutro, ko mi je s tistim nadležnim glasom spet zazvonila budilka.
Z muko sem se skobacala iz postelje in se odšla umit v kopalnico. Cimri sta še
spali, saj sta imeli pouk pozneje. Joj, kako sem jima v tistem trenutku zavidala. S
polno glavo zavisti sem se le preoblekla, si nadela nekaj maskare, počesala lase in
že hotela oditi, ko sem ugotovila, da v nahrbtniku nimam ključa, ki ga potrebujem

za izhod iz dijaškega doma. Oh, že spet, skakala sem po celi sobi, premetavala
stvari in iskala ključ. Ob ropotanju sta se zbudili razjarjeni cimri, češ, kaj tako
ropotam. Ko sem jima povedala, za kaj gre, sta se začeli smejati in pokazali na
ključavnico, iz katere je visel ključ. Z nasmejanimi ustnicami sem se zapodila po
stopnicah. Res se mi je mudilo, za piko na i pa sem se znašla v dolgi vrsti za zajtrk.
Po dobrih petih minutah sem s pladnjem v roki že hitela proti prazni mizi, ko sem
naposled pri mleku zagledala prisrčnega fanta, ki se mi je prijazno smehljal. Ob tem
pogledu sem pozabila na vse drugo in se, ne boste verjeli, zaletela v vzgojiteljico in
ob tem spustila pladenj na tla. Groza, skodelica z mlekom se je razletela na tisoče
koščkov, jabolko se je zakotalilo pod najdaljšo jedilno mizo, midve z vzgojiteljico
pa sva bili posuti s čokoladnimi kosmiči. Vsa jedilnica je padla v krohot. Najraje
bi se kar vdrla v zemljo. Postalo mi je vroče. Mislim, da sem bila v tistem trenutku
videti kot najbolj zrel paradižnik. Vzgojiteljica je nekaj časa samo gledala, nato pa
se je tudi ona začela smejati. In, hočeš nočeš, sem se na koncu smejala tudi sama.
Še zdaj ne vem, zakaj. Zdelo se mi je, da se bom tako najlažje spravila iz zadrege.
Ravno ko sem se sprijaznila s tem, kar sem naredila, sem se spomnila, da je vse
skupaj videl tudi tisti fant. Spet mi je postalo vroče. Počutila sem se, kot da stojim
na kupu tleče žerjavice. V tistem pa je fant pristopil do mene in me vprašal, če sem
v redu. Oba sva se še enkrat nasmejala mojemu pripetljaju, nato pa mi je pomagal
pospraviti nered in skupaj sva odšla v šolo.
Tudi po šoli sva se dobila in odšla na sprehod do gradu. Od takrat naprej sva
zelo dobra prijatelja.
Leja Mlinar, 2. Ka

Poročilo o delu Dijaškega parlamenta SŠFKZ za šol. leto 2009/10
Dijaški parlament SŠFKZ
je v letošnjem šolskem
letu v celoti opravil
vse naloge, ki si jih je
zadal s programom
dela na začetku leta.
V ožjem odboru DP
je delovalo 11 članov
iz vseh programov in
različnih letnikov, tako
da ocenjujemo, da smo
delovali objektivno.

Sestava: predsednik Petar Kalinič, 4. Za, predstavnica F-programa Pia Garden, 4.
Fa, predstavnica K-programa Jerneja Uhan, 4. Ka, predstavnica L-programa Nina
Žužek, 4. L (odstopila iz osebnih razlogov), predstavnik Z-programa Uroš Švec. V
ožjem Dijaškem parlamentu so še sodelovali: Katja Frelih, 4. L, Klemen Puntar, 3. Za,
Armand Zavec, 3. L, Klemen Brinovšek, 2. Fb, Maja Strle, 4. Fb, Eva Globokar, 2. Fa.
Vodil in usmerjal nas je naš mentor Uroš Molek.
V letošnjem šolskem letu smo ob vseh aktivnih članih DP na sestanke občasno
povabili tudi dijake prvih letnikov, ki se bodo v delo DP vključili v naslednjem šol.
letu.
V letošnjem letu se je DP dvakrat tedensko redno sestajal na krajših 20-minutnih
sestankih med glavnim odmorom. Na teh sestankih smo se dogovarjali za sprotna
dela in naloge, saj smo se na daljših sestankih izven pouka redko zbrali vsi člani
naenkrat. Izvedli smo 2 širši seji DP, na katerih so bili prisotni predstavniki vseh
oddelkov šole.
DP je s predsednikom uspešno sodeloval tudi z ravnateljico Marijo Šušteršič.
Sodelovali smo s pomočnico ravnateljice Valerijo Vadnov in svetovalno delavko
Tatjano Lorencin.
V šolskem letu 2009/2010 je DP izpeljal naslednje naloge:
- Prvi sestanek ožjega dijaškega parlamenta 8. 9. 2009.
- Predsednik Petar Kalinič se je 18. 9. 2009 udeležil seje DOS-a.
- DP se je odločil za organizacijo predavanja za dijake z naslovom “GOZD JE LEP,
KAJ PA KLOPI?” v sodelovanju s profesorico Kristino Sernec, ki je predavanje tudi
izvedla.
- Dijaški parlament se je odločil, da tudi v tem šolskem letu sodelujemo pri
humanitarni akciji zbiranja zamaškov. Zbrane zamaške smo namenili obširni zbiralni
akciji za nožno protezo.
- Organizacija fotografiranja razredov z razredniki. Fotografiranja se je udeležilo
vseh 32 razrednih skupnosti in je potekalo v avli šole.
- V sodelovanju z DOS-om smo predstavniki ožjega DP izpolnili vprašalnik o
srednješolski prehrani.
- DP je predlagal kandidatko članico DP za varuha dijakovih pravic, vendar pa ta ni
bila izvoljena.
- Kot vsako leto smo tudi letos priredili sprejem novincev, ki je potekal 8. 10. 2009 v
učilnici 32.
- DP je po pozivu sveta šole predlagal 2 predstavnika dijakov v svet šole, in sicer
Evo Globokar in Klemna Brinovška.
- 8. 12. 2009 smo organizirali prvi šolski ples v klubu Fabrka.
- Dijaki DP so sodelovali pri šolskemu glasilu Bacil. Kot DP smo tudi v glasilu
objavili program dela Dijaškega parlamenta za šolsko leto 2009/2010.
- Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja smo slicali sejo širšega dijaškega
parlamenta, ki je potekala 2. 2. 2010. Na seji smo obravnavali učni uspeh ob
zaključku ocenjevalnega obdobja ter najbolj pereče dijaške teme.

- 9. 2. 2010 smo oganizirali drugi šolski ples v klubu Fabrka.
- Dijaki DP smo se udeležili seje Dijaške skupnosti Ljubljana.
- 16. 3. 2010 smo izpeljali krvodajalsko akcijo. Udeležilo se je je 90 dijakov naše
šole.
- Skozi celotno šolsko leto so potekali tudi sprotni sestanki za 4. letnike v zvezi s
knjigo maturantov.
- Mentor Uroš Molek in predsednik DP Petar Kalinič sta se na povabilo udeležila
sestanka Zdrave šole.
- Na sestanku se je sklenil dogovor o sodelovanju Zdrave šole in Dijaškega
parlamenta pri izbiri pozitivke in pozitivca naše šole.
- DP je sodeloval pri izvedbi izbora.
- Predsednik Petar Kalinič je projekt izbire pozitivke in pozitivca tudi predstavil na
Zavodu za varovanje zdravja, saj smo projekt prijavili kot primer dobre prakse.
Delo DP v šolskem letu 2009/2010 ocenjujemo kot uspešno. Cilji, ki smo si jih
zastavili na začetku, so bili doseženi ali celo preseženi. To gre pripisati tudi dobri
organiziranosti našega dela, kar pomeni, da smo si že kmalu po pričetku šolskega
leta razdelili funkcije, ki smo jih potem vestno opravljali.
Uspešno smo izvedli tudi volitve novih članov DP za prihodnje šolsko leto
2010/2011. Želeli smo, da so dijaki, ki delujejo v DP, predvsem tisti, ki imajo ideje
in jih želijo uresničiti.
Z opravljenim delom smo zadovoljni. Veselimo se novih izzivov v prihodnjem
šolskem letu, s spremenjeno sestavo DP, saj šolo zapušča kar nekaj članov DP.
Ljubljana, 20. 5. 2010

Predsednik DP
Petar Kalinič

KRST FAZANOV 2010
Tudi letos se je na našo šolo vpisalo veliko novih dijakov in v šolskem dijaškem
parlamentu smo se odločili, da si novopečeni ‘’fazani’’ zaslužijo spodoben krst. Bil
je oblačen oktobrski dan, ko smo dijaki starejših letnikov vstopili v razred in jih
napotili na šolsko dvorišče. Najprej smo jih spodobno popisali in vsak je bil deležen
velikega F-ja. Prestrašenim prvošolčkom smo zadali različne naloge in jih pri tem
tudi ocenjevali. Naloge so bile zanimive in so potekale v treh delih:
Prva naloga je bila britje balona.
Pri tej nalogi je morala manjša skupina dijakov balon namazati z brivsko peno, ga
temeljito obriti in pri tem paziti, da balon ne poči. Za izvršitev te naloge so imeli 2
minuti časa.

Naslednja naloga se je imenovala miške.
Dijak je ležal na tleh, medtem ko je moral z zobmi držati sladkorno miško. Drugi
dijak je moral nad njim izvajati sklece in hkrati narediti grižljaj sladkorčka. Zmagala
je skupina, ki je prej končala.
Zadnja naloga je bila šumeča tableta.
Manjša skupina dijakov je morala prebrati določeno besedilo (P pravljica), pri tem
pa šumeče tablete pod jezikom niso smeli pogoltniti ali pregrizniti. Zmagala je
skupina, ki je besedilo najbolj razločno prebrala.

P PRAVLJICA
Pride punčka Pika pa prestraši prababico.
Pa prababica poskoči pa pade pod
posteljo.
Peter pogleda pod posteljo pa prestrašen
pravi: »Pika pridi pa poišči prababico.«
Pod posteljo pa poskakujejo pajki. Pika
prestrašeno pogleda pa pravi: »Peter!
Prababico požirajo pajki!« Prababica pa
prisluškuje pod pečjo. Pot pa ponese Piko
pod peč. Prababica poskoči pa prestraši
Piko.
Kot vsako leto tudi letos ni manjkalo
smeha, kar velja tako za fazane kot za
starejše dijake.
Eva Globokar, 3. Fa

DAN »D«, DAN SPREJEMNIh IZPITOV IZ ROČNIh SPRETNOSTI
Nekaj utrinkov izpred dveh let …
To je bil res poseben dan. Čakaš ne trenutek, v katerem se boš lahko izkazal, da si ti
tisti pravi. Da si ti tisti, ki si zaslužiš sprejem na to šolo. Nadarjenost pri oblikovanju
materiala je nekaj, česar nima vsak. Da, ta dan mi bo za vedno ostal v spominu.
Zlasti prepoznavanje zobnih odtenkov. Ko prvič primeš v roke te predmete, s
katerimi se boš nekoč srečeval vsak dan. Že po izpitih, tako mislim, bi moral vsak
pri sebi vedeti, ali je to njegov poklic ali ne.
Urša Hočevar, 2. Zb
Na preizkusu ročnih spretnosti, se mi je najbolj vtisnil v spomin ta dogodek …
Dobili smo nalogo, da po navodilih oblikujemo lik iz pene. Naredila sem napako,
ki je nisem mogla popraviti. Vsaj zdelo se mi je tako. Prestrašena sem vprašala
profesorja, kaj naj naredim, a on je le skomignil z rameni. Iskala sem rešitev in prišla
do ideje – vzela sem lepilni trak in z njim »popravila« napako.
Medina Djurkovič, 2. Zb
Svoje občutke na izpitih bi opisal kot novo pot v življenju. Ko sem stopil skozi vrata
šole, sem občutil tesnobo ob pogledu na vse možne sošolce. Najbolj pa mi je v
spominu ostala priprava na pričetek nalog. Usedel sem se v drugo klop prve vrste.
Poskušal sem se umiriti, zato sem vse potrebščine počasi razvrščal po mizi. Še
danes vidim ta prizor …
Jure Šuster, 2. Zb

Drevo cvetoče
proti nebu strmi in
senco dela mi.
O, cvetje lepo,
kako žariš svetlobno,
cvetje pomladno!
Pia Anzelm, 1. Fc

Zvezde srebrne
svetlikajte se na nebu –
zvezde nebeške.
Lea Dacar, 1.Fc

IMETI ALI NE
Imeti ali ne, je veliko vprašanje, s katerim se srečujemo vsak dan.
Ko sem bila mlajša, sem vedno hotela imeti neko stvar iz trgovine. Vsakič,
ko sva z mamo vstopili v veleblagovnico, sem si želela novo stvar, ki sem jo na
vse možne načine skušala dobiti. Mame pa skoraj nikoli nisem prepričala. Vedno
je rekla, da te stvari ne potrebujem. Če pa mi jo je že kupila, ni bila od določene

blagovne znamke. Bila je bolj preprosta in seveda cenejša. Tudi Miklavžu sem pisala
stvari, ki mi jih mama ni hotela kupiti, a tudi Miklavž me ni uslišal.
Sedaj, ko sem že sama dovolj stara, da razmišljam s svojo glavo, sem mami zelo
hvaležna. S tem ko nisem vedno dobila, kar sem si želela, sem stvari cenila. Postala
sem dekle, ki ne zapravlja denarja brez potrebe. Znam reči ne ali npr. namesto
obleke, ki je petkrat dražja samo zaradi enega napisa, raje kupim drugo, ki je
cenejša, ter tako privarčujem denar.
Seznanjena pa sem tudi s krizo, o kateri ljudje, predvsem pa mediji veliko
govorijo. Recesija tu, recesija tam … mislim, da včasih prav malce pretiravajo.
Vsakič, ko se odpravim v trgovino in vidim ljudi s polnimi vrečkami in vozički, se
zamislim. Vprašam se, kje sploh je recesija? Tudi doma slišim mamo in očeta, kako
se pogovarjata o recesiji in o vse večjem odpuščanju delavcev v očetovem podjetju.
Ko doma teče pogovor o tem, vidim očetov resen obraz. Občutek imam, da o tem
noče govoriti, zato raje obrnem temo. Tudi mama mi kdaj reče, da če bodo očeta
odpustili, bomo morali bolj gledati, kaj bomo kupovali. Večkrat pa me tudi opozori,
naj varčujem.
Če pa odkrito povem, sama te krize ne občutim v veliki meri. Prejemam
štipendijo in si tako sama financiram večino stvari. To mi je tudi všeč, saj tako malce
razbremenim starše, saj se zavedam, da veliko dajo za moje šolanje in bivanje v
DIC-u. Verjetno bi krizo bolj občutila, če ne bi prejemala štipendije. Zagotovo mi
starša ne bi dala tako velikega zneska, kot ga dobim s štipendijo. Sedaj mi od nje
ostane denar in si lahko kupim tudi kakšno stvar, ki je nujno ne potrebujem.
Za konec naj omenim še, da se strinjam s trditvijo, da je denar sveta vladar.
Že v zgodovini so bile razlike med bogatimi in revnimi, ki so se ohranile vse do
danes. Menim pa, da denar ni dokazilo tvoje osebnosti. Velikokrat so najrevnejši
ljudje pripravljeni nuditi pomoč, pa čeprav skromno. Pogosto pa revnejše družba
zavrača, a mislim, da jih ljudje na tiho spoštujejo. Saj z denarjem lahko veliko kupiš,
ne moreš pa kupiti spoštovanja.
Petra Krapež, 2. Fc

POMAGAJMO NA SVOJ NAČIN
Na naši šoli ima prostovoljstvo že dolgo tradicijo. In zakaj smo prostovoljci? Ker se
radi družimo, ob tem pomagamo in nam za to ni škoda časa.
V letošnjem letu skupino prostovoljcev SŠFKZ predstavlja prijetna skupinica 15ih deklet, naše vodilo pa je, da vsakdo pomaga na svoj način. Tako smo prva
srečanja izkoristile za to, da smo se bolje spoznale in si povedale, na kakšen način
bi rade opravljale prostovoljno delo. Idej je bilo kar nekaj: od organizacije številnih
dobrodelnih akcij, pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom,
vse do pomoči starejšim.
V mesecu oktobru smo se povezale z zavodom MISSS, v okviru katerega je 12
deklet opravilo usposabljanje za druženje in pomoč osnovnošolskim otrokom.

Dogovarjamo se za sodelovanje z vrtcem Andersen, kateremu smo ponudile
dodatno spremstvo skupin, ki imajo vključene otroke s posebnimi potrebami.
Želele smo spoznati organizacije, ki se s prostovoljskim delom ukvarjajo že dlje
časa, zato smo v okviru Slovenske filantropije povabili nekatere prostovoljske
organizacije, da so se 3. 11. 2010 predstavile vsem dijakom naše šole v šolski avli
(slika spodaj).
In ker lahko pomaga po svojih močeh tudi vsak od vas, bi vas samo še spomnile na
dobrodelne akcije, ki potekajo v tem času:
~ celoletna akcija zbiranja plastičnih zamaškov za slepo deklico, ki potrebuje nujno
operacijo (plastični zamaški se zbirajo v označenih plastičnih posodah ob koših za
smeti za ločevanje odpadkov),
~ celoletna akcija zbiranja rabljenih kartuš in tonerjev za Rdeče noske (kartuše in
tonerje zbiramo v
označeno škatlo pri
dežurnih dijakih od vsake kartuše oz.
tonerja dobijo Rdeči
noski po 1 evro),
~ akcija Pozdrav
jeseni v mesecu
novembru, v kateri
zbiramo ozimnico
(kozarce vloženega
sadja, zelenjave,
marmelade, medu…)
za družine v stiski
(kozarce zbirata
profesorici Vanda
Trdan in Alenka
Gorjan)
~ akcija Za otroški nasmeh od 29. 11. do 3. 12. 2010, ko bomo v dobrodelnem
tednu Rdečega križa zbirali sladkarije, šale, kape, rokavice… za otroke in dijake iz
revnih družin.
Kakršenkoli prispevek z vaše strani bo zelo dobrodošel. Naj vsakdo pomaga na svoj
način.
Prostovoljke SŠFKZ

SOČ

U T JE

Kaj lahko kot dijaki naše šole naredimo pri izkazovanju sočutja?
• Pomagamo lahko socialno in duševno. Socialno na primer, da dobre stvari, ki jih
sami toliko ne potrebujemo, podarimo drugim, saj bi jih bili ti zelo veseli. Duševno
pa, da jim ves čas stojimo ob strani, jih vzpodbujamo z besedami.
• Pomagamo bolnemu sošolcu.
• Da tistim, ki imajo težave pri določenem predmetu priskrbimo zapiske in jim
pomagamo predelati snov, jim nudimo inštrukcije.
• Lahko zbiramo stvari za nekoga, ki si jih ne more privoščiti (npr. zvezke za otroke
…).
• Če vidimo sošolca, prijatelja … osamljenega, žalostnega, stopimo do njega in mu
poskušamo pomagati. Če se nam bo izpovedal, se bo bolje počutil.
• Ne delamo razlik med sošolci: če je nekdo drugačen od zunaj ali od znotraj ali pa
če se ne zna vključiti v družbo, se mu raje mi pridružimo.
• Lahko bi obiskali dom ostarelih ter jim priredili kakšno predstavo, katere bi bili
zelo veseli.
• Obiščemo bolnega profesorja/profesorico in mu/ji s tem polepšamo dan.
• Obiščemo sirote ali bolne otroke in jih s tem razveselimo.
• Če smo navzoči pri kakšni nesreči, pomoči ne odklonimo, ampak pomagamo po
svojih najboljših močeh.
O tem smo se pogovarjali na razredni uri 24. 11. 2009.
Uredila: Valerija Poklič, 3. Fb
SREČANJE Z DRUGAČNOSTJO
Z drugačnostjo se srečujemo vsak dan, saj se ljudje med seboj razlikujemo. Včasih
je težko sprejeti nekoga, ki se vede drugače od nas, se po velikosti in obsegu
razlikuje od nas, uporablja drugačen jezik, vero …
Tudi sama pripadam ljudem, ki se razlikujejo od okolja. S starši sem se iz Nemčije
preselila v Slovenijo. Bila sem nesrečna, saj sem morala zapustiti svoje prijatelje in
šolo, ki sem jo obiskovala. Bala sem se vsega novega, saj sem tudi tam spoznala, da
sem tujka. Družila sem se samo z nekaterimi sošolkami, ki so prihajale od drugod.
Tudi Nemčija ni moja rojstna domovina, vendar sem šolska leta obiskovala v tej
državi. Naenkrat je oče odločil, da se bomo preselili v drugo državo, saj je izgubil
delo. Novo službo je našel v Sloveniji.
Ko smo se preselili, nihče od nas ni znal slovensko. S starši govorimo bosansko,
saj prihajajo iz Bosne. Mama se ni nikoli naučila govoriti niti nemško, tako se
verjetno ne bo niti slovensko. Do vsega tujega čuti odpor. Že v naprej je povedala,
da se novega jezika ne bo učila. Želi se namreč vrniti v svoj rojstni kraj, čeprav se
vsi zavedamo, da tam zaenkrat še ne moremo živeti. Tako smo v tej državi bliže
domovini mojih staršev. Zame se je začelo novo obdobje. Tako sem po prihodu
v Slovenijo kupila slovar, da sem vsaj za silo razumela zame nov jezik. Začela sem

obiskovati osmi razred. Novo okolje je zame prestavljalo veliko težavo. Učitelji
so se zelo trudili, da bi nadoknadila vse tisto, kar so moji sošolci že znali. Sprva
sem se počutila med sošolci zelo tuje. Hitro sem spoznala, da nekateri govorijo
tudi bosansko, tako da sem zaslišala nekaj že znanega. Sošolke so se sprva trudile
z menoj. Želele so, da grem z njimi v družbo, vendar me doma niso pustili. Tako
sem ves čas sama. Po koncu osnovne šole smo se ločili. Izbrala sem si farmacevtski
poklic. Tako sedaj obiskujem Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v
Ljubljani. V razredu se dobro počutim, saj pri pouku nimam težav. Vsega se učim na
novo. Kam pa me bo življenje odneslo, ne vem. Želim si ostati tukaj.
Vem, da je okolje drugačno, ne vem pa, kam sodim sama. Včasih se sprašujem, kaj
sploh je domovina, kaj predstavlja jezik, ki ga govorim. Upam, da bom z leti našla
odgovor tudi na ta in podobna vprašanja.
Besmina Šarčević, 1. Fa

Just you and me
It doesn´t have to be a misery,
It can be a brand new mystery.
Just you and me,
This is not how it shoud be.
Let´s make some history.
Just you and me,
Something doesn´t feel right,
I feel like the betrayer of light.
It doesn´t have to be a
misery,
It can be a brand new mystery.
Just you and me,
This is not how it shoud be.
Loving her is a mystery,
Will it last for eternity??
So what should it be?
One more chance,
Or bye bye romance??
Luka Bartol, 2. Zb

ČLAN TIMA ZDRAVE ŠOLE SVETUJE

K

ako si pomagamo z zdravilnimi rastlinami v času prehladov
Jesenski dnevi se navadno začno s hladnim, vlažnim jutrom, ko človek ne ve,
kaj bi oblekel. Včasih se oblečemo preveč, drugič premalo. Jesen s seboj prinese
zimske nevšečnosti: prehlade, boleče grlo, angine, gripe in razne druge tegobe. V
tem času ne pojemo dovolj svežega sadja in zelenjave. Tako se počasi zmanjšuje
naša odpornost in posledice so kmalu opazne. V grlo in glavo se naseli zoprna
bolečina. To bolečino skupaj z vsemi spremljajočimi pojavi imenujemo prehlad.
Predlagam vam nekaj preprostih receptov, s katerimi si lahko okrepite zdravje.
Gripa:
Čaj: Materina dušica, bezgov list in cvet, kopriva, pljučnik.
Vsa zelišča zmešamo skupaj in 1 čajno žličko mešanice poparimo z 2-3 dcl vode, ter
pustimo stati 10 minut. Pijemo 3-krat dnevno ali več.
Kašelj:
Če hočemo čaj, ki zrahlja in izloči sluz, potem zmešajmo lapuhovo listje in cvetje,
cvetove velikega lučnika, pljučnika in liste suličastega trpotca.
Čaji:
Lapuh: v 0,25 l vode zavremo 1 žličko listov in cvetov. Odstavimo za 5 min in
pijemo slajeno z medom. Pijemo vsaj 3-krat dnevno.
Lipa: 3 žlice cvetov poparimo z1l kropa. Pijemo čez celi dan.
Za olajšanje kašlja pijemo večkrat dnevno čaj iz Bezga, lapuha, materine dušice
in rmana. Vsa zelišča zmešamo in poparimo z eno čajno zličko ter pustimo stati 10
min.
Nahod:
Čaj iz kamilice, lipe, mete, sivke, bezgovih cvetov in trpotca. Vse
skupaj zmešamo in eno čajno zličko poparimo s 3 dcl vode in
odstavimo za 8 min in osladimo z medom po potrebi.
Aljoša Klemenčič, 2. Fa
ŠOLSKI ZELIŠČNI VRTIČEK
V 1. letniku smo pri uri ŠVZ šli na
ljubljanski grad. Spremljala nas je ga.
prof. Darinka Kujavec. Pogovarjala
sva se o vseh mogočih stvareh. Začel
sem pripovedovati, da se ukvarjam z
zeliščarstvom in da imam doma 60-70
vrst različnih zdravilnih rastlin. Razkril
sem ji tudi, da sem gostoval v časopisu

Vestnik, v katerem je bil opisan moj
konjiček. Prosila me je, da ji ga prinesem.
Članek sem predal razredničarki, ki ga je
z veseljem pokazala v zbornici ter gospe
ravnateljici Mariji Šušteršič. Tako je nastala
ideja o šolskem zeliščnem vrtu. Pripravil
sem skico. Nato pa sem sodeloval s prof.
Matejo Cigulo in prof. Kristino Sernec.
Spomladi je vrtnarstvo Strgar naredilo
vrtiček. Dogovorili smo se, da ga bomo
zasadili v jeseni, saj je takrat najbolj
ugoden čas za presajanje. Pri prvi zasaditvi
mi je pomagala prof. Mateja Cigula.
Zasadili smo moja zelišča, ki so jih starši
pripeljali od doma. Drugo zasaditev pa sem
opravil sam, in sicer rastline iz vrtnarstva
strgar. Bilo jih je natanko 30, ker pa sem
sadil po mojem popoldanskem pouku,
sem zasajal in zalival do večera. V naslednjem tednu pa je še prinesla mag. pharm.
Nadja Prijatelj rastlino pelin in mag. pharm. Marija Čerin poprovo meto.

Vrt trenutno vsebuje naslednje rastline:
1. Dobra misel (Origanum vulgare) 3x

2. Pravi pelin (Artemisia absinthium) 2x
3. Maroška meta (Mentha marroco)
1x
4. Zlati citronasti timijan (Thymus citriodorus aureus) 3x
5. Laški smilj (Helichrysum italicum) 2x
6. Kitajska rabarbara (Rheum rhabarbarum palmatum) 1x ali
(var. Tanguticum) »red selection«
7. Kraški šetraj (Saturea montana) 3x
8. Vrednik
(Teucrium chameedrys »nanum«) 1x
9. Mehiški ožep (Agastache blue fortune) 1x
10. Glavinec (Centaurea macroephala) 1x
11. Muškatna kadulja (Salvia scarlea var. turkestanica) 3x
12. Akant-bršč (Accantus mollis) 1x
13. Turški mak (Papaver orientale) 2x
14. Kosmatinec, velikonočnica (Pulsatilla vulgaris) »violet blue« 3x
15. Lan (Linum usitatissimum) 1x
16. Ameriški slamnik (Echinacea purpurea) 1x
17. Baldrijan (Valeriana officinalis) 1x
18. Drobnjak (Allium schoenoprasum) 3x
19. Kamilica- barvilna pasja (Anthemis tinctoria L.) 1x
20. Kolmež, pravi (Acorus calamus) 1x
21. Lapuh, navadni (Tussilago farfara) 3x

22. Lučnik, velecvetni (Verbascum thapsiforme) 3x
23. Materina dušica, vrtna ali Timijan, (Thymus vulgaris) 2x
24. Melisa (Melissa officinalis) 1x
25. Meta, poprova (Mentha x piperita) 2x
26. Vinska rutica (Ruta graveolens) 1x
27. Žajbelj (Salvia officinalis) 1x
28. Pljučnik, navadniPulmonaria officinalis L.
29. Milnica (Saponaria officinalis)

Zd

ravilna zelišča tinkture,sirupi, olja, ki naj ne manjkajo v naši domači lekarni:

1. kamilica: blagodejno deluje ob želodčnih krčih, vnetjih črevesja in želodčne sluznice.
Blaži težave pri driski, napenjanju in vetrovih. boleznih ledvic, mehurja…
2. Materina dušica: Je učinkovito sredstvo proti boleznim kot so bronhitis, oslovski kašelj;
poparek lahko jemljemo pri vnetjih grla.
3. Lipa: ker povzroča znojenje jo uporabljajo za zdravljenje prehladov, gripe in nalezljivih
bolezni.
4. Ozkolistni trpotec: vsebuje sluzi, črevosline, flavonoide te snovi pospeši tvorbo sluzi in
umirja kašelj.
5. Ognjič: pomaga pri virusnih obolenjih in pri izločanju bakterij, dodajamo ga tudi v
mešanice čajev za pomiritev kašlja in lajšanje menstrualnih težav.
6. Melisa: blago pomirilo pri nespečnosti, zmanjšuje občutek živčnosti . Prav tako lajša
prebavne težave predvsem pri slabostih, napenjanjih in želodčnih krčih. Poprova meta:
blaži bolečino in zmanjša občutljivost, zato jo uporabljamo pri glavobolu in migreni.
7. Regrat: izreden vpliv na čiščenje krvi, tako ga je mogoče uporabiti pri protinu krvnih
boleznih, starostnih pojavih, črevesju, motnjah v delovanju jeter.
8. Slez: zagotovo je najbolj prepoznaven po tem, da pomirja kašelj. Zaradi visoke vsebnosti
sluzi, varuje kožo in sluznice notranjih organov uporablja se predvsem pri katarjih dihalnih
poti, vnetjih ustne in žrelne sluznice.
9.Sentjanževka: Čaj iz listov in cvetov deluje protidepresivno, pomaga pri glavobolih in
nespečnosti, zdravi kri, ledvice, mehur.
10. Preslica: Uporablja se za izločanje vode iz telesa, za odplavljanje ledvičnega peska in
kamnov. Pomaga pri bronhitisu, tuberkulozi. Priporoča se pri dietah in krepi presnovo in
delovanje ledvic.
11. Tinkture: ognjiča, lapuha, ameriškega slamnika.
12. Olje: šentjanževke
13. Sirup: trpotca in sleza

Aljoša Klemenčič, 2. Fa

ČAS
Kako kmalu te dohiti.
Kako hitro mine.
Neprestano nam polzi med prsti,
pa se tega niti ne zavedamo.
Komaj si na začetku,
že si na koncu.
Pride bolezen,
pride vse, kar prinese starost.
Čas te dohiti
in čas te pokoplje.
Mineva sedaj, to sekundo,
to minuto.
Vsako uro sem starejša,
vsak dan sem bliže smrti.
A huje kot to je,
da ti vzame ljudi,
ki jih imaš najraje,
ki ti stojijo ob strani,
ko jih potrebuješ.
Tiste, katerih modrosti jemlješ za spoštovanje,
in tiste, na katere se zaneseš
in jim dolguješ ljubezen.
In trenutke, ko so bili ob tebi.
Ljudi, ki jih imaš rad,
ki so bili kar nekako samoumevni,
da so tam,
sedaj ni več.
Kaj sedaj?
O njih ohraniš le lepe spomine
in to te opomni,
da vse lepo enkrat mine.
Vanja Škrajnar, 2. Zb

NORA JE SPREGOVORILA

(Po drami »Nora ali Hiša lutk« H. Ibsena)
Da, vsa ta leta sem živela …, no, ali sem živela, ali lahko temu rečem življenje, če
sem bila ovita v varnosti očeta, ki me je predal v ovoj varnosti možu. Mislila sem,
da me ljubi, da so najine besedne igre le igre in čas, ko je želel pozabiti, utrudljiv,
naporen delovnik. Pa me je poznal? Razmišljam o svojih poteh, o stopinjah, ki
so pustile sledi v meni, o sledeh, za katere sem mislila, da ostajajo vidne tudi v
mojih bližnjih. Ne, to ni bilo to, kar sem si želela. Trudila sem se živeti v skladu z
vrednotami, ki so mi veliko pomenile, in se istočasno prilagajati načinu obnašanja,
ki ga je zahtevala meščanska družba. Upoštevati vse postavljene norme. Bila sem
ljubeča in nežna hči. Ta vzorec sem prenesla na moža. Biti ljubeča žena. Hotela
sem biti ljubeča, dobra, skrbna mati, ki bi za svoje otroke naredila vse. Jih učiti
pomembnih vrednot. Naučiti jih razlikovati dobro od slabega, znati narediti
odločilni korak, vzeti usodo v svoje roke, a ostati dostojen in dosleden svojim
moralnim načelom.
Res je, hodila sem po robu, kršila »predpisana« pravila, a le iz ljubezni, v zahvalo
za vso dobroto in skrb ljubljene osebe. Pustila sem mu veličastno nositi njegov
moški status, ne prizadeti njegov ponos. Porinila sem sebe in vsa priznanja, s
katerimi bi lahko bila okronana, tja nekam zadaj. No, saj niso pomembne krone,
pomembna je družina, sreča, veselje, rast in razvoj otrok. Navsezadnje sem si
mislila, no, saj celotna družba tako živi, saj so taka pravila. In če imam vso to srečo
in če je spokojen spanec mojih otrok in njihov nasmeh v očeh plačilo za vsa moja
nepriznana kronanja, potem bom igrala to igro. Kot da je pomembno, kdo resnično
je avtor srečnega družinskega portreta, le da je tu spokojen spanec vseh in le da
nas jutri ne prizadene kaj hujšega.
Vedela sem, da so vrednote v meni, in če jih bom na pravi način pokazala in
uporabila vso svojo ljubezen in spoštovanje, ohranila svoje družinsko gnezdece,
bo krona še bolj bleščala na mojem srečnem obrazu. Kazala jo bom z nasmehom,
s svojo energijo, z ljubeznijo do svojih ljubljenih. Tudi družba ni bila tista, ki bi
se ji uklonila v toliko, da bi zgubila največje bogastvo. Kaj mi mar, če mislite, da
sem lahkoživka, da sem nedorasel otrok, da so mi problemi tuji in nepoznani, kaj
mi mar za vse vas. Naj me vidijo tako, le da smo skupaj, da sem v njegovih očeh
vredna. On to ve. Toda on tega ni vedel. Zdaj vem, ni znal ceniti moje ljubezni, ni
znal ceniti dejanja, ki ga ni bilo lahko storiti, ni znal spoznati »vrednosti« zločina.
Pomen je naklonil sebi in svojemu ponosu. Zato sem odšla. Zapustila sem varnost
…, no, recimo temu navidezno varnost. Ja, to je navidezna varnost, kajti ni me
objel, ni rekel: skupaj bova preplavala to motno reko, ker nekoč si jo sama. Ni mi
namenil pohvale, ni mi dal spodbude, da sem na dobri poti, da sem ga presenetila
z veličino svoje ljubezni. Da znam tudi sama poskrbeti za družino. Ni me vprašal,
kako sem vrnila »sposojeni« denar, ni se odločil zadržati ščita okoli mene. Prešel
je v napad. Poteptal je moje spoštovanje do vsega, kar sva gradila. Pokazal mi je,
da sem v njegovih očeh majcena, majcena. Bitje, ki je igrača. Njemu v zabavo, brez

odgovornosti, neprimerna za reševanje skupnih težav, da me ne potrebuje kot
sočloveka ali partnerja za skupno življenje. Potrebuje me, da povzdigne sebe v
očeh ostalih.
Pokazal pa mi je, da ga ne potrebujem, pokazal mi je, da sem enkrat zmogla sama
in da zmorem ponovno. Pokazal mi je, da so moje vrednote močnejše in da če sem
prvič zmogla sama poiskati luč v tunelu, zmorem drugič in tretjič in … Da, zdaj
vem, da sem močna in sem glavna opora sama sebi in da mi družba in postavljene
družbene norme niso ovira v novem življenju, le če bom imela pravi namen,
dvignjeno glavo in znala delati. Če bom ljubila s svojim čistim srcem in gledala svet
skozi svoje oči in ne skozi ozko začrtan okvir družbenih norm.
Enkrat sem pokazala, da se znam soočiti z bolečino in da se znam boriti z
življenjem, pokazala bom tudi sedaj. Da, sem žena in mati, kot mi pravi, vendar
sem tudi oseba, ki ve, kaj je prav in kaj ne. Sem oseba, ki si želi biti cenjena.
Poiskala bom svojo krono, si jo nadela in ji dovolila sijati v vsej svoji veličini, naj
zablešči pred njim in pred svetom.
Santaja Kurtinović, 3. Zb
Stojim ob oknu in gledam, če se bo vrnil
Besedilo Zakaj sovražim vlak je prozno in govori o dečku, ki je svojo žalost ob
izgubi očeta izražal s kamni. Metal jih je namreč najpogosteje v vlak, saj je oče
odšel z vlakom, pa tudi vsa okna v ulici in na šoli je razbil. Tudi deček, ki mu je
povedal resnico, je dobil poškodbe od kamna.
Fant, ki pripoveduje zgodbo, se ne more sprijazniti, da sta se oče in mati razšla in
da oče živi z drugo žensko ter ima še enega sina. Čeprav je dečku lažje, če vrže
kamen, to dolgoročno ni rešitev. Ker se noče oziroma ne more sprijazniti z resnico.
Vlak mu povzroča travme in spomini na očeta kar privrejo na dan.
Tudi jaz imam izkušnje, ko nas je zapustil oče, ampak on ni odšel z vlakom. Zapustil
nas je, ko sem imela pet let, zato tega takrat še nisem razumela. Njegov odhod
sem si predstavljala kot daljše potovanje in da sem mogoče naredila kaj narobe.
Jaz nisem metala kamnov v vlak, temveč sem stala na stolčku in gledala skozi okno,
če se bo vrnil. Slovenski rek pravi: Kdor čaka, dočaka. A jaz ga nisem dočakala in
vedno bolj dvomim, da ga bom, saj ima novo dekle ter eno leto starega sina.
Ker sva se z mamo veliko pogovarjali o tem dogodku, sem se sedaj že sprijaznila in
sprejela dejstvo, da sta starša ločena. Čeprav očeta ne vidim pogosto, vem, da me
podpira. Dobra stran tega, da je odšel, pa je, da sva z mamo postali nerazdružljivi in
najboljši prijateljici ter si zaupava vse podrobnosti in skrivnosti. Vem, da mi stoji ob
strani v dobrem in slabem. Razlika med mano in dečkom pa je, da si on zatiska oči
pred resnico, jaz pa sem pravi čas ugotovila, da to ni rešitev. Sprejela sem odločitev
staršev, čeprav mi ni bilo lahko, a mi je zdaj veliko lažje, ker se lahko normalno
obnašam, ne mečem kamnov niti nisem zaprta vase. Pridejo pa trenutki, ko mi je
hudo, takrat stopim pred okno, po licu spolzi kakšna solza, a mine. Potem se spet
smejem s prijatelji in pozabim na vse, kar se je težkega zgodilo.

To knjigo bom še danes šla iskat v knjižnico, saj me zanima, kako je deček sprejel
to dejstvo in pogledal resnici v oči. Menim, da bi morali brati več takšnih knjig ali
pa odlomkov in se o tem pogovarjati, saj je še marsikdo, ki se spopada s takšnimi
težavami, in vem, da ni lahko ter da veliko otrok ne upa priznati, da sta starša
ločena, ob tem pa se zapirajo vase, so tihi in sramežljivi. Otroci nismo krivi, če
sta starša ločena in zato tudi nismo nič manj vredni, čeprav mogoče kdaj čutimo
praznino.
Lara Strniša, 1. Za

O človeku, ki je izgubil prepričanje
Novela je prvič izšla v Slovencu od 20. do 25. januarja 1899. V prvotnem načrtu
za Vinjete je še ni bilo. S to satiro je nadomestil novelo Izobčenka ali V kavarni.
Iz Cankarjevih pisem je razvidno, da jo je takoj po izidu Fran Vidic prevedel v
nemščino, kasneje pa Zofka Kvedrova. V pismu Zofki Kvedrovi 19. decembra 1900
pove, da jo je tudi sam cenil in jo uvrstil med tiste Vinjete, ki bi po njegovem
mnenju zaslužile prevod v nemščino.
Objava novele v Vinjetah se bistveno ne razlikuje od prvega natisa v Slovencu.
Razlikuje se en odstavek, drugačen pa je tudi konec novele, saj je obsegal odstavek,
ki ga je Cankar za knjigo prečrtal. V noveli se pisatelj norčuje iz ljudi, ki nimajo
lastnega prepričanja in pove, da je človek vreden toliko, kolikor je vredno njegovo
prepričanje.
Novela govori o Jobu Mrmolji, ki je imel lepo, v zeleno usnje vezano, nekoliko
obrabljeno, 23 centimetrov dolgo prepričanje. Ko se je nekega jutra zbudil, je v
strahu ugotovil, da njegovega prepričanja ni. Planil je s postelje in pogledal povsod,
tudi v suknjo, a prepričanja vendarle ni našel. Začel je razmišljati, kje je hodil prejšnji
dan, spomnil pa se je le, da je domov prišel nekoliko pijan. Nemiren in zamišljen se
je odpravil poiskat svoje prepričanje. Naletel je na prijatelja Sempronija, ki pa mu
ni znal pomagati. Mrmolja je bil obupan in se je odločil, da bo odšel na policijo.
Takrat pa je srečal moža, ki je ponosno in samozavestno stopal mimo izložb in
Mrmolja je pomislil, da je to eden tistih, ki drugim kradejo prepričanja. Odpravil se
je za njim. Bil je državni poslanec Pompilij Streha. Ta je poskušal odkupiti njegovo
prepričanje in Mrmolja je postal še bolj obupan. Odločil se je, da bo izgubo objavil
v časopisu Resnice. Souredniku Ambrožu Košuti je povedal, kaj se je zgodilo, ta pa
je zgodbo objavil v časopisu.
Mrmolja ni našel svojega prepričanja. Na poziv se je oglasilo veliko nepoštenih
ljudi, ki so prinašali različne neumnosti. Od žalosti je začel hirati in zdravniki so
sčasoma obupali nad njim. Kmalu za tem je umrl.

» Iz tega se učimo, kako ob vsaki stopinji zasleduje človeka usoda; pogubi nas
lahko najneznatnejša malenkost in to v trenutku, ko se pogube najmanj nadejamo.
Zato ne bodimo prešerni ter pomislimo, da visi naša udobnost na tenki niti,« pravi
Cankar. Mi pa se lahko vprašamo, kako sami ravnamo s svojim prepričanjem: ga
preverjamo, izgubljamo, prodajamo,
zagovarjamo?
Naj si vsak odgovori sam.

Valerija Poklič, 3. Fb

Roža ti lepa,
zelo lepo mi cvetiš,
a hitro veniš.
O, poletje ti,
vse po tebi že diši,
a blizu te ni.
Zimskih dni še ni,
prav ničnas še ne skrbi,
veseli smo vsi.
Špela Kastelic, 1. Fc

ZNAMO BODOČI FARMACEVTSKI TEhNIKI
PRAVILNO UPORABLJATI ZDRAVILA?

Raziskovalna naloga s področja medicine
Za to raziskovalno nalogo sem se odločila, ker sem v dnevnih časopisih
našla zanimive rezultate raziskav, ki kažejo, da ljudje v Sloveniji in po vsem svetu ne
znajo pravilno jemati zdravil in ravnati z njimi. Zato sem se na pobudo mentorice
odločila, da preverim, kakšno je stanje med farmacevtskimi tehniki na naši šoli.
Z zdravili je mogoče narediti mnogo dobrega, omiliti marsikatero neprijetno
težavo, hudo bolezen spremeniti v obvladljivo nevšečnost ter marsikomu
dobesedno rešiti življenje. Po drugi strani pa se moramo zavedati, da je zdravilo
učinkovito in varno le, če ga pravilo uporabimo.
Nepravilno uporabljeno je lahko tudi strup. Naj navedem nekaj primerov:
• 7 % vseh hospitalizacij v razvitem svetu je posledica nepravilnega jemanja
zdravil,
• 10 % prometnih nesreč v državah Evropske unije je povezanih z uporabo
zdravil, ki imajo negativen vpliv na voznikove psihofizične sposobnosti,
• v Sloveniji zaradi neželenih učinkov zdravil, prekomernega odmerjanja ali
sočasne uporabe več zdravil hkrati na leto umre 350–1000 ljudi,
• 25,3 % slovenskih gospodinjstev zdravil ne shranjuje pravilno in 17,2 %
anketiranih zdravila shranjuje dostopno otrokom.
V teoretičnem delu raziskovalne naloge sem opisala zdravila na splošno, navodila
za
pravilno uporabo zdravil (za uživanje, za nos, za uporabo na koži, za oko, za dajanje
v danko), vpliv hrane, kofeina, alkohola in sončenja na delovanje zdravil ter pravilno
shranjevanje in odstranjevanje neporabljenih zdravil. Raziskovala sem s pomočjo
anonimne ankete, ki je
zajemala 21 vprašanj. Decembra 2009 sem jo razdelila dijakom vseh štirih letnikov v
programu farmacevtski tehnik, v vsak razred 5 anket, skupno 60 anket.
Postavila sem naslednje hipoteze.
•
Več znanja o pravilni uporabi zdravil imajo dijaki višjih letnikov.
•
Dijaki z zdravili največkrat lajšajo bolečino.
•
Dijaki, ki živijo v dijaškem domu, se v primerjavi z dijaki, ki živijo pri starših, o
izbiri zdravila pogosteje posvetujejo s farmacevtom ali informacijo poiščejo sami.
•
Večina dijakov zna pravilno shranjevati zdravila.
•
Večina dijakov skrbno ravna z zdravili.
Anketa je pokazala, da imajo največ znanja dijaki 4. letnika, saj so v primerjavi z

dijaki nižjih letnikov na več vprašanj odgovorili pravilno. Dijaki informacije o
zdravilih največkrat iščejo le, kadar imajo težave z zdravjem ali ko morajo v šoli
narediti referat. Slednjega najpogosteje izdelujejo dijaki četrtih letnikov. Anketa
dokazuje, da dijaki večino znanja dobijo v šoli.
Druga hipoteza, da dijaki z zdravili največkrat lajšajo bolečino – glavobol,
menstrualne bolečine – drži. Iz rezultatov sklepam, da veliko deklet lajša
menstrualne bolečine z zdravili. Hipotezo potrjuje tudi dejstvo, da so dijaki
največkrat prepoznali izraz analgetik – zdravilo za lajšanje bolečine. Zanimivo je,
da le 2 % anketiranih dijakov največkrat zdravi bolezni in poškodbe kože, kamor
spadajo tudi akne, ki v tem obdobju povzročajo težave številnih najstnikov. Čeprav
skoraj vsi dijaki trdijo, da je šola zahtevna in stresna, pa je anketa pokazala da si le
malo dijakov pomaga z zdravili za boljšo koncentracijo, proti nespečnosti itd.
Tretja hipoteza, da dijaki, ki živijo v dijaškem domu, za nasvet večkrat
vprašajo farmacevta ali informacijo o zdravilih najdejo sami, ni bila popolnoma
potrjena. Res je, da so dijaki, ki živijo v dijaškem domu, bolj samostojni, a se razlika
kaže predvsem v tem, da dijaki, ki živijo doma, v primerjavi z dijaki iz dijaških
domov za nasvet večkrat vprašajo starše. Obe skupini pa enako pogosto za nasvet
vprašata farmacevta. Tudi v raziskavi Sekcije farmacevtov javnih lekarn, v kateri so
anketirali 3680 mladostnikov, so ugotovili, da mladostniki največkrat za nasvet o
zdravju in zdravilih vprašajo starše, zdravnika ali farmacevta.
Četrto hipotezo, da zna večina dijakov pravilno uporabljati zdravila, lahko
ovržemo. Anketa je pokazala, da je med dijaki še vedno veliko nevednosti o
uporabi nekaterih farmacevtskih oblik.
• Največ napak je bilo pri kapljicah za nos, ki jih znajo pravilno uporabljati le 3
% dijakov. Vzrok za tako malo pravilnih odgovorov je lahko tudi v tem, da so bili
ponujeni odgovori zelo podobni.
• Slabi rezultati so bili tudi pri pršilih za nos, pravilno jih zna uporabljati le 28 %
anketiranih dijakov.
• Večina dijakov ni vedela, kakšna je škodljivost sončnih žarkov ob sočasnem
jemanju nekaterih zdravil. Le 28 % dijakov je vedelo, da se lahko pojavijo blagi ali
manj blagi srbeči izpuščaji.
• Dijaki se zavedajo nevarnosti sočasne uporabe zdravil in alkohola. 84 % dijakov ni
še nikoli zaužilo zdravila skupaj z alkoholom. To so bili predvsem dijaki 1. letnika, ki
redkeje posegajo po alkoholu kot dijaki višjih letnikov.
• Rok uporabe zdravila vedno preveri le 48 % dijakov, 15 % dijakov tega ne stori
nikoli.
• Le 15 % dijakov vedno prebere priloženo navodilo za uporabo.
• 22 % dijakov ne upošteva priporočenih odmerkov in v primeru, da zdravilo ne
doseže učinka, vzame nov odmerek, čeprav še ni čas zanj.

Rezultati ankete so pokazali, da veliko dijakov ne zna pravilno uporabljati zdravil in
da z njimi ne ravnajo skrbno. Takih dijakov je po pričakovanjih več v nižjih letnikih.
Zato sem naredila še kratek film o pravilni uporabi zdravil, ki je objavljen na spletni
strani naše šole.
Avtorica: Tanja Slabe, 4. Fc
Mentorica: Nadja Prijatelj, mag. farm.

KOZMETIČNI KONGRES V PORTOROŽU
TWIGGY, EKA IN JAZ
Na 262. dan v letu so nemški turisti našli Oetzija, leta 1949 se je rodila Twiggy
… in leta 2010 gre naša mala ekipa na 22. kozmetični kongres v Portorož, kjer
bo potekalo tekmovanje slovenskih kozmetičnih šol v ličenju. Tema letošnjega
tekmovanja »Večna lepota 60. let«.
Kakšno naključje. Prav v 60. letih je bila Twiggy vodilna manekenka s svojimi 168
cm, 41 kilogrami, svetlimi lasmi in velikimi modrimi očmi, ki jih je še poudarila
s tremi plastmi dodatnih umetnih trepalnic. Res so te njene trepalnice videti
ogromne. Le kako jih je nosila in imela odprte oči? Precej masivne, težke in okorne
mi delujejo. Spodnjo veko je poudarila z dodatno narisanimi trepalnicami, in tudi
te so videti goste, bogate in dolge. To so torej značilnosti ličenja šestdesetih. In
moja sošolka in prijateljica Eka: visoka, vitka, svetlolasa in z velikimi modrimi očmi.
Čudovit model za ličenje, značilno za Twiggy.
Že prvi teden v septembru smo Saša in jaz
ter najina modela Kristina in Eka pod budnim
očesom naših mentoric, vizažistke Katje Novak
in profesorice Irene Svoljšak Mežnaršič, začele
s pripravami. Preizkusile smo različne podlage,
senčila in črtala za oči, iskale primerne umetne
trepalnice, vadile vlečenje zaobljenih linij, da
se nam v štiridesetih minutah dela na odru
ne bi zatresle roke. Pri sorodnicah, sošolkah,
prijateljicah smo iskale ustrezna oblačila, čevlje
in modne dodatke. No, tudi šivale smo. Dobivale
smo se po pouku in vadile, vadile, vadile,
pomerjale obleke, iskale ustrezne kombinacije
… in uživale v tej dejavnosti. Ugotovile smo, da
je zelo koristilo lanskoletno urjenje v krožku in
tudi naše izkušnje, ki smo jih dobile z ličenjem

prijateljic, znank in pri promocijskem delu.
Portorož. Sprehodimo se ob obali, se sprostimo, malo posedimo in uživamo
ob pogledu na valovanje morja. Odlično se počutimo. Prijetno nam je. Sledijo
intenzivne priprave na tekmovanje. Že se prostor spremeni v frizerski salon in
v garderobo za kostume. Čas hitro mine. Ura je 15.00 in začetek tekmovanja. V
dvorani je že vse pripravljeno stoli, mize in glasba 60. let. Priprava tekmovalnega
mesta. Pripravim ličila in z Eko dobiva številko. Pripneva jo. Sledi predstavitev
tekmovalk, modelov in ocenjevalcev. Začnem. Prvi negotovi gibi, malo treme,
a potem steče. Odmislim okolico. Samo še dobro naučeni odločni gibi. Vse gre
gladko podlaga, oči, umetne trepalnice, ustnice in senčke za lička. Še pregled
opravljenega dela. Odstranitev zaščitnega ogrinjala in Eka v kratki oblekici, z
velikimi modrimi očmi in veselim nasmehom. Pogledam še Sašo in Kristino.
Tudi njima gre dobro. Kristina ima čudovite velike oči. Tudi mentorici sta videti
zadovoljni. Sledijo najbolj napeti trenutki. Ocenjevalci se umaknejo, da nas ocenijo.
Kako dolgi trenutki. Okoli nas so fotografi, smehljamo se in smo kot manekenke.
Ja, trenutki slave. A, samo ena bo tista »glavna«, me prešine, ko se skupaj z vseh
šol postavimo pred fotoaparate. Mi je sreča danes naklonjena? Končno. Predsednik
komisije vzame mikrofon, napetost narašča, srce mi pospešeno bije. Rečem si:
Monika, samo še malo potrpi.
»Komisija je bila letos popolnoma enotna, da je najboljši model številka 7,« reče.
Pogledam.
To je najina. Pravljica. Čestitke in nagrada, profesionalni kovček ličil, ki jo podeljuje
glavni
sponzor. Srečna sem. Uspelo je, lansko leto je Eka dobila ličila, letos je to uspelo
meni. Že samo sodelovanje je dragocena izkušnja, nagrada pa je še dodaten izziv,
da se bolj potrudimo.
Vračamo se v Ljubljano. Utrujene, a vesele. Sprašujem se, kako se je Lesey Hornby
pri 16. letih počutila na odru. Verjetno odlično. Postala je prvi svetovni supermodel
in Twiggy – simbol 60. let.
Kaj bomo dosegle me? Odvisno od nas, naše delavnosti in ambicij.
Monika Jenko, 4. Kb

TRUE LOVE
I don’t care what they say
I’ll still love you every single day
This might be a dare, for all I care
Say »I love you« now that’s a dare.
True love is actually a missery,
Nothing but pain and lies,
No one can solve its’ mistery
in the shadows it lies.
Nothing good can come of it,
No one died because of it,
So why be the first
to quench the thirst.
True love is actually a missery,
Nothing but pain and lies,
No one can solve its’ mystery
in the shadows it lies.
Love is something you can’t control
We either choose to follow
Or be left on our own.
Luka Bartol, 2. Zb
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ULTURNI DROBIŽ

Rastem s knjigo
V torek, 12.10.2010, smo se z razredom in profesorico Horzelenbergovo odpravili
v knjižnico Otona Župančiča, v okviru obvezne interesne dejavnosti Rastem s
knjigo.
Po začetku druge šolske ure smo odšli peš do knjižnice. Ko smo vstopili, smo
opazili, da je zelo velika in pregledna, sestavljajo jo štiri nadstropja polna knjig
in druge literature, razvrščene po nekem redu. Najprej nas je gospa knjižničarka
odpeljala v predavalnico, kjer nam je povedala vse o tej knjižnici in tudi nekaj
o ostalih ljubljanskih knjižnicah. Izvedeli smo, kako so knjige razvrščene po
nadstropjih, kaj vse lahko izvemo in delamo na njihovi spletni strani, kako se
včlaniti, med drugimi tudi to, da velikokrat gostijo pomembne pisatelje in pesnike
in še veliko drugih zanimivih informacij.
Med predavanjem pa se nam je pripetila še ena za nas smešna, za knjižničarko
pa gotovo malo manj smešna stvar. Ko je predstavljala pisatelja Slavka Pregla, sta
sošolki opazili, da je večkrat narobe zapisala njegov priimek in prej še zanikala, da
bi bilo to sploh mogoče. No, tudi to se lahko zgodi. Ko je zaključila s predavanjem,
nam je razkazala to veliko knjižnico.
Knjižnica je zelo lepo opremljena, vse v njej je novo, saj je stara le štiri leta. Stene
so živobarvno poslikane z živahnimi motivi, tako da so prostori vabljivi in prijazni za
obiskovalca.
Ustavili smo se v prostoru, kjer je bilo ogromno CD-jev z glasbo in pa DVD-jev
s filmi in drugimi vsebinami. Vse to je lepo razvrščeno in pregledno, da hitro
najdemo, kar iščemo, če pa sami ne najdemo kakšne stvari, so nam na voljo
knjižničarke in knjižničarji, ki nam bodo z veseljem pomagali.
Knjižnica ima tudi posebno sobo, v kateri so razstavljena dela Otona Župančiča,
kar da knjižnici posebno vrednost in lepoto. Po koncu ogleda smo vse učenke
dobile knjigo Slavka Pregla z naslovom Geniji brez hlač, zahvalili smo se knjižničarki
in se počasi odpravili proti šoli.
To je bil za nas lep, a kratek izlet. Imeli smo se lepo in izvedeli smo veliko novega.
Eva Petrič, 1. Fc
Poročilo o ogledu razstave DOBESEDNO BREZ BESED
3. 11. 2010 smo dijakinje 4. Fc obiskale Mestno galerijo, kjer je potekal projekt
»Dobesedno brez besed« v okviru Ljubljana – prestolnica knjige. Potekal je pod
vodstvom kustosinje Alenke Gregorič.
»Dobesedno brez besed« je razstava 24 umetnikov oziroma njihovih izbranih del in
umetniških skupin, predmetov ter dokumentov 4 slovenskih muzejev, kjer razkrivajo
38 frazemov. Na primeru teh frazemov smo spoznali jezikovno neposrednost in ga
doživeli na interdisciplinarni razstavi.
Kustosinja nam je predstavila izkušnje rabe frazemov preko knjižnega in
pogovornega jezika, pri čemer je izpostavila tri nivoje, in sicer » frazem

dobesedno«, kjer uvodno ne pomislimo na preneseni pomen, sledi »frazem
vizualno«, kjer gre za vizualiziranje le-tega, da si opazovalec pobliže lahko ogleda
prikaz nekega navedenega frazema na posnetku ali v sliki. Tretja raven pa prikazuje
»frazem prostorsko«, saj povezuje raznorodno gradivo nadarjenih umetnikov skozi
njihova dela v prostorski perspektivi. Na koncu smo spoznali jezikovno pestrost in
zgodovinsko ozadje, s katerim so umetniki želeli predstaviti frazeme na vse možne
načine.
Naš odziv na ta projekt je bil zelo pozitiven, udeležba vseh dijakov pa obvezna.
Simona Suvalj, 4. Fc

Matjaž Zupančič: hODNIK
Pionirski dom, Ljubljana
čas trajanja predstave: 1 uro in 30 min
Ogledali smo si predstavo Hodnik, avtorja
Matjaža Zupančiča. Zgodba se je odvijala
okoli resničnostnega šova, v katerem je
sodelovalo sedem tekmovalcev. Vsak od
njih si je želel zmage in s tem denarne
nagrade ter verjetno tudi svoj košček slave.
Želeli so nam predstaviti odnose med
ljudmi, ki so bili na nek način priseljeni
živeti pod isto streho. Vsi nastopajoči so
imeli eno, zelo preprosto navodilo –, da naj
bodo to, kar so. To navodilo jim je povedal
zunanji glas, ta pa jim je tudi razkril kotiček, imenovani hodnik, kjer ni bilo kamer.
Tam so se stanovalci veliko zadrževali in se pogovarjali o bolj osebnih temah.
Zgodba je bila polna preobratov. V stanovanje so vsi vstopili kot prijatelji, vendar
se je to kmalu spremenilo. Pokazali so se njihovi dvolični obrazi, predvsem jeza,
nestrpnost in želja po denarju. Začeli so se prepirati. Prišlo je celo do nasilja, ko je
sebičen bogataš napadel dekle, saj mu je le-ta predstavljala oviro na poti k zmagi.
Takšni in različni dogodki so se dogajali, vse dokler nista v šovu ostali samo še dve
dekleti. Zmagalo je dekle, ki je bilo najmanj sramežljivo, a najbolj iskreno. Konec
zgodbe mi ni bil čisto jasen. Ne vem, ali je dekle na koncu umrlo ali pa se je samo
poškodovalo. Napadlo jo je namreč dekle, ki je tik pred koncem zapustilo hišo.
Avtor je s tem delom hotel opozoriti na pozitivne in tudi negativne posledice ter
na manipulacije takšnega resničnostnega šova. Nauk te zgodbe je, da bodi vedno
iskren, saj se dobra dejanja slej kot prej obrestujejo. Sam se ne bi nikoli prijavil v
resničnosti šov, ne glede na vsoto denarja, ki bi mi jo v zameno ponujali, saj sem še
vedno mnenja, da denar ni vse. Predstava mi je bila kljub vsem kletvicam zelo všeč.

Etnografski muzej: ODSEV DALJNIh SVETOV
Čas trajanja razstave: 1 ura

Po predstavi smo skupaj s profesorji odšli na ogled razstave Odsev daljnih svetov v
Etnografski muzej. Razdelili smo se v dve skupini, vsaka skupina pa je imela svojega
vodiča. Poučili so nas o celinah, njihovih prebivalcih, o šegah, navadah in še o
marsičem. Prikazane so nam bile vse celine tega sveta. Od Afrike do Azije oziroma
bolj natančno: Avstralija, Oceanija, Azija, Amerika in Afrika.
Spoznali smo, da če proučujemo druga ljudstva, njihova verska prepričanja in
navade, moramo na svet gledati iz širšega vidika, ne samo iz svojega, saj nas to
lahko hitro zavede. Razstava mi je bila všeč, saj so nam na prijeten način predstavili
vse glavne značilnosti. Čas v muzeju je hitro minil in menim, da smo se v eni soboti
kar veliko naučili.
Nejc Markus in
Kristijan Malus, 2. Zb

Dež je tu in
z njim poplave,
mi pa s čolnom do zabave.
Eva Zajec, 1. L
Vroče sonce pripeka –
škodi nam obleka,
koža barvo spremeni.
Klara Logar, 1. L

Spet ti
Spet ti... Že kot punčka sem te nosila nekje globoko v srcu, saj veš, še ko sva na
gugalnici kot otroka sedela, ko sva drvela, norela, se včasih rada imela.
Kmalu za tem, ko sva se tako lepo imela, kmalu za tem, sem jaz trpela. Vedno si
bil zame tisti najboljši fantek, za kar se izdajaš. Vedno edini, nakar zdaj se skoraj
prodajaš. Vedno najlepši in prvi, čemur se zdaj naslajaš.
Minevale so minute, ure, dnevi, meseci, leta. Nakar meni se nič dobrega ne obeta.
Nikoli me nisi opazil, vedno samo zgazil. Nikoli me nisi pozdravil, kvečjemu grdo
faco nastavil.
S tem sem si skušala ubijati v glavo naj te pozabim, novemu življenju nazdravim.
In končno, po osmih sem letih dočakala to. Nisem več razmišljala o tebi, nisem si
jemala tako k sebi. Zame si ostal le še boleč spomin, kot v ozračju nekakšen plin.
Nič ni ostalo od naju, čeprav sem naju sanjala u raju.
Nakar spet se pojaviš ti! Moje srce spet zaživi, glava popolnoma ponori, vse skupaj
drhti in ščemi, vse to, kadar pred mano stojiš spet ti!
Ne bom si priznala, da te ponovno rada imam, se mi zdi brez veze, da se ti s tem
ponujam na dan.
Res upam, da boš kdaj čutil kaj podobnega, ker to bi bilo najlepše, kar se da.
U. H.

PRASKA ODRAŠČANJA
Fužine; znano mesto, klapa sem si pel neko nedeljsko jutro. V sobo je stopila
mama. Ona je moj sonček na nebu, vendar zna biti včasih nalezljiva in utrujajoča
bolezen.
»Klapa?!« se je repenčila že na vse zgodaj zjutraj. Delal sem se kakor da je ni in
prepeval glasbo še naprej. Po dolgem času, ko sem se ravno vživel, zazvoni telefon.
Bil je Ile. Ile je bil fant mojih let, živi v domu, ker je imel mamo pijanko. Skočil sem
pred našo stolpnico, ki spominja na Newyorške stavbe.
Ile se je ukvarjal z vsem. Prodajal je travo, telefone, kolesa, avtomobile na daljinske
upravljalnike. Skratka, vse. Šla sva pod nek podvoz, kjer so živci začeli popuščati.
»Daj, poskusi malo tega!« mi reče Ile ter mi ponuja kokain. V tem momentu sem se
rešil ali pač ne. Prišla je tako imenovana fužinska mafija in nama začela težiti.
» Ej, mulca dajta nam to!« jaz sem onemel in od strahu mi je zastal dih. Ile pa se ni
vdal. »pa ne dava, a ne dojamete!« Skupina resnih obrazov se kar naenkrat spravila
na naju. Pred očmi sem skoraj, kakor v risankah zagledal rumene zvezdice. Zbudil
sem se v neki sobi. Vse je bilo tako belo. Pred očmi se mi je narisala mama. Imela
je zatečene oči in po licu so ji polzele krvave solze. Rekla ni ničesar. Samo stala je
in gledala. V sobo je prišla mlada medicinska sestra. V rokah je držala ogledalo.
Bilo me je grozno strah. Znočilo se je in mama je odšla vsa zbita od utrujenosti. Ker
sem radoveden, sem vstal. Neka sila me je gnala naprej. Na WC-ju sem si prižgal
luč. Obrnil sem glavo in se ustrašil samega sebe. Imel sem prebito oko in izmaličen
obraz. S pomočjo vsega osebja, sem si z meseci opomogel, a največja rana je šele
prišla. Mama je vstopila v sobo in se za trenutek nasmehnila, nato pa zresnila.
Ugasnila je televizor, kljub temu da tega nikoli ne naredi. Pri srcu me je stisnilo.
»Nekaj ti moram zaupati.« Te besede so zame bile nekako čudne, ne najboljše.
»Veš, Ile, tvoj prijatelj…umrl je.« Prvič v življenju sem hotel umreti tudi jaz. Prvič
sem ugotovil, da tudi fantje jočemo. Prvič se je moje srce omehčalo in spolzela mi
je solza v ime največje legende na sveti – Iletu. Vstal sem in odšel v sobo, se pokril
z blazino in zaspal. Oh, ko bi vsaj še mene vzel Bog. Tedni, meseci so minevali.
Odšel sem na pokopališče in zopet so mi krenile solze. Očitno njegove smrti nisem
prebolel, pa sem zopet skrenil s poti. Dobil sem se z nekim tipom, ki mi je prodal
pet gramov robe. Toda vse je padlo iz mojih rok, ko me je zagledala mama. »Tako
torej! Drogiraš se, kaj še!« se zadira name. Prepirala sva se.
»Ja in! Ile je imel vse. Bil je v domu, imel je avte, obleke. Bil je odrasel!« Takrat sem
se dobesedno izživljal nad mamo, ki je zapustila sobo.
Prišel je večer, v sobo je vstopila mama. »To si hotela, kajne?« Sprožil sem revolver
in pljusknila je kri. Vsa umazanija je odšla iz mene. Mislil sem si – Ile, prijatelj
prihajam v nebesni raj.
Ernad Kožar, 1. Fb

POZITIVKA SŠFKZ
(šolsko leto
2009/2010)

KLAVDIJA
ŠUŠTAR
1. Klavdija, pa se kar sama
predstavi.
Sem Klavdija Šuštar in
prihajam iz okolice Litije,
hodim v 3. letnik - smer
kozmetični tehnik.
2. Zakaj si izpolnila anketo
iščemo pozitivca / -ko naše
šole?
To mi je predlagala gospa razredničarka Ida Lapuh in seveda tudi sošolke, potem
mi ni preostalo drugega, kot da izpolnim anketo.
3. Pot do uspeha je vedno povezana z napornimi začetki. Kakšni so tvoji začetki?
Vsi začetki so naporni, kot si že sama povedala. Jaz se soočim z njimi, tako da si
postavim nek realen cilj, za katerega vem, da ga lahko dosežem, in do zdaj mi je še
vedno tako uspelo, kot sem si zaželela (no, bolj ali manj). Seveda je pa pomembno,
da moraš biti zelo trmast, kajti ne gre vedno vse tako, kot je potrebno, vedno se
najdejo ovire, ampak ne smeš obupati.
4. Vsak ima vzornika. Po kom se zgleduješ sama?
Moja vzornica je mami.
5. Dobro vemo, da si vsestranska; na katerem področju pa si najuspešnejša?
Mislim, da sem najuspešnejša pri pogovorih s prijatelji, kajti znam prisluhniti in jim
svetovati. Prijatelji so pri meni poleg družine na prvem mestu.
6. Katere so po tvojem mnenju tvoje dobre in katere slabe lastnosti?

Moje dobre lastnosti so to, da znam prisluhniti prijatelju/ -ici in ji/ mu pomagati,
sem zaupljiva in se človek lahko resnično zanese name. Sem pa tudi zelo natančna
in točna, kar pa je zelo pomembno za moj bodoči poklic in kar zelo cenim na sebi.
Seveda so tudi slabe lastnosti. Imam dneve, ki sem slabe volje in takrat se zelo hitro
nepotrebno razjezim, sem trmasta in včasih sem preveč prijazna, kar pa ni dobro,
ker to nekateri znajo zelo dobro izkoriščati.
7. Kakšne so tvoje sanje in kje se vidiš v bližnji prihodnosti?
Moje sanje so seveda to, da bi postala uspešna in dobra kozmetičarka in zelo rada
bi postala trenerka plesa.
8. Kaj priporočaš dijakom, da bodo bolj ‘pozitivni’?
Naj bodo to, kar so, in naj se družijo s prijatelji, ki jih cenijo in podpirajo. Kajti
življenje je eno samo in prijateljev ni nikoli preveč in mislim, da prijatelj zelo dobro
ve, kaj dela, če je le pravi prijatelj.
9. Kljub različnim obveznostim najdeš čas zase. Kako ga preživljaš?
Vsak dan si vzamem čas zase, kdaj več in kdaj manj. Večino ga preživim v naravi z
svojim psom ali s prijateljico na sprehodu ali pa igram kitaro.
10. Še zadnja misel za dijake.
Najpomembnejša je iskrenost do prijateljstva in dobra komunikacija, še najlepše je
imeti nekoga rad. To je ljubezen za vse ... in radi se imejte med sabo.
Eva Globokar, 3. Fa

Moji prijatelji
Prijatelji … hmm, kaj naj sploh napišem? Recimo tole: moji najboljši prijatelji … Ne,
ne, ne! To smo slišali že milijonkrat. Kaj pa: nekoč, davno (kar naenkrat se pojavi
naključna knjiga in se začne odpirati … ) v daljni deže … Oh ne, samo knjige ne.
Dosti imamo knjig! Ah, že vem, kako bomo začeli … vrnimo se v čas, ko je šlo vse
zelo narobe.
Bil je vse prej kakor lep dan. No, ja. Sonce je sijalo, ptički so peli, bila je (zgodnja)
pomlad. Jaz pa seveda čisto slabe volje. Ne vem zakaj. Nikoli nisem in nikoli ne
bom poznala vzroka. Pač, bila sem slabe volje. In tisti občutek, kot da te nihče

ne razume je že nekaj časa divjal. Komaj sem se privlekla v šolo. Že spet šola …
pa saj to ni res. Groza. Ne maram šole. V njej se počutiš kot v peklu. Dobesedno.
No, kakorkoli že. Slab dan, depresija, šola. Recept za katastrofo. Hvala (ne vem
komu že) za prijatelje in slušalke. Pojma nimam, kaj bi brez njih. Brez enih bi še
šlo, (nekako) brez tadrugih pa niti ne. (in vi pojma nimate kateri so kateri, kajne? )
skoraj bi pozabila. Naj vam predstavim svoje prijatelje, ( slušalke bodo že počakale
…) no, na prvem mestu je Maša, moja naj, naj, naj, naj, naj, največja sovražnica!
Ne, ne, saj se hecam. Ampak resno, midve ne zdrživa en (1!!!) dan, brez da bi se
… kako bi to postavila … kragali! Enostavno ne gre. Preveč bi bil dolgčas. Sicer pa
mi še vedno ni pokazala nove zgodbe, ki jo je napisala. Potem je tu Anja. Majhna
(dobesedno), živahna in am, nadležna?! Resno, vedno, ko kaj počnem, kar ni za
šolo, se pojavi ona. Ampak zabavna pa je. Ne smem pozabiti Armine, Diane, Azre,
Špele in mnogih drugih ( haha ko smo že pri »mnogih« drugih … ) potem sta (
oziroma obstajata ) še Mitja in Gorazd. Ojej, ta dva in Maša me zmeraj spravijo v
smeh. Vsi trije ( in seveda tudi jaz ) igrajo igrice. Cel dan … in nobeden nima nič
boljšega za počet.
Kakor sem prej omenila, je bil ravno slab dan. Moji možgani so se pripravljali na
grozo od groze. ( To bi bil doolgčas. ) Torej, preživela sem prvo polovico pouka
( nekako ). Takrat sem bila že čisto na dnu. Jaz, jaz in jaz smo se pritoževale nad
življenjem in vsem ostalim. ( In ja, besedo jaz sem napisala 3-krat.)
Ko sem tako razglabljala sama s sabo, nisem opazila zelo hitro naraščajoče
tematike, ki se je odvijala na Facebooku. Maša, Mitja in Gorazd so se prepirali,
katera igrica je najboljše. Zanimivo je bilo brati njihove pripombe in odgovore.
Prešinila me je misel, naj se jim pridružim. Ampak nisem bila ravno pri volji. Pustila
sem jim sporočilo ( bolj rečeno objavo ), da naj me pustijo pri miru, če hočejo
preživeti. Ampak, ko so ti trije skupaj, se ne more nič dobrega izcimiti iz tega.
Ravno ko sem se pripravljala na še eno grozni uro matematike, so mi vsi trije poslali
sms in nisem mogla nič drugega kot ( dobesedno ) pasti v smeh. V vseh sms-jih je
bilo napisano isto: » WAAZAAAA you crazy Wolf!«
Hmm, ja . Zdaj vem, zakaj so prijatelji. Z veliko začetnico.
Moj najboljši prijatelj je nekdo, ki ve vse o meni in me še vedno ima rad ter vedno
potegne najboljše iz mene.
Lidija Kranjec, 2. Fc

IZGUBLJENA VERA V RDEČEGA MOŽA
Spominjam se, ko sem bila stara komaj šest let. Moje življenje je bilo vedno lepo
in obarvano v najčudovitejše barve. Živela sem preprosto, kot živijo otroci. Prvič
sem prestopila prag osnovne šole in šolske obveznosti so se začele tudi zame. Prvi
razred sem imela rada. Novi ljudje, novi prijatelji. Vse mi je postajalo vedno bolj
všeč.

Bližal se je božični čas. Čas, ko so ulice obdane v pisane lučke, božične smrečice
stojijo v vsaki izložbi, božični medvedki pa gledajo s polic trgovine in vabijo
otroke. Ta čas v letu mi je bil zelo všeč. Vedno sem se ga veselila. Tisto čarobno
božično vzdušje, ki ga čutiš v družini, šoli in globoko v sebi. Ampak predvsem
sem se veselila dobrega rdečega moža. Božička. Vedno sem si belila glavo s tisoči
vprašanji, kako izgleda Božiček, kako pride v stanovanje, kako ve, kdo je bil priden,
kako ve, kakšne želje imamo otroci za darilo … , ampak za takšne stvari najbrž
skrbijo mali škratki, kajne? Pa tiste dobre vile, ki mu pišejo spisek pridnih otrok,
škratje pa za tekočim trakom zavijajo kupe in kupe daril. Seveda. To poteka čisto
preprosto.
Tudi osnovna šola je bila polna nasmejanih otrok in videlo se je, da se bliža božič.
Okna in stene učilnic so bili okrašeni z debelimi rdečimi Božički, jeleni, darili,
smrečicami pa sankami … Hodnik je krasila ogromna smrečica, ki smo jo okrasili
z ročno izdelanimi okraski. Bila je najbolj izvirna božična smrečica, ki sem jih
kadarkoli videla. Bila je naša pisana osnovnošolska smrečica. Ampak ni bilo vse
tako čudovito. Vsaj zame ne. Kakšen teden pred božičem sem na hodniku slišala
govoriti starejša dekleta o božiču. Že sem hotela oditi, ko je ena izmed deklet
omenila Božička. S hodnika se je zaslišal glasen smeh vseh deklet. Glasno so se
začele posmehovati Božičku, češ da ne obstaja in kako otročji mora biti otrok,
da še vedno verjame vanj. Temu nisem verjela. Kako Božiček ne obstaja? Kdo pa
potem raznaša darila, če ne on? Ampak pogovor med dekleti je tekel dalje in moja
ušesa so lovila vsako izrečeno besedo. V glavi mi je razbijalo »Božiček ne obstaja!«.
Kmalu pa se nisem mogla več upirati. Pritekla mi je drobna solzica in spolzela po
licu. Božiček ne obstaja. Zdaj je bilo dokončno. Razočarano sem si obrisala solze in
se vrnila v razred. Cel teden mi je v glavi razbijalo samo eno spoznanje, ki pa mi ni
bilo niti malo všeč. A čeprav sem skoraj že obupala nad vsem, sem Božičku vseeno
pustila na smrečici obešeno božično pismo. Ko je prišla božična noč, sem se z jezo
odločila, da bom ostala kar se da pozno pokonci, da bi Božička zalotila pri delu. A
na žalost nisem zdržala niti do polnoči. Ati me je odnesel v posteljo, zbudila pa sem
se v sončno božično jutro.
S smrečice je izginilo pisemce, pod njo so čakali pisano zaviti paketi. Nasmešek se
mi je razpotegnil čez obraz in pokleknila sem pred kup daril. Odpirala sem enega
za drugim in nasmeh se mi je vedno bolj večal. Bila sem tako vesela, da sem čisto
odmislila misel, da Božiček ne obstaja. Le kdo pa bi lahko prinesel toliko daril?!
Tisto leto še nisem obupala v obilnega rdečega moža. Bil je pač Božiček. In Božiček
obstaja!
In vesela sem, da sem božič toliko let preživela z mislijo, da mi je darila vsako leto
znova puščal ta skrivnostni mož, saj je bil božič takrat veliko bolj zanimiv in lepši,
jaz pa sem bila veliko bolj neučakana. Božično vzdušje je bilo tisto pravo. Takšno
kot smo ga vajeni v pravljicah in najlepših risankah. Enostavno lepo je biti otrok in
verjeti v vsa čudežna bitja, ki so mogoča le v brezmejnem domišljijskem otroškem
svetu.
Rebeka Tomaduz, 2. Ka

strip

SLOVENSKI DNEVI KNJIG – literarni natečaj za srednješolce
Kakšna je bila naloga?
Društvo slovenskih pisateljev in revija Sodobnost sta povabila srednješolce, da
napišejo esej o drugih deželah in kulturah, kot so jih spoznali in zbirke Izmenjave.
Šola je zagotovila izbrane knjige. Udeleženci so izbrali katero koli knjigo iz zbirke.
(Zgodbe iz Japonske, Zgodbe iz Indije, Zgodbe iz Afrike, Zgodbe iz
Flandrije, Zgodbe iz Venezuele, Zgodbe iz Litve, Zgodbe iz Pakistana, Zgodbe
iz Kube, Zgodbe iz Mehike, Zgodbe iz Malezije, Zgodbe iz Kanade, Zgodbe
iz Turčije, Zgodbe iz Nepala, Zgodbe iz Portugalske, Zgodbe iz Amerike in
Arabske zgodbe)
Kdaj je natečaj potekal?
Natečaj je potekal v šolskem letu 2009/2010, do 31. 3. 2010.
Tekmovali smo skupaj z gimanzijci; čeprav nagrad nismo dobili, so naši prispevki
tehtni. Preberite izbran esej in se prepričajte!

Zgodbe iz Afrike, avtorice Sergeje Zafran, 2. Fa

Za pisanje eseja sem si izbrala Afriko. Izbor ni bil težak, saj me
dežela in ljudje privlačijo. Do potovanj, branja in pisanja imam
skorajda strahospoštovanje, še posebej pa do Afrike. Mogoče
zaradi njene kulture in žalosti, ki povezuje ljudi, živeče na črni
celini. Afrika je zanimiva za popotnike in pustolovce. Mnogi
z navdušenjem pripovedujejo o svojih doživetjih. Veliko jih
govori o drugačnosti in lepotah. Mnogi ne morejo spregovoriti
o tistem, kar so dejansko videli in doživeli.
Glede na to, da sem si izbrala Afriko in Afriške zgodbe, sem
se posvetila deželi in jo raziskala: prebivalstvo, politično
dogajanje, nenazadnje pa tudi zgodovino in kulturno
preteklost, ki se prepleta s sedanjostjo.
Primerjala sem zgodbe, napisane v knjigi, saj gre za različne pisatelje in lahko
zaznamo tako različen slog kot tudi pristop k posameznemu dogodku ali videnju
stvari.
Črna celina! Dežela lakote in bolezni. Safari! Prelepe plaže, tradicionalni izdelki,
sveže sadje in na žalost tudi to, kar večina deklet pove v hecu: postaven zamorec, ki
te »pihlja« s palmovim listom.
Večinoma so prve misli takšne. Pa verjetno tudi zato, ker je resničnost tako kruta,
da vsi bežimo pred njo in se razgovoru o tem najraje izognemo.
Afrika leži na severni, južni in vzhodni polobli. Obkrožata jo dve morji
(Sredozemsko in Rdeče) in dva oceana, Atlantski in Indijski. Je kontinent, ki se je
najmanj premikal in ima najstarejše kamenine, zato pa izredno rudno bogastvo.
Za prebivalstvo je značilno visoka rodnost in pa hkrati velika smrtnost, žal
predvsem otrok.

Pomanjkanje hrane, zdravil, slaba izobrazba ter stalni vojaški spopadi so le del
tragedije, ki je stalnica v poročanju o Afriki. 800 milijonov prebivalcev predstavlja
sedmino človeškega prebivalstva.
V Afriki živijo črnci, ki jih delimo na bantunejce in sudanske črnce. Na severu pa
najdemo predvsem Arabce, pripadnike bele rase.
Pred prihodom kolonialistov je bila naseljenost ločena na ljudstva, ki so živela po
svojih načelih, s svojim jezikom in navadami. Z nastankom držav so ločili plemena
in ljudstva.
Uničili so naravnost ljudi, onemogočili pripadnost, s tem pa ustvarili pogoje za
stoletno sovraštvo in spopade, ki si sledijo še danes. Prav tako so kolonialisti
uvedli dva jezika, in sicer angleščino in francoščino, le na severu najdemo
arabščino. Verjetno je izgovor za uvajanje dveh svetovnih, se pravi kolonialnih
jezikov, predvsem v tem, da so prepričani, da so prebivalci Afrike samo tako lahko
sporazumevajo, saj imajo posamezna ljudstva vsaka svoj jezik in je sporazumevanje
onemogočeno.
Ugotavljam, da so jim vzeli osnovo – jezik, ki jih je leta določal, jim snoval
zgodovino in individualnost. Pa ne glede na to, ali gre za pleme ali ljudstvo.
Ko govorimo o črncih, gotovo ne moremo mimo besede suženjstvo, ki nam nažene
strah v kosti in nam, vsaj nekaterim, vzbudi slabe občutke ob misli, da bi sami
doživljali vse tisto, o čemer smo brali, poslušali in kar smo gledali.
Verjetno si večina ne predstavlja, da bi bili suženj, ki bi bil razčlovečen in bi mu bile
odvzete vse pravice, ki so nam dane v svobodni demokratični državi, z zavedanjem
o tem, da imamo pravico odločati o sebi, nikakor pa ne o drugih.
S suženjstvom se srečamo že pri Babiloncih, v antični Perziji, Egiptu in pri
Hebrejcih. Z njim se srečamo v rimskem cesarstvu. V islamu je lastništvo nad sužnji
predstavljalo poseben ugled, sužnji pa so opravljali vojaško službo, bili so kuharji,
zabavljači, čuvaji haremov, ženske so bile vzgojene kot priležnice. V Evropi je
suženjstvo izginjalo v srednjem veku, najprej na zahodu.
Revolucija suženjstva se je zgodila v 15. in 16. stoletju z odkritjem afriških obal.
Skoraj pet stoletij so bili evropski osvajalci globoko vpleteni v trgovino s sužnji, ki
so jih »izvažali« v Evropo.
Med leti 1700 do 1800 so na britanskih
ladjah prepeljali v Ameriko tri milijone
Afričanov.
Leto 1807 je Velika Britanija kot prva
prepovedala in obsodila suženjstvo, za kršilce
pa uvedla visoke kazni. Kuba in Brazilija sta
bili zadnji državi, ki sta leta 1880 dokončno
ukinili suženjstvo.
Vendar se moramo zavedati, da suženjstvo
obstaja tudi danes. Obstajajo bolj prikrite
in bolj prefinjene oblike suženjstva, ki pa
so lahko še bolj krute in posamezniku
odvzamejo vse dostojanstvo. Tukaj mislim
predvsem na spolno suženjstvo, prisilno

poroko, otroško pornografijo, izkoriščanje otroškega dela. Statistika govori o tem,
da vsako leto postane žrtev mednarodne trgovine z ljudmi približno 600 000 ljudi,
kar pomeni, da je nova žrtev vsako minuto. Glede na prebrane zgodbe in statistiko
lahko sklepam, da vsako minuto nastane nova »afriška zgodba«, ki bo nekomu
samo nova ideja oziroma snov za pisanje in nam drugim neprijetna misel na to, da
se to lahko zgodi tudi nam. Občutek, da so minute štete, pa ni najbolj prijeten za
nikogar.
Sama nikoli ne razmišljam o ljudeh kot o sužnjih, služabnikih, drugorazrednih.
Vedno sprejemam ljudi kot enakovredne, brez predsodkov tako glede barve,
narodnosti, socialnega statusa. Moram povedati, da občudujem črnke, njihovo
gracioznost in čudovito polt. Ni naključje, da jih je toliko tudi v modnem svetu,

da so uspešne in zelo iskane. Po pregledu prebivalstva sem ugotovila, da je na
severu Afrike ljudstvo, ki se imenuje Tuaregi. Že mnogo let Evropejci in Američani
obiskujejo to pleme in iščejo med njimi tako dekleta kot tudi fante, ki jih želijo
popeljati v svet mode in lepote. Veljajo za telesno izredno skladne, izredne višine,
tudi ženske v višino merijo nad 180 centimetrov. Pripisujejo jim aristokratske
poteze z izredno pravilnimi potezami. In ni naključje, da ima prestižni nemški avto
ime Tuareg.
Ko razmišljam o potovanju v Afriko, me prevzamejo prav nedoločni občutki, ob
katerih mi je jasno le, da na takšno pot še nisem pripravljena. Rada pa gledam
filme o Afriki, predvsem dokumentarne oddaje. Prebrala sem kar nekaj knjig s to
tematiko, pa vendar se mi zdi, da sem šele na začetku.
Vse to mi je dalo elan, da sem se z veseljem lotila pisanja.
V knjigi me je z Afriko povezala Jana Bauer, slovenska mladinska pisateljica in
prevajalka. Rojena v Ljubljani, odraščala v Kočevju, končala je srednjo aranžersko
šolo. Študirala je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani in
leta 2003 diplomirala iz dramaturgije. Napisala je štiri knjige za otroke in prevedla
nekaj tujih del. Ureja dve knjižni zbirki pri reviji Sodobnost: Izmenjave in dvojezično

knjižno zbirko Spominčice (knjige za otroke različnih starosti), s katero bi radi
razširili razpoznavnost slovenske otroške in mladinske literature.
Avtor: Jana Bauer
Devetnajst zgodb avtorjev iz sedemnajstih držav podsaharske Afrike
Značilna mešanica žanrov se v številnih delih zliva v posebno “afriško” formo, ki bi
ji v evropski literaturi težko našli ustrezen ekvivalent.
Hibridnost in heterogenost postkolonialnih afriških družb, raznolikost kultur in
vplivov, ki se srečujejo znotraj jezika (ali jezikov), in svetovi ter načini razmišljanja
ne več samo tradiciji zavezanih podeželskih ljudi, ampak tudi moderno usmerjenih
urbanih slojev, so poglavitni vzroki za to, da afriške literature ne moremo dati na
skupni imenovalec.
V knjigi pa lahko uživamo ne le v raznolikosti žanrov, kultur, vplivov, mišljenja,
podeželja in mesta, ampak tudi v raznolikosti držav. Devetnajst zgodb avtorjev iz
sedemnajstih držav podsaharske Afrike (od Nigerije, Konga, Kameruna, Zimbabveja,
Senegala, Kenije, Somalije do Tanzanije itd.) me je pritegnilo k branju.
Zgodbe o Afriki sem si najprej predstavljala krvave, ljudje naj bi bili predstavljeni
le kot polljudje, dogajanja samo pa bi mejilo
na fantastiko. Glede na interes Evropejcev
po predstavitvi Afrike še nisem naletela na
predstavitev, ki ne bi imela v ozadju močno
komercialne kampanje (Bela Masajka, Živa

zažgana).
Ob branju te knjige se
najprej soočiš s svojim
zavedanjem, da ne sodiš v
tisti svet tam, da tudi tipične
belke nimajo tam kaj iskati in
da smo mogoče »predobre
in prepametne« za črno
celino.
Pa vendar je resnica
drugačna. Strah nas je! Strah preizkušenj in napora, ki ga ženske dnevno vlagajo v
preživetje. Fizično smo prešibke. Življenje v tem svetu nam je naklonilo določeno
neodvisnost in pomembnost, ki bi jo tam izgubile. Gotovo je razmišljanje drugačno,
če te svobode nimaš in ne veš, kako je, če je drugače. Še posebej, če tega ne slišiš
ali ne izveš. Povsem drugo pa je pretepanje žensk in izvajanje nasilja. Prav tega se
verjetno bojimo, ker gre za nadvlado močnejšega. Fizično močnejšega!

Devetnajst zgodb, osemnajst različnih avtorjev, samo ena ženska avtorica. In še ta
rojena v Parizu, svojo mladost pa je preživela na Slonokoščeni obali!
Kratka zgodba Čarovnik in dekle, z glavno žensko vlogo, ki se kot tipična
predstavnica novodobne ženske, drzne, sanjave, nagnjene k odkrivanju resnice
in iskanju dokončnega. Ne glede na posledice in ne glede na realno videnje
ter slutnjo konca in nesreče. Zgodba ima »odprt« konec, pa vendar z znanim
rezultatom. Še vedno odpira ozko režo upanja in preobrata ob bralčevi domišljiji.
V nasprotju s to zgodbo so ostale zgodbe veliko bolj realistične, z veliko mero
tesnobe, neraziskanega in nerazjasnjenega. Veliko zgodb odraža strah pred smrtjo,
nemoč, vdanost v usodo. Najbolj to zadnje, kar se mi zdi v določenih primerih
popoln nesmisel in nerazumevanje. Zanimivo je, da je to predvsem opis moških
likov, medtem ko so ženski liki močni, razmišljujoči. Borijo se za sebe, predvsem
pa za svoje otroke. Skušajo jim nuditi boljše življenje in jih vzgojiti v neodvisne in
samostojne osebe.
Ženske pogosto sprejmejo vlogo služabnice kot odskočno desko do osamosvojitve,
bogastva in družinske sreče. V odnosih med moškimi in ženskami je izrazita
nadvlada moškega v smislu tradicionalne moči. Zanimivo je tudi dejstvo, da je v
vseh zgodbah prisotna religija, ki včasih meji že na utopično in iracionalno videnje
dejanskega stanja. Moški se ob vsaki težavi podajo v molitev in odmislijo realni
svet. Rešitev iščejo v nadnaravni pomoči in sami pravzaprav ne prispevajo veliko
k rešitvi. Pomoč bi sprejeli od moškega sorodnika ali prijatelja. Pomoč od žene,
ženske, je nespodobnost, ki se praktično ne sme sprejeti, v primeru »ženskih«
rešitev pa spregledati ali rešitev pripisati sebi.
V zgodbah so najboljši deli, ko gre za razmišljanje posameznega ženskega
lika. Razmišljanje o otroštvu, pripoved o mladosti, ki je v Afriki hitro konča in
razmišljanje o dejstvu, da je ženska rojena le za rojevanje otrok in njihovo skrb.
Izredno polno in čustveno so prikazana osebna doživetja in opis posameznikov in
situacij. Gre za kritičen odnos in izjemno čuten, z naravnim darom za sočloveka in
njegovo razmišljanje.
Pri ženskah gre za izjemno čustveno inteligenco, ki si je nihče ne more pridobiti z
izobraževanjem, ampak ti je dana. Ne glede na to, da so ženske nizko izobražene,
lahko prevzamejo zahtevne naloge in z naravnim čutom in odgovornostjo naredijo
tisto, kar jim je dala narava. Moč, hrabrost in nadnaraven boj za svoje potomce.
Zgodbe se dogajajo v tako imenovanem »sodobnejšem času«, kar pomeni, da ne
gre za tipično suženjstvo, ki je po definiciji zapisano zgodovini.
Pri izbiri najboljše zgodbe sem se odločala med dvema, in sicer: Čarovnik in dekle
ter drugo z naslovom Črnka. Ker sem prvo uporabila že v komentarju o prebranih
zgodbah, sem se odločila za drugo. Zgodbo je napisal Sembene Ousmane, rojen v
Senegalu. Velja za najpomembnejšega afriškega režiserja, ki pa je svojo umetniško
pot začel kot pisatelj.
Črnka je pravo nasprotje zgodbe Čarovnik in dekle, je realna predstavitev življenja
in upanja, vere in želje po novem življenju. Zgodba govori o dekletu Dioani, ki
opravlja delo služkinje v hiši francoskih poslovnežev. Veliko vlogo v zgodbi imata
Gospod in Gospa, lastnika vile, v kateri dela Dioana. Ker sta pomembna poslovneža,
sta z otroki veliko časa potovala. Tako je kar naenkrat prišla do Dioane ponudba

za potovanje v Francijo, katero je z navdušenjem sprejela. Kljub temu da je pred
odhodom v Francijo prejela svarilo domačina, ki je poznal to deželo, je bila želja
premočna. Zaznati je močno željo rešiti se okov suženjstva in služiti nekomu
drugemu. Vidimo tok njenih reakcij in odnosov z domačimi, ki so pristni in iskreni.
Ti ljudje enostavno niso vedeli, kam odhajajo in kaj jih tam čaka. Živeli pa so v
veri, da bo boljše in bodo nekega dne lahko sami odločali o sebi in svoji usodi.
Tako je mislila tudi mlada, naivna Dioana, katero je tja gnala le želja po dobrem in
svobodnem življenju. Dobro je prikazan odnos med delodajalci, lastniki, gospodarji,
v katerem ne zaznamo niti trohnice čustev. Svojo služabnico so predvsem obe
gospe in otroci jemali kot del pohištva, hkrati pa tarčo ob nejevolji, neuspehu in
lastnih neuspehih. Zaznala sem dobesedno izživljanje in zatiranje. Norčevanje in
zmerjanje otrok iz uboge Dioane. Je pa Gospod zaznal, da je njihova služabnica
utihnila, da se umika in da se nekaj dogaja z njo, a ni imel časa za njo. Po treh
mesecih življenja v Franciji je bila uboga služkinja popolnoma izmučena od dela.
Njeno trpljenje se je stopnjevalo iz dneva v dan, iz ure v uro. Ko pa ji je bilo dovolj,
si je v kopalnici vzela življenje. Ko je Gospa ugotovila, da je z Dioano nekaj narobe,
je le poklicala policijo in se čudila njenemu dejanju. To je tudi vzrok, da me je
zgodba tako ganila. Brez čustev in misli na krivdo. V ospredju je le misel na svoje
idealno življenje.
Tudi reakcija policije je bila mlačna in pravzaprav jim je bilo odveč, da so morali
obravnavati primer Afričanke, ki si je zaradi domotožja prerezala vrat. Ta zgodba se
je sicer dogajala leta 1958, pa vendar je lahko brezčasna, lahko bi se dogajala tudi
danes z istimi akterji, le Dioana bi bila hišna pomočnica.
Razmišljala sem, kako hude so lahko težave nekoga, ki se je prostovoljno in na
lastno željo odločil za selitev v novo deželo. Kako se potem godi šele tistim, ki
so bili prisiljeni, nasilno odpeljani. Hkrati pa me je celo malo jezilo to, da se ni
vsaj malo uprla, poiskala rešitev, ki bi ji olajšala življenje tam. Verjetno je takšno
razmišljanje malo iluzorno, saj se težko postavim v njeno vlogo, pa tudi življenje se
je spremenilo.
Dejansko lahko opazimo, kako ljudje lahko razumejo sebe kot večvredne in hkrati s
tem ustvarjajo pogoje za razslojevanje ljudi. Samo barva kože lahko nekomu doda
ali odvzame vrednost oziroma kvaliteto, na katero smo tako zelo občutljivi.
Na koncu lahko rečem le to, da se me je zgodba dotaknila, da se mi zdi resnična in
ni potrebno veliko besed, da bi jo lahko razumeli vsi.
*
*
*
Ob tem, ko sem si vzela knjigo Afriške zgodbe, sem si odprla poti na nova
področja, o katerih nisem vedela, ali jim bom sama kos. O vseh dilemah in
dognanjih sem se lahko pogovorila z mamo, ki je knjigo prebrala že prej in mi
tudi svetovala, katere knjige naj si še vzamem, da bom dobila čim jasnejšo sliko.
Predvsem sem se ukvarjala s položajem žensk in pa seveda z umrljivostjo otrok. Pa
da ne pozabimo na širjenje virusa HIV, ki je postal skorajda sprejemljiv kot ena od
bolezni.
V tem času sem si ponovno ogledala nekaj filmov z afriško vsebino. Najbolj me je
presunil dokumentarec, ki govori o obrezovanju deklic. O borbi Zdravnikov brez
meja, ki skušajo osvestiti in izobraziti predvsem ženske, vendar je tradicionalno

prepričanje in nevednost premočan argument za nespreminjanje in prevzemanje
novih navad.
Veliko bolj sem bila pozorna na reklame, ki se dnevno vrtijo na televiziji ali pa so
obešene po mestu in na panojih. Razmišljala sem, katere so najboljše možnosti za
pomoč ljudem v Afriki. Zbiranje denarja? Koliko ga dejansko pride v prave roke
in koliko ga je porabljenega za pravi namen, za nakup hrane? Ravno v teh dneh
so prišle na dan informacije, da je bilo dve tretini denarja velikega dobrodelnega
koncerta, ki ga je organiziral Bob Geldof, porabljenih za nakup orožja, ki je bilo
razdeljeno po različnih državah. Šlo je za veliko vsoto zbranega denarja, ki pa, žal,
ni našel pravega naslovnika.
Prav velike želje po potovanju po Afriki nimam. Verjetno zato, ker menim, da moraš
biti za to pripravljen. Če pogledamo turistične agencije, ponujajo safari, čudovite
plaže in komfort na vsakem koraku. Je to res Afrika? Je to tisto, kar si želim? Ne,
gotovo ne! Zato tudi nimam pravega odnosa do potovanja v Afriko. Resno pa se
zavzemam za pomoč otrokom. Vem, da si lahko izbereš otroka, ki mu denarno
pomagaš in mu omogočiš šolanje, vendar, ker še nimam svojih lastnih sredstev, si
takšnega projekta ne morem privoščiti.
Težko rečem, v katero smer bodo šla moja prihodnja prizadevanja, vendar glede na
to, da sem čustvena in želim izboljšati stvari in pomagati ljudem, ni izključeno tudi
delo v tej smeri. Ne profesionalno, ampak predvsem prostovoljno.
Pisanje eseja o Afriki v povezavi z Afriškimi zgodbami je bila na začetku veliko
lažja naloga, kot se je izkazalo kasneje. Glede na tematiko in mojo željo po čim
bolj korektni predstavitvi, sem se že na začetku srečala z lastnimi nasprotujočimi si
mnenji.
Glede na to, da gre za moje osebno videnje, sem esej vzela kot osebno izkušnjo
realnega sveta, dogodkov, ki vodijo v pogubo ali pa v rešitev. Namerno sem se
zgodbam prepustila, s tem pa pustila odprto pot tudi svojim čustvom.
Odgovore sem iskala v dejstvu, da sem svobodna ženska, ki si ne domišlja,
da bi lahko spremenila in rešila svet. Zavedam se, da v teh letih tudi še nimam
popolnoma izoblikovanih mnenj in zato sem večkrat začutila, da mi zmanjkuje tal
pod nogami. Enostavno sem sledila zgodbi od začetka do konca.
Zgodbam bi konce spremenila. Izpeljala bi jih bolj optimistično. Na trenutke
sem začutila bes nad glavnimi osebami, ker so mi dajale vtis predaje in popolne
resignacije.
Vesela sem, da sem rojena v tem času, v tem prostoru, v tej kulturi. Zavedam se, da
samo živeti v tem stoletju, še ne pomeni biti svoboden in neodvisen!

Predstavitev knjige Slovenska
literatura v šoli in Prešeren
V petek, tretjega decembra, na dvestodeseto
obletnico Prešernovega rojstva, sva se v
Trubarjevi hiši literature na Stritarjevi cesti
udeležila predstavitve monografije o Francetu
Prešernu. Kljub temu, da je bilo o Prešernu
napisano že veliko pa se do zdaj še nihče
ni lotil recepcije Prešernovih del v šolskih
berilih oz. učbenikih. Prav to je uspelo avtorju
dr. Zoranu Božiču z novo monografijo, z
naslovom Slovenska literatura v šoli
in Prešeren. Pri predstavitvi nove knjige
so poleg njega sodelovali še: predstavniki
založbe Tangram in Boža Krakar, ki je vodila
celotno prireditev in zastavljala vprašanja.
Popestril pa jo je slovenski pevec in kitarist
ter hkrati tudi pisec besedil Jani Kovačič, ki je
s pomočjo uglasbil in s našo pomočjo zaigral
manj znana Prešernova dela.
Knjiga je pravzaprav smiselno skrajšana
doktorska disertacija Zorana Božiča. Kljub
temu je precej obsežna, ima kar okoli 650
strani in 2500 opomb – temu primerna
tudi cena 60 evrov. Sestavljena je iz dveh
delov. V prvem je avtor sistematično raziskal
pojavljanje Prešernove poezije v šoli in njene
razlage. Drugi del pa predstavlja pedagoški
eksperiment, s katerim je preverjal današnjo
recepcijo (sprejemanje) Prešernove poezije v
srednji šoli. Dr. Božič je med drugim raziskoval
razumevanje Krsta pri Savici pri dijakih
prvega letnika gimnazije. To besedilo se sicer
obravnava v drugem letniku. Pri poizkusu
je ugotovil, da je razumevanje tega dela pri
dijakih slabo. Dijaki pa so kljub nerazumevanju
Krst pri Savici visoko vrednotili. Božič to
pojasnjuje s tem, da je Prešeren postal
nekakšen nacionalni mit, zato njega in njegove
pesmi visoko cenijo kljub temu, da jih pogosto

ne razumejo. Ugotovil pa je tudi, da so imeli pri recepciji zahtevnejših pesmi težave
tudi prešernoslovci, zato njihove interpretacije pogosto niso bile enotne.

Naslednji problem je bila cenzura. Veliko pesmi je bilo cenzuriranih ali neobjavljenih.
Zaradi tega so besedila postajala drugačna in raznolika, nastajale so nove verzije.
Prešeren se, kot je omenil Zoran Božič, pojavlja v slovenskih berilih od leta 1850 pa
vse do danes.
Tudi sama sva bila del tega pogovora, ko naju je voditeljica intervjuja Boža Krakar
povprašala, kako se Prešeren obravnava pri nas. Na kratko sva ji odgovorila, da se
nama zdi za recepcijo Prešernovih pesmi zelo pomembna razlaga le teh. Priročno je,
da so podane ob pesmih v knjigah ali učbenikih, še bolj pa nam pomagajo razlage
učiteljev v šoli. Omenila sva, da je pri nas razlaga zelo dobra, a so nekatera besedila
še vseeno pretežka, kar je povedal tudi Zoran Božič.
Zoran Božič

Prof. dr. Zoran Božič prihaja iz Nove Gorice, kjer že trideset let poučuje slovenščino na
tamkajšnji Srednji ekonomski in trgovski šoli, sedmo leto pa je asistent za književnost
na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Kljub temu, da je po rodu Primorec,
je mladost preživel v Kranju. Leta 1978 je diplomiral iz slovenščine in primerjalne
književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Družino si je ustvaril v Novi Gorici, kjer
se je tudi zaposlil. Z disertacijo Poezija Franceta Prešerna v srednješolskih učbenikih in
njena recepcija je julija letos doktoriral na ljubljanski univerzi. V razredu ob analizah
domačih branj uporabljamo njegovi knjigi Zlati poljub in Poljub zlata.

Stefan Jerebic
Luka Lavrič
3. Fa

TAPAMETNE ALI KO SMO NAJIZVIRNEJŠI
Pred malico
»Nikoli ne čakamo zvonca, vedno delamo do konca.«
»Dekleta so že, kaj so pa fantje delali?«
»Fantje so pa posravljali.«
Med spraševanjem
»Lepo si naštela muze, se spomniš še muze zvezdoslovja?«
»Urbanija (Uranija).«
»Razloži Ojdipov kompleks!«
»Da imaš prebodene noge.«
»Kdo je napisal pesnitev Soči?«
»Goriški fajmošter.«
»Se mogoče spomniš, kdo v filmu Heretik igra Trubarja?«
»Se spomnim, Bedanec.«
» Kateri zamejski pesnik je napisal spomine na otroštvo Trst v žepu?«
»Marko Kravula (Kravos).«
Ko nas opozorijo
»Pa ti povej, kaj je bil Tavčar po poklicu. In prosim, sledi pogovoru.«
»Saj sledim, Tavčar je bil samostojni podjetnik (odvetnik).«
»Vsi pišejo, Tina, kje pa ti delaš?«
»V Avtodelti, ampak samo ob vikendih.«

V spisu
V BS duhovnik prodaja verski nauk.
Julija je umrla za dva dni, ko je spila napoj.
Ubil ga je z nabodalom.

Eno pecivo je pomočila v čaj in spomin se mu prebudil, tisto pecivo, saj smo ga
poskusili, aja,
baklavice. (magdalenice)
Sodobno dramatiko zastopata Kocberg in Parkljič.

Na maturi
Fjord Mihajlovič Dostojevski je ruski realist.
Golgolj je napisal komedijo Revizor.
Juda Iškarjot je bil – ljudožerec.
Hiša Matije Gubca (Hiša Marije Pomočnice) je Cankarjeva povest.
Stopnjevanje pidevnika: zelen – bolj zelen – s fulom zelen.
Priporočniki so slovnica, slovarji, pravopis.
Poročenec in poročenka sta bila vsa vesela.
Zvrstoslovje je del slovnice.
Strel v višino, droben curek krvi …, ja, to so Kosovelovi verzi.
Alergična pesnitev Božanska komedija je nastala ob koncu srednjega veka.
Poljubnoznanstveni članek je lahko objavljen v učbeniku.
Postavi v dajalnik: Feri Lainšček (Feriju Lainščku)
Odgovori: Feri Lainšekovi; Feri Lainščkovi; Feru Lainščeku.
Zbirajte tapametne tudi sami!

Mag. Lidija Golc
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