
Profesor razlaga temo o bacilih:
"Bacile ubija globoko dihanje!" je med drugim 

povedal študentom.
"In kako dosežemo, da bacili globoko dihajo?"

 je vprašal eden od študentov.
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LJUBLJANO POJDE!

Rodila sem se 27. 4. 1995 v Novem mestu. Imam mamo Marijo Mojco ter 
očeta Jožeta. Imam  dve sestri, Mojco in Manco.

Leta 1996 sem začela obiskovati vrtec Loka. Ko sem dopolnila sedem let, 
sem začela hoditi na osnovno šolo Mirana Jarca v Črnomlju. Prva leta (do 
7. razreda) sem bila odlična učenka, nato pa je bil moj učni uspeh prav 
dober. 

Od četrtega razreda sem obiskovala glasbeno šolo v Črnomlju, in sicer sem 
se učila igrati kontrabas. Poleg glasbene šole sem že od prvega razreda 
trenirala atletiko, v petem razredu pa tudi košarko. V šoli sem obiskovala 
razne interesne dejavnosti. 

Sodelovala sem na raznih tekmovanjih: od atletike, košarke, bralne 
značke do angleških tekmovanj. Na atletskih tekmovanjih sem se 
večkrat dobro uvrstila pri skoku v višino in daljino ter pri teku, saj sem 
bila kar dvanajstkrat prva, trikrat druga in petkrat šesta. V glasbeni šoli 
sem obiskovala tudi simfonični in godalni orkester. Z orkestri sem se 
udeleževala tekmovanj in nastopov.

V devetem razredu smo se morali odločiti za nadaljnje šolanje. Ko sem 
odšla na informativni dan v Ljubljano, sem bila nad to šolo navdušena in 
sem upala, da bom sprejeta.
Prišel je čas, ko sem dobila pošto, da sem sprejeta. Zelo sem bila vesela 
in se kar tresla od navdušenja, a po eni strani sem bila zelo zmedena, 
saj sem se začela zavedati, kaj vse bom vsak teden zapuščala: svoj dom, 
prijatelje, glasbeno šolo, atletiko in kar je najtežje: svoj kraj, na katerega 
sem zelo navezana.

Sedaj obiskujem tretji letnik SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, 
smer zobotehnik. V šoli sem dobila veliko novih prijateljev, s katerimi se 
zelo dobro razumem. Pravijo, da imam zelo prisrčen in smešen naglas, 
čeprav nekaterih besed sprva sploh niso razumeli. Ljubljana in šola sta mi 
spremenili življenje; čeprav sem na začetku zelo pogrešala dom in stare 
prijatelje, sem sedaj zadovoljna in mi ni žal, da sem se odločila za to šolo.

Anamarija Črnič, 3. Za

Leto je ponovno naokoli in mi se vračamo z njim.

Spet imamo pozitivca in pozitivko šole, in da jih boš na hitro spoznal, te 
na naslednjih straneh čaka intervju z njima.

Pokukali smo tudi v zobotehniški svet in izvedeli, ali je njihovo projektno 
delo lahko tudi zabavna zgodbica, posvetili pa smo se tudi posledicam 
kajenja.

Za popestritev smo dodali kratka SMS-sporočila in zanimive zgodbe; 
nekatere malo bolj pretresljive, druge sproščene in zaljubljene, na 
koncu pa še nekaj pesmi. 

Proti koncu naj te spisane zgodbe in domišljija popeljejo po Kanadi in 
Maleziji, kako je bilo na težko pričakovani kozmetični praksi, pa ti bo 
razkril dnevnik.

Solidarnost je včasih edina stvar, ki reši ljudi iz stiske, nenazadnje 
živimo v modernem času, v okolju, ki ni vedno prijazno do nas, vsak 
dan zahteva nekaj novega – kaj, je žal skrivnost.

Pomoč pride vedno prav, torej zakaj ne bi tudi sami pomagali? Nikoli 
ne vemo, kdaj bomo mi tisti, ki bomo tako nujno potrebovali pomoč, 
mogoče si bomo na stara leta močno želeli obiska nasmejane mladine, 
mogoče se življenje obrne proti nam in nam postavi veliko ovir ... 
pravzaprav pa – kdo si kdaj pa kdaj ne zaželi tiste zlate dušice, ki bi 
nam priskočila na pomoč?

Zato smo letošnji Bacil pripravili malo drugače. Pomnožili smo srečo, 
nasmeh, ljubezen (o kateri te  na zadnjih straneh Bacila seveda 
čaka veliko spisov) in dobrodelnost ter dobili Prostovoljstvo, z veliko 
začetnico. Zakaj? Čeprav je na naši šoli (pre)malo prostovoljcev, 
opravijo ogromno dela, ki je vredno najlepše pohvale!  

Želim ti prijetno in sproščeno branje!

Rebeka Tomaduz, 3. Ka
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ŠPORTNI in INFORMATIVNI DAN, 11. februar 2011

Utrinki in SMS-sporočilca:

Odločil sem se, da bom sodeloval na informativnem dnevu. Ob 12h 
smo se zbrali pred zobotehničnim laboratorijem, poprijeli za svoje stvari
in se preselili v zgornji laboratorij. Pripravili smo si svoje pripomočke za
modeliranje iz voska, da bi dokončali izdelek, ki ga nismo uspeli pri 
splošnem delu prakse. Kmalu so začeli prihajati devetošolci s svojimi 
starši. 
Na začetku so samo od daleč bojazljivo opazovali, dokler jih ni Pia 
povabila bliže. Nekateri so se takoj opogumili, stopili k nam in začeli 
spraševati različne stvari o zobotehničnem načinu dela. Čutil sem, da 
jih zanima. Tudi sami so poskusili modelirati z našimi inštrumenti. Niso 
bili ravno spretni, saj niso imeli še pravega občutka za delo. Nam se je 
zdelo to zanimivo in hkrati čudno, ker takšen način že obvladamo. Točno 
pred dvema letoma smo bili sami na tem mestu … 

Upam, da smo koga pritegnili s svojimi izdelki in demonstracijo dela, 
kajti svojega dela ta petek nismo končali. To nas še čaka. To delo krepi 
vztrajnost. Če bodo tudi ti devetošolci dovolj vztrajni, bodo lahko čez 
kakšno leto na tem mestu. 

    Kristijan Malus, 3. Zb

In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse 
skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero, 

da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič.

Ljubezen je najmočnejše čustvo in nerešljiva uganka. Vsak si po svoje 
razlaga, kaj to sploh je, a vendar imajo vsi prav. 

Pravijo, da je to najmočnejše čustvo, njeno moč lahko občutimo in 
večina nas to občuti že takoj ob rojstvu – starševsko ljubezen. To je ena 
izmed ljubezni, ki nas nikoli ne razočara, nikoli ne usahne. Za razliko 
od partnerjeve ljubezni, za katero dandanes težko vemo, če je iskrena. 
Vendar, če je partnerjeva ljubezen iskrena, smo lahko najsrečnejši 
človek na svetu. Mladi mnogokrat ne znamo ločiti med ljubeznijo in 
zaljubljenostjo. Zaljubljenost je čas, ko čutimo metuljčke v trebuhu in 
ves svet vidimo v najlepših barvah. Čudovit občutek, a traja malo časa, 
ljubezen pa sledi po tem. Pravijo, da je ljubezen kot želja brez meja. 
Jaz se popolnoma strinjam s tem stavkom, saj četudi jo imaš, je nikoli 
ni preveč. Če bi bilo na svetu več ljubezni, bi bil svet lepši in življenje 
lažje; saj nam že en preprost »rad-a te imam« lahko polepša še tako 
deževen dan. Mislim, da tisti ljudje, ki nikoli niso občutili ljubezni, niso 
nikoli zares zaživeli in menim, da je je na svetu dovolj za vse. Lepo je 
slišati starejše ljudi, ko pravijo, da imajo prijatelja oz. prijateljico še 
iz otroških dni. To je prava prijateljska ljubezen. Če občutimo to vrsto 
ljubezni, smo srečneži, saj se jih večina konča z izdajo.

Kadar koli pomislim na besedo ljubezen, me prešine tisoč in ena misel, 
a jih je težko strniti na list papirja. Ne morem trditi, da vem, kaj je 
ljubezen, vendar vem, da sem lahko srečna, saj jo vsak dan občutim.

Anja Škof, 3. Ka
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POTOVANJE PO KANADI

O Kanadi prej nikoli nisem posebej 
razmišljala. Pač še ena oddaljena dežela 
z zanimivimi ljudmi, raznoliko kulturo 
ter običaji. S svojim znanjem geografije 
sem že vedela, da je to najsevernejša 
obmorska država Severne Amerike in za 
Rusijo druga največja država na svetu, 
a z brskanjem po internetu in ob branju 
knjige sem ugotovila, da je veliko več 
kot le to.
Država se razteza od Atlantskega oceana na vzhodu pa vse do Tihega 
oceana na zahodu. Na severu seže daleč v polarna območja, na jugu 
pa jo omejujejo Združene države Amerike. Kljub njeni velikosti, meri 
namreč kar  9 970 610 kvadratnih kilometrov, število prebivalcev ni 
tako visoko: teh je »le« nekaj več kot 30 milijonov. Vzrok za majhno 
poseljenost je gotovo polarno podnebje, ki se kaže na severu države, 
poleg tega pa kar 45 % Kanade prekrivajo gozdovi. Kanada je država, 
polna najrazličnejših geoloških ureditev, podnebij in ekosistemov. Ima 
deževni gozd, obširne prerije, veliko listnatih gozdov in tundre. Njena 
velikost se odraža tudi v tem, da ima kar šest časovnih pasov. Prav 
njena raznolikost vsako leto privabi milijone turistov. Kot kulturno 
znamenitost moram vsekakor omeniti Niagarske slapove, ki so med 
najbolj znanimi slapovi na svetu. Nahajajo se na reki Niagara v 
jugovzhodnem Ontariu, na meji med Kanado in Združenimi državami 
Amerike. Slapovi naj bi nastali že pred 12 000 leti, ko so se začeli tajati 
ledeniki in je na tem področju teklo veliko več rek in večji volumen 
vode. Sicer pa se slapovi vseskozi pomikajo nazaj, kar je posledica 
zadenjske erozije.

Kanada se deli na deset provinc in tri teritorije, glavno mesto je Ottawa. 
Po politični ureditvi je od leta 1949 ustavna monarhija, na čelu katere je 
angleška kraljica Elizabeta II.
Kanada ima dva uradna jezika: angleščino in francoščino. Zaščitni 
znak države je javorjev list, saj se med drugim nahaja tudi na državni 
zastavi, poleg tega pa je prvi simbol Kanade bober.

Prvi ljudje, ki so poselili Kanado, so bili Indijanci ter tudi Eskimi, danes 
pa so prebivalci  mešanica najrazličnejših nacionalnosti in kulturnih 
skupin.

Literarno stran Kanade nam najbolje predstavi knjiga Zgodbe iz Kanade 

iz zbirke Izmenjave. Razne knjige iz zbirke predstavljajo zgodbe 
različnih avtorjev iz različnih držav, z vseh koncev sveta, kot so na 
primer Japonska, Portugalska, Mehika, Amerika, Nepal in mnoge druge.

V knjigi Zgodbe iz Kanade je besedila izbrala, uredila in prevedla iz 
francoščine in angleščine slovenska pisateljica in prevajalka Maja 
Kraigher, ki nas v spremni besedi na štirih straneh popelje skozi 
zgodovino Kanade, mest Quebec, v katerem se je moralo večinsko 

francosko prebivalstvo 
ves čas boriti za svoje 
pravice, in Akadije, 
dežele, ki so jo zbrisali 
z zemljevida. Pove tudi, 
da so dela nekaterih 
pisateljev v tej knjigi 
prvič prevedena v 
slovenščino, vsa pa 
so nastala od sredine 
prejšnjega stoletja do 
danes. Pisana paleta 
izbranih zgodb in avtorjev 
si v knjigi sledi po 
določenem geografskem 
zaporedju: tako se 
»potovanje« začne na 

skrajnem zahodu, od koder se v zgodbah pripeljemo do vzhoda Kanade.

Zgodbe iz knjige so kratka proza; zanjo je značilno, da ni dogajalno 
razvejana, ima eno pripovedno nit in ni stranskega dogajanja, v 
ospredju je največkrat posameznik, število oseb pa je manjše. To je 
le nekaj značilnosti, ki opisujejo zgodbe, kot je na primer delo Austina 
Clarkea Kratko poznanstvo, ki skozi oči blagajničarke v banki opisuje 
izsek iz njenega in življenja sodelavke, ki se bodisi zaradi prekinjenega 
telefonskega klica ali zaradi skrivnostnega napadalca tragično konča. 
Gre za blagajničarko, ki se zaradi položaja v družbi počuti kot tujka v 
svojem svetu. V službi se neprestano upira želji po kraji, saj bi jo nekaj 
tistega denarja za vedno rešilo revščine in poniževanja. Nekega dne se 
zbliža s sodelavko, ki jo iz osamljenosti in želje po prijateljstvu zvečer 
pokliče. Zaradi nesporazuma se klic prekmalu konča, naslednji dan pa 
v službi izve, da je njeno novo znanko nekdo umoril. S solzami v očeh 
se sprašuje, če bi bila mogoče njena sodelavka še živa, če bi tisto noč 
pogovor med njima stekel.

Sama tematika zbranih del je zelo raznolika, a hkrati so si nekatere 
zgodbe med seboj  podobne. Večina zgodb, vsaj tako jih berem sama, 
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govori, omenja ali pa vsaj nekoliko nakazuje družinsko življenje, bodisi 
da je družina v ospredju ali pa samo stranski člen zgodbe. Tak primer 
je zgodba pisateljice Alice Munro z naslovom Odpuščanje v družinah. 
Govori o tričlanski družini, materi z dvema otrokoma, v kateri mama 
preveč podpira lenega sina, ki kljub zrelim letom še vedno išče samega 
sebe in tako ostaja doma, brez dela. Ukvarja se edino s svojo duhovno 
skupino. Zgodbo pripoveduje njegova sestra, ki pa brata vidi popolnoma 
v drugačni luči in ko pride do tega, da mama zboli, se Val zazdi, da je 
bratu vseeno; a ko izve, da se je mama začela odzivati na zdravljenje 
njegove duhovne skupine, se Val ustraši svojega občutka razočaranja 
in se sprašuje, v čem je boljša od brata po tem, kar je občutila. Dekle 
ugotovi, da  ima mama brata kljub lenobi rada, ker jo le-ta vedno znova 
nasmeji. Val bratu odpusti, še posebej, ker je mami v njeni bolezni res 
bolje.

Večina del te kratke proze je realističnih, saj govorijo o dogodkih, ki 
bi se dejansko lahko zgodili, razen zgodba Daniela Poliquina: Zakaj so 
ottawske veverice črne. Zgodba me nekako spominja na pripoved, za 
katero bi se dejansko lahko skrivala legenda. Govori o ottawskih črnih 
podganah, ki zaradi množičnih preganjanj svoje rase skličejo sestanek, 
na katerem se odločijo, da se bodo zavoljo preživetja prilagodile deželi 
ter postale avtohtone. Vsaditi si dajo umeten rep in z mestnimi sivimi 
vevericami sklenejo zavezništvo. Te jih naučijo veveričjega jezika in 
vedenja, v zameno pa jih podgane naučijo spretnosti izogibanja psom in 
kopati luknje ter skrivati zaloge. Od takrat v Ottawi živijo črne veverice. 
Všeč mi je, da je bila za to knjigo izbrana tudi ta zgodba, saj sem po 
resnih socialnih temah lahko prebrala nekaj drugačnega, zanimivega, 
sproščujočega, domišljijskega.

Meni najljubša zgodba iz knjige je delo Marie-Claire Blais, quebeške 
pisateljice in dobitnice kar petnajstih mednarodnih nagrad ter mnogih 
častnih nazivov. Avtorica velja za eno najuspešnejših kanadskih 
pisateljic. Pogosto poseže po zgodbah z ulice, tako tudi delo Izgnanec 
iz istoimenske zbirke, izdane leta 1992. Opisuje življenje mladega 
Cristopherja, ki je po odhodu iz Kalifornije ostal brez strehe nad glavo. 
V domačem kraju je bil model, a je bil zaradi nestrinjanja z očetom 
prisiljen zapustiti dom. Oče je bil namreč vojak, prepričan, da bo sin 
sledil njegovim stopinjam, a Cristopher ni videl smisla v pobijanju 
in sovraštvu do drugih. Zdaj pa je v Los Angelesu brezupno taval 
po ulicah, iz dneva v dan srečeval stare znance - dilerje, pijančke, 
odpadnike z losangeleškega dna družbene lestvice. Po srečanju z 
natakarjem, ki je očitno prihajal iz revne družine, saj je bil prepričan, da 
bi hrano, ki ostane, lahko razdelil revežem, se je odločil, da bi tudi sam 
lahko komu tako pomagal. Fant pa se mu je zasmilil, saj je dobro poznal 
posledice, ko je nekdo preveč sočuten, saj je prav zaradi tega pristal, 

kjer je. Tako je šefu nekega hotela dejal, da bi rad postal natakar. Kot 
mu je bilo naročeno, se je naslednji dan vrnil. A ko je zagledal svoje 
delovno mesto pomivalca posode, je bil takoj spet na ulici in si je v 
solzah prisegel, da ne bo nikoli postal eden tistih črncev, v čigar delu ni 
videl drugega kot suženjstvo. Toda tisti dan je izgubil vsako upanje.

Zgodba mi je bila všeč, saj prikazuje pogumnega mladeniča, ki se zna 
postaviti zase in se upre očetovim sanjam o vojaškem poklicu. Svojega 
mnenja ne spremeni niti, ko je zaradi njega izgnan od doma. Vseskozi 
je njegov namen pomagati drugim, ob iskanju svojega cilja pa se na 
koncu kljub vsemu vda.  – Všeč mi je tudi  tematika, saj sem se zaradi 
natančnih opisov lahko vživela v zgodbo in se postavila v njegovo kožo. 
Menim, da se lahko vsakdo izmed nas kdaj znajde v podobni situaciji.

Spremna beseda je napisana razumljivo in zgodbe lepo poveže v 
celoto, bralca nanje z uvodom dobro pripravi. Delo s knjigo mi je dalo 
drugačen, zanimiv literaren vpogled v Kanado. Ne bom rekla, da je 
to najboljša knjiga, kar sem jih kdajkoli prebrala, je pa zagotovo ena 
tistih, ki te pripravijo do razmišljanja in raziskovanja sveta ne samo z 
brskanjem po internetu, temveč tudi do dejanskega obiska države. Torej 
ja, zaradi tega dela se je Kanada zagotovo povzpela za nekaj mest više 
na seznamu držav, ki jih želim obiskati.   

Valerija Poklič, 4. Fb
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Romeo in Julija

Zgodba naša v Veroni na trgu dogaja se,
kjer Capuletom in Montegom prepirajočim se

knez nasproti gre.
»Naj se prelivanje krvi 

med družinama že konča«,
jim knez v želji po miru zabiča.

Capuleti na svojem dvorcu ples v maskah prirejajo,
vabilo nanj pa dobi Montegov sin Romeo.

Tako s prijateljem Mercutijem in masko na obrazu, 
se Romeo pojavi na plesu kljub Tybaltovem izrazu.

Še preden dvoboj med njima vname se,
stari Capulet ga prekine,

 na knezove grožnje spominjajoč se.

Nato pa mlademu Romeu izpred oči vse izgine,
saj nikoli še ni videl takšne miline,

v Capuletovo Julijo zagleda se,
a da hči njegovega družinskega sovražnika je,

še ne ve.

Prav tako Juliji pogled zastane,
v glavi vrti se ji od njegove lepotne omame.

Nič več ne odlaša,
kar v istem trenutku dojiljo svojo vpraša;

kdo ta postaven skrivnostnež je, 
ob katerem ji tako bije srce.

»Montegov Romeo to je, 
sin smrtnega sovražnika vašega očeta,

če z njim zapletete se, 
se vam nič dobrega ne obeta.«

Ji dojilja odgovori,
v upanju, da je ljubezen ne prehiti.

A žal prepozno je za vse,
saj Juliji se srce za Romea že vnelo je.

Po končani zabavi in v svečani opravi,
se Romeo v upanju, da jo spet vidi, na Capuletov vrt odpravi.

V mesečini Julijo prelepo zagleda,
iz ust od osuplosti ne pride mu nobena beseda.

Julija zala pogovor začne in

ljubezen med njima vzklije.
Večno ljubezen obljubita si,

zapečatita jo že naslednji dan,
pri patru Lorenzu, v cerkvi.

A še isti dan se tragedija zgodi, 
da v boju Tybalt Mercutia umori.

Romeo pa v boju za prijateljevo čast
Tybalta umori in se ujame v past.

Knez ga da izgnati iz Verone preljube
oh, kdaj bo sedaj dajal Juliji poljube.

Julija za izbrančevo nesrečo izve,
a kot da to ni dovolj, želijo njeni, da s Parisom poroči se.

Romeo kot prvič pripleza k njej na balkon,
da še zadnjo noč prebijeta skupaj in ji da svoj poklon.

Julija žalostna k patru Lorenzu po pomoč zateče se,
ki, kot se je pokazalo, pravi prijatelj je.

Ta da ji napoj, ki za 42 ur jo mrtvo naredi,
da lahko potem ob Romeu se zbudi.

Žal pa Romea slaba novica pred resnično dohiti,
da v družinski grobnici njegova Julija leži.

Ves v solzah k lekarnarju odhiti,
saj brez nje mu živeti ni.

V Capuletovi grobnici zagleda Julijo vso milo
oh, le kaj se ji je zgodilo.
Poljub še zadnji ji ukrade,

nato pa strup izpije in poleg nje pade.

Julija se prebudi,
ob sebi zagleda mrtvega Romea, 

ki ljubši ji je od vseh ljudi.

Brez Romea nima več za kaj živeti,
z njegovim nožem zabode se, 
saj je ob njem najbolje umreti.

Capulete in Montege strašna vest dohiti,
da mrtva njihova otroka sta, 

ne morejo verjeti.

Na vse spore pozabijo
ter Romea in Julijo skupaj pokopljejo.

        Nika Jakop, 2. Kb
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Intervju z Ingrid Sotlar 

1. Zakaj misliš, da si bila izbrana za naj pozitivko šole? 
Ker sem zelo pozitivna oseba, ne delam oz. ne jem snovi, ki škodujejo 
mojemu zdravju. Ter zato, ker sem zelo odprta oseba in rada pomagam 
drugim. 

2. Povej kaj o sebi! 
Sem navihana, skoraj polnoletna najstnica. Sem zelo odprta in vesela 
oseba. Zelo rada pomagam drugim, sploh sošolcem, ki jim gre za nohte 
v šoli. Sem zelo komunikativna oseba in rada nasmejem sošolke in 
prijatelje. 

3. Katere so po tvojem mnenju tvoje dobre in katere tvoje slabe 
lastnosti? 
Dobro je, da rada opazujem ljudi okoli sebe in jim pomagam. 
Slaba pa je lenoba in prevelika zgovornost (med poukom).

4. Dobro vemo, da si vsestranska. Na katerem področju si 
najuspešnejša? 
Najuspešnejša sem na področju strokovnih predmetov (mikrobiologija) 
ter predvsem pri praktičnem pouku (ima dober spomin). 

5. Pot do uspeha je vedno povezana z napornimi začetki. Kakšni 
pa so tvoji začetki? 
Moji začetki niso bili posuti z rožicami, veliko je treba naprej narediti na 
svoji osebnosti in samozavesti, potem lahko šele nadaljuješ… 

6. Se držiš kakšnega mota, ki te vodi skozi življenje? 
Imam nekaj motov, vendar velikokrat gledam le na enega »Vse se zgodi 
z razlogom«. Ta me vodi že od samega začetka srednje šole, z njim 
premagam marsikatero oviro v življenju in se ne obremenjujem zaradi 
vsake slabe stvari. 

7. Ali že imaš kakšne načrte za prihodnost? 
Da, zelo si želim postati forenzik, imeti družino in vse, kar spada zraven, 
predvsem pa dobro službeno kariero. 

8. Kako preživljaš svoj prosti čas? 
Največkrat pogledam kakšen film, grem ven s prijatelji, se ukvarjam s 
športom ali pa se enostavno sončim in poslušam svojo najljubšo glasbo. 

9. Kaj priporočaš dijakom, da so bolj pozitivno usmerjeni? 

Bodite veseli, da imate, kar imate, vsaka malenkost je veliko vredna. 
Bodite sproščeni, veliko se smejte, imejte se radi in se ne obremenjujte 
z vsako oviro, ki se vam postavi na pot. Predvsem pa imejte veliko 
dobrih prijateljev, s katerimi se boste pozabavali ob svojem prostem 
času. 

10. Zaključna misel… 
Izkoristite vse, kar vam življenje ponuja (in veliko se smejte ).

Dijaški parlament
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Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi 
ne imel, sem postal brneč bron ali zveneče cimbale.

Ljubezen je nekakšna naklonjenost, čustvena navezanost do nam bližje 
osebe. Na ljubezen lahko gledamo na različne načine in lahko ljubimo 
različne stvari, kot npr. glasbo, živali, naravo … Vendar je ta ljubezen 
drugačna kot npr. ljubezen do staršev. Spet drugačna je lahko ljubezen 
do ljubljene osebe. Ljubezen je čustvo, katerega občutimo zaradi osebe, 
ki nas že s pogledom spravlja v dobro voljo in nam da vedeti, da smo za 
njo pomembni, kakor je ona za nas, pri tem pa je glavni temelj odnosa 
iskrenost. 

Po mojem mnenju si vsak na svetu želi ljubezni. Ljubezen nam daje 
energijo za naprej in neko voljo, katero uporabimo, kadar nam je hudo 
in ki nam resnično pomaga. Zakaj, torej, si je ne bi želeli? Tako je 
ljubezen vsepovsod iskala gospa Ema Bovary, čeprav je imela moža, 
ki jo je ljubil, ji bil zvest, ampak njej je bil dolgočasen, ker se ob njem 
ni počutila posebno. Hotela je nekaj več, moža, ob katerem bi se kaj 
novega naučila in ji ne bi bil dolgočasen. Takšno predstavo si je o 
moških ustvarila s prebiranjem romanov. Ker pa njen mož ni ustrezal 
tem kriterijem, si je ljubezen iskala v drugih ljubimcih.  Ljubezen je 
lahko tudi trpljenje, razočaranje in jeza. Razočaranje, ko izgubimo 
ljubljeno osebo, pa naj bo to v smrti ali pa tako, da se z njo prekinejo 
vse dotedanje vezi. Nato nastane praznina, ki jo težko zapolniti, ker 
postanemo osamljeni. Tako imaš vse možnosti, da postaneš potrt. 
Nimaš več ciljev, volje do življenja. Kot npr. Jevgenij Onjegin. Čustva 
so mu odmrla in ni več mogel čutiti nikakršne ljubezni. Podobno kot iz 
Pavlovega pisma: »Ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali 
zveneče cimbale.« V skrajnih primerih nekateri mogoče tudi poskusijo 
storiti samomor, nekateri pa le živijo naprej brezciljno življenje. Je bolje 
živeti življenje v temi na skali, s prepadi vse naokrog, kot umreti? Sicer 
so to skrajni primeri krivične ljubezni. Nekateri se od krivične ljubezni 
lažje poberejo in gredo brezskrbno naprej. Klobuk dol pred takšnimi! 
Vseeno pa menim, da takšni ne ljubijo s celim srcem, ampak le bežijo 
pred pravo ljubeznijo. Ne upajo si ljubiti »na polno«, ker če izgubiš 
nekaj, kar ti pomeni vse, izgubiš vse in tveganje je previsoko.

Ljubezen je vsekakor lepa, dokler traja in je to, kar je. Je stalna, le telo 
tistega, od kogar jo včasih pričakujemo, je lahko drugo. Ljubezen je 
vredna zaupanja, iskrena in dovolj močna za vse probleme, ki ji pridejo 
nasproti. Ko to ni več, pa zasanjan hodiš po dnu.

Kristijan Malus, 3. Zb

Intervju s Klemnom Mezgecem

1.Zakaj misliš, da si bil izbran za pozitivca šole? 
Sicer na začetku šolskega leta nisem vedel, da na šoli poteka izbor 
za pozitivca, a sem se kljub temu nekako trudil vzpostaviti nekakšen 
pozitiven odnos do profesorjev. To mi je uspelo in posledice so vidne 
sedaj. 

2.Povej kaj o sebi. 
Redno treniram nogomet, torej 4-5-
krat tedensko, vključno s tekmo med 
vikendom. Igram za klub NK Jadran 
Dekani. Nasploh pa sem odločen in 
pozitiven. 

3. Katere so po tvojem mnenju tvoje 
dobre in tvoje slabe lastnosti? 
Moje dobre lastnosti so, da sem odločen, 
samostojen, nimam problemov z učenjem 
ter si znam zelo dobro razporediti čas 
za učenje. Moja slaba lastnost je, da se 
prehitro razburim. 

4. Dobro vemo, da si vsestranski. 
Na katerem področju si
 najuspešnejši? 
Najbolj sem uspešen na 
šolskem področju ter pri
 nogometu. 

5. Pot do uspeha je vedno 
povezana z napornim začetki. 
Kakšni pa so tvoji začetki? 
Vse je dokaj preprosto, 
torej treba je vztrajati 
od začetka do konca ter imeti dober odnos
 do profesorjev ter nasploh do šole. 

6. Se držiš kakšnega mota, 
ki te vodi skozi življenje? 
Niti ne. 

7. Ali imaš že kakšne načrte za prihodnost? 
Upam, da bom nadaljeval na zastavljeni poti. 
Rad bi nadaljeval šolanje v smeri 
laboratorijske biomedicine ali kot forenzični antropolog.
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8. Kako preživljaš prosti čas? 
Prosti čas preživljam tako, da treniram nogomet,
igram nogomet, se družim s prijatelji,
 včasih gremo skupaj na kakšno zabavo. 

9. Kaj priporočaš dijakom,
 da so bolj pozitivno usmerjeni? 
Naj šolo vzamejo resno in se učijo, saj le to obrodi sadove. 

10. Zaključna misel… 
Tako kot sem že prej omenil, pozitiven odnos je pot do uspeha!

         Dijaški parlament
    

VPLIV KAJENJA NA 
PARODONTALNO BOLEZEN

Večina prebivalstva v Sloveniji in drugod 
po svetu se sooča z boleznimi ustne 
votline. Pogosto je to prav parodontalna 
bolezen, na katero vpliva več dejavnikov, 
kot so pomanjkanje ustne higiene, 
nepravilna prehrana, uživanje alkohola, 
diabetes, kajenje … 
Pri raziskovalni nalogi sva se osredotočila 
na zadnji navedeni vzrok, in sicer kajenje. 
Zanimalo naju je, kako kajenje vpliva na 
parodontalno bolezen in ali so kadilci bolj 
dovzetni kot nekadilci. 

Pri izboljšanju stanja parodontalne bolezni je v Sloveniji še mnogo 
izzivov. Ena od raziskav s tega področja je pokazala, da večina 
Slovencev potrebuje poduk o ustni higieni, da pa kar polovica 
prebivalstva potrebuje že kompleksno parodontalno kirurško zdravljenje. 
Le dobra osveščenost tako zdravnikov kot pacientov  v navezi z odlično 
ustno higieno bi pomagala zajeziti naraščajoči problem parodontalne 
bolezni po svetu. 
Parodontalna bolezen je stara najbrž toliko kot človeštvo samo. 
Nekatere študije ugotavljajo, da ima 90 % populacije v razvitem svetu 
eno od oblik  parodontalne bolezni. Nekatere raziskave ugotavljajo, 

da se vnetna obolenja dlesni kažejo že pri starosti od 4. do 13. leta. 
Približno 95 % obolelih za parodontalno boleznijo ima tako imenovano 
parodontozo odraslih, ki se pojavi običajno po 35. letu starosti. Ker 
poteka zelo neizstopajoče, se odkrije nekoliko kasneje, med 40. in 50. 
letom. Pojavi se pri sprednjih zobeh obeh čeljusti ter prvih kočnikih.
 Kajenje, dejavnik tveganja 
pri parodontalni bolezni?

Parodontalna bolezen je poleg zobne gnilobe glavni vzrok izgube 
zobovja. Bistveno vlogo pri nastanku obeh bolezni imajo bakterije v 
zobnih oblogah. Te s svojimi izločki povzročijo vnetje in tudi propad 
obzobnih tkiv. Starejše in debelejše so zobne obloge, več je bakterij, 
nevarnih obzobnim tkivom, večja je poškodba. Med dejavnike, ki 
škodljivo vplivajo na človekovo zdravje, uvrščamo tudi kajenje cigaret.
Parodontalna bolezen se običajno začne kot vnetje dlesni (gingivitis) in 
se nato širi vse do kosti. Če gingivitis ni pravilno zdravljen, se razvije 
v parodontalno bolezen. Pri gingivitisu dlesen na pogled ni več rožnato 
bleda in drobno zrnata, temveč temnejše rdeče barve in gladka ter 
napeta. Na dotik hitro zakrvavi. Kadar tako vnetje traja dlje časa, se 
razširi še na obzobno kost. V kolikor se vnetje ne sanira in ustavi, se 
kost raztaplja, izginja, dlesen se umika, zob postaja na videz daljši. Ker 
tak zob ni več ustrezno oprt s kostjo, se začne majati. S tem ko kost 
izginja, se zob bolj in bolj maje, na koncu lahko celo sam izpade. Brez 
pravilnega zdravljenja pa lahko tako stanje pripelje do izgube vseh zob. 
    
Huda oblika parodontoze

Znaki parodontalne bolezni:
• krvavitev dlesni ob ščetkanju ali   
 ščetkanju 
• otečene, boleče ali rdeče dlesni
• umik dlesni, odstop dlesni od zoba
• slab zadah
• povečana gibljivost zob     

     
Vzroki parodontalne bolezni:

• nalaganje zobnih oblog na zobe
• pomanjkljiva ustna higiena
• prekomeren vnos sladkorjev in kislin
• anatomske in ortodontske   
 nepravilnosti zob
• starost
• hormonske spremembe
• dedna obremenitev
• kajenje in nikotin
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• diabetes
• osteoporoza 
• pomanjkanje vitamina C
• zdravila
• avtoimunske bolezni

Spremljajoči pojavi parodontalne bolezni so slab zadah iz ust, krvavitev 
iz dlesni in propad kostne substance – čeljustnica se manjša, kost se 
topi. Vse to poteka brez bolečine. Zobje lahko postanejo majavi, lahko 
izpadejo. Navadno bolezen napreduje brez bolečin in lahko povzroča 
obolelost drugih organov, na primer srca in ledvic …
   
UGOTOVITVE
Dejstvo je, da ima paradontalno bolezen veliko število ljudi in da se je 
ne da ozdraviti. Lahko se jo le omili s pravilno prehrano, s tem da ne 
kadite in da jeste čim manj zdravil, če ste bolni. Najino hipotezo podpira 
224 rešenih vprašalnikov, ki so jih reševali samo pacienti s parodontozo. 
Izvedela pa sva, da se veliki večini stanje parodontalne bolezni slabša. 
Ugotovila sva tudi, da si večina anketiranih Slovencev zobe umije samo 
po bontonu, in sicer dvakrat dnevno, le nekateri pa to storijo po vsaki 
jedi. Zobozdravnika obiščejo samo dvakrat letno, nekateri ga obiščejo 
celo petkrat,  nekateri pa po potrebi oz. ko jih boli zob. Slabost najine 
raziskovalne naloge je le v tem, da sva morala na vprašalnike čakati 
zelo dolgo, zato nama je zmanjkalo časa pri pisnem delu raziskovalne 
naloge. Predvidevala sva, da se pacientom, ki kadijo, zaradi tega stanje 
v ustih slabša, vendar kajenje ne vpliva samo na parodontozo, temveč 
se jim zaradi kajenja spreminja barva zob in njihov izgled. Pacientom, 
starim od 40 do 60 let, se stanje parodontalne bolezni hitreje slabša 
kot starostnikom ali mladostnikom. Do nastanka parodontoze lahko 
vodi več dejavnikov. Parodontoza je lahko dedna, lahko nastane zaradi 
slabe ustne higiene in naposled zaradi kariesa, ki povzroči odmikanje 
dlesni od zob, vsekakor pa jo poslabša kajenje. Starim pacientom se 
je parodontoza že nekako ustalila in ne napreduje tako močno kot pri 
pacientih srednje starosti. Ti bodo brez zob ostali verjetno prej kot 
starejši, in to zaradi kajenja. Priporočava, da nemudoma prenehate 
s kajenjem, si oskrbite dobro ustno higieno, kar pomeni, da si zobe 
umijte vsaj dvakrat na dan, zobozdravnika pa obiščite vsaj trikrat letno. 
Zobozdravnika se obišče preventivno, saj je le tako možno odkriti 
zgoden nastanek parodontoze, kariesa ali katere druge bolezni ustne 
votline. Če že v rani mladosti navadimo otroke na redno in pravilno 
higieno, jo bodo vzdrževali tudi kot odrasli. Že v mladosti je potrebno 
otroke odvaditi od kajenja oz. jim preprečiti, da sploh pričnejo s 
kajenjem. Že s tem lahko upamo in pričakujemo upad odstotka ljudi s 
parodontalno boleznijo. Za zobe poskrbite zdaj, dokler lahko, če ne, bo 
prepozno!

ZAKLJUČEK
Najine ugotovitve so potrdile hipotezo, da kajenje vpliva na 
parodontalno bolezen. Zobozdravnik je tisti, ki poskrbi za pacienta od 
začetka do konca – od poučevanja ščetkanja do morebitne kirurške 
oskrbe. Glede na nizko število zobozdravnikov in specialistov je 
nemogoče ustrezno poskrbeti za celotno populacijo Slovencev s 
parodontalno boleznijo (to je praktično cela Slovenija), ki pa v ustni 
votlini nimajo le parodontalne bolezni, ampak tudi drugo patologijo, za 
katero morajo spet poskrbeti zobozdravniki.

 
Naš cilj - zdravi in lepi zobje

 Avtorja: Maša Kolarič in Nik Prebil,  4. Zb (2009/10)

Mentorica: Marica Čoh
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V SOSEDSTVU ZOB

Kot se včasih dva človeka spreta med seboj, pa naj bo to sosed ali 
soseda, delavec – šef, igralci v rokometu, tako gre tudi med tekmovalci 
po navadi  za to, da vsak, ki tekmuje, hoče od sebe dati čim več, se 
najbolj dokazati v tistem, kar obvlada … Seveda pa se najdejo tudi taki, 
ki hočejo iz samega sebe narediti »kralja«. To najlažje naredijo, če sami 
sebe hvalijo, druge zaničujejo, jih ozmerjajo in celo kritizirajo.
No, pa poglejmo, kaj se je pripetilo v sosedstvu zob, v zgornji čeljusti, 
nekemu povprečnemu mlademu človeku, ki zjutraj v naglici vstane, poje 
zajtrk in, ne da bi si umil zobe, odvihra v službo.
Začelo se je že navsezgodaj zjutraj, pri slastnem zajtrku. Zobki so bili 
še zaspani in neumiti, utrujeni še od včerajšnje žilave govedine s čebulo 
in poplave piva. V ustih jim je bilo še kislo. Edini sprejemljivi razlog, 
da niso popadali ven, je bil strah, da bi jih odnesla zobna miška. Ta 
je odnesla že vse njihove prednike, ko so bili še mlečni, a za nagrado 
jim ni pustila denarja, ampak sladek Snickers, katerega so tile zobje 
najmanj potrebovali, še manj pa marali. Ampak to so le govorice zob, 
človek bi rekel, da ima zobe za estetiko,  od katere pa tudi ni bilo več 
kaj pokazati,  (imejmo v mislih, da je to ta isti mladi človek in zobna 
ščetka mu ni bila domača) ter pa, seveda glavno načelo, da lahko z 
njimi žveči hrano. No, vrnimo se k zajtrku. Usta so se odprla, po zobeh 
je zapihal rahel vetrič in ustni votlini se je približal kos namazanega 
kruha s sladko Viki kremo. Enojke in dvojke s trojkami so bile prisiljene 
zagristi vanj, štirice, petice in šestice pa so bile pred grižljajem prisiljene 
prežvečiti, kolikor so še mogle. Tako se je dvakrat, trikrat ponovilo, ko 
se je oglasila zgoraj največja šestica in zavpila: »Ne morem več!« Ostali 
se niso kaj preveč zmenili, le najlepša enojka ji je  monotono rekla: 
»Saj bo!« Oseba, ki je zajtrkovala, je dokončala obrok in se odpravila 
proti službi. Šestica se je tako ujezila: »Ti lahko rečeš, saj bo, ko nič ne 
delaš!« Enojka: »No, nekaj pa že vendar počnem …« Šestica: »Le kaj? 
Samo stojiš tam spredaj na svežem zraku in se razkazuješ!« Enojka: 
»Kaj!?« Šestica: »Ja, tako! Jaz pa tu, od zadaj dobesedno gnijem in 
se mučim z žvečenjem.« Enojka: »No, že ... Vendar ti ne bi imela kaj 
žvečiti, če ti ne bi jaz z dvojko pregriznila.« Šestica: »No, še to. Ne, da 
nič ne delaš, ampak meni z grizenjem delaš škodo!« Enojka: »Kako?« 
Šestica: »Že, ko odgrizneš!« Enojka: »Pa saj vendar mora človek 
nekaj jesti.« Šestica: »Že! Vendar ti odgrizneš prevelik grižljaj in samo 
odgrizneš, nič ne prežvečiš.« Enojka: »Pa saj vendar ni moje delo, da 
žvečim! To je tvoja naloga, zato pa si takšna.« Šestica: »Ni, lahko bi 
pa bila, včasih … Čakaj? Kaj? Kakšna pa sem?« Enojka: »Takšna, velika 
po površini in vsa razbrazdana s temi brazdami in jamicami.« Šestica: 
»Zdaj me boš pa še po izgledu obsojala? Oprosti, ker ne morejo biti vsi 
tako beli in ravnih ploskev kot ti. Jaz bi bila tudi vsa bela in lepa in vsa 
važna, če ne bi toliko delala.« Enojka: »Poglej trojko! Najtemnejša je 

od nas vseh. Pa je tiho in drobi hrano ... Svojo nalogo opravlja boljše 
kot ti, zraven še žveči tvoje ostanke, ki bi jih morala ti! Lahko te je 
sram!« Šestica: »Ona lahko! Saj je nič ne moti.« Enojka: »In zakaj je 
nič ne moti? Draga šestica ... ko si rasla, si preveč jezikala in se ti niso 
zaprle vse jamice. Zdaj pa imaš karies in si zmeraj nejevoljna!« Šestica: 
(je tiho). Najraje bi se sama izpulila. Vendar je prišel enkrat čas, ko je 
ta oseba odšla k zobozdravniku. Tam so ji predstavili ščetko, šestico 
pa obrusili. Šestice ni  več bilo. Med tem časom je enojka morala bolj 
pazljivo gristi in tudi sama žvečiti. Videla je, da ni lahko, in ker ni hotela 
poslušati nasveta pokojne šestice, je omagala in se nekega dne okrušila 
pri žvečenju. Nato so trpeli vsi ostali zobje, še bolj kot ponavadi. To je 
občutil tudi lastnik zob in končno začel uporabljati zobno ščetko. Kmalu 
zatem je sledil naslednji obisk zobozdravnika, kjer so sedaj obrusili še 
enojko. Naslednjič so na obrušene zobe nataknili keramične. Ti res niso 
mogli več govoriti, a so svojo funkcijo opravljali tako, kot je bilo treba!
Zaključek
Na koncu se izkaže, da enojka brez šestice ni bila spretna … Prav tako 
so tudi ostali občutili manjkajočo praznino. Izkazalo se je, da drug brez 
drugega ne morejo in da smo najboljši v množini, če vsi držimo skupaj.

 Kristijan Malus, 3. Zb
 

Tekmovanje o poznavanju sladkorne bolezni – več kot 
tekmovanje

  
  Sladkorna bolezen predstavlja epidemijo moderne dobe, saj število 
obolelih v vseh državah sveta strmo narašča. Po podatkih Mednarodne 
zveze diabetikov je leta 1985 sladkorno bolezen imelo 30 milijonov 
prebivalstva. Danes je ta številka narasla na 366 milijonov. Strmo 
naraščajo tudi stroški za zdravstveno oskrbo obolelih. Vsako leto umre 
zaradi sladkorne bolezni 4 milijone ljudi, oziroma ena oseba vsakih 
osem sekund. Zaradi navedenega je pomembno ozaveščanje mladih 
o sladkorni bolezni, ki ni ozdravljiva, a je za njeno preventivo nujno 
zmanjševanje vplivov nezdravega življenjskega sloga.
 
  Pred  trinajstimi leti je Zveza društev diabetikov Slovenije v 
sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami, društvi diabetikov in 
organizacijami s področja zdravstva prvič organizirala tekmovanje iz 
znanja o sladkorni bolezni za učence od šestega do devetega razreda 
osnovne šole in dijake srednjih šol. Tekmovanje vodi Komisija za 
popularizacijo znanja o sladkorni bolezni in njenem preprečevanju pri 
Zvezi društev diabetikov Slovenije. 
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  Osnovni cilji tekmovanja, povzeti iz Pravilnika o tekmovanju iz znanja 
o sladkorni bolezni za osnovne in srednje šole, so naslednji:
 

• širjenje in poglabljanje znanja o sladkorni bolezni - tekmovalci 
spoznajo sladkorno bolezen, seznanijo se s tipičnimi znaki in tipi 
sladkorne bolezni ter spoznajo kronične in akutne posledice, obenem 
se seznanijo z metodami in cilji zdravljenja;
• pridobivanje znanja o življenjskem slogu, ki preprečuje pojave 
sladkorne bolezni - poglobijo se v osnove dietne prehrane ter 
primerne načine telesne vadbe;
• motiviranje za nadaljnje poglabljanje znanja o sladkorni bolezni;
• spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

 
Sodelovanje učencev in dijakov na tekmovanju je prostovoljno, 
množičnost pa iz leta v leto narašča. Mladi se namreč vedno bolj 
zavedajo povezav obolevanja za sladkorno boleznijo tipa 2 z nepravilnim 
prehranjevanjem, premalo gibanja ter psihičnimi preobremenitvami. 
 
Na začetku je tekmovalo 2000 učencev in dijakov, v desetih letih je 
število tekmovalcev naraslo na 6634. V lanskem šolskem letu jih je 
bilo že skoraj 8300. Narašča tudi število priznanj, kar kaže na veliko 
pridobljenega znanja, ki so ga usvojili.  
 
Na motiviranost učencev in dijakov vpliva možnost pridobiti priznanje, 
nekateri so motivirani, ker so sami, njihovi prijatelji ali kdo od svojcev 
oboleli za sladkorno boleznijo. Pomembno vlogo za odločitev imajo tudi 
mentorji, ki jih pripravljajo na tekmovanje.

Dijaki  se pripravljajo na tekmovanje samostojno in s pomočjo 
učiteljev – mentorjev, ki jih v okviru posameznega predmeta ali 
interesne dejavnosti seznanijo s potrebnimi vsebinami. Tekmovalci 
dobijo brezplačno knjižico »Abecedarij sladkorne bolezni« avtorja Aleša 
Skvarče. Za mentorje Zveza društev diabetikov Slovenije in strokovnjaki 
s področja diabetologije vsako leto organizirajo strokovno izobraževanje 
o sladkorni bolezni. 
 
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo sodeluje na 
tekmovanju že dvanajst let. Na šoli se dijaki izobražujejo za poklice 
farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, kozmetični 
tehnik in zobotehnik. Naši tekmovalci so pridobili številna priznanja, 
pridobili pa so tudi veliko novega znanja iz vidika stroke.
 
Za naše dijake predstavlja najpomembnejšo pridobitev s tekmovanja 
čim boljše poznavanje sladkorne bolezni in njenih zapletov ter 
pridobivanje znanj o zdravem življenjskem slogu. Zato sestavljavcem 
testov priporočamo, da v naslednja preverjanja znanja vpletejo še več 

najnovejših spoznanj s področja prehrane.
 
Svoje doživljanje tekmovanja nam bo predstavil dijak 4. letnika 
programa farmacevtski tehnik, Klemen Brinovšek, ki tekmuje že šest let. 
Do sedaj je poleg bronastih pridobil dve srebrni in dve zlati priznanji.
 
1. Kaj oziroma kdo te najbolj motivira za tekmovanje? 
Največjo motivacijo za tekmovanje vidim v kvalitetnem znanju in 
prepoznavanju sladkorne bolezni. Ker se tema tekmovanja navezuje 
na mojo stroko, je obenem moja motivacija tudi želja biti čimboljši pri 
svojem nadaljnem delu.Seveda pa se razveselim tudi nagrade ki jo za 
pridno učenje dobim, priznanja torej.

2. Kaj meniš, da si pridobil s svojo udeležbo na tekmovanju in 
kaj ti to pomeni?
Mislim, da me je tekmovanje nevede naučilo razmišljati drugače. 
Usmerilo k bolj zdravemu načinu življenja, prehrani, fizični aktivnosti in 
tudi naučilo novih vrednot, ki so s tem povezane. Pozabiti pa ne smem 
prepoznavanja znakov diabetesa in nasploh vsega znanja, ki sem ga 
pridobil v šestih letih tekmovanja in tega mi ne more vzeti nihče.

3. Kako doživljaš šolsko in kako državno tekmovanje? 
Pri tekmovanju želim pohvaliti to, da je uvrščeno čisto na začetek 
šolskega leta, čas ko se tekmovalec pripravlja na tekmovanje, pa 
vendar nima toliko drugih, šolskih obveznosti. Izbirni tip vprašanj je po 
eni strani dobra stvar, slabost pa vidim da so vprašanja zelo zapletena, 
vsebinsko pa nekoliko površna. Menim, da bi bilo nekaj samostojno 
pisnega dela tudi dobrodošlega v samem vprašalniku. Priznati pa 
moram, da je tekmovanje iz leta v leto težje!

4. Kakšno vlogo pripisuješ svojemu mentorju?
Pravilnik pravi, da je vloga mentorja pripraviti tekmovalce na 
tekmovanje. Vendar lahko rečem, da je vloga mentorja veliko bolj 
raznovrstna. Literatura, ki jo je mentorica pripravila zame mi je zelo 
olajšala pot do uspehov, ki sem jih požel. Prav tako njena udeležba na 
seminarjih za učitelje in razna opozorila na morebitnih pasteh, ki so 
tekoče leto obetala na tekmovanju, za kar sem ji zelo hvaležen.

5. Kaj bi sporočil svojim vrstnikom, ki še niso tekmovali, o tem 
tekmovanju?
Moje sporočilo dijakom ki še niso tekmovali je: "Tekmovanje te ne samo 
nauči, ampak spremeni."

Mentorica tekmovanja, Ida Lapuh
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Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva, ni nevoščljiva, 
ljubezen se ne  ponaša, se ne napihuje, ni 

brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražti, ne misli 
hudega.

Ljubezen ima v današnjem svetu velik pomen. Srečamo jo v filmih, 
nanizankah, telenovelah, doma, v šoli, na ulicah in drugje. Ljubezen 
lahko povezujemo tudi z dejavnostmi, npr. ljubezen do učenja, do živali, 
do narave. Pogledi na ljubezen se razlikujejo po verskih, kulturnih in 
drugih pristopih. Ljubezen je imela že v zgodovini različne pomene, npr. 
v stari grščini eros pomeni telesno ljubezen, latinska  različica je amor, 
ki pomeni ljubiteljstvo do kakšne stvari. 

Eno najbolj znanih besedil o ljubezni se nahaja v Svetem pismu, napisal 
ga je apostol Pavel. Ljubezen gojimo tudi do Boga, ki je poosebljena 
ljubezen. Nekateri ljubezen razumejo kot ˝vsakdanji kruh˝, od katerega 
živijo. Poznamo tudi veliko verzov, ki govorijo o ljubezni in si z njimi 
lepšamo dneve, kot npr. ˝Ljubezen gore premika˝, ˝Ljubezen gre skozi 
želodec˝, ˝Brez ljubezni mi živeti ni˝ in ostali, ki govorijo o zaupanju, 
čudežih, miru, sreči, hvaležnosti, modrosti ...

Star simbol ljubezni je žrtvujoč pelikan, ki si je ranil prsi, da bi s svojo 
krvjo nahranil mladiče.

Ljubezen definirajo kot čustveno navezanost in naklonjenost drugim 
osebam. Ljubezen izkazujemo s poljubljanjem, materialnim darovanjem, 
največ pa nekaterim pomeni izkazovanje ljubezni 14. februarja, na 
valentinovo. Ljubezen je prijetno čustvo, ki ga človek čuti do drugega 
človeka, živali ali predmeta, ki je zanj izredno pomemben in ga doživlja 
kot sestavni del svojega sveta. Ljubiti ali biti ljubljen sta dva različna 
občutka. Prvi je človekovo lastno doživljanje ljubezni do drugega. Drugi 
občutek ˝biti ljubljen˝ je njegov doživljaj, da je on objekt ljubezni. 
Vendar pa v ljubezni ni nihče odrasel in se vedno znova razvija.

Laura Križanec, 3. Zb

PROSTOVOLJSTVO NA ŠOLI – Vsak prostovoljec pomaga na svoj 
način

Ko sem povprašala prostovoljce na šoli, zakaj so se odločili za to 
dejavnost, so najpogostejši odgovori: »Zato, ker rad pomagam.«, 
»Zato, ker se rad družim in še pomagam zraven.«, »Zato, ker si s 
tem nabiram nove, dragocene izkušnje.«. Ne glede na razloge se vsi 
strinjajo, da je prostovoljstvo pomemben del naše družbe.

V šolskem letu 2010/11, ko sem prevzela interesno dejavnost 
Prostovoljstvo na šoli, sem se veselila novih izzivov. Čeprav nas ni bilo 
veliko, nam je uspelo izvesti kar nekaj zadanih akcij in dejavnosti. S 
plakati, stojnico in nekaterimi akcijami smo obeležili posebne dneve 
(Roza oktober, Dan starejših, Dan otroka, Dan brez cigarete, Dan 
prostovoljstva mladih, Dan krvodajalstva …). Uspešno smo izvedli 
dobrodelne akcije Pozdrav jeseni, ko smo zbirali ozimnico in zbrana 
živila podarili Materinskemu domu Škofljica in Materinskemu domu 
Višnja Gora. V mesecu decembru smo se priključili akciji Rdečega 
križa in zbirali igrače in oblačila za otroke. Najuspešnejšo akcijo pa 
smo izvedli v pustnem času, ko smo z donacijami in nakupom rdečih 
penastih noskov zbrali kar 850 evrov za Rdeče noske. 

 

Razred, ki je Rdečim noskom doniral največ. Lanski 1. Za z rdečimi 
noski pred šolo.
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3. novembra 2010 smo organizirali predstavitev prostovoljskih 
organizacij, od 5. 11. 2010 do 19. 11. 2010 smo sodelovali v projektu 
Vrečka na vrečko, vse šolsko leto smo pridno zbirali zamaške za deklico, 
ki je nujno potrebovala operacijo oči, in še bi lahko naštevali. 
Na mednarodni dan prostovoljstva mladih, 15. aprila, smo na 
šoli anketirali 546 dijakov šole. Zanimalo nas je, kaj menijo o 
prostovoljstvu, koliko je med njimi že prostovoljcev in kako so 
seznanjeni z delom prostovoljcev na šoli.
53 % anketiranih radi pomagajo drugim, 44 % jih meni, da je 
prostovoljstvo v teh kriznih časih vedno bolj pomembno. Še vedno pa 
se najdejo tudi posamezniki, ki so prepričani, da je prostovoljstvo »brez 
veze«. 
Četrtina anketiranih že opravlja prostovoljsko delo – 7 % v okviru 
prostovoljskih organizacij (gasilska društva, taborniki, skavti, Rdeči 
križ), 18 % v samorežiji.
Le dobra tretjina anketiranih je seznanjenih z delom prostovoljcev na 
šoli, skoraj polovica si želi več informacij o tem.
Na podlagi rezultatov ankete smo sklenili, da bomo v šolskem letu 
2011/2012 še bolj opozarjali na naše akcije in dejavnosti. Dijake bomo 
z našim delom seznanili preko oglasne deske, projekcije v prvem 
nadstropju, bolj bomo aktivni na spletni strani šole.

V letošnjem šolskem letu nas tako čakajo poleg starih tudi novi izzivi. 
Polni dobre volje in želje pomagati drugim smo na prvem spoznavnem 
sestanku govorili, da nas je kar nekaj (trenutno 42) in da nas zanima 
veliko stvari.
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Idej je kar veliko. Tako bo vsak prostovoljec lahko pomagal na svoj 
način. Če so tudi tebe zasrbeli prsti, da bi rad nekomu pomagal v okviru 
šole, se nam pridruži. Kontaktne podatke Prostovoljcev SŠFKZ najdeš na 
naši oglasni deski.

Oktober, 2011
Mentorica: Alenka Gorjan

- obeležiti 
posebne dni s plakati, sto-

jnicami, akcijami
- organizadijo dobrodelnih akcij:

• oktober in november: Pozdrav 
jeseni - zbiranje ozimnice 

• december: zbiranje igrač in oblačil za 
otroke

• januar: akcija “ Spravimo tekstilne materiale z 
odlagališč” - zbiranje vseh vrst tekstilnih izdelkov

• februar: nakup rdečih penastih noskov - donacija 
za Rdeče noske 

•  april, marec: zbiranje šolskih potrebščin za 
otrokie

- sodelovanje z vrtci - delo s predšolskimi otroki
- sodelovanje z domovi za starejše
- pomoč v živalskem zavetišču

- pomoč pri šolskih projektih (sprejem 
obiskov iz tujine, pomoč v knjižnici

Tako v tem šolskem letu med drugim načrtujemo:

Eva Mazora, 2.Kb

Petja Kamenšek Šegula, 1.Za



Prostovoljstvo me osrečuje

                                         
 Moje prvo srečanje s prostovoljstvom sega že v otroška leta, v čas, ko 
se mi je majal prvi mlečni zob.

Neko poletno jutro me je mama prebudila in spodbudila, naj zberem 
najljubše družabne igre, da bi jih odnesli revnim otrokom. Seveda sem 
to z veseljem naredila, saj sem pogosto  dala kakšno svojo igračo komu, 
ki mu je bila všeč. Posebej pa sem se veselila prve vožnje z vlakom. 
Prav naužila sem se je, saj je bila pot od Rogaške Slatine do Kopra zelo 
dolga in med vožnjo mi je izpadel prvi zobek. Spremljala sem mamo 
prostovoljko, ki se je v času svojega dopusta odpravila skrbet za otroke 
revnih družin iz različnih koncev Slovenije. Pogovarjali sva se o tem, 
da mnogi otroci nimajo tega, kar imam jaz in da je lepo, če nekomu 
pomagaš, se igraš s tistim, ki je sam. 

In že sem bila na preizkušnji, v skupini več kot petdesetih mlajših in 
starejših otrok. Resnično sem se trudila, spodbujal pa me je mamin 
pogled. Preživeli sva nenavaden teden, ponosni druga na drugo in 
z mislijo, da sva naredili nekaj dobrega. Ta misel naju je pogosto 
osrečevala tudi, ko sva obujali spomine.

Ko sem obiskovala četrti 
razred osnovne šole, me je 
mama zopet spodbudila z 
vprašanjem, če sem za to, 
da bi skupaj počeli nekaj 
dobrega. Prigovarjanje  
seveda ni bilo potrebno, 
čeprav nisem vedela, kje so 
mamine misli. Pogovor je 
stekel o starejših ljudeh, ki 
so pogosto osamljeni.

Pot naju je odnesla k njim v Pegazov dom v Rogaški Slatini. Vsak petek. 
Imeli sva svojo skupino. Včasih sem s seboj nesla citre in preigravala 
prve pesmice. Skupaj smo izdelovali različne okraske in dekoracije. Še 
posebej pa sem bila ponosna, ko mi je neka gospa zaupala  svoj kipec 
Marije, ki je bil poškodovan in zbledel. Z veseljem sem ga prebarvala. 
Najbolj pa so mi ostali v spominu večeri, ko sva zapuščali Pegazov dom. 
Vedno sva si dejali: »Zopet sva naredili nekaj dobrega.« Čeprav sva bili 
utrujeni, sva bili zelo srečni. Ti trenutki bodo za vedno ostali v meni.
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Včasih smo učenci glasbene šole pripravili tudi kakšen koncert za 
Pegazov dom. Bilo je lepo, ker so me nekateri poznali in od sreče stisnili 
k sebi. Tudi kadar sva z mamo imeli opravke v mestu, sva včasih srečali 
kakšno gospo iz Pegazovega doma in se naju je zelo razveselila.

Sedaj grem z mamo v Pegazov dom le, ko imam počitnice, saj sem 
med tednom v Ljubljani. Mama vodi skupino ročnih del in včasih po 
sobotah na platno skopiram različne motive za vezenje in prtičke s 
šivalnim strojem obšijem, da se ne bi scefrali med delom. Lepo mi je, 
ko mi mama pove, kako so izbirali prtičke in vezli. Kar vidim jih, kako z 
rokami, ki jih ne ubogajo več, poskušajo ustvarjati. Osrečuje me misel 
nanje in moj trud je poplačan.

Tudi v prazničnih dneh je duh prostovoljstva trkal na naša vrata. In že 
znano vprašanje: 
»Bova naredili nekaj dobrega?« Misli moje mame so bile posvečene 
mladim odvisnikom, ki so v sebi zbrali dovolj volje in moči, da so 
se odločili za bivanje v terapevtski skupnosti, da bi spremenili svoje 
življenje. Seveda je mama to povedala tako, da smo se odrekli 
svojim darilom in se odpravili po nakupih. Preizkusili smo tudi različne 
recepte in pekli in pekli piškote. Za vsakega izmed dvanajstih fantov 
smo naredili darilo za pod božično drevesce. Spakirali smo škatle 
piškotov, dodali zaloge domače ozimnice in topla oblačila in že nas 
je pot popeljala na rob Bele krajine, v Stari trg ob Kolpi. Vso pot 
smo se veselili presenečenja, ki smo ga pripravljali. Na dolgi poti nas 
je spremljala idilična zimska pokrajina, ki je naša pričakovanja še 
polepšala. Bili smo lepo sprejeti, fantje so bili zadovoljni. Obljubili smo, 
da še pridemo. Čakala nas je še dolga pot domov in bili smo si enotni: 
Zopet smo naredili nekaj dobrega.

                                                      Lara Strniša, 2. Za

PREŽIVETI GROZO

Imela sem enkratno možnost, pogovarjati se z gospo, ki je doživela 
življenje v koncentracijskem taborišču. Življenje, ki si ga, če ga ne 
doživimo, ne moremo niti zamisliti. Grozne stvari, običajen dan, 
običajno hrano, če bi temu še sploh lahko rekli običajno, mi je v 
kratkem intervjuju opisala gospa Pavla.

Pavla je bila stara 17 let, ko so jo skupaj s tremi sestrami naložili 
na živinske vagone in odpeljali v Celovec, oče pa je bil na poti v 
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Auschwitz. V Celovcu je bila najprej 6 tednov v zaporu, nato pa se je 
pot nadaljevala. Vozili so jih 3 dni in 2 noči do Ravenzbucka, ki je bil 
kot nekakšna podružnica Auschwitza. Vojaki so jim pobrali vse prstane, 
verižice, pravzaprav ves nakit. Nato so jih slekli in vsakemu izmed njih 
dodelili svojo črtasto uniformo. Na njej je bila določena številka. Od 
tistega trenutka dalje tvoje ime in priimek nista bila več pomembna. 
V Auschwitzu pa so številke ljudem celo vtetovirali na roko. Pavlina 
številka je bila 26467. Z grozo mi zaupa še, da so jim pobrili lase, 
izjema ni bil nihče.

Življenje je bilo grozno težko. Vsak izmed njih je dobil žlico in lonček za 
hrano. Žlico in lonček si zataknil za obleko in to si imel cel čas s seboj. 
Ko je prišel čas za kosilo, so se zbrali okoli kotla, v katerem je bila 
narezana koleraba – običajno kosilo v taborišču. Dežurne taboriščnice 
za hrano so vsakemu nadevale nekaj kolerabe. Dežurne delavke so se 
izmenjavale. Pavla se spominja, kako so jih Poljakinje prikrajšale za 
hrano in jim vedno vrnile le na pol poln lonček, Rusinje in Jugoslovanke 
pa so bile pravične do vseh. Prvi dan so se glede hrane upirale, ampak 
naslednji dan so to morale sprejeti, saj je bila lakota nepremagljiva. 
Zajtrk sta predstavljala črna kava in kos kruha, ki so ga dobile prejšni 
večer, a so ga ponavadi zaradi prevelike lakote pojedle. Hrana je bila na 
splošno obupna, želele so si, da bi jedle hrano za svinje, saj je bila ta 
nekoliko boljša.

Vsaka baraka v taborišču je imela svoje paznice, to so bile Nemke - 
esesovke. V baraki so bile trinadstropne postelje. Po zajtrku so začele z 
delom. Delale so 12 ur na dan, en teden zjutraj, drugi teden ponoči, pa 
naj je bil zunaj dež, sneg ali pa sonce. Dolgo časa je bilo njihovo delo 
premetavanje peska iz enega kupa na drugega. Po 2 mesecih takega 
dela je prišel mogoče malo bolj svetel dan za nekatere. Zjutraj so se 
taboriščnice postavile v vrsto pred neznanimi vodji. Zanimalo jih je, 
katera zna delati v tovarni. Nekatere ženske so dvignile roko z upanjem, 
da bodo prišle pod streho. Vodje so s seboj vzeli izbrane ženske, med 
njimi je bila tudi Pavla in ena izmed njenih sester. 
Povedala mi je, da je bil to najhujši del, saj se je morala ločiti od drugih 
dveh sester. V tovarni blizu taborišča so za tekočim trakom izdelovale 
dele za avione. Delovni čas je bil enak – 12 ur dnevno, en teden zjutraj, 
drugi teden popoldne. 

Spominja se groznega trenutka, ko so v skladišču izignile klešče. Vojaki 
so seveda za krajo obtožili delavke, saj so bili mnenja, da bi lahko 
te z njimi prerezale žico in pobegnile, čeprav je bilo taborišče močno 
zavarovano in je bil pobeg nesmiseln. Taboriščnice so prestrašene iskale 
izgubljene klešče, a ker jih ni bilo nikjer, je sledila kazen. V vrsti, ena 
zraven druge so stale en dan in eno noč. Brez hrane, brez tekočine, 
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brez česarkoli. Na koncu pa se je ugotovilo, da je klešče pomotoma v 
žep spravil stalni delavec. Njihovo delo je bilo tudi pobiranje kolerabe 
z njive. Lesen vagonček je vsaka pripeljala v gozd, nabrala kolerabo, 
ga napolnila in vagonček odpeljala v kuhinjo. Dotakniti se kolerabe s 
kakršnim koli drugim razlogom je bilo prepovedano. Tistega dne pa 
se nemočna shirana ženska ni mogla več upirati. Ugriznila je v surovo 
kolerabo. Ugriz je bil usoden. Vojaki so jo pretepli, jo vrgli na tla pred 
vsemi in spustili pse, ki so jo do smrti pogrizli. To naj bi bil kot opomin, 
z naukom; ne počni tega, zdaj vidiš, kaj te čaka. Od tedaj naprej si niso 
upale utrgati niti lista z drevesa, saj so bile posledice pregrozne.

Mogoče si tudi kdaj, če si le imel srečo, dobil kakšen paket od doma. 
Pavlina mama je Pavli in njenim sestram poslala paket s kruhom, 
sadjem, sladkorjem in oreščki. Vojaki so iz vsakega paketa pobrali še 
dobro hrano, gnilo sadje in plesniv kruh pa pustili. Kruh si moral pred 
njimi razlomiti na koščke, saj se je včasih v njegovi sredini skrivalo 
pismo od doma.
Pavla je zaradi neprestanega prepiha v tovarni dobila rahel prehlad 
in vnete oči, ki pa so esesovkam dale znak, da ni sposobna za delo. 
Zvlekle so jo na poln kamion utrujenih in nemočnih delavcev. Vedela 
je, da je na poti v krematorij. Nemški esesovki je rekla, naj pozdravi 
sestre v njenem imenu in jim pove, kam so jo odpeljali. Takrat pa se 
je pravzaprav zgodil čudež. Esesovka jo je povlekla s kamiona in jo 
zamenjala z drugo delavko. Še danes je mnenja, da je tisto esesovko 
stisnilo pri srcu. Z izrečenimi besedami ji je Pavla popihala na dušo. 
Poslala jo je nazaj v tovarno, kjer je morala, kljub rahli bolezni, 
nadaljevati z delom v tistem trenutku. Oči so se ji ravno pozdravile, ko 
se je njen aparat pokvaril in vojak jo je čisto brez srca pretepel, saj je 
ustavila proizvodnjo, na dan pa so morale narediti 2000 delov. Zbudila 
se je komaj čez nekaj ur, glava pa jo je neznosno bolela še nekaj dni. 
Najverjetneje je doživela blag pretres možganov.

Za konec mi je povedala še, kako so si za silo grele premražena telesa. 
V tovarni je bilo na tisoče škatel. Če se je katera izmed njih uničila, so 
jo raztrgale in si dele stlačile pod obleko. Ampak to jim ni dolgo služilo 
kot dobro, saj so vojaki to ugotovili. Nekega dne so med pohodom 
vsako udarili po prsih. Pri Pavlini sestri so na njeno nesrečo našli 
karton. Pretepali so jo, ležala je stisnjena na tleh, a zajokala ni. Vojaki 
so se sčasoma začeli dreti nanjo, zakaj za vraga ne joče. Kmalu so s 
tepežem prenehali in jo okrvavljeno pustili ležati na tleh. Pavla je stopila 
do nje, vsa v solzah, saj je morala gledati grozne prizore, kako so se 
izživljali nad njeno sestro. Pavla je sestri dopovedovala, da je dobro 
vedela, kaj bi morala storiti. Če bi na njenem obrazu videli solze, bi s 
tepežem prenehali takoj. Sestra pa jo je samo pogledala v oči in z jezo 
odgovorila, da je bila v tem času pred esesovci že dovolj ponižana in da 
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jim svoje bolečine ne bo nikoli več  pokazala.

To je bil samo del vsega, kar so doživele Pavla in njene sestre. Bilo je 
še ogromno drugih nesmiselnih in groznih stvari, ki si jih ne moremo 
predstavljati niti v najhujši nočni mori. Umrlo je na tisoče ljudi, ki niso 
storili nič. Samo živeli so v svojem kraju, v svoji državi, verjeli v svojega 
Boga in pripadali svojim političnim strankam. Potem pa je v njihovo 
življenje vstopil moški, ki je povzročil toliko bolečine in trpljenja njim in 
njihovim sorodnikom. 

Adolf Hitler. Ime, ob katerem veliko ljudi še danes dobi kurjo polt. Ime, 
ob katerem se resnično lahko zamisliš. Ime, ki je zapisano v zgodovino 
v najslabši luči. Ime, ki nikoli ne bo izgubilo groznega prisluha smrti…

Rebeka Tomaduz, 3. Ka

LEPA VIDA (priredba)

 V parku sredi mesta je na klopi sedelo lepo mlado dekle. Njen 
bledi obraz so obkrožali svetli lasje, njene velike žalostne oči pa so 
izdajale neizmerno žalost in skrb. Bila je zelo suha in oblečena v 
preprosto tanko rožnato obleko. Videlo se je, kot da komaj še zbere 
toliko moči, da z eno roko naprej in nazaj pozibava svoje jokajoče dete 
v vozičku.
 
 Po poti mimo klopi, kjer je sedela žalostna mlada mati, je prišel 
mladenič s svojim štirinožnim prijateljem. Pes je ovohaval po cvetoči 
travi in tako prisilil svojega lastnika, da se malce ustavita. Mladeničevo 
pozornost je zbudil neutolažljiv otroški jok, nato pa je opazil še lepo 
mater, ki so ji po licih tekle velike solze. Zdelo se mu je, kot da se bo 
vsak trenutek iz obupa sesedla sama vase na klop, na kateri je sedela. 
Ni se mogel upreti tako žalostni podobi in začutil je, da mlada mati 
nujno potrebuje pomoč. Stopil je bliže. Mlado dekle se je prestrašeno 
zdrznilo. Mladenič je rekel: ˝Oprostite, tako neizmerno žalostni se mi 
zdite in vaš otrok neutolažljivo joka, ali vam lahko kako pomagam?˝ 
Dekle je odkimalo, vendar mladenič s psom ni odnehal. ˝Ne želim 
biti vsiljiv, vendar včasih lahko pomaga tudi samo pogovor in kakšen 
nasvet popolnega tujca. Jaz sem Rok in imam svoje manjše zasebno 
računalniško podjetje.˝ Mlada mati ga je s svojimi objokanimi očmi prvič 
pogledala v obraz. Nekako je začutila zaupanje do prišleka. ˝Jaz pa sem 
Vida in res sem neskončno obupana in vi mi ne morete pomagati.˝ Rok 
pa je vztrajal: ˝Resnično mislim, da je pogovor že del olajšanja ali del 
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rešitve, zato spregovorite.˝ Iz dekleta pa je začelo kar bruhati: ˝Sem 
23-letna študentka, brez vseh dohodkov in osamljena mati samohranilka 
z osemmesečnim sinkom, ki se je rodil z deformiranimi nogami. Do 
prvega leta starosti bi bilo nujno opraviti operacijo v tujini, ki je v naši 
državi ne izvajajo, sicer moj sinko nikoli ne bo hodil in bo celo življenje 
obsojen na invalidski voziček. Moj fant in oče mojega otroka noče več 
slišati za naju.˝ Utihnila je in nastala je globoka tišina. Rok se je ob 
poslušanju te zgodbe zamislil. Po čudežu je nehal jokati tudi otrok v 
vozičku in očitno je bilo, da je od utrujenosti zaspal. Tako sta Vida 
in Rok vsak s svojimi mislimi in brez besed sedela kar nekaj dolgih 
minut. Le pes je neutrudno skakal okoli klopce. Med tem pa je mladi 
podjetnik že koval načrt in je Vido vprašal, kakšna je vsota denarja, 
ki bi zadostovala za operacijo njenega sinka. Mirno, a brez upanja mu 
je povedala. Rok si je vzel še nekaj minut za razmislek: ˝Morda se 
vam bo zdelo čudno, ker se poznava le kratek čas, vendar me je vaša 
zgodba zelo pretresla. Rad bi vam pomagal in imam predlog. Sam sem 
včlanjen v društvo mladih podjetnikov in prepričan sem, da vam skupaj 
lahko pomagamo. Zbrali bomo denar za operacijo vašega sinka, vi pa 
nam boste kakšno uro ali dve na dan pomagali pri pisarniških opravilih. 
Pomagali vam bomo, da boste doštudirali, potem pa vam bo čas 
pokazal, ali se lahko tudi redno zaposlite v našem podjetju. A zdaj je na 
prvem mestu skrb za vašega otroka.˝ Vida ga je začudeno in nejeverno 
pogledala: ˝Le zakaj bi vi to storili zame, saj me sploh ne poznate?˝ 
˝Zato, ker tako obupanega in osamljenega dekleta še nikoli nisem 
srečal, zato, ker me je zgodba vašega sina zelo pretresla in zato, ker 
je bilo očitno meni življenje bolj naklonjeno in ker enostavno želim to 
svojo srečo deliti z vami.˝ Vida si je želela Roka iz hvaležnosti objeti, a 
se je iz spoštljivosti raje le skrbno zahvalila. Izmenjala sta si naslove in 
telefonske številke, nato pa odšla vsak na svojo stran, po beli, peščeni 
poti drevoreda. 
 Rok je izpolnil svojo obljubo. K akciji zbiranja denarja je povabil 
vse svoje poslovne prijatelje in lepa Vida je svojega sinka že čez dva 
meseca lahko pospremila na zdravniško zdravljenje na eno najbolj 
znanih ortopedskih klinik v Evropi. Rok ji je pomagal tudi pri pripravah 
na pot. Operacija je uspela. A tudi lepa Vida je izpolnila svoj del 
dogovora. Roku je pomagala pri njegovih administrativnih delih, ki 
jih je lahko opravljala kar od doma, hkrati pa skrbela za ozdravitev 
sina. Ob takem sodelovanju se je tudi med Vido in Rokom prebudilo 
globoko prijateljstvo, ki je zbujalo upanje ljubezni. Rok se je v tem času 
mnogokrat po tihem nasmehnil spoznanju, kako resničen je ljudski rek: 
˝Dobro se z dobrim vrača!˝ 

˝Lepo Vido˝ priredila:
         Kaja Vidmar, 2. Kb
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MEDENI TEDEN

Ti si ta, 
ki moje želje vse pozna.

Ti si tisti,
ki ostaja vedno isti,

ki me vedno razveseli
in srečo podari!

Na konec sveta 
s teboj bi odšla,

kjer skrbi ni,
kjer sva le jaz in ti!

Jaz in ti 
do konca dni

bi na samotnem otoku objeta,
na peščeni plaži z deko odeta,
ležala ob ognju ponikajočem

in zaspala ob poljubu vročem.

Galebi nama bi peli,
nama lahko noč zaželeli.

Mlada luna bi sijala
ter se nama zjutraj smehljala.

Nataša Antolovič, 4. Kb
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Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. 
In največja od teh je ljubezen.

Lahko berem knjige o ljubezni, lahko gledam ljubezenske filme, 
nadaljevanke, lahko poslušam najboljšo prijateljico o njenih ljubezenskih 
težavah, sama pa ji na tem področju nimam kaj svetovati. Pogosto dobivam 
občutek, da sama ljubezni ne občutim. Enostavno ne čutim ljubezni. Ne 
od družine ne od prijateljev in ne od fanta, ki mi je  všeč. O fantih ne 
razmišljam ravno veliko, saj me znova in znova vedno bolj prizadene. Ne 
razumem prijateljic, ki si same iščejo probleme še s fanti. Meni se zdi, da 
imam dovolj ostalih težav, zato ne vem, zakaj bi si še dodatno nalagala 
težave, neprespane noči ter sekiranja do onemoglosti. Mogoče se mi samo 
trenutno tako dozdeva, to najstniško nihanje razpoloženja, ko  vsi mislimo, 
da smo najbolj pametni in vsi  vse  vemo. Mogoče je edina ljubezen, ki 
jo čutim, ljubezen do sebe. V današnjem svetu tako gleda vsak še samo 
nase. Ne maram občutka, ko stojim pred fantom, ki mi je všeč, ko mi 
noge drhtijo, se tresejo kolena, ko me v srcu ščemi, ko postanem rdeča v 
obraz, popolnoma zmedena ter govorim stavke popolnoma brez pomena. 
V bistvu sovražim ta občutek, bolj kot  vse na svetu. Skratka, ne čutim se 
ljubljene, prav tako kot ne doma, ne v šoli in ne v družbi. Rada poslušam 
prijateljico o njihovem odnosu doma, o tem, kako z navdušenjem govori 
o svojih doma, o doživetjih s fantom ... Pri tem pa se zamislim, kaj vse bi 
dala, da bi bilo tako lepo tudi meni.
Menim, da je človek brez ljubezni popolnoma prazen nič. To je res 
dobrina, s katero se ti svet zdi mnogo lepši. To vidim, ko se pogovarjam 
s prijateljicami.                                                                     
Jaz pa gledam na svet  z drugačnim pogledom. Nobena stvar se mi ne zdi 
tako lahka kot ostalim, mnogo stvari mi je težje dostopnih kot ostalim, 
saj si stvari  sama otežujem, že s tem, ko sem najraje sama, zaprem se 
vase in le redko kdaj spregovorim o čem takem. Po navadi si najstniki 
mojih let vedno želijo biti v središču pozornosti, jaz pa sem raje bolj zase, 
odmaknjeno in tiho. Najraje o ljubezni razmišljam na avtobusu, ko se 
peljem v Ljubljano in nazaj domov, takrat mi misli popolnoma »odpeketajo« 
v tisti »Lepi svet«.Lahko bi rekla, da ljubim sanjarjenje.  
Razmišljam o tem, kako lepo bi bilo, ko bi me mama še kdaj objela, močno 
stisnila k sebi in mi povedala, kako rada me ima. Namreč, tako je včasih 
še bilo. Razmišljam o tem, kako lepše bi bilo, če bi malo manj lenarila 
in več časa posvetila šoli, tako bi bilo verjetno doma vse lepše. Pa samo 
razmišljam, razmišljam ... Ne storim pa ničesar, da bi mi bilo lepše. Včasih 
se počutim kot magnet za težave, točno tako. Ne  vem več, kaj bi lahko 
povedala o ljubezni. Mislim, da me vselej nekje čaka moja ljubezen in 
sreča. Saj pravijo: »Kdor upa, vztraja. Kdor vztraja, zmaguje!«

 Urša Hočevar, 3. Zb
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OBISK DRŽAVNEGA ZBORA

V petek, 21. 1. 2011, smo si v centru mesta ogledali parlament 
Republike Slovenije. Prispeli smo pred ogromno stavbo s figurami na 
vhodu, ki sta jih zasnovala kiparja Karel Putrih in Zdenko Kalin. Bili smo 
zelo neučakani in radovedni. Zanimalo nas je, kaj vse bomo videli. Ko 
smo vstopili, smo morali skozi detektor kovin in v garderobo, kjer smo 
odložili stvari. Bili smo deležni temeljitega pregleda. 

Bilo je zelo zanimivo, saj izgleda ravno tako, kot pokažejo na 
televizijskih zaslonih v filmih. 
Receptor nas je popeljal na ogled po parlamentu. Najprej smo si ogledali 
Malo dvorano. Izvedeli smo, da v njej zaseda Državni svet, potekajo pa 
tudi javne predstavitve mnenj, zaprisege sodnikov, seminarji, kolokviji 
in drugi dogodki. Ima 120 sedežev. Dvorana se v obliki amfiteatra 
spušča proti mizi predsedstva. Na obeh straneh dvorane je balkon 
za novinarje in obiskovalce. Značilnost Male dvorane je opuščanje 
ostrih kotov, tako da je arhitektura videti, kakor da bi bila modelirana. 
Nato smo se odpravili pogledat preddverje Velike dvorane. Kljub 
prenovi ob koncu leta 2000 stene še vedno krasi freska slikarja Slavka 
Pengova iz leta 1958, ki smo jo vsi z zanimanjem opazovali. Prizori 
na njej prikazujejo zgodovino Slovencev od naselitve do obdobja po 
II. svetovni vojni. Sredi preddverja je kipec Ruvajoča se dečka, delo 
kiparja Franceta Kralja iz leta 1942. Ogledali smo si tudi Veliko dvorano. 
Prenovljena je bila ob koncu leta 2000 po zasnovi arhitektk Sonje 
Miculinić, Albine Kindlhofer in Darje Valič. Velika dvorana meri 422 m², 
v njej pa je 150 sedežev. Ti se krožno in v obliki amfiteatra spuščajo 
proti osrednjemu krogu iz sivega pohorskega granita, na katerem je 
nameščen delno vrtljiv govorniški pult. 
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Poslanska klop je opremljena z mikrofonom, glasovalno napravo 
z identifikacijsko kartico, prevajalnim sistemom ter z električnim 
in omrežnim priključkom za vključitev prenosnega računalnika v 
informacijski sistem Državnega zbora. Sedeži, oblečeni v temnosivo 

usnje, so vrtljivi, premakljivi in nastavljivi po višini. Na stenah so 
plazemski prikazovalniki, na katerih se prikažejo prisotnost in izidi 
glasovanj, po potrebi pa tudi druge informacije. Ob koncu smo si 
ogledali razstavo Iconotheca Valvasoriana. Razstava ponuja redko 
priložnost za ogled obsega grafik, risb ter akvarelov različnih formatov, 
ki jih je Janez Vajkard Valvasor kupil med letoma 1659 in 1672 na 
potovanjih po Evropi in jih zvezal v osemnajst zvezkov, od katerih je 
eden izgubljen.
 
Ogled se mi je zdel zanimiv, saj je vodič povedal le ključne stvari in nam 
razložil funkcije Državnega zbora v enostavnih, nam znanih primerih. 
Najbolj všeč mi je bilo darilo, ki ga je Slovenija prejela od ruskega 
predsednika, in sicer babuške, v katerih okrasnih poslikavah je moč najti 
motive, ki izhajajo iz kulture in tradicije stare Rusije. 

                  

Violeta Kusturić, Laura Križanec, 3. Zb
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GLEDALIŠKI ABONMA

Poročilo
Kljub veliki izbiri za opravljanje interesne dejavnosti v okviru šole sem 
se odločil za gledališki abonma. Zanimalo me je, kakšne predstave si 
bomo ogledali in kateri igralci bodo nastopali. V okviru abonmaja smo 
si ogledali štiri predstave, ena pa nas še čaka. Prva predstava je nosila 
naslov Totenbirt, sledila je Bumbar, nato Pot v Damask ter Beneški 
trgovec. Meni je bila najljubša predstava z naslovom Bumbar  Georgesa 
Feydeauja. Kot zanimivost lahko povem, da je to prva komedija, ki jo je 
napisal. Tema predstave je zvestoba oziroma nezvestoba do partnerjev. 
Zgodba je polna preobratov. Pretežno se odvija v hotelu, kjer so se 
igralci menjali v vlogah zalezovalcev in skrivačev. Všeč mi je bila 
predvsem zato, ker imam sam zelo rad komedije. Predstava z naslovom 
Pot v Damask je bila po mojem mnenju (pre) dolga in zelo dolgočasna. 
Govorila je o neznancu, ki se je odpravil na pot spoznanja, kjer se je 
soočal s svojimi težavami. Njegovo življenje sta zaznamovali dve stvari: 
iskanje ljubezni in bežanje od nje. Zrežiral jo je Aleksandar Popovski in 
še danes igralcem predstavlja velik izziv.
Predstavo Beneški trgovec smo si ogledali pred enim tednom in mi je 
pustila mešane občutke. Ni me navdušila in ne razočarala. Napisal jo je 
Shakespeare. Zgodba se zapleta okrog različnih ver. Žid je iskal svojo 
pravico, saj je trgovcu Antoniu posodil denar, ta pa mu ga ni vrnil. 
Pred sodiščem je doživel presenečenje. Od Antonia je zahteval funt 
njegovega mesa. Od tega ga ni mogel odvrniti niti denar, ki je presegel 
dvakratno vrednost dolga. Na zaključku pride do preobrata samo 
zato, ker je po veroizpovedi Žid. Na koncu ostane brez vsega. Brez 
časti, denarja in premoženja, saj sodnik presodi, da  njegovo imetje 
pripada Antoniu, nekaj pa državi. Zaključek je bil dokaj pretresljiv in 
nepričakovan, a hkrati zanimiv in je popestril celotno dogajanje. 
Totenbirt je delo Ivana Prijatelja. Za to igro je lansko leto prejel 
Grumovo nagrado. Zgodba govori o delavskem vsakdanu. Celotno 
dogajanje se odvija pretežno v krčmi. Odvijali so se razni generacijski 
konflikti ter zgodbe o ljubezni. 
V okviru gledališkega abonmaja nas čaka še ena predstava. Upam, da 
ne bo tako dolgočasna kot Pot v Damask in vsaj pol tako dobra kot 
Bumbar. Če bo na voljo, bom tudi drugo leto izbral gledališki abonma, 
saj ti takšne predstave lahko zelo popestrijo večere.  

Nejc Markus, 3. Zb
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Ogled Ljubljane

V četrtek, 8. 9. 2011, smo odšli na ogled Ljubljane in njenih 
znamenitosti. Pri lutkovnem gledališču nas je pričakal vodič in nas 
vodil čez tržnico do Zmajskega mostu in naprej do Plečnikovih stavb. 
Ogledali smo si ljubljansko stolnico, cerkev sv. Nikolaja, ki ima zelo 
zanimiva vrata. Kipar se je na njih podpisal tako, da je upodobil svoj 
obraz. Nato smo šli do Tromostovja in Prešernovega trga, kjer smo si 
ogledali frančiškansko cerkev. Pot smo nadaljevali do Kongresnega trga, 
mimo Narodne in univerzitetne knjižnice do Križank, nato do trnovske 
cerkve, kjer smo videli Finžgarjev in Prešernov spomenik ter Prešernove 
verze, namenjene Juliji. Na nasprotni strani je tudi spomenik, posvečen 
slovenskim impresionistom. Ogled smo zaključili pred Cankarjevim 
domom.

Neža Šabec, 1. L

Najbolj me je pritegnila tržnica. Plečnik jo je naredil za mesarje. Ker so 
meso metali v Ljubljanico in se je reka le počasi »premikala«, je začelo 
smrdeti. Zato ljudje niso marali mesarjev.

Mihela Nartnik, 1. Zb

V spominu mi bo ostala trnovska cerkev. Tam se je naš največji pesnik 
France Prešeren nesrečno zaljubil v Primičevo Julijo. Kakor nam je 
predstavil pesnik, naj bi bila to ljubka mlada dama. A vodič nam je 
zatrdil, da ni bila tako zelo lepa. Zaljubljenci seveda vidijo s svojimi 
očmi…

Rebeka Pečjak, 1. Zb

Bronasta vrata ljubljanske stolnice

Idejo za bronasta vrata ljubljanske stolnice je dobil Tone Demšar, 
ki se je rodil v Ljubljani 23. marca 1946. Leta 1972 je diplomiral na 
ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, kjer je tudi nadaljeval študij 
in leta 1975 opravil specialko za kiparstvo. Tone Demšar je zamisel za 
vrata dobil od Francija Petriča, odgovornega urednika revije Družina, 
da bi poudaril glavne dogodke slovenske krščanske zgodovine, ki sega 
v rimsko dobo. Najprej je izdelal skico, na kateri je podal naš pogled 
na to zgodovino. Klasična cerkvena vrata, ki jih imajo številne slavne 
katedrale po svetu, imajo podobe v kvadratih-kasetah, on pa se je 
odločil za proste podobe, ki nekako prehajajo ena v drugo, kot so se 
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vrstili zgodovinski dogodki oziroma 
obdobja. Vse teče v zaporedju od 
spodaj do vrha, preliva in stopnjuje 
se proti vrhu. 
Spodaj v sredini je drevo, ki poganja 
korenine iz zgodovinskih obdobji 
pred naselitvijo Slovencev na naših 
tleh. Levo je tloris kristalnice iz 
Emone, desno so žare, vrči in druge 
izkopanine iz predrimskih naselbin 
pri nas. Vse to je upodobljeno v 
podzemeljskem delu. Ko se dvigamo 
ven iz korenin, se začne naše 
karantansko obdobje. Če pogledamo 
na desno stran, vidimo Gosposvetsko 
polje; v ospredju je knežji kamen in 
ob njem družina s kruhom in soljo, 
ki predstavlja miroljubne Slovence. 
Pred kamnom je upodobljen prihod 
koroškega škofa sv. Modesta, ki je 
pokopan v cerkvi pri Gospe Sveti, 
katere zvoniki se vidijo v ozadju. 
Levo je prihod Cirila in Metoda, 
slovanskih apostolov, še bolj levo pa 
delček arhitekture krščanskega svetišča iz te dobe. 
Levo so predstavljeni kmečki upori, če gremo nazaj na desno stran, 
vidimo roki s tremi knjigami; to predstavlja Trubarja in njegovi knjigi 
Abecednik in Katekizem (1550), prvi tiskani knjigi, in Dalmatinovo 
Biblijo. Za njim je prišel kot reformator ljubljanski škof Tomaž Hren, ki 
ga vidimo na levi, ki je slovensko krščanstvo spet preusmeril v katoliške 
vode. V sredini je Slomšek. Na desni strani pa so že sodobniki. Spredaj 
imamo misijonskega škofa Baraga. Zaključi se na vrhu s papežem, 
ki skozi okno gleda zgodovino krščanstva na Slovenskem, predvsem 
Slomška. 
Vrata so visoka štiri metre, široke pa dva. Vrata so iz brona, zmesi 
bakra, kositra in še nekaterih drugih primesi. To je zlitina, ki ne rjavi, 
pač pa le oksidira. Vrata so izdelovali tri mesece in pol, če k temu 
prištejemo še priprave in izbor, moramo dodati še najmanj dva meseca, 
kar pomeni, da je vse skupaj trajalo približno pol leta.  

Urban Kobal, Sara Zdešar 2.Zb
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ZGODBE IZ MALEZIJE

Malezija. Prve stvari, na katere 
pomislim ob tej besedi, so sonce, 
topel veter, ki mi piha čez obraz, 
in vsi problemi odplavajo s tistim 
nežnim toplim vetrom. Ugotovila 
sem, da ni vse tako lepo. 

Malezija je obmorska država v 
Jugovzhodni Aziji. Sestavljata jo 
dva ločena dela, med katerima je 
Južno kitajsko morje: polotoška 
Malezija na Malezijskem polotoku, 
ki na severu meji na Tajsko in 
na jugu na Singapur; ter severni 

del otoka Borneo, imenovan Vzhodna Malezija, ki na jugu meji na 
Indonezijo in na severu popolnoma obkroža majhno enklavo Brunej. 
Glavno mesto je Kuala Lumpur, kjer se dogaja kar nekaj zgodb iz knjige. 
Glavni jezik je malajščina. Malezija je tudi domovina prvega pisca iz 
Azije in obenem prve ženske, ki je prejela literarno nagrado. Malezija 
ima trenutno 22 milijonov prebivalcev, a številka zelo hitro narašča. 
Predvidevajo, da bo imela leta 2020 že 70 milijonov prebivalcev. Kar 85 
% prebivalcev živi na Malezijskem polotoku, njihova narodna sestava pa 
je zelo raznolika: Malajcev je 61,4 %, Kitajcev 30 %, Indijcev pa 8 %.

Lahko bi rekli, da imajo v Maleziji politično moč Malajci, gospodarsko 
pa Kitajci. Čeprav je Malezija muslimanska država, ji je zaradi raznolike 
narodne sestave zagotovljena verska svoboda. Malajci so muslimani, 
Kitajci budisti in nekateri tudi kristjani, Indijci pa so hindujci. Na Borneu 
je bilo zelo množično pokristjanjevanje, zato so prebivalci večinoma 
kristjani, nekatera plemena pa so še vedno zvesta stari tradiciji. Po tem, 
kar sem zasledila, ni vse tako, kot sem si sprva predstavljala.

Knjigo Zgodbe iz Malezije je zbrala in uredila Jana Bauer, prevedli 
sta jo Dušanka in Nina Zabukovec. Izšla je v zbirki KUD Sodobnosti 
Internacional, natisnjena pa je bila v Ivančni Gorici. Sodobnost 
Internacional je v Ljubljani registrirano kulturno-umetniško društvo, ki 
združuje različne knjižne in kulturne dejavnosti ter povezuje založbe, 
knjigarne, opravlja predstavitve v domovini in tujini. Zastopa Spletno 
knjigarno Cangura, ki je največja spletna knjigarna v Sloveniji, Spletno 
knjigarno Julia Doria, Digitalno knjižnico Slovenije. Izdaja mesečno 
revijo Sodobnost in predstavlja slovensko književnost v tujini na večjih 
sejemskih in kulturnih prireditvah.
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Novela, kratka zgodba in črtica so literarne vrste v tej knjigi.
V knjigi srečam različne teme, ki pretresajo moj vsakdanjik, za katere 
nisem vedela, da se dogajajo ali pa sem si pred njimi zatiskala oči, da 
bi jim lažje ušla. Vendar sem na vse to v teh zgodbah zdaj naletela. 
Nekatere teme, ki so me najbolj pretresle in si jih bom zapomnila, so 
motivi spolne ali drugačne zlorabe otrok v družini, ki jo najdemo kar v 
dveh zgodbah: Kimmy avtorice Ovidie Yu in Sedmi stric avtorice Chuah 
Guat Eng. V prozi naletimo tudi na teme revščine in iskanja zaposlitve. 
Večinoma nesrečniki prihajajo iz Indonezije, kjer pa jih pričaka 
barbarsko kruta kazen za kršenje zakona. V knjigi sta dobro opisana 
njihov način življenja in brezvernost.
Najbolj mi je bila všeč Kim Lee, deklica iz prve zgodbe. Dotaknila se me 
je njena zgodba in kultura, v kateri je živela. V zgodbi nanjo naletimo 
prav na začetku, ko je kadila, skrita pod vejami za drevesnim deblom. 
Nato zaslišimo prve vzklike njene sestre, ki jo je zalotila. Živela je 
v hiši z velikim vrtom, ki se je položno spuščal k morju. Ob ograji 
je raslo veliko drevo. Kim Lee je sedela na vrtu, kadila cigareto in si 
mazala nohte s temno rdečo barvo. S svojo sestro sta bili le dve leti 
razlike, vendar so Kim Lee imeli za čudaško, saj je hitro spreminjala 
svoje razpoloženje. Njena najmlajša sestra Kim Yee pa je bila veliko 
bolj zrela. Njihovi sobotni dnevi so minevali brez posebnosti in v tišini. 
Oče je poležaval na zofi na zastekleni verandi, mati pa mu je delala 
družbo. Zanje je skrbela družinska služabnica Ah Chee. Ob sobotah 
so dekleta ostajala doma, saj ni bilo pouka in drugih dejavnosti. Ob 
petih so postregle s čajem in prigrizkom. Nekega nedeljskega dne so 
se pogovarjale o oblekah in ugotovile, da jih imajo premalo, zato so 
kupile blago in jih sešile same. Za Kim Bee in Kim Yee je bila nedeljska 
maša eden prijetnejših dogodkov dolgočasnega konca tedna. V začetku 
tedna je Gospod Tanga odpotoval natančno ob dveh in ženi povedal, 
da ga konec tedna ne bo domov. Ni ji povedal, da namerava poiskati 
moža za Kim Lee, čeprav je žena to slutila. Poiskal  je pomočnika 
svojega generala, sposobnega delavca. Ko se je dogovoril z njim, je 
poklical ženo, naj prepriča Kim Lee, da se bo strinjala s poroko, ki 
naj bi bila naslednji mesec. Odziv Kim Lee pa je bil popolno nasprotje 
od pričakovanega, saj se je začela hvaliti, da bo poročena ženska in 
da ima veliko obveznosti. Začela je zapravljati, saj je morala kupiti 
vse potrebno za poroko. Spraševati pa se je začela, kdaj bo spoznala 
svojega srečnika. Oče ji je odgovoril, da svojega izbranca ne sme 
spoznati pred poroko. Lahko vidi samo njegovo fotografijo. Dekleta so 
se med seboj začele pogovarjati, kakšna bo njena prva poročna noč. 
Vendar pa se je vse odvilo drugače. Stisnila se je k njemu, a on je na 
glas zakričal »psica« in jo udaril. Kim Lee je v trenutku odprla oči. Nato 
je začutila nož med rebri. 

Ta zgodba se mi je najbolj vtisnila v spomin in me tudi pretresla. Čeprav 
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so hčeram očetje določili moža, je njen oče izbral ugledanega in hotel 
najboljše za svojo hčer. Moje mnenje pa je, da se mora vsako dekle 
odločiti, kakšna bo njena usoda, ki si jo bo skozi življenje krojila sama. 
Tamkajšnja kultura se razlikuje od naše. Šele sedaj sem se začela 
zavedati, da imam srečo, da lahko uživam v trenutkih, ki mi jih življenje 
nudi, in z vsakim dnem prinaša nove zanimive dogodivščine, najlepše se 
zapišejo v naše male spominske celice in z njimi gradimo svoje življenje.

Spremna beseda, ki sem jo srečala na začetku knjige, mi je dala veliko 
novih spoznanj in znanja. Laže sem tudi razumela zgodbe v knjigi, saj 
so bile že dobro razložene v spremni besedi. 

Branje te knjige mi je dalo veliko novih spoznanj. Država Malezija pa 
mi je postala še bolj zanimiva kot doslej. Želim si jo tudi obiskati in na 
lastne  oči videti način življenja, ki sem ga spoznavala v knjigi. Delila 
bi svoje zgodbe z njihovimi in oni bi spoznavali moje. Zavedati pa se 
moramo, da našo Zemljo sestavljajo različne celine in s tem različne 
kulture, s katerimi se je dobro srečati, saj nam popestrijo življenje in 
nas prisilijo k razmišljanju, kdo v resnici smo.

Anja Fratnik, 4. Fa
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Presenečenje

Odlomek iz romana Na lov za Robertom Pattisonom (3. poglavje)

Nekaj časa je napetost v zraku rasla, nato pa je končno izdavila 
besede: Hollywood, greva v Hollywood!!!!!!!!!!!! Najprej sem seveda 
takoj pomislila, da se šali, in nisem verjela, dokler me ni prepričala z 
jokom od sreče. Takoj sem jo začela spraševati: kje, kaj, kako, zakaj. 
Pojasnila mi je, da je na internetu izpolnila prijavnico za žrebanje. 
Srečni izžrebanec dobi zastonj potovanje za dve osebi v Hollywood za en 
mesec. To je krasna priložnost za naju!!!!! Želiva namreč postati igralki 
in igrati v popularnem Twilightu ter spoznati Roberta Pattisona. Če ga 
že ne bova mogli spoznati, se bova pa odtihotapili do njegove hiše in 
kar pozvonili. Če bo odprl, bova skočili vanj in se mu izpovedali, če  ne, 
se pa še vedno lahko skrijeva v njegovo posteljo pod vse odeje ali pod 
posteljo in ko bo šel spat, ga bo čakalo presenečenje! V tistem trenutku 
nisem mogla niti umirjeno dihati, kaj šele, da bi kaj spregovorila. Po 
približno petih minutah sem končno zajela sapo in počasi sem dojemala, 
kaj se je ravnokar zgodilo. Nič kaj takega ... O moj Boooooog!!!!!!!!!!!!!! 
Hollywood!!!!!!!!                                                                                                       
Takoj sva začeli načrtovati najin izlet in vse, kar potrebujeva. Ne sme 
manjkati vohunska oprema in srčkane oblekice, zaradi Roberta seveda. 
Potovanje se sicer začne šele čez dva tedna, vendar sva že začeli 
pakirati. Vzeli sva veliko listov za avtograme in kemičnih svinčnikov. 
Potovalne torbe sva skrili v omaro, saj najini mami še nista izvedeli za 
potovanje in, ker je samo za dve osebi, niti ne nameravava povedati. 
Malo naju je sicer skrbelo, da bi ugotovili, kje sva in bi se morali vrniti, 
to pa nama ni nič kaj dišalo.  

         Gaja Bobek, 2. Za
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I             n ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, 
in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi 

ne imel, mi nič ne koristi.

Kaj se vam naslika v glavi ob besedi ljubezen?

Verjetno najprej pomislite na srček, vrtnice, plišaste medvedke z 
ljubezenskimi napisi in vse načičkano rdečih barv. Če bi vam nekdo 
rekel, da na list papirja narišite ljubezen, dam roko v ogenj, da bi 
vsakdo uporabil rdečo barvo in narisal vsaj kakšen srček. To je namreč 
simbol ljubezni, kot tudi valentinovo. Praznik zaljubljencev. Takrat je 
vse okrašeno. Po vseh trgovinah so izobešeni srčki, izložbe so vse rdeče 
in sladke. Fantje in dekleta si kupujejo darilca, pišejo si pesmice in 
pošiljajo sporočilca. Ampak, to res pomeni ljubezen? Spet gre za nek 
simbol oziroma običaj. Če nekoga ljubiš, ga ljubiš vsak dan v letu. Ljubiš 
ga brez načičkanih srčkov, brez valentinovega in brez drugih dragih 
daril.

Poznamo več načinov ljubezni. Prvo občutimo že kot majhni otroci. To 
je ljubezen do staršev, bratov, sester, dedkov, babic in drugih bližnjih 
sorodnikov. Ko pa malo odrastemo, se začne razvijati ljubezen do 
nasprotnega spola. Ta zaljubljenost lahko traja le nekaj časa, lahko 
pa preraste v pravo veliko ljubezen. Takrat bi za svojo ljubljeno osebo 
naredili vse. Z njo bi šli na konec sveta. Tudi najbolj dolgočasne stvari 
ti, kadar si z njo, delujejo zanimivo. Ko te objame, se počutiš varno in 
si želiš, da bi ta trenutek trajal večno. Počutiš se, kot da v življenju ne 
potrebuješ ničesar drugega.

Vendar pa tudi v ljubezni ni vse lepo. Nemalokrat smo na koncu 
razočarani in žalostni. Takrat si vsak želi, da je sploh ne bi občutil, saj 
so trpljenje, praznina in osamljenost prehudi.

Leja Mlinar, 3. Ka
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PODNEBNE SPREMEMBE

Podnebne spremembe predstavljajo velik izvor trenj med skeptiki in 
zagovorniki te teorije. Podnebje ni konstantno – obstajajo obdobja, 
ko je povprečna temperatura nekoliko višja, kot je bila v predhodnem 
obdobju.
Industrializacija nam je omogočila boljšo kvaliteto življenja. Migracije so 
hitrejše, hrana je – če ne boljša – pestrejša, skrb za zdravje je večje, 
delo pa manj zahtevno – lajšajo nam ga stroji. Človek se je izobraževal, 
odkrival in si podredil druga živa bitja in Zemljo, da nam služijo.
Večina strojev in kemikalij je zaradi svojih ''vhodnih in izhodnih snovi'' 
nevarna okolju. Izpušni plini naj bi v veliki meri prispevali k deležu CO2 
v zraku, ta pa naj bi po Al Gorovi  teoriji dvigal temperaturo v ozračju 
in povzročal naravne katastrofe, kot so suše, poplave, orkani, cunami 
… Znanstveniki so na žalost pripravljeni spremeniti svoje mnenje zaradi 
vladarja sveta – denarja. Večina študij ni neodvisnih, za vsem stoji 
velik kapital. Vzrok za spodbujanje k varčevanju z energijo, kupovanju 
naprav kategorije A in pridobivanju energije iz obnovljivih virov naj 
bi bil v ohranjanju svetovnih sil – prevladovanje ZDA v gospodarstvu. 
Skeptiki tako trdijo, da je Al Gore pozabil na določena dejstva in priredil 
zaključke sebi v prid. Svet naj bi po mnenju tistih, ki se z njim ne 
strinjajo, prehajal v hladnejše obdobje, krivi pa zato nismo sami. CO2 
naj bi bil posledica in ne vzrok. 
Torej naj bi podnebne spremembe povzročalo onesnaženje. Moje 
mnenje je, da navodilo za sožitje z naravo leži nekje vmes. Res je, da 
človek čedalje manj živi v sozvočju z njo. Zagotovili smo si določen 
življenjski standard. Nekaterim stvarem se ni tako lahko odpovedati. 
Za primer lahko podam svetlobno onesnaževanje, ki ga v ekologiji 
obravnavamo kot problem. Avtoceste, predvsem pa mesta, so ponoči 
zelo osvetljena. Ne le, da porabljamo energijo, živali so zmedene, njihov 
bioritem je porušen. Ker je ves čas svetlo, nočne živali ne vedo, kdaj je 
noč, dnevne pa, kdaj je čas za počitek. A vendar je umetna svetloba na 
avtocesti pomembna za boljšo vidljivost in s tem večjo varnost. Živali pa 
so ogrožene. Koliko življenj je vredno eno človeško življenje? 
Druge snovi se mi zdijo bizarne. Praški in belila onesnažujejo podtalnico, 
reke in morja, torej pridejo v naše telo (lahko tudi!) preko hrane. Ali ste 
kdaj pomislili, da smo v bolnišnici med zdravljenjem pravzaprav oblečeni 
v nebeško belo pižamo?
Podpiram recikliranje, varčevanje … Ne zdi pa se mi prav, da 
izkoriščamo zdravila, čistila, gnojila, škropiva … Vse, kar naredimo 
neskladno z naravo, se nam povrne. Gnojimo, da bi hitreje raslo. 
Ker zraste veliko več, se poveča število škodljivcev. Škropimo, da jih 
uničimo. Rastlinam pomagamo, da so odporne proti temu, kar dajemo v 
škropiva. Kam vodi to?
V videu je bila predstavljena gospodarska problematika. Bogate države 
bogatijo, revne države pa še bolj nazadujejo. Pošiljamo jim pomoč, pa 
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ne pomaga. Menim, da je to problem v mentaliteti naroda. Prebivalec 
naprednih držav  v mislih dela še za svoje potomce – varčuje, investira 
in se izobražuje. Prebivalci tretjega sveta pa so zadovoljni s sedanjostjo. 
Na primer, če jim na relativno nerodovitni zemlji kaj zraste, to poberejo, 
pojejo, vendar v tistem trenutku njive ne posejejo z novo zelenjavo. 
Tudi napredne države so začele iz nič. Beraču ne smeš dati ribe, ampak 
ga moraš naučiti, kako se ribo lovi.
Velik problem se mi zdi tudi oskrba z vodo. Res je, da je ponekod voda 
preveč pomešana s pesticidi (ali se sploh zavedamo problema cvetenja 
alg?) in smo prisiljeni kupovati vodo v plastenkah že zaradi okusa. 
Kupljena voda verjetno ni dosti boljša, je pa zato kar nekajkrat dražja. 
Ali bomo res kmalu kupovali vodo kot bencin?
O tem, če so podnebne spremembe res tako ogrožajoče, sama ne znam 
presoditi, saj nimam potrebnega znanja. Ne glede na to, če je krivda 
naša, ali pa je to vendarle »samo« naravni pojav, nam Zemlja ne bi 
zamerila, če bi ohranjali naravno pestrost, ne bi onesnaževali in bi 
reciklirali. Kvaliteta življenja se nam tako gotovo ne bi zmanjšala, lahko 
pa bi se ohranjala vsaj na isti ravni – ali celo boljši – tudi za zanamce.
 

Katja Horvat, 3. Fa
Mentorica: Petra Vončina

TO JE MOJ STIL!

Hmm, res je, ko pravijo, da človekova zunanjost izraža njegovo 
notranjost. Če si v mestu in malo pogledaš naokrog, opaziš, da ima vsak 
človek svoj stil.

Nekateri prisegajo na zunanjo lepoto bolj kot na notranjo in obratno. 
Že v našem razredu je velika razlika, ko govorimo o zunanjosti, lepoti, 
ličenju in podobnih stvareh. Nekatere so bolj za naravni videz, druge ne 
»preživijo« brez nekaj deset kilogramov ličila. (Pa ne, da bi koga žalila, 
samo problem je v tem, da včasih »preveč« ličila ni najboljše.)
Kakorkoli že, vsak ima svoj stil, pa naj bo naraven, športen, rock ali pa 
metalski stil. (Potem so tu še tiste, ki so iz otroških let odnesle samo v 
glavo zapičeno idejo o perfektnosti.)
V bistvu zunanjost zame ni tako pomembna, kot je, recimo, za koga 
drugega. Že res, da obožujem črno barvo, metal glasbo ter resno ne 
prenesem roza barve in »goveje« glasbe, vendar to ni tisto, kar bi me, 
(kako bi se izrazila) predstavilo. Vsak človek ima, ne glede na svojo 
zunanjost, unikatno osebnost, ki izraža njegove misli, želje in sanje. 
Toda nekateri svoje osebnosti niso (ali zmogli ali pa znali) ustvariti. 
Živimo v času, kjer je zunanja podoba pomembnejša od notranje. Že 
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samo reklame ti vsiljujejo nek »imidž«, neko popolnost. Hja, samo 
poglejte »zvezde«, vsi se trudijo, da bi bili najlepši, najbogatejši, najbolj 
slavni. Ko pa pridemo do zasebnega življenja, tam je pa kriza. (Mislila 
sem, da se pogovarjamo o stilu in podobi, ne pa o življenju zvezdnikov?! 
Umm, ja, se opravičujem, »malo« me je zaneslo.  
Hmm, ja, podoba. Izraz osebnosti. Če smo že pri osebnosti (že spet), 
bomo še malo razglabljali o tem. Osebnost veliko pripomore oblikovanju 
zunanje podobe. 
(Recimo »emo« se verjetno ne bo oblačil kot »barbika« in »barbike«, 
no, saj dojamete bistvo.) 
Veseli ljudje, ki so polni življenja, nosijo živahne barve oblačil. 
Depresivni ravno obratno. Toda tukaj je pomemben tudi stil. Osebni stil, 
ne tisti, po katerem se ravnajo vsi, ki »kaj dajo nase«. 

Če bi pisala samo o svojem stilu, bi lahko pisala ure in ure. Ampak stil, 
ki ga »uporabljam«, ne pove vsega o meni. In to mi je všeč.

Zunanja podoba, ki zakriva zaklad v neprepustni črnini. Kot osamljen, a 
svoboden volk, ki išče smisel življenja. To je moj stil. 

Lidija Kranjec, 3. Fc     

UČENJE NA MALO DRUGAČEN NAČIN

Dan

Končno prvi dan! Ob 10. uri sem bila pred salonom Sanai, v naslednji 
minuti pa me je že pozdravila mentorica. Preoblekla sem se v šolsko 
uniformo in si uredila lase. Prve pol ure sem z mentorico govorila o šoli, 
svojih nadaljnjih željah, šolski praksi itd. 
Kasneje sem spoznala Tajko po imenu Gop, ki je v salonu Sanai 
zaposlena šele pol leta. Izmenjali sva si nekaj besed v angleščini, 
kasneje pa sem jo opazovala pri anticelulitni masaži. Kmalu se je v 
salonu prikazala še druga zaposlena Tajka - Saranya, ki je prav tako 
izgledala prijetno.
 
Večino dneva sem bila zaposlena z opazovanjem drugih zaposlenih 
deklet, med njimi sem med nego obraza opazovala tudi Elis. 
Preizkusila sem se tudi v naročanju strank, saj sem se oglašala na 
telefon in sprejemala naročila.
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Mentorici sem naredila tudi pedikuro, pri kateri mi je bil najbolj všeč 
pedikerski stol za stranko; všeč mi je namreč bilo, da je stol velik, 
stranka lahko udobno leži, stol je priključen na elektriko in vse funkcije 
opravljajta dva preprosta gumba.

Prvi dan je bil zanimiv, vesela sem, da sem se tudi nekaj novega 
naučila. Največji problem zame je, da ima salon kar nekaj tujih strank, 
in sicer Italijanov, problem pa nastopi, ko tujec/ka pokliče oz. prestopi 
prag salona, saj te stranke, žal, ne morem sprejeti, ker italijanščine ne 
obvladam.

»Vodenje salona ni tako enostavno, kot se zdi na prvi pogled ...«

Dan sem začela z rezanjem trakov za depilacijo, kar me je spominjalo 
na rezanje šolske vate. 
Kmalu zatem sem res imela srečo, saj mi je stranka dovolila depilacijo 
ene noge. S končnim delom sem bila zadovoljna. To je bilo moje prvo 
delo na »pravi« stranki. 
Nato sem se spet posvetila opazovanju masaže, kasneje pa sem imela 
polne roke dela. Opravila sem namreč pedikuro na drugi »pravi« stranki, 
kar je bilo za drugi dan mojega usposabljanja res presenetljivo; v do-
brem pomenu besede seveda!  Že v šoli me je med urami pedikure na-
jbolj morila misel na to, da bom najverjetneje zelo kmalu dobila starejše 
noge, mogoče diabetičnega bolnika ali pa morda problematična glivična 
stopala. Bolj kot vse sem se spraševala, kako bom to prenesla, ali bosta 
pogled in želodec to prenesla. In ne morem verjeti – izkazala sem se 
neverjetno dobro! Gospa se je pred kratkim rešila glivic, na nohtih pa 
so glivice pustile sledi – zadebeljene nohte. Ta stvar je bila zame nova, 
zato sem za nasvet vprašala mentorico, ki mi je prijazno svetovala. 
Lepo se mi je zdelo predvsem to, da mi je mentorica zaupala in je nisem 
imela neprestano »za vratom«. Tako sem lahko bila tudi bolj sproščena 
in sem se lažje posvetila stranki. 
Pedikuro sem zaključila s prijetno masažo nog. Gospa mi je bila vidno 
hvaležna in tudi meni se je nasmeh razlezel čez usta.

»Biti ponosen nase je res dober občutek ...«
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Tretji delovni dan se je začel z obiskom kozmetičarke Tine 
in njenega poslovnega spremljevalca Boštjana. Prišla sta 

predstavit nove kozmetične izdelke znamke Sothys, ki spadajo v malo 
višji cenovni razred, saj prihajajo iz Pariza. 
 

Tina je uvod pričela s kratko zgodovino nastanka Sothysa, nadaljevala 
pa je z razkazovanjem kozmetičnih izdelkov. Vsi so imeli omamne vonje, 
všeč so mi bile tudi embalaže in barve, ki te takoj privabijo. Najbolj me 
je pritegnil nov izdelek – Hanakasumi, ki ima neverjetno prijeten vonj 
kitajskega riža v prahu in češnjevega cveta. Izhaja iz Kitajske, nudi pa 
sproščujočo in hranljivo nego za telo.

Kasneje je Tina izvedla še digitopresuro obraza.

Po nekaj urah sem opazovala pedikuro in si sama ustvarila podobno 
dobro tehniko, kot jo ima Elis.

Dan je bil zame poučen, spoznala sem novo znamko in uporabo 
kozmetičnih izdelkov. In končno sem lahko opazovala tudi »peel off« 
masko!

»Tako dobro kot poznaš izdelek, tako ga boš tudi prodajal ...«

Spoznala sem napravo Slim-up, ki s pomočjo ultrazvoka, infrardeče 
in električne stimulacije zmanjšuje obseg telesa ter pomaga pri 
odstranjevanju celulita. Sprejela sem stranko in jo priključila na napravo 
ter »skrbela« zanjo naslednjih 45 minut.
Opravila sem še depilacijo nog in rok, s katero je bila stranka 

Bacil 2012

50

zadovoljna, kar mi je dvignilo samozavest in pogum pri depiliranju novih 
strank.
 
Mentorici sem naredila še manikuro, kmalu pa jo je nadomestila nova 
stranka, ki si je zaželela urejena stopala. Mislim, da sem se s skalpelom 
res dobro odrezala, saj mi rezanje stare, trde kože ni vzelo preveč časa 
pa tudi stranke nisem ranila. 
Pedikuro sem zaključila z rdečim lakiranjem po strankini želji. S končnim 
rezultatom sem bila tudi tokrat zadovoljna.
                        
Dan pa se mi je še polepšal, ko sem prišla domov, saj sem dobila aparat 
za pedikuro in manikuro, ki sem si ga že nekaj časa želela.

Zadovoljna sem, ker zahvaljujoč delovni praksi iz dneva v dan bolj 
zaupam vase in končno lahko rečem, da ta šola ni bila napaka.

»Vedno bolj sem prepričana, da je to pravi poklic zame ...«

Zadnji delovni dan prvega tedna je za mano! 
Bil je povprečen dan, začetek dneva sem bolj opazovala nege obraza in 
depilacije. 
Okoli 12. ure je prišla stranka, naročena na pedikuro – in končno 
neglivični nohti! 
Tu sem si lahko dala duška pri lakiranju, saj stranki barva ni bila 
pomembna. 
 
Čez nekaj časa sem opravila dve manikuri – Elis in naročeni stranki. 
Pri Elis žal nisem imela veliko dela, saj sem zaradi delovnih okoliščin 
lakiranje morala izpustiti. 

Mentorici sem še pomagala pri depilaciji in kmalu sem lahko predčasno 
odšla v sončen petkov popoldan.
 

»Če te delo veseli, so tudi petki zabavni ...«
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Ponedeljku bi lahko rekli kar čistilni dan. V salonu sem 
umila in sterilizirala pribor za pedikuro, nato pa sem s posebnim čistilom 
močnega vonja očistila roll-on aparate za depilacijo. Pospravila sem tudi 
postelje in vsako sobo posebej. 
    
Dan sem nadaljevala z rezanjem pregrinjal za postelje, kasneje pa sem 
opazovala ureditev glivičnih nohtov. 
 
Ponedeljek se je zaključil s skromnim številom strank.

»Zdaj se resnično zavedam, kakšne posledice ti pustijo glivice ...«

Tudi v torek sem imela bolj malo dela. 
Opazovala sem Tajko Saranyo med masažo 
in pa Elis med nego obraza. Poskrbeti sem 
morala za dve stranki, ki sta prišli na slim-
up – tokrat sem jih prvič tudi samostojno 
priklopila in odklopila.

 Ker sva z Elis ostali sami v salonu, sem 
ji naredila pedikuro. Zanimivo in hkrati 
presenetljivo se mi je zdelo dejstvo, da prvič 
v treh letih dela sedi v pedikerskem stolu kot stranka. 

Pedikura je bila zaključena z rdečim nanosom 
laka.
                 
Poklicalo je tudi nekaj strank, nekatere pa sem 
tudi naročila.

»Lakiranje mi je neizmerno všeč, saj vem, da 
sem natančna ...«
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Vedela sem, da ta dan ne bo nekako dolgočasen kot prejšnja dva, saj 
je v salon spet prišla kozmetičarka Tina. Danes je prinesla kozmetične 
izdelke Sothys, in sicer za profesionalno uporabo ter za prodajo. 
Mentorica se je z njo podrobno pogovorila o izdelkih, ceni, zalogah ... 
potem pa sem pomagala zapolniti vitrine z novimi izdelki. Obesila sem 
tudi dva plakata ter preštela testerje.
Nato je Tina ponovno pokazala nego anti-age, ki vključuje kar tri 
masaže obraza. Vsi izdelki so me ponovno omamili z izbranimi vonji.   
 

Po končani negi sem pospravila vse uporabljene pripomočke ter 
pospravila še dodatno sobo. 

Kmalu sem sprejela par in ju pripravila na masažo, starejša gospa pa se 
je odločila tudi za pedikuro, ki jo je opravila Elis. Nekajkrat je zazvonil 
telefon in prekinil moje opazovanje.
 
Pred odhodom sem pribor zložila v sterilizator, ga prižgala in nato odšla.

»Izvedba masaže je zelo pomembna, saj moramo stranki dati pozitivno 
energijo ...«
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Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane.

Si kot …

… sonce, ki prebuja me v nov dan,
  vliva moči, ko si sam,

  brez tebe bi bilo vse zaman,
  saj stojiš mi ob strani noč in dan.

... luč, ki sveti v temi,
  daje upanje in strah blaži,

  zato največji zaklad zame si,
  za vse večne dni.

… iskrica, ki žari v očeh,
  deli ljubezen po vseh poteh.

  Najsrečnejša sem, ker imam te,
  in vedi, nikoli ne dam te.

                                                                                               
Tamara Štamcar, 3. Ka
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  TA PAMETNE

Govorni nastopi

o filmih se pogosto začnejo Film je režisiral …, končajo pa Konec filma 
se konča …

Iz zvezkov

– Klorofon (kolofon) je osebna izkaznica knjige.

– Antigonin brat je bil polemik (Polinejk).

– Goethe je napisal znameniti roman Trpljenje mladega Wernerja 
(Wertherja).

– Simentalizem je ena od slogovnih smeri predromantike 
(sentimentalizem).

– Interne govorice (interesne) so sleng, žargon in Argo (argo).

– Odlomek spada v epiko ali pripovedništvo, a tudi v dramatiko, saj so v 
njem epilogi (dialogi).

– V sebi čuti praznino, ki ji manjka.

– Ljubimca nista mogla biti skupaj zaradi stanovanjskih (stanovskih) 
razlik.

– Lojze je obupen (obupan) in razočaran nad življenjem.

– V romanu Na klancu nastopa brhka deklica srednjih let, ki je lahko  
samo še gledala za vozom. 

– Mračna (marčna) revolucija je vplivala na realizem.

– Poštena kočija (poštna kočija) je pripeljala izza vogala.

– Dvozložni stopici sta jamb in trofej (trohej).

– Drago Jančar je pisatelj, dramatik, časnikar in egoist (esejist).

– 19. stoletje je čas črtaste pravde. (črkarske)
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– Matija Gubec (Fran Levstik) je napisal literarno-teoretični spis 
Slovenska abecedna vojna.

– Leonardo da Vinci je pravi resonančni (renesančni) vzor.

– Na Kapitalu (Kapitolu) so Rimljani bogovom zgradili svetišče.

– Aleksandar Alesandrovič Glog (Blok) je vplival na našega Kajuha.

– Med sodelavci v pisarni se je vnel bujni prepir (burni).

MED KONTROLKO

- Profesorca, katero pesem je Menart napisal leta 1955?

V ZBORNICI

– Prof. Valenčič, ven. 
– Kaj sem pa naredila?
 

V TELOVADNICI ZA PUSTA 

Profesor Branko Lušina nosi opornico, ker si je na smučanju poškodoval 
ramo.

– Najboljša fora, gospod profesor.

V K4

Unicefov plakat z naslovom JAZ IMAM PRAVICO, TI IMAŠ PRAVICO 
našteva dijakove pravice. Dvanajst pravic. Nek dijak je z modrim 
flomastrom dopisal: Vsi pa imamo dolžnosti.

PONAVLJAMO

– Lepo si predstavil Idrijo, Jure. Kje pa bi lahko tvoji sošolci poskusili 
žlikrofe?

– Moja mama naredi zelo dobre.

– Domen, pa ti sklanjaj samostalnik mati.
– A v vseh časih?
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– Kdo je torej izumil film, Sanja?
– Že omejena (omenjena) brata Lumiere.

– Kako torej pravimo drami s tezo, Mojca?
– Trezna, jasno. (tezna)

Mag. Lidija Golc, šolsko leto 2010/11

Ali je to tudi tvoja zgodba …?

Bil je lep poletni dan. V njenih očeh pa je bil najlepši. 
Sandra si je oblekla svojo živo rumeno majico, ki je pristajala svetlo 
oranžnemu krilu, in si nataknila nove balerinke, ki jih je dobila to 
poletje. Še zadnjič se je pogledala v ogledalo ter odhitela iz hiše. Ves 
svet se ji je zdel prečudovito pisan. Saj je bilo seveda poletje! Ampak 
barve v njeno življenje je povrnil tudi Gregor. Bil je popoln. Tri leta 
starejši fant s svetlimi lasmi in sinje modrimi očmi. Njegove ustnice so 
bile popolne. In tako dobro se je poljubljal. Bil je nadvse pozoren, še 
posebej do nje.
Zato je tako hitela. Želela ga je ponovno videti. Ga objeti in poljubiti. Mu 
povedati, kako močno ga ljubi.

Hitela je mimo trgovin. Skozi steklo je lahko videla vse prečudovite 
obleke. A ni bilo časa za opazovanje. Morala ga je ponovno videti! Ljudje 
so v toplem poletnem popoldnevu hodili iz trgovin s polnimi rokami 
nakupovalnih vrečk. Nekateri so se ustavljali pri stojnicah z zelenjavo, 
otroci pa so se podili po ulicah.

Ni trajalo dolgo, ko je Sandra vsa neučakana že videla njegovo hišo. 
Bila je ogromna bela hiša, z barvnimi zavesami ter živo rdečo streho. 
Spredaj je bilo veliko dvorišče, za hišo si lahko užival na terasi z zeleno 
travo, na sredini pa je stal moderen džakuzi.

Ker je bila hiša še vedno oddaljena od nje približno 500 metrov, je malo 
pospešila korak. Ko je prišla bližje, je v daljavi zagledala nek par, ki se 
je objemal. Pomislila je, da sta prav tako srečno zaljubljena kot ona 
in Gregor. Fant je neznano dekle kmalu poljubil na čelo, kasneje pa je 
sledil dolg poljub. Od opazovanja je Sandra čisto pozabila, da se je njen 
korak upočasnil. Spet je začela hitreje hoditi. Bila je vse bližje.
Kmalu je par pogledal proti njej. Tudi ona ju je opazovala. Obrisi so 
kmalu postal razločnejši. “Kdo je tisto dekle tam? ... In kdo je tisti na 
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pogled tako znan fant?” se je spraševala. Fant je spustil svoje roke s 
punce in dekle se je malo odmaknilo. Sandra je bila vse bližje ogromni 
beli hiši. Zdaj je lahko bolje videla, da je fant skoraj enak kot njen 
preljubi Gregor. Vedela je, da je tisto dekle presrečno, da je našlo 
takega fanta. A neznani parček jo je še vedno opazoval, dekle pa se je 
vedno bolj odmikalo od fanta.
Nato pa … Sandro je pribilo v tla, njene misli so postale ogromen kaos, 
oči so se ji napolnile s solzami. V njeni glavi so možgani registrirali samo 
to, da je najlepši poletni dan postal eden najgroznejših dnevov …
Čisto potiho in objeta v solze je komaj še izgovorila: “Zakaj?”, nato pa 
obraz zakopala v svoje drobne roke in planila v jok …

Rebeka Tomaduz, 3. Ka

Strokovna ekskurzija v Afrodito

Sončni septembrski četrtek je bil kot nalašč za našo prvo šolsko 
ekskurzijo v drugem letniku, ki je bila nekaj posebnega, zanimivega in 
nekaj, s čimer se bomo srečale v našem življenju in poklicu. V  program 
ekskurzije je bil vključen ogled kozmetične hiše Afrodita v Rogaški 
Slatini. Tja smo se veselo pripeljale z avtobusom in nato odkorakale v 
lepotno hišo. Tam so nam prikazali predstavitveni filmček o podjetju 

Afrodita. Nato so nam predstavili 
izdelke za nego doma in izdelke za 
profesionalno nego »salon exclusive». 
Nekaj malega smo že poznale, saj pri 
kozmetični praksi v šoli uporabljamo 
njihove izdelke in se z njihovo 
pomočjo učimo za svoj bodoči poklic. 
Bile smo pa še bolj zadovoljne, da 
smo se s to kozmetično znamko in 
njenimi strokovnjaki srečale v živo. 
Imele smo možnost srečati se z 
njihovim profesionalnim delom, saj 
so ob našem obisku povabili našo 
sošolko kot model, ki je izkusila 
njihov način dela in njihove izdelke na 
svoji koži. Sem so sodili površinsko 
čiščenje, piling, maska in še drugi  
kozmetični postopki. Vse smo bile 
navdušene predvsem nad naravnimi 
sestavinami izdelkov in njihovimi 
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opojnimi vonjavami. Na koncu so gostitelji obdarili vsako izmed 
nas z darilno vrečko vzorčnih kozmetičnih izdelkov Afrodita in nekaj 
strokovnega gradiva za naše izobraževanje na tem področju. Takoj 
zatem smo se odpravile proti Olimju, kjer nas je pričakala gospa s 
predstavitvijo najnovejšega velnesa Orhidelija. Ta velnes je bil razglašen 
za najboljšega v Sloveniji v sezoni 2009/2010. To odličnost smo opazile 
tudi same.
Podrobno so nam predstavili savno center in posebne savne s programi 
za kraljevsko sprostitev. Žal si  nismo mogle ogledati teh savn in 
velnesa, smo se pa seznanile z različno hotelsko ponudbo in si ogledale 
prestižne sobe. Le nekaj kilometrov stran od term Olimje smo si 
ogledale še minoritski samostan, baročno cerkev, staro lekarno in 
lekarno, v kateri imajo vrsto zdravilnih zelišč, kjer smo lahko tudi kaj 
kupile.

Po idilični potki od samostana smo odšli do izredno priljubljene izletniške 
točke. To je Čokoladnica Olimje, kjer je pravi mali sladki raj na Zemlji. 
Zaradi mamljivih vonjav je bil nakup čokoladice skoraj neizbežen. 
Ob bogatih izobraževalnih izkušnjah je bila ta ekskurzija za nas tudi 
prijeten družabni dogodek. Torej se je v ta dan združilo koristno s 
prijetnim in tovrstnih ekskurzij bi si vsi želeli še več.

                                         Avtorica besedila in slik: Kaja Vidmar, 2. Kb
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Prva ljubezen 

Zadela me je že, ko sem bila v vrtcu in kasneje v osnovni šoli. A takrat, 
za moje življenje silno pomembne ljubezni, so kar hitro postale le 
meglen spomin. Vse, dokler nisem spoznala njega.
Bilo je nekega temnega večera, ko smo se v majhni skupini vračali 
domov iz športne dvorane. Jaz sem bila popolnoma neopazna, moje 
pravo nasprotje pa je bil nek novi glas za menoj. Škoda, ker sem bila 
tako sramežljiva, pa tako zelo sem si želela, da bi se pogovarjala z 
njim. Hitro sem zavila v neko drugo ulico in zbežala stran od te male 
skupinice. Sovražila sem to svojo sramežljivost! Kmalu sem na ta 
dogodek pozabila, a nanj me je znova spomnil komentar na mojo sliko, 
objavljeno na netlogu. Takoj sem ga prepoznala. Pisal mi je fant, ki 
je prej hodil za mano in neprestano govoril. Rekel mi je, da se me 
ne spomni, a kasneje mi je povedal, da ni mislil resno. No, tako se je 
začela najina zgodba. Vedno večkrat sva našla trenutke za pogovor. 
V šoli sem sošolkam govorila samo o njem, sanjarila sem o najinem 
ponovnem srečanje. Od tistega večera se je moj svet vrtel samo še 
okoli njega. Sploh nisem opazila, a zaljubljala sem se vanj. Noro sem si 
ga želela objeti, poljubiti. Nekega večera pa je med najinim pogovorom 
prišlo do prepira, a ravno ta naju je združil. Bila sva skupaj in jaz sem 
bila presrečna! Ves čas, ki sem ga lahko, sem želela preživeti skupaj z 
njim res najlepše dneve mojega življenja. Ta posebni fant me je naučil 
sanjati, naučil me je ljubiti. Pokazal mi je, zakaj je vredno živeti. Naučil 
me je razmišljati in pokazal mi je realnost. 
Hvaležna sem Bogu, ali komurkoli že, ki ga je poslal v moje življenje. On 
je kot moj angel iz nebes. Čuva me na vsakem koraku, ki ga naredim in 
tako bo ostalo celo življenje.

Shell
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MÜNCHEN

Teka na avtobus petnajst minut do štirih zjutraj pa res še nisem 
doživela! Kozmetičarke smo nore, v  dobrem pomenu besede. V 
Kranju smo pobrali še nekaj deklet, nadaljnje poti pa se pravzaprav ne 
spomnim, ker sem jo skoraj v celoti nezavedno  prespala. 
Oči sem odprla šele malo pred Münchnom, pred mano pa se je odprlo 
ogroooomno, ampak res OGROOOMNOOOOO parkirišče, z že parkiranimi 
avtomobili in avtobusi. Na vhodu polno belih in rdečih, s helijem 
napoljenih balonov, vhod se odpre po dolgi rdeči preprogi in pred tabo 
je kar naenkrat veliko neznanih obrazov, nemških oznak in neustavljiv 
adrenalin, pomešan z nepopisnim navdušenjem. 
Vse še malo zaspane smo nestrpno čakale, da nam profesorice razdelijo 
vstopnice in da se naš nakup končno začne. Po popitem toplem kakavu 
sva se z Anjo podali med stojnice. Prva postaja: pedikura. In potem 
uoooooooouuu! Koliko klešč, koliko pilic, koliko ekskavatorjev, pil, 
skalpelov, aparatov ... in koliko stojnic! Kje sploh začeti?! S čisto 
prebujenimi očmi sva zaokrožili med stojnicami, pregledali vse cene in 
nato začeli ponovno na začetku, tokrat z nakupovanjem. Opravili sva 
ugoden nakup, nekaj stvari sva dobili najceneje, kar je bilo tam sploh 
mogoče, da o možnostih Slovenije in trgovin sploh ne govorimo. 
Tako sva se s prvimi polnimi vrečkami preselili v drugo halo, kjer sva 
se nato nekako »izgubili«, ampak upravičeno, ker je prostor resnično 
ogromen, je kot združitev velikih trgovskih centrov. Tako velik prostor 
si težko predstavljaš, dokler ga ne vidiš, v njem se počutiš prav kot 
majhen, nepomemben človek, ki si pač želi nakupov in ogledov. Ampak 
ti prodajalci kmalu odženejo to misel, saj so vsi že skoraj nerazumno 
prijazni, do tujcev prav tako kot do znancev.
Ogledali sva si še prostor za manikuro, kjer sem skoraj izgubila oči. 
Stojnice z laki vseh barv, vseh odtenkov, v vseh oblikah, pri vsaki 
znamki. Skoraj lahko dam roko v ogenj, da so tisti barvni laki premamili 
prav vsako za nakup. Oči so mi švigale sem ter tja, se lovile med 
barvami, med znamkami, dokler se niso ustavile na napisu Alessandro. 
Potem Orly. In tam je stal tudi Konad. Moje najljubše znamke lakov! 
Počutila sem se kot v pravljici, nasmeh se mi je še bolj razlezel čez 
obraz, bila sem kot najsrečnejši otrok na svetu. Seveda se nakupu 
nisem mogla odreči, to bi bil lepotni greh. 
In tam za vogalom še ogromno nepoznanih znamk gelov za gelirane 
nohte, tisoče barv, poslikav, slik, dekorativnih kamenčkov in tudi 
izkušenih profesonalcev, ki so izdelovali takšne in drugačne umetne 
nohte. Za njimi pa prodajalci z UV-lučkami, šablonami, pilicami, geli, 
čopiči itd.
V zadnjih minutah nakupovanja sva odvihrali še do make-up oddelka, s 
čopiči, maskarami, pudri, senčkami, gobicami, umetnimi trepalnicami ...
S polnimi vrečkami ugodnih nakupov sva obe veseli pricapljali nazaj. 
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Hitro in radovedno pregledovanje sošolkinih vrečk in izmenjavanje 
mnenj je kmalu prekinil odhod do avtobusa. Zahvalim se lahko super 
ideji o kovčku, ki sva ga z Anjo napolnili z nakupljenimi izdelki za lažje 
prevažanje vseh stvari, ki s hitrim kopičenjem vedno bolj pridobivajo 
na teži. Pot nazaj je bila bolj živahna, pogovarjale smo se o nakupljenih 
stvareh, o idejah, ki smo jih videle, o občutkih, doživljajih. Očesa 
pač nisem mogla zatisniti ob veseli atmosferi na avtobusu, ki smo jo 
ustvarile s prepevanjem in smejanjem in celo kartanjem. 
Na avtocesti, na poti v mojo toplo posteljo, sem staršema veselo 
pripovedovala o preživetem dnevu, nakupljene izdelke sem pregledala 
najmanj trikrat, pa potem še enkrat v postelji in še enkrat zjutraj ... 
Edina stvar, ki sem jo odkrito pogrešala, je znamka O.P.I., ponovno 
ena, ki si deli mesto mojih najljubših.
Bil je noro dober dan, tako dober,  da mi bo dolgo ostal v spominu, tako 
čudovit, da se nasmehnem ob misli nanj, tako supermegakrasen, da 
besede za take občutke še niso izumili! 

Rebeka Tomaduz, 3. Ka
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Ljubezen nikoli ne mine. 
Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili, 

spoznanje bo prešlo, kajti le delno spoznavamo in delno 
prerokujemo. 
Ko pa pride popolno, bo to, kar je delno, prenehalo.

Ljubezen je bolezen, bolezen, ki jo poznamo vsi, a zdravila zanjo ne 
pozna nihče.
Ljubezen te poživi in ti daje moč, ljubezen te hkrati tudi osveži. 
Nekaj takega je rekel tudi Pablo Picasso: »Ljubezen je najboljša 
osvežitev v življenju.« 

Zakaj se zaljubimo in zakaj ljubimo? To so občutki, katerih ne moremo 
obvladovati. 
Vsak se zaljubi. To kažejo zardela lica, zbeganost in hitro bitje srca. 
Takoj se vidi, kdo je zaljubljen in koga ljubi. Ljubezen izvira iz sreče, 
življenja in prijateljstva. Antonie de Saint-Exupéry je rekel, da ljubezen 
ne izvira iz spogledovanja med seboj, temveč izvira iz strmenja v 
daljavo in pogleda v isto stvar. Ljubezen pravzaprav resnično izvira 
iz istega mišljenja in istih občutkov. Aristotel je mislil tudi nekaj 
podobnega, kajti dejal je: »Ljubezen je sestavljena iz ene same duše, 
katero si delita dve telesi.« Menil je tudi, da nihče ne bi rad živel 
brez prijateljev, pa tudi če bi v življenju imel vse ostalo. Ljubezen ni 
samo, ljubiti tisto eno in edino osebo, ljubiti moramo tudi ostale ljudi, 
prijatelje, tiste, ki so vedno pripravljeni ljubezen vračati. 

Lepo je ljubiti, a še lepše je biti ljubljen. Lao Tzu, veliki kitajski filozof, 
je mislil nekaj takega: »Ljubiti nekoga, ti daje moč. Biti ljubljen ti daje 
pogum.« Oscar Wilde je rekel, da moramo ljubezen držati v srcu, kajti 
življenje brez ljubezni je kot vrt brez sonca, v katerem so rože mrtve. 
Ljubezen je roža, roža, ki jo je potrebno zalivati. Če jo zalivamo, bo ta 
roža vedno večja, lepša in mogočnejša. Roža, ki jo zalivamo, bo kasneje 
imela manjše cvetove. Največji cvet sčasoma umre, zato nam ostanejo 
mali cvetovi, da jih zalivamo dalje. 

Helen Keller pravi: »Ljubezen je kot cvet, katerega se ne smemo 
dotakniti, vendar samo njen vonj spremeni vrt v kraj, v katerem imaš 
enak občutek, kot če bi se cveta dotaknili.« 
Bolje je imeti 500 prijateljev, ki jih imaš rad, kot imeti eno samo 
ljubezen pa nobenega prijatelja. Kajti pri prijateljih ljubiš na 500 
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različnih načinov. Pri eni ljubezni ljubimo na en sam način. 
Robert Frost: »Ljubezen je neobvladljiva želja, ki jo moramo 
neobvladljivo želeti.«

Na koncu le pridemo do zaključka, da nihče ne ve, kaj je v resnici 
ljubezen.Tudi znanstveniki niso znali pojasniti tega občutka, ljubezen 
je samo še ena beseda v slovarju. Vedite le, da ljubezen ne potrebuje 
zapletenih metafor, včasih ni potrebno nič reči. Ljubimo in bodimo 
ljubljeni, da bo naše življenje popolno.

Stefan Vorotnjak, 3. Zb
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