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Redki ljudje se znajo starati.
   -Francois de La Rochefoucauld

Pa ti? Se znaš?

Mladost ni nekaj, kar bi lahko kupili, prav tako tudi ni starost. Je pa 
nekaj, kar pride in je treba vzdrževati. 

In nič od tega ni določeno s starostjo. Nekateri pravijo, da so mladi 
tudi pri praznovanju Abrahama, drugim se ti zdijo že z eno nogo na 
drugem svetu. Spet drugim se zdiš star, ko ti leta poberejo vitalnost 
in moči, tretjim pa je starost španska vas.

Ampak starost obstaja. Ravno tako kot obstaja mladost. Vendar ju 
ločuje tanka meja, za katero ne poznam imena. 

Ko izgubiš svoje želje, svoje ideale, cilje in želje po izzivih, človeško 
radovednost, ki je včasih tako nadležna, a še vseeno prisrčna, ko 
izgubiš zaupanje vase, ko vse svoje upe spustiš iz rok in preprosto 
samo še živiš, ker pač moraš, saj ti srčna mišica še vedno bije, takrat 
- takrat pa si resnično star.

Starosti se je bati, a ravno tako tudi mladosti. Upam si reči, da je 
število neumnosti in nepremišljenih odločitev, ki jih sprejmemo, 
visoko, a navsezadnje - za vse se vedno najde rešitev.

Ko se v vsej tej naglici nisi sposoben ustaviti vsaj za nekaj časa, ko 
ne opaziš pisanih barv narave, letenja metuljev, bolečine sočloveka, 
veselja in topline okrog sebe, ko ne najdeš časa zase, ko pozabiš na 
pomembne dogodke, ko naenkrat podvomiš vase in se sprašuješ o 
svoji vlogi na svetu, takrat vedi, da ti mladost nezavedno hitro beži 
iz rok.

Mladi bomo vse do takrat, ko si bomo zadnjič upali narediti nekaj 
norega, nekaj zabavnega, se mogoče iskreno nasmejati do solz, 
pustiti srcu, da čuti, in živeti, ker želimo, ne ker moramo.

In naj bo letošnji Bacil, ki smo se ga ponovno lotili na nov način - 
namreč vsakemu oddelku smo posvetili nekaj strani in strnili njihova 
najlepša in najboljša besedila, tvoja mladost. 

Vzemi si čas zase in odpotuj v svet domišljije in črk…

Želim ti noro mladostniško branje!

Rebeka Tomaduz, 4. Ka
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PRESTOP V SREDNJO ŠOLO

Ob misli, kaj naj napišem v tem spisu, sem  večkrat sama sebe vprašala, ali je res, da 
sem jaz že dijakinja. Zdi se mi, da to sploh ni resnično. Predstavljam si, da sem  še včeraj 
bila s svojimi osemletnimi sošolci in sošolkami. Toda ne, jaz sem že dijakinja in konec je 
osnovnošolskih dni in sanjarjenja, kako bo v srednji šoli ...

Ko se začno informativni dnevi in nato še sam vpis na srednjo šolo, se po moje vsak 
sprašuje, če je to res, kar nam pravijo starejše generacije. In sicer to, da naj bi bil prehod 
iz osnovne v srednjo šolo naporen. Tudi jaz sem se spraševala, če bo res tako. Spraševala 
sem se, če se bom privadila na novo šolo, sošolce, profesorje ... Zdelo se mi je, da bo to 
zame še bolj težko, saj sem se odločila, da se bom šolala na šoli, ki je preveč oddaljena 
od doma, da bi se vsak dan vozila domov. Tako je bil eden od pogojev, da bom teden 
preživela v internatu. Kot še en izziv, pa mi je bilo postavljeno to, da sem se iz našega 
razreda samo jaz odločila, da se bom šolala v Ljubljani. Ampak tudi to sem sprejela in se 
na koncu pogumno odločila za vpis na SŠFKZ. 

Kot vsake, so tudi poletne počitnice zelo hitro minile in prišel je čas, da se odpravim v 
Ljubljano kot ena izmed fazank. Tja me je na koncu vlekla samo še radovednost, kako bo, 
kdo so moji novi sošolci ter sostanovalci. Kar naenkrat pa sem se znašla v tako velikem 
mestu, med samimi tujci. V tistem trenutku sem si zaželela, da bi ob meni bila katera 
izmed bivših sošolk. Ampak vedela sem, da to ni mogoče in da so one sedaj vsaka na 
svoji šoli.

No prav, priznam! Na začetku se je  bilo zelo težko privaditi na vse skupaj. Spraševala sem 
se, zakaj  tudi jaz nisem odšla na kakšno bližjo šolo, da bi vsak dan hodila domov. Seveda 
mi je bilo zelo težko in sem kmalu obupala. Ampak s pomočjo družine in prijateljev sem 
premagala tudi to in se začela bolj zanimati za šolo, saj sem se začela zavedati, da šola za 
farmacevtskega tehnika le ni tako lahka. Začela sem se zanimati za vsak dan posebej in 
vsak dan je bil nekaj posebnega. Pridobivala sem  nove informacije, znanje, prijatelje ... 
Sprva se mi je zdelo, da se bodo tile dnevi v domu vlekli v nedogled, toda z dobro družbo 
je bilo tedna naenkrat konec.
Seveda so se nove in tudi že znane informacije nabirale in tako so se začeli nabirati 
testi ter tudi spraševanja. Šele pred testi pa sem se začela zavedati, da sem prav zares 
v srednji šoli, saj se je učenje prav zares začelo razlikovati od osnovnošolskega. Tudi 
dnevi v internatu so kar naenkrat postajali prekratki in nihče se ni več spomnil, kako 
smo si na začetku želeli, da bi dan čim prej minil. Glavno vprašanje pred učenjem je 
bilo, kako se spraviti k učenju. Dobra spodbuda je bila, da sta moji sostanovalki tudi v 
istem razredu kot jaz, zato smo se morale vse učiti in se nobena ni zabavala, medtem ko 
se je druga učila. Ker pa dneva nisem mogla podaljšati, sem začela premišljevati, kako 
si bi predelano snov čim bolje zapomnila. Nekaj taktik so nam predstavili tudi v šoli na 
eni izmed interesnih dejavnosti, ki se je imenovala »Učim se učiti«. Res sem izbrala eno 
izmed taktik, ki so nam jo predstavili v šoli in se mi je zdela najbolj smiselna. Odločila 
sem se, da si bom iz predelane snovi naredila izpiske in si tako izpisovala samo najbolj 
pomembne podatke in se s tem čim več naučila in porabila čim manj časa. No, k učenje 
sem se spravila. Nato pa je prišlo obdobje, ko je bilo v šoli vse na kupu. Vsi profesorji so 
se odločili pisati kontrolne naloge in spraševati. Bilo je obdobje, ko sem se učila in učila, 
da sem še ponoči, ko sem spala, v mislih ponavljala snov, ki sem se jo prejšnji dan učila. 
Toda to me je nekako pomirilo, saj sem takrat vedela, da vsaj nekaj znam. Seveda pa je 
tudi to obdobje minilo in prišel je čas, ko je bil vsaj kakšen dan v tednu prost. Takrat smo 
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si vse tri v sobi privoščile počitek, saj ves dan nismo delale nič. V šoli so nam že prvi dan 
rekli, da naj vse delamo sproti in tega sem se tudi poskušala držati. 
Prišle pa so ene počitnice, nato že druge. Sedaj je že konec prve konference in začenja se 
druga. Kar ne morem verjeti, da je šlo vse tako hitro. Edino, kar je slabega je, da se sedaj 
zopet vse začenja znova. Novi testi, spraševanja ... Je pa tudi dobra stvar, ker poznamo 
že načine, kako sprašujejo profesorji, kakšne kontrolne naloge dajejo in podobno. Če bi 
me danes vprašali, ali je prehod iz osnovne v srednjo šolo naporen, bi odgovorila, da je, 
oziroma vsaj zame je bil. Ne vem, če bi si želela ponoviti tiste prve dni na srednji šoli.

Za konec bi še napisala, naj se mlajše generacije ne bojijo prihoda v srednjo šolo, 
ker vseeno le ni tako hudo. Je samo ena izmed življenjskih izkušenj. Je čas, ko moraš 
zapustiti, a nikoli pozabiti osemletnih sošolcev in sošolk, čas, ko mora marsikdo čez 
teden biti od doma in čas, ko si izbereš, kako boš nadaljeval oziroma, kaj boš počel v 
svojem življenju. Seveda pa bi to verjetno vsi zelo težko premagali, če ne bi imeli ob sebi 
družine in prijateljev. Pa še to, šele sedaj sem spoznala, da mogoče sprotno učenje in 
dobro poslušanje ter sodelovanje pri pouku le ni tako slaba ideja.

         Anja Pregelj, 1. Fb
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LJUDJE NA ULICI

Ulica ne govori zgodbe z besedami, temveč zgodbo pripovedujejo ljudje na ulici. Obrazi 
mimoidočih, ki prikazujejo skrb, veselje, srečo … 

Nasmešek, lepa beseda, pomoč mimoidočega ti lahko polepša dan. Vsak človek ima svojo 
zgodbo, svojo preteklost, ki ga je izoblikovala. 

Mojo osebnost je izoblikovalo veliko dobrih in slabih stvari. S tem sem postala mnogo 
močnejša. A najbolj močno me je zaznamovala in izoblikovala ločitev staršev … 

Pa vendar – postala sem močnejša oseba! Pripravljena na vzpone in padce. Saj se bom z 
dvignjeno glavo pobrala in odšla naprej. Znova in znova.

     V. L., 2. Zb
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Korak v novi svet

Velikokrat smo postavljeni pred pomembne odločitve in ena od teh je bila zame izbira 
srednje šole. Nekaterim se to mogoče ne bi zdelo pomembno, meni pa se je. Končno bom 
zapustila to majhno mestece in odšla v svet …
Sprva sem se veselila nove šole in prijateljev. Ko pa sem ugotovila, da moram za izbrani 
poklic oditi v Ljubljano, me je postalo strah. Po mojem mnenju bi tako reagiral skoraj vsak in 
zato ni nič nenavadnega, le da jaz nisem bila pripravljena oditi tako daleč in zapustiti družine 
in najpomembnejše – prijateljev. Ljudi, s katerimi smo »ušpičili« marsikaj in preživeli skupaj 
strahovito pošastno obdobje, ki mu pravimo šolanje v osnovni šoli. In jaz bom daleč stran od 
vsega tega. Toda sprejela sem izziv in napisala »Ljubljana« na tanko črto poleg besed »kraj 
šolanja«. 
In sedaj sem tukaj. V novi šoli, z novimi prijatelji ter pišem svojo zgodbo. Ni mi žal za odločitev, 
ki sem jo sprejela, za odločitev, ki je močno odločala o moji prihodnosti. Rada se potikam 
po ljubljanskih ulicah, saj je tu zdaj moj drugi dom. In končno sem jaz, dekle iz majhnega 
turističnega mesteca ob meji, odšla v svet.

Tamara K., 2. Zb

Poseben ogled Ljubljane

  Moje ime je Luka in sem dijak 1. letnika Srednje šole za farmacijo,   
 kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, kjer obiskujem program zobotehnik.

Na prvi šolski dan sem zjutraj zaspano prikorakal v šolo, v novi razred z 
novimi sošolci. Poznal nisem nikogar. Vse o šoli smo izvedeli že prvi dan, 

zato mi je bilo zanimivo, ko je razredničarka povedala, da se čez en teden 
odpravljamo na ekskurzijo po Ljubljani. Tega ogleda sem se zelo veselil, saj Ljubljane 

ne poznam dobro. 

Prišel je ta dan. Ker je Ljubljana veliko mesto, smo za ogled imeli štiri ure časa. Z novimi 
sošolci smo se dobro spoznali, jaz pa sem se zapletel v pogovor z enim od njih. Ker sva 
nenehno klepetala, sva se oddaljila od skupine in odšla v neznano ulico. Telefona nisva 
imela seboj. Bilo je že kar pozno popoldne in začelo se je nočiti. Naenkrat sva se znašla na 
ulici, polni ljudi. Vsi so hiteli in nihče ni imel časa za pogovor z nama. Tema je že padla in 
ulice Ljubljane so postajale vedno bolj srhljive in temačne. Ljudi že skoraj ni bilo več, saj so 
vsi odšli domov. Zavila sva v neko ulico, polno smeti in umazanije. Naenkrat pa zaslediva, 
da kamorkoli greva, nama nekdo sledi. Ustrašila sva se in hitreje hodila skozi ulice, vendar 
nama je človek sledil kot lastna senca. Nato sva začela teči, on pa za nama. Tekla sva in 
tekla, najin zasledovalec pa je kričal, da naj se takoj ustaviva, vendar nisva hotela. Prišla 
sva na konec ulice, ki se ni nadaljevala, in zasledovalec je rekel: »Tvoja denarnica.« Prijatelj 
se je prijel za žep in ugotovil, da res nima denarnice. Vzela sva denarnico in gospoda 
prosila, če nama posodi telefon. Tako sva poklicala starše, gospod pa naju je peljal do 
Prešernovega trga, kamor so naju prišli iskat. 

Naslednji dan sva bila v šoli ˝malo˝kaznovana. Prijateljem sva zaupala zanimivo zgodbo, a 
sva se od takrat naprej vedno držala skupine in nisva tavala po neznanih ulicah. 

             Luka Preradovič, 2. Zb
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Ker jaz ljubim življenje

Ljubim življenje,
ljubi ga tudi ti.

Kajti, ko dobrin več ni,
zaveš se, kaj vse ti se spremeni.

 
Ne obupaj nikoli,

ljubi do konca svojih dni.
Ljubi ljudi, stvari, živali …

To pomembno ni.
Važno je le,

da znaš ljubiti tudi ti.

Ljubi iz srca,
ljubi za dva,

ljubi za mene,
ker jaz ljubim za tebe,

ljubimo vse,
kar nam sveto je.

Ljubim življenje,
ljubi ga tudi ti,

da prijatelji bomo vsi
in živeli bomo lepše,

vse dni naših poti.

(Špela Kastelic)
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Nika Jakop, 3. Kb



Praksa na Finskem
(Motivacijsko pismo)

Sem Kristjan Malus, dijak 3. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
v Ljubljani. Na tej šoli se izobražujem v programu zobotehnik. Na začetku nisem imel 
prave predstave o tem programu. Napisal Vam bom samo nekaj stvari, ki sem jih spoznal 
že pri izobraževanju za poklic, ki me sedaj navdušuje in me spodbuja, da Vam pišem to 
motivacijsko pismo. Naštel Vam bom samo nekaj detajlov, ki govorijo o tem, zakaj bom 
postal zobotehnik oziroma zakaj si je poklic mene izbral za zobotehnika. Detajli na koncu 
zgradijo celo sliko.

Ko sem bil še majhen, sem rad barval, stric pa me je opazoval. Videl je, da sem površen. 
Vzel mi je barvico in mi vse pobarval do črt, ne da bi katerokoli prekoračil. Rekel je: »Tako 
sem naredil!« Ko sem kasneje barval, sem se zmeraj spomnil, kaj mi je rekel in gledal sem 
ga v drugačni luči. To na nek način delajo tudi moji sedanji profesorji za prakso. V osnovni 
šoli smo pa morali že znati risati in slikati. Moj oče je doma velikokrat delal različne skice, 
ki so se mi zdele zanimive. Verjetno prav zato nisem imel v šoli posebnih težav pri risanju, 
slikanju in ostalih umetniških delih, kot npr. tudi oblikovanju iz različnih mas,  iz gline ali 
plastelina. Vsako stvar sem opazoval in se je počasi natančno lotil, saj … tudi oblak ne ve, s 
kolikšno hitrostjo se giblje. 

Ko je prišel čas vpisa na srednjo šolo, so mi učitelji celo predlagali, da bi se vpisal na 
kakšno umetniško šolo. Doma nad tem niso bili navdušeni. Vendar ker tudi oblak ne ve, 
kam ga bo zaneslo, so me vetrovi poslali na informativni dan v Ljubljano. Prijavil sem se na 
preizkus ročnih spretnosti, ki ga je zahtevala šola, in bil sprejet. Verjamem, da nam vsaka 
preizkušnja odpira oči za stvari, ki jih prej nismo poznali. Pomembnejša je preizkušnja, več 
se naučimo in tudi več znamo. Moja prva velika preizkušnja na tej šoli je bilo tekmovanje 
v morfološko-gnatološkem oblikovanju zob v prvem letniku. Takrat sem zasedel drugo 
mesto. To, da bi jaz lahko mogoče šel na Finsko opravljat praktično delo, bi bilo v mojem 
življenju ena največjih preizkušenj. 

V šoli pri praktičnem pouku delamo zanimive in unikatne stvari. V času šolanja na SŠFKZ 
sem zaradi nekaterih profesorjev spoznal, da morajo biti unikatni izdelki izdelani z lepoto 
duše in srca. Le tako so lahko podobni naravnemu. Spoznal sem tudi, kako pomembno je 
biti natančen in vztrajen. V drugem letniku sem na morfološko-gnatološkem tekmovanju 
zmagal in zato sem se Vam tudi opogumil pisati. Lepo je, da nam dajete takšno enkratno 
možnost pri razširjanju obzorja. V šoli sem spoznal zanimive stvari in način dela, zdi pa se 
mi, da bi bilo lepo spoznati tudi Vaš pristop do dela in načine, ki so mogoče za nas nekaj 
novega. Pravijo, da nikoli ne dobiš želje, ne da bi dobil tudi moč, da jo uresničiš. Jaz sem 
dobil željo, ki me vleče k Vam v tujino. Moja ljubezen do dela pa se kaže v tem pismu. Če je 
ta dovolj močna, boste odločili Vi. 

Lep pozdrav.

Kristijan Malus, 4. Zb
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NAŠE TRITEDENSKO BIVANJE NA FINSKEM

Zame se je naše bivanje v Helsinkih začelo s prestopom praga stanovanja, ki so nam ga 
namenili. Bilo je moderno opremljeno in dovolj veliko za naš vsakdan. Zajemalo je tri 
spalnice, dnevno sobo, kuhinjo ter kopalnico s savno. V prvem trenutku je bila savna naša 
najbolj pomembna sestavina stanovanja (v njej sem se večkrat sprostila in razmišljala o 

poteku našega praktičnega usposabljanja 
in svojih dnevnih uspehih). Kar hitro smo 
se udobno namestili in pričeli načrtovati 
prihodnje dneve. Naslednji dan smo s 
koordinatorjem raziskovali in si poskušali 
zapomniti poti do laboratorijev. Ker sem 
imela najdaljšo pot do svojega laboratorija, 
me je bilo tudi zato najbolj strah. Vendar se 
je moj strah hitro razblinil, ko sem se prvič 
sama podala v službo. V laboratoriju so 
me vsi sprejeli odprtih rok in mi rade volje 
pomagali. 

S sostanovalci sem se odlično razumela ves 
čas bivanja na Finskem. Skupaj smo načrtovali raziskovanje Helsinkov in se prav tako skupaj 
podali po prvih nakupih. Zgodilo se nam je tudi, da smo se izgubili, vendar smo s pomočjo 
zemljevidov in »pametnih glav« našli pot domov. Saj veste, kaj pravijo: »Več glav, več ve.«

Izredno smo se potrudili, da bi izrabili ves čas, ki je bil namenjen raziskovanju Helsinkov. 

Med prvim zasluženim vikendom smo se s profesorico Darinko Kujavec odpravili na krajše 
potovanje v sosednjo državo Estonijo. Ogledali smo si Talin in predvsem njegove srednjeveške 
značilnosti. Najbolj mi je bila všeč stavba po imenu Tri sestre, ki je prvič omenjena 
že leta 1372.
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Preostali prosti čas smo izkoristili za obisk 
Sibeliusovega parka in njegovega spomenika, 
kjer smo posneli nekaj zanimivih fotografij 
in videli, kako so se Finci kopali v morju pri 
zelo nizkih temperaturah. Razveselili smo se 
tudi obiska otoka Suomenlinna, saj se nam 
je ob odličnem vremenu ponujal neverjeten 
razgled otoka ter Helsinkov. Ogledali smo si 
tudi zelo znano helsinško katedralo, ogromno 
stavbo z bogato zunanjo arhitekturo, ki me je 
pustila brez besed. 

Ogledala pa sem si tudi Sea life in v njem 
neverjetne prebivalce naših morij ter 

prirodoslovni muzej Helsinkov, v katerem sem najbolj uživala. Vendar pa sem Helsinke 
spoznala tudi z drugačne perspektive, poizkušala sem njihovo hrano in opravila ogromno 
nakupov (kar pa je znana lastnost vsake ženske).

Moji prvi dnevi v laboratoriju Duodens so začeli minevati in tako sem z vsakim dnevom več 
vedela in širila obzorja. To mi je omogočila predvsem moja mentorica Kirsti, ki me je uvajala 
v delo zobotehnika in mi pokazala ter razložila ogromno novih metod, postopkov dela ter 

aparatur. Tako sem po prvem 
tednu opravljanja svojega 
praktičnega usposabljanja že 
znala upravljati z računalniško 
CAD/CAM tehniko in se v 
naslednjem tednu z njeno 
pomočjo naučila celotnega 
postopka ustvarjanja onlejev 
iz Empress ali E.max materiala. 
Kirsti je prav tako zaslužna, 
da sem se naučila izdelovati 
nadomestke za implantat. Na 
svoje pridobljeno znanje sem 
izredno ponosna, zato sem v 
znak zahvale svoji mentorici 
podarila darilo iz Slovenije. 
Zadnji dan sem se s težkim 
srcem in cmokom v grlu 
poslovila od sodelavcev in z 

vzdignjeno glavo še zadnjič zaprla vrata laboratorija Duodens.

Vsekakor je bila to edinstvena, neponovljiva življenjska izkušnja, ki mi je dala misliti. Dala mi 
je zagon in interes za moj bodoči poklic.

Ester Verstovšek, 4. ZbS
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FINSKA

V mesecu marcu se nas je pet dijakov odpravilo na praktično usposabljanje v tujino, v 
glavno mesto Finske, Helsinke. Svoje delo smo opravljali v različnih laboratorijih, stanovali 
pa smo skupaj, v velikem stanovanju v centru mesta.

Ob prihodu na letališče nas je pričakal naš mentor Juha Peka – Marjonanta, ki nam je bil 
vseskozi v zelo veliko pomoč. 

Razkazal nam je stanovanje ter nas naslednji dan peljal po laboratorijih, v katerih smo 
opravljali prakso. Sam sem delal v Kvalidentu, ki se nahaja v neposredni bližini morja. 
Laboratorij je zelo moderno opremljen in zaposluje kar 13 zobotehnikov. Na mojo srečo 
je bila pot do slednjega precej enostavna in dokaj kratka, tako da nisem imel večjih težav. 
Prvi dan dela sem bil zelo nemiren, saj nisem vedel, kaj pričakovati. Moj začetni vtis o šefu 
Kvalidenta – Harru Repu ni bil pozitiven, saj sem si ga predstavljal čisto drugače, kot se je 
kasneje izkazalo. Do mene je bil zelo prijazen in ustrežljiv. 

Moje delo je obsegalo predvsem izlivanje in pripravo deljivih delovnih modelov, izdelavo 
funkcijskih žlic, luščenje protez iz kivet ter čiščenje laboratorija. Pri delu sem spremljal 
tudi druge ter tako spoznal nekaj novega. Med tednom smo jedli v menzah in tako okušali 
finsko hrano. Zaradi polne zaposlitve so nam dnevi minevali zelo hitro. Prvi vikend našega 
bivanja smo z ladjo odpotovali v 70 km oddaljen Tallin, ki je po mojem mnenju veliko lepši 
od Helsinkov. Mesto mi je bilo všeč, še posebno staro mestno jedro.

Veliko časa smo tudi porabili za raziskovanje Helsinkov. Čez teden smo nakupovali, ob 
vikendih pa smo se odpravljali po turističnih ogledih. Ogledali smo si Sibeliusov spomenik 
ter park, Helsinško katedralo, spomenik Aleksandra II, parlament, otok Soumelinna in 
Sealife, kjer smo si ogledali vse vrste morskih živali.  
Kljub mrazu mi je bil najbolj všeč ogled otoka Soumelinna, ki je od Helsinkov oddaljen 
približno 10 minut vožnje z ladjo. Otok ponuja odličen razgled na mesto in je pod 
Unescovo zaščito. V poletnem času domačinom ponuja prostor za piknike ter sprostitev. 

Zadnji teden pred odhodom – v petek, smo odšli na njihovo šolo HESOTE, kjer je vsak od 
nas dobil majico z njihovim šolskim logotipom. Šolski sistem imajo zasnovan veliko bolje 
kot mi. Menim, da učenci od pouka »odnesejo« več praktičnega znanja.

Praksa na Finskem je bogata izkušnja, preko katere sem spoznal veliko novih stvari, 
izpopolnil svoje znanje angleškega jezika, predvsem pa spoznal, da so Finci prijeten in 
odprt narod. 

Nejc Markus, 4. Zb
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PROJEKTNI TEDEN

Gre za prav poseben čas po novem letu, ko so ocene zaključene, redovalnica počiva, 
profesorji pa se bolj posvečajo tistim, ki imajo še kakšne »dolgove«. In medtem ko je 
redovalnica počivala, smo dijaki 3. Zb na svojem področju pridno raziskovali, ugotavljali 
nove stvari, slikali in s tem tudi popestrili šolske ure praktičnega pouka. Razdeljeni smo bili 
v tri skupine in vsaka je raziskovala drugačno kategorijo lastnosti zob. Vendar pa je imel 
vsak dijak v skupini točno določeno nalogo ter tako prispeval k celotnemu projektu.

Skupna tema je bila izbira oblike, barve in velikost zob za izdelavo totalne proteze. 
Prva skupina se je odločila, da bo podrobneje raziskala oblike obrazov in povezavo med 
obliko obraza in čeljusti z obliko zob. Pri tem so se poigrali s fotoaparatom in poslikali 
prostovoljce iz svoje skupine. Ko so preučili obliko sošolčevih obrazov, jih je zanimala še 
oblika njihovih čeljusti. Zato so pri šolski zobozdravnici odtisnili odtise zob in čeljusti ter jih 
med seboj primerjali. Prišli so do zanimivih ugotovitev in sicer, da teorija, ki pravi, da naj 
bi se oblika obraza ujemala z obliko zob, v več kot polovici primerov drži. Seveda je pri tem 
treba upoštevati majhno število sodelujočih dijakov. Bilo jih je devet. Rezultate pa sta nam 
podali Violeta Kusturić in Nina Taler.

Druga skupina nam je razložila, zakaj 
so zobje pomembni, kako vplivajo 
na prebavo, celoten organizem, 
kakšne značilnosti  imajo, koliko jih 
imamo, kaj lahko po njih določimo 
in še ostale lastnosti, kot npr. ali 
imajo fantje večje zobe kot dekleta. 
S posebnim obraznim metrom so 
ugotovili, da imajo fantje večje 
zobe. Izmerili so samo dijake druge 
skupine in jih tudi poslikali. Njihovo 
predstavitev sta vodili Janja Pirc 
in Katja Žulič. Poudarili sta, da 
moramo skrbeti za svoje zobe. 
V nasprotnem primeru bi lahko 
končali pri izbiranju barve zob za 
protezo, glede na barvo las, oči in 

polti, kar je predstavila zadnja, tretja skupina. Pri tej skupini je s pomočjo fotografij celotno 
predstavitev predstavil Luka Bartol. Besedilo med skupinama je povezoval živahen glas 
Katje Radovan, ki je nakazala, da so zobje gensko pogojeni in da se ujemajo le po določenih 
značilnostih v posameznih rasah. Luka nam je povedal, kako jih delimo, kaj je zanje značilno 
in kakšne zobe naj bi imeli. Pojasnil nam je tudi, kako zaznamo barvo, na kaj moramo biti pri 
izbiri pozorni, to velja predvsem za tiste, ki niso poskrbeli za svoje zobe in jih čaka proteza. 
Naštel nam je tudi posamezne vzroke obarvanja zob ter nam pojasnil barvne posebnosti.

Starši so nam po predstavitvi glasno zaploskali, mi pa smo jim za popestritev pripravili 
še zabavno igro. Iz izrezanih slik delov obraza so lahko sestavili podobo svojega otroka. Tako 
smo jih z nekoliko obogatenim znanjem in lažjo dušo popeljali na govorilne ure. Videti so bili 
veseli, kar je bilo dovolj, da je nagradilo naš trud, pri katerem smo se veliko naučili.  

          Kristijan Malus, 4. Zb
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HAIKU

Urša Skubic, 2. Fc

Vozim se na vlaku,

ker zunaj tema je,

nič se ne vidi.    

Človek se lahko spremeni,

spomini ostajajo

za vedno v nas.  

Zunaj pada dež,

mavrica na nebu,

ptički lepo pojejo.  
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STARANJE IN ZDRAVJE

Gube. 

Starost.

Povešene oči. In izgubljene iskrice v njih. 

Velikokrat sem razmišljala kako bo, ko bom nekoč starejša gospa, najverjetneje že babica. 
Kakšen je občutek, ko se staraš? Ko se nekega dne pogledaš v ogledalo in zagledaš zgubano 
in osivelo podobo sebe, nekoč mladega človeka, polnega energije. Ko se zaveš, da si na 
svoji drugi polovici življenja, kmalu pa se bo življenjska knjiga zaprla za vse večne čase.
Ampak kljub vsemu, mogoče je pa prijetno biti star, se postarati v gugalniku skupaj s 
svojim, prav tako že ostarelim možem. Pestvovati nasmejane vnuke, vsak dan preživeti 
izven službe, izven psihičnega napora, na majhni terasi, med poslušanjem ptičjega petja 
piti toplo kavo in si misliti, kako lepo življenje smo imeli. Pravzaprav biti star ne pomeni 
ne imeti življenja ali biti omejen pri uživanju le-tega. Pomembno je samo, da pazimo na 
zdravje. Ne samo takrat, ker bo najverjetneje že prepozno, ampak že zdaj, v mladosti, 
ko se svojih let še sploh ne zavedamo, ko se ne zavedamo posledic, ki jih bodo prinesla 
prihajajoča leta. 
Strah me je pomisliti, da bi bila nekoč bolna. Ne bolna tako, da bom dneve, tedne preživela 
v bolnišnicah, ampak zadostovalo bi že to, da bi bila omejena npr. pri hoji. Kaj, če bom 
imela probleme s koleni, mogoče hrbtenico? Kako se bom neomejeno premikala? Nočem 
pa biti odvisna od drugih, da bodo moji otroci morali biti ob meni 24 ur na dan, pozorni na 
vsako spremembo.

Roko dam lahko v ogenj, da si nihče ne želi bolezni, vsak hoče starost preživeti srečen, 
zdrav, brez večjih bolečin in bolezni. Nihče noče biti odvisen od drugih, biti omejen ali 
kakorkoli prisiljen v nekaj. Kako grozen mora biti občutek, ko želiš vstati iz postelje, odditi 
na sprehod, a ne moreš, ker se bojiš, da boš med sprehodom omagal. 
In nenazadnje, kako grozno mora biti, da si do konca svojega življenja prikljenjen na 
posteljo, odštevaš  dneve, trudiš se živeti polno, a v resnici živiš prazno, nezanimivo 
življenje.

Kar lahko storimo danes, ne smemo odlašati na jutri, pravijo. Zato lahko še danes naredim 
nekaj za svoje zdravje, pravzaprav za svojo starost, za svojo vlogo živahne babice, ki bo 
lahko življenje, kljub svojim letom, živela polno in kakor si bo sama zaželela. 

       
        Rebeka Tomaduz, 4. Ka
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Spominčica, naša spominčica
     

Spomin, spomin, spominčica.  Spomin, spominjanje, opominjanje,  spomniti se, 
spominjati se … Spominjati se vsega lepega, spominjati se skupnih trenutkov, takšnih in 
drugačnih, v spominu nositi vse tiste dni, ki so nam bili podarjeni, da jih preživimo skupaj. 
Ja, resnično skupaj, ne drug ob drugem, ne tako drug mimo drugega. Biti skupaj zares. To so 
spomini, lepi kot lesketajoče se iskrice na snežni odeji. To so spomini na mojo spominčico, 
na našo spominčico. To so spomini na mojo staro mamo.

Ko je bila mlada, je bila zelo čedno dekle. Rada gledam stare fotografije. Na njih je moja 
stara mama vedno zelo urejena. Lahko bi rekla, da po zadnji modi. Njena pričeska je vedno 
brezhibna. Dolgi, rahlo skodrani lasje, včasih spleteni v eno ali pa dve kiti. Pravijo, da se 
je vedno rada lepo uredila. Tudi ko je živela v pomanjkanju, na njenem videzu tega ni bilo 
opaziti. Vedno urejena, brezhibna, s tistim, kar je imela. In takšna je bila tudi v času, do koder 
seže moj spomin. Spominjam se, da sva se veliko igrali. Tako rada sem ji delala pričeske, 
takšne in drugačne. Včasih je postala tudi nejevoljna, saj nisem bila vedno prav nežna. Prav 
posebni pa so bili dnevi, preden je šla na zdravniški pregled. To so bili dnevi modnih revij. 
Stara mama se je težko odločila, kaj obleči. Pomerjala je to in ono obleko, jaz pa seveda 
z njo. Obe sva neizmerno uživali. S staro mamo sva tudi veliko skupaj kuhali. V spominu 
mi bodo vedno ostali njeni ajdovi žganci s cvrtjem, pa vaniljev puding z marmelado ali pa 
nebeško rahel cesarski praženec. Tako rada sem šla z njo na njivo, ji pomagala pri delu in se 
z njo veselila lepih pridelkov. Predvsem pa sva veliko peli. Tako radi sva peli skupaj. 

     Tako kot je moja stara mama iz otroka postala dekle, pa mama in stara mama, tako se je 
tudi postarala. Tako tiho, skoraj nezavedno je prišla starost. In z njo je prišla tudi bolezen. 
Pa ne le ena bolezen, več bolezni je prišlo. Tudi takšna bolezen, ki prav nič ne boli, takšna 
bolezen, ki  lahko bi rekla, da obraz ti jasni. Moja stara mama se je počasi spreminjala, 
tako tiho, skoraj nezavedno se je oddaljevala, postajala vse krhkejša… Vse bolj je postajala 
spominčica. Moja stara mama je obolela za alzhaimerjevo demenco. A ni se spremenila le 
ona, z njeno boleznijo se je spremenilo marsikaj v naši družini. In spremenilo se je tudi v 
vsakem izmed nas. 

     Njena bolezen je prihajala tiho, kot tat se je priplazila in delovala tako zahrbtno, da jo je 
bilo težko prepoznati. Ko se danes spominjam tistih začetkov, ki jih kot otrok sploh nisem 
razumela, velikokrat pomislim, da je bilo njenim otrokom težko si priznati, da se njihova 
mama spreminja. Spominjam se, da je mami velikokrat rekla atiju in njegovim sestram: »Z 
maminim spominom ni dobro. Mama se spreminja«. »Naša mama je pač takšna, vedno je 
želela biti nekaj posebnega«, je bil njihov odgovor.  Je bil morda to beg, beg pred priznanjem, 
da se mama oddaljuje?  Da, težak je dan, ko spoznaš, da te tvoja mama več ne pozna. In 
še veliko težje je to sprejeti in temu človeku iz dneva v dan darovati vsak svoj dan, svojo 
potrpežljivost, ljubezen … Veliko  ljudi da svojce s tako boleznijo v domove za ostarele. Moji 
starši so se odločili drugače. Stara mama je živela s starim očetom v nizki leseni hišici le nekaj 
metrov od naše. In mi smo skrbeli zanju. 

     Tako rada sem šla k njima. Stari ate je bil tih in moder mož. Rad se je šalil z otroki. In 
vedno je tako lepo, s posebno nežnostjo v očeh gledal staro mamo. Odkar pomnim, je moja 
stara mama vsako jutro dobila zajtrk v posteljo. Kruh in belo kavo ali čaj. Zraven pa tablete. 
O ne, ni bila princesa moja stara mama, le skromna kmečka gospodinja je bila. In zajtrka ji ni 
postregla služkinja, ampak njen mož, ki je vsako jutro vstal pred njo in ji z veliko vdanostjo  
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polepšal začetek dneva. Tako je bilo vse dni v letu. 

Moja stara mama je postajala spominčica, počasi. Začelo se je z majhnimi pozabljivostmi, 
pogosto je iskala stvari, velikokrat se ni spomnila imen … Vse pogosteje je ponavljala že 
povedano in se spretno izogibala pogovorom, kjer bi bilo potrebno omenjati imena, se 
spomniti dogodkov zadnjih dni … Njen spomin pa je postajal vse bistrejši na čas, ko je bila še 
otrok. Včasih se je zgodilo iznenada, da se ni spomnila tudi imen nas domačih. Vesela sem 
bila, da je moje ime izgovarjala najdlje, tudi potem ko je že vsa druga pozabila. Hudo mi je 
bilo, ko ni več vedela za imena svojih otrok. Včasih se je zgodilo, da je njim ali pa staremu 
atetu rekla mama. To so za svojce težki trenutki. Tvoja draga oseba je tukaj, a obenem tudi 
ni tukaj, ampak v nekem svojem, nam povsem tujem svetu. V edino tolažbo ti je le upanje, 
da se tam, kjer je, počuti dobro, da ji je lepo.

     Vsak dan sem šla k stari mami in staremu atetu. Tudi večkrat na dan, kadar sem le 
utegnila. Ko sem prihajala iz Ljubljane, je bila moja prva pot k njima. Stara mama je imela tudi 
sladkorno bolezen. Merjenja sladkorja in odmerjanje inzulina je bilo moje najljubše dnevno 
opravilo. Ko so ji moči pešale, sem ji z velikim veseljem pomagala vstati in se sprehoditi po 
sobi in kuhinji. To mi ni bilo nikoli pretežko. Vedno sem vztrajala, da kolikor se le da, prehodi 
sama, brez moje pomoči. Ob tem sem velikokrat pomislila na čas, ko je ona vodila mene na 
sprehod ali na njivo, ko sva se igrali. Njeni domači smo vztrajali in ji pomagali, da je stara 
mama vsak dan vstala, saj nismo želeli, da bi obležala v postelji.

Pa je prišel dan, ko je stara mama potrebovala tudi plenice. Težko je bilo to sprejeti. Njej 
je bilo tuje, stari ate si je težko priznal, da njegova žena sedaj potrebuje tudi takšno oskrbo. 
Kadar je bilo le mogoče, sta ji plenice zamenjala ati ali mami. A nekoč se je zgodilo. Ni ju bilo 
doma, stari ate ni zmogel. »Anamarija boš ti? Boš zmogla previti staro mamo?« je vprašal. 
V grlu sem začutila cmok … previti … staro mamo … mi je odmevalo v ušesih. »Bom«, sem 
kratko odvrnila. In sem šla. Zelo težko, bilo mi je hudo. Bilo mi je nerodno. Bolj neprijetno 
kakor težko. A zmogla sem. In potem sem to storila še velikokrat. Vsakič lažje. Vedno sem 
pomislila na to, da je tudi ona nekoč previjala mene, ko sem bila še majhna. In zdaj ji to lahko 
na nek način vrnem. Čutila sem, da mi je stara mama zelo hvaležna, to sem zlahka razbrala 
iz njenega pogleda. Tudi, ko ni mogla več govoriti, me je nežno pobožala po licu in mi s tem 
izrazila hvaležnost. Ne, čustva pa spominčic nikoli ne zapustijo. V takih trenutkih je tudi 
njihov pogled jasnejši.  

 Moja stara mama je potrebovala tudi pomoč pri hranjenju. Sprva zaradi občasno tresočih 
rok, kasneje ker je pozabila držati žlico, včasih se je zgodilo, da ni vedela, kaj storiti s hrano v 
ustih. Ob tem se lahko zgodijo različne stvari, včasih tudi neumnosti. Včasih čutiš jezo, včasih 
vse sprejmeš z nasmehom. Nisem ji zamerila, vedela sem, da tega ne dela nalašč, to je 
bolezen.  Ko sem jo hranila, počasi žlico za žlico, sem ji med hrano dala tudi zdravila. Pogosto 
me je bilo strah, da se ne bi ob hranjenju zadušila. Včasih je na hrano kar pozabila, vzela v 
roke kakšen predmet in se igrala. To me je jezilo. Včasih sem ji tudi pokazala nezadovoljstvo, 
a ko me je tako nedolžno pogledala, mi je bilo v hipu žal.

Bolezen se je stopnjevala. Stara mama je vse manj govorila. Sprva ni uporabljala težjih, 
nevsakdanjih besed. Njeni stavki so postajali vse bolj nepovezani. Potem je izgovarjala le 
posamezne besede. In potem je le redko spregovorila besedo. Zelo vesela sem bila, če je kdaj 
rekla moje ime ali pa le Ana. Vedela sem, da misli mene.  S starim atetom sta imela zakonsko 
posteljo. Pogosto sem legla k njej. To ji je bilo v veliko veselje. Nežno me je pokrivala z odejo, 
brez besed božala in nežno poljubila. V spominu mi ostajajo ti bogati trenutki, polni čustev, 
skrbi, ljubezni. Še vedno sem prepričana, da čustva pa spominčice ne zapustijo. Nikoli ne 
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bom pozabila njenih rok, ki so po postelji iskale roko starega ateta. Ko so jo našle, je eno 
roko položila v njegovo dlan, z drugo pa ga nežno božala po roki. Njene oči so nepremično 
zrle vanj. Kakšna ljubezen, kakšna vdanost. Bom jaz imela v starosti ob sebi človeka, ki me 
bo imel tako rad?  

In potem se je zgodilo. Stari ate je hudo zbolel. Moral je v bolnišnico. Odšel je v ponedeljek 
zjutraj. Pogled stare mame je postajal vse otožnejši, nasmeh je zbledel, roka se je zaman 
stegovala in iskala toplo atetovo dlan. Moja stara mama je umrla zadnjo nedeljo v mesecu 
maju. Tako hitro, iznenada, povsem nepričakovano je odšla. Ob sporočilu o njeni smrti sem 
imela občutek, da se mi je sesul svet. Nisem mogla verjeti, da te v trenutku ni več. Kako 
krhko, kako minljivo je naše življenje. Nikoli ne bo več tako, kot je bilo, sem pomislila. In res 
ni bilo. Natanko štiri tedne po njenem odhodu smo se po težki bolezni poslovili še od našega 
starega ateta. Zadnji šolski dan sem že vedela, da počasi odhaja. In v ponedeljkovem jutru 
je, z nami ob sebi, mirno za vedno zaspal tudi on. 

     Hvaležna sem, da sem imela tako staro mamo, hvaležna tudi za spominčico. Z veseljem 
se spominjam dni, ko sva si vsak dan povedali, da se imava radi, si imeli toliko za zaupati. 
Hvaležna sem za vedno veselega, skromnega in optimizma polnega starega ateta. Tako rada 
sem ju imela. Njuna starost in bolezen sta me veliko naučila in v mojem srcu pustila večne 
spomine. … kot lesketajoče iskrice v snegu …  Draga stara mama in stari ate, hvala za vajino 
izkušnjo staranja, odhajanja … in obenem rojevanja nečesa večjega in boljšega v nas, ki 
ostajamo za vami.

                   … in veste kaj je v bolnišnici sanjal moj stari ate tisto noč, ko je umrla stara mama? 
Da se skupaj, z roko v roki sprehajata po domačem vrtu …  V dobrem in slabem, v starosti in 
bolezni …

Hujša je od prav vsake poškodbe udov telesa, 
bolni služabnikov imen ne spozna, ne prijatelja lica 

včeraj je z njimi še večerjal, ne tistih, 
katerim življenje je dal, jih vzredil.

Junius Juvenalis, leta 124

Anamarija Črnič, 3. Za
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Spominčici

Ni lahko spoznati,

še težje si priznati, 

da lesk v očeh bledi, 

pogled le v dalj strmi.

Težko si je priznati, 

da tvoja draga več ne ve

kdo je on in kdo si ti,

kaj sta sanjala nekoč,

kaj prepevala nekoč.

Kam spomini so odšli 

in obrazi vsi zbledeli so,

kam besede so odšle 

in kakšen zdaj se bije boj.

A včasih teža dni 

kot sonce zažari,

nasmeh v njej se zbudi

in v tebi upe obudi.

So dnevi lažji ti potem, 

moči ti dajo za naprej,

a če ljubezni ni, 

potem je to res boj.

Anamarija Črnič, 3. Za
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PROSTOVOLJSTVO NAS BOGATI

V času, ko se vedno več ljudi sooča s stiskami, 
spoznavamo, da je veliko bolj vredno tisto, česar si ne 
moremo kupiti in da ob nesebični pomoči drugim tudi 
sami osebno rastemo in se bogatimo.

Tega se zavedajo tudi naši dijaki, ki se s prostovoljskim 
delom ukvarjajo že več let, kot prostovoljni gasilci kot 
tudi v okviru šole. Takole pravijo:

 »S prostovoljskim delom pomagamo drugim in to je 
zelo lep občutek.«

 »S prostovoljskim delom pridobim tudi veliko novih 
izkušenj, ki mi pomagajo in mi bodo pomagale v 
življenju.« 

»Za prostovoljstvo sem se odločila že v prvem razredu, 
ker se mi je to zdelo zelo zanimivo. Od takrat naprej 
obiskujem gasilske vaje in sodelujem pri drugih 
dejavnostih. Prostovoljsko delo mi omogoča tudi, da 
preživim več časa s prijatelji, spoznavam tudi nove 
prijatelje.«

»Pri prostovoljstvu mi je všeč predvsem mednarodno 
sodelovanje, ker rada spoznavam običaje in ljudi v 
tujini.«

»Rada pomagam drugim. Všeč mi je, ker mnogim 
lahko veliko pomagam že z malenkostmi.«

»Vedno se naučim kaj novega in spoznavam nove 
ljudi.«

V zadnjih dveh letih v šolskih prostovoljskih 
dejavnostih sodeluje kar 40 prostovoljcev. V okviru 
šolskih dejavnosti obeležujemo nekatere pomembne 
dneve, kot so Dan brez cigarete, Mednarodni dan 
prostovoljcev in podobno, organiziramo tudi številne 
dobrodelne dejavnosti.
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V letošnjem šolskem letu načrtujemo naslednje dobrodelne akcije:

- september: akcija Vsi z lahkim srcem v šolo – zbiranje šolskih potrebščin, pripomočkov 
za pouk prakse in podobno za dijake šole

- november: Pozdrav jeseni – vsakoletno zbiranje ozimnice za materinska domova

Vsako zimo razveselimo matere in otroke v stiski z ozimnico in darili za 
otroke.

- december: Odprimo srce – zbiranje igrač, oblačil, daril za otroke v stiski

- januar: 21. – 28. 1. 2012 – Zbiralna akcija tekstila

- februar: Rdeči noski – dobrodelni 
nakup rdečih noskov        
       
       
       
    

- Z rdečimi noski širimo dobro voljo in pomagamo bolnim. Oddelke, ki donirajo največ, 
tudi slikamo.

- april: Dijaki dijakom – Zbiranje šolskih potrebščin za dijake v stiski (priključitev akciji 
Rdečega križa)

- maj: 13. – 20. 5. 2012 - Zbiralna akcija tekstila

V šoli pomagamo še pri drugih akcijah, pri sprejemu tujih gostov, v knjižnici…, prostovoljsko 
delo opravljamo tudi izven šole, v vrtcih, domovih upokojencev, na Polikliniki UKC v Ljubljani 
in drugod. Tako lahko vsak prostovoljec pomaga na svoj način.

Če so tudi tebe zasrbeli prsti, da bi rad nekomu pomagal v okviru šole, se nam pridruži. 
Nove prostovoljce sprejemamo skozi celo šolsko leto, saj je vsak dan pravi čas za to, da 
naredimo nekaj dobrega in s tem obogatimo svoje življenje. Že z majhnimi deli lahko nekomu 
spremenimo življenje na bolje.

          Prostovoljke SŠFKZ
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Zdravje - vrednota

     Starost zame predstavlja leta, ko je večina življenja že za nami – pa kljub temu želimo 
večno živeti. Večina zastavljenih ciljev je že doseženih, a si kljub temu zastavljamo nove 
– le manjše kot včasih. Zdravje je zame vrednota, ki je z moje strani ena najbolj cenjenih, 
saj sem že preizkusila, kako je, če te zdravje zapusti. Zato si lahko predstavljam, kako 
se počutijo ljudje v letih, ko opazujejo, kako jih iz dneva v dan zdravje zapušča in ga po 
najboljših močeh želijo obdržati.

     Na RTV SLO 1 je ob sredah,  približno ob enajsti uri,  na sporedu oddaja Storž, ki govori 
o starejših. Namenjena pa je vsem, ki se sprašujejo o kakovosti življenja. Kot prostovoljka 
in zagovornica prostovoljstva sem kar nekaj let hodila v dom za ostarele. Šele takrat sem 
spoznala, kakšen občutek je, ko te nekdo res z veseljem pričakuje, ti kljub slabemu zdravju 
in vloženemu trudu podari objem, poln topline. Zaveš se - da ko boš sam v teh letih, si boš 
želel, da te obišče nekdo mlad, poln energije, pred katerim je še celo življenje, borba za 
moč in obstoj. V oddaji večkrat poudarijo, da  po svetu še živijo prebivalci izjemno dolgo in 
kljub visoki starosti ostajajo zdravi in vitalni. Pravijo, da  naj bi bilo leta 2025  več kot 20 % 
evropskih prebivalcev starih 65 let ali več. Zlasti pa naj bi naraslo število starostnikov nad 
80 let in tako tudi tistih, ki dosežejo sto let.

     Gledam starega strica Mirana in njegovo ženo Brigito, ko s ponosom, z roko v roki, 
povesta, da sta poročena že 55 let. Med njima je še vidna tista kemija kot prvi dan. Iskrica 
v očeh, ko se pogledata, pove veliko več kot katera koli beseda. Čeprav še na začetku 
nista poznala osebnosti drug drugega, sta si ukradla pozornost in tako je ostalo. Izkoristita 
čisto vsako priložnost, da si namenita pogled, povesta, kako se imata rada. Stric Miran ji 
velikokrat reče: »Draga, tako zelo si lepa!« Jaz v njej vidim prijetno starejšo gospo, on pa 
ljubezen svojega življenja, svojo najdražjo. Žensko, na kateri je vse lepo in vse mogoče 
sprejeti. Čeprav so na njenem obrazu že krepko vidne sledi, ki so jih pustila leta, je še 
vedno mila, zanj najlepša.

     Ko je med njiju prišla bolezen, je Brigita morala za dalj časa v ljubljansko bolnišnico in 
Miran je začel razmišljati, kaj bo, če se ne vrne domov. Je ne bo več med nami? Trdno si je 
zastavil cilj, da tega res ne more dopustiti, hoče svojo Giti nazaj. Hiša se mu je zdela tako 
prazna, kar taval je sem ter tja. Jedel je bolj malo, saj kaj dosti sam ni znal pripraviti, denar 
pa je hotel prihraniti za ženine preiskave. Trudil se je oprati perilo, navodila je že prebral, a 
ni tako dišalo, ni imelo vonja po njej. Tudi barva belih oblačil ni ostala prvotna.

     Vsak dan jo je hodil obiskovat, ji nosil rože, pri zdravnikih povpraševal, če se je stanje kaj 
izboljšalo … Po nekaj tednih in številnih operacijah  je izvedel veselo novico. Ja, bolje ji je in 
še se izboljšuje.

    Miran ni dopustil, da bi rože v njeni vazi ovenele, zato ji je vedno prinašal sveže. Tako 
tudi ni dopustil, da bi ovenela ona sama. Vsak dan jo je zalival s polno mero optimizma in 
upanja, z vsem, kar je zmogel. Sprva je bila na vozičku. Vsak dan jo je peljal na sprehod, čez 
nekaj časa je že obvladovala hojico. Seveda ji je stric pomagal vstati in jo ves čas spremljal 
ter bil pripravljen, da jo obvaruje, če ne bo več zmogla. Zdravniki so že menili, da celo 
ne potrebuje več hojice in dali so ji le opornice. Počasi, a z željo in voljo po zdravju, nam 
je uspelo. Zdaj jih uporablja samo še za daljše sprehode po Ljubljani. Po hiši se sprehaja 
že kot prava dama. Saj tudi je dama – dama, ki je ponosna, da ima na stara leta ob sebi 
nekoga, ki ji dan za dnem vliva voljo do življenja in da ima nekoga, komur pozornost lahko 
vrača.
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     Stric Miran in Brigita še zdaj živita v hiši ob robu Ljubljane in se rada spominjata skupnih 
dogodkov. Tako slabih kot dobrih, srečnih in žalostnih. Največ na svetu jima pomeni, da ko 
odpreta oči dan za dnem, vsako jutro vidita drug drugega. Vsak osebo, ki jo ljubi.

     Vedno ju rada obiščem, ko le imam možnost in ko mi čas to dopušča, saj me napolnita 
s  pravo pozitivno energijo, ne z zaigranimi nasmehi. Rada poslušam, kaj vse se jima je 
pripetilo, kakšne ovire so jima grenile življenje. Trdno sem prepričana, da iščem takšno 
osebo, ki mi bo stala ob strani, ko bom zdrava ali bolna, mlada in vedra ali stara in brez 
volje. Nekoga, ki mi bo vedno znal pokazati tudi drugo pot in me bo spremljal, tudi če bo 
pot naporna.

     Z leti našemu zdravju ne gre na bolje. Marsikdo verjame, da je to usoda ... Poznam pa 
tudi marsikoga, ki po mnogih letih celo teče, po svojih močeh. Veliko takšnih, ki jih moči 
zapuščajo, vidim v parku, kako se sprehajajo ter ne zavrnejo pomoči pri hoji in družbe, 
pa čeprav se odpočijeva na vsaki drugi klopci. Zelo spoštujem človeka, ki se trudi gibati, 
čeprav ve, da nima več toliko moči kot včasih. Še vedno se bori, kot celo življenje – bori se 
proti nemoči!

Lara Strniša, 3. Za
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SAMO ŽIVETI
 

(Razlagalni esej ob romanu Draga Jančarja To noč sem jo videl) 
Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje

 
Velika razlika med predstavniki generacij je že od nekdaj privedla do konfliktov. Manjših ali 
večjih. Razlog nesoglasij je lahko nerazumevanje drugih. Tako mi, rojeni v svobodi, težje 
razumemo tiste, ki jim ta ni bila dana v zibko. Ni si enostavno predstavljati, kako je, ko se 
zbudiš v strahu. Strahu za hrano, za družino, za svoje življenje in si v takih trenutkih želiš 
»samo živeti«. 
Seveda obstajajo pričevanja, knjige, filmi, o drugačnem življenju, ki poteka med vojno, 
vendar popolnoma vživeti se v vlogo človeka s tako stisko ne morem. Poznam tisto bridko 
mešanico čustev, predvsem slabih in težkih čustev, ko ti je pač hudo. Vendar ob misli, ko si 
nedolžen in to sam dobro veš in to vedo celo tisti, ki te ogrožajo, ne vem kaj narediti. Ne 
vem, kaj drugega si misliti. Celo danes, v izobilju vsega in v svobodi, ko imaš občutek, da 
veš marsikaj, mi v glavi zazeva praznina. 
Danes vemo oz. je vsaj zaželeno, da vsak, ki je kriv, nosi svoje posledice za svoja dejanja in 
se nedolžnim ni treba ničesar bati. Za razliko od povedanega pa romaneskni Virkov citat 
kaže popolnoma drugo plat krvave zgodovine. Ne veš ne kdo, zakaj, kdaj, koga, ne veš niti, 
če je sploh prišlo do izdajstva ali druge ogabne zamere, ki jih prinaša vojna, pa vendar si 
v strahu, da boš sam trpel posledice za dejanja, ki mogoče niso bila storjena ali pa so bila 
podtaknjena, kot se je zgodilo glavnima osebama romana. 
Leu Zarniku, dovolj premožnemu aristokratu, da si je lahko privoščil flegmatičen odnos 
do svoje žene. Vedel je namreč, da je dovolj vpliven, da bo dobil, kar si želi, pa čeprav 
se mu je pri ženi posrečilo, v bitki za življenje pa ne. Enako se je torej zgodilo njegovi 
ženi, ekstravagantni in izobraženi Veroniki Zarnik. Pripovedovalec nam v besedilu slika 
popolnost njenega življenja, z obilo lepote, hobijev, popularnosti, pa tudi znanjem o 
dogajanju med vonjo. Vedela je, kot je vedel tudi Leo, kaj vse še prinaša vojna. Kot dober 
gospodarstvenik z veliko vplivno kopico poznanih ljudi je vedel, kam vodi vojna, poznal 
njeno ideologijo in kje so šibke točke posameznikov, ki želijo »samo živeti«. Vendar vsemu 
znanju navkljub se ni zanimal za Resnice, govorice in oba sta se obnašala, kot jima je 
velevala njuna volja. Morda je največja smola v tem, da sta živela ravno v vojnem času, bila 
tako pomembna, da so ju vzeli pod drobnogled, zaposlila ravno vohuna, da sta podlegla 
krempljem ljubosumnih rojakov. Ves čas sta si prizadevala uravnovesiti tehtnico in ustreči 
partizanom in nacistom in s tem tudi socialnemu stažu, vendar sta postavila preveč uteži 
na eno stran in tehtnica se je prevesila. Želela sta biti nevtralna kot Švica, končala pa 
kot najbolj podle živali. In le redki so poznali njuno usodo, poznanstvom in popularnosti 
navkljub. Pa samo živeti sta hotela. 
Prav tako je želela le živeti Veronikina mama. Želela je le živeti v morda preteklem času, 
skupaj s svojim možem Petrom, s katerim je pela pesem o blondinki, ki sploh ni bila 
svetlolasa. Želela je le vedeti, kaj je z njeno hčerko ali kje je. Nje ni pokopala vojna. Ustavila 
je svoje življenje z vsakodnevnim gledanjem na ulico. Z iskanjem sledi o Veroniki ali o 
komerkoli z njo povezanim. Pa samo živeti je hotela.

Morda se lahko dotaknem tudi nemškega zdravnika Hörsta, dobrega prijatelja Zarnikovih. 
Za usodo para sploh ni vedel, pa vseeno ga je šokiralo pismo iz Gradca, ki poizveduje po 
Leu in Veroniki. Pa samo živeti je hotel. 
Pravijo, da govorice povsem popačijo resnico. Vsak nekaj doda, pozabi, odvzame. Ven-
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dar pripovedovalci ne raznašajo govoric. Govorijo o tem, kar vedo, in postanejo čustveni. 
Skoraj vsi. Izrednega pomena v knjigi je nadaljevanje zgodbe. Vsak pripovedovalec se 
navezuje na prejšnjega in v svojem slogu nadaljuje svojo plat zgodbe, ki celoten roman 
simpatično postavi v celoto. Vlogo različnih pripovedovalcev ima predstavitev in pogled na 
Veronikino življenje iz različnih zornih kotov. Predstavljena je kot ljubica, hči, prijateljica, 
nadrejena, čeprav se tako nikoli ni zares obnašala in kot oseba, ki je bila zaman in zahrbtno 
izdana. Zaznamo različna čustva vsakega pripovedovalca, vendar od vseh bolj ali manj 
pozitivna. Prisotni so ljubosumje, ljubezen, radost, spoštovanje. Tega vsega en sam pripo-
vedovalec ne bi mogel prikazati. Vsaj tako dobro, kot so to storili vsi skupaj ne. Če pa bi bil 
pripovedovalec tretja oseba, bi zgodba postala bolj toga in pusta. 
Najbolj pomembno je navezovanje enega pripovedovalca na drugega in postavitev posa-
meznih zgodb v celoto, saj se zgodba stopnjuje in bralcu daje vedno bolj vedeti, da konec 
ne more biti dober. Žal. Pa čeravno sem večkrat, že »a priori« poudaril, bom tudi zaključil 
tako. Pa samo živeti so hoteli. 
 
       Klemen Brinovšek, 4. Fb (2011/12)

Ali dobre in lepe stvari kdaj umro?

(Razlagalni esej ob romanu Miška Kranjca Povest o dobrih ljudeh)

Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Življenje je lepo in kratko. Srečujemo se z dobrimi in slabimi ljudmi. Včasih se sprašujemo, ali 
je sploh vredno biti dober, saj na koncu tako vsi umremo, tako dobri kot tudi slabi. Pa umre 
tudi spomin na nas? Si želimo, da bi se nas spominjali kot dobrotnikov ali morda razbojnikov, 
ki nimajo vesti? Mislim, da nas dobrota povezuje in združuje, saj le-ta na koncu vedno zmaga 
in se je vsi spominjamo. Prav tako kakor Koštrčevih, Katice ali drugih junakov iz romana 
Povest o dobrih ljudeh Miška Kranjca.

Miško Kranjec je bil slovenski pisatelj, rojen v Veliki Polani, v Prekmurju. Izhajal je iz revne 
kmečke družine. Po končani osnovni šoli je obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Študiral je 
slavistiko, vendar študija ni končal. Bil je novinar in politik, boril se je tudi proti okupatorju 
v Prekmurju. Pozneje je odšel med partizane. Umrl je v Ljubljani.

Miško Kranjec je bil ponosen na svoj rojstni kraj. V svojih delih je z veseljem predstavil 
življenje v prekmurski vasici ter ljudi, ki so tam živeli. Tudi junaki iz tega romana so bivali v 
Prekmurju, ob reki Muri. Roman govori o zakoncih Ani in Jožefu Koštrca. Zakonca sta stara, 
slabotna in revna. Kljub svoji revščini in hiški, v kateri stanujeta, vsako leto k sebi sprejmeta 
tričlansko družino Koren: Marta, Ivan in Katica Koren tako vsako zimo preživijo pri Ani in 
Jožefu.

Marta je lepa ženska, naveličana beraškega življenja, zato velikokrat sanjari o boljšem in 
lepšem. Njena hči Katica je slepa in dobra. Ves čas prepeva. Ima zelo lep glas, vendar zaradi 
slepote ne more uspeti. Ivan je Martin mož in Katičin očim. Je pošten in delaven. Tudi 
starca Ana in Jožef sta dobra in poštena. Kljub starosti in slabosti se še vedno spoštujeta, 
si izkazujeta ljubezen ter sta vedno pripravljena pomagati. Sta brez otrok, imata le enega 
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razbojniškega vnuka Petra, ki ju obišče le na nekaj let. Peter je dober človek, ki družinama 
pomaga preživeti, vendar pa na nek način razdre Martino razmerje z Ivanom in sproži njen 
odhod.

Kljub razburljivemu dogajanju v hiši stara Koštrčeva ostajata mirna. Potihoma opazujeta 
dogajanje med zakoncema Koren. Jožef skupaj z Ivanom hodi po drva, Ana pa večino časa 
moli ob peči. Zakonca brez opravljanja sprejmeta novico o Martinem odhodu.

Ana in Jožef sta ves čas svojega življenja ostala zvesta svojim vrednotam. Kljub revščini sta 
denar, ki jima ga je pustil Peter, pospravila v predal, da bi ga, v primeru, da se lastnik vrne, 
vrnila. Obljub, ki sta jih bila dala drug drugemu, nikoli ne prelomita, zmeraj si ostajata zvesta 
in si pomagata.

Dandanes tako pogumnih in dobrih ljudi skorajda ni več. Veliko ljudi gleda le še nase in 
pozablja na ostale. Vendar je še danes dobrota tista vrednota, ki nas združuje in je zaradi 
tega vredno pošteno živeti. V človekovih očeh ostaja nespremenjena in ni nikoli pozabljena, 
zato dobri ljudje po smrti ne umrejo. Zmeraj živijo v naših očeh kot ljudje, ki jim je bilo 
vredno zaupati. Dobrih ljudi nikoli ne pozabimo, za zmeraj ostanejo v našem spominu, prav 
tako kakor stara Koštrčeva, njun vnuk ter Korenovi.

Tjaša Ivanuša, 3. Zb

ULICE GOVORIJO VSAK DAN

Ulice ne spregovorijo samo enkrat, ulice nam govorijo vsak dan. 

Nekega jutra sem na poti do šole opazoval grafite, ki jih nekateri spretno in domiselno 
ustvarjajo po praznih stenskih površinah. Opazoval sem tudi napise. Morda so se nekateri 
tam zaljubili, dobili prvi poljub, mogoče bili tudi prvič vinjeni. 

Tisto jutro sem bil še posebno pozoren na napis, zapisan čez celo steno, ki je sporočal: 
»Brez upora ni obstoja.« Razmišljal sem o tem napisu in prišel do zaključka, da če se ne 
upreš nekaterim trditvam, zakonom, besedam, ki delajo ljudem krivico, ne ostaneš na 
lastnih nogah.

Nekaterim ljudem ulice spregovorijo ponoči, ko se stemni in se prižgejo luči. Takrat na 
ulice stopijo »nočni« ljudje. Ti se zabavajo do jutranjih ur, nekateri celo kršijo nočni mir.Ulice 
spregovorijo, ko se rišejo grafiti, pišejo verzi ali pa se na zidovih »zaznamujejo« zaljubljenci. 
Vse do jutranjih ur, ko vse potihne in izgine. Nastane popolna tišina. Če bi se takrat sprehajal 
po ulicah, bi bilo še malce čarobno. 

Vse to se konča v zgodnjih jutranjih urah in zopet zabrenčijo avtomobili, posijejo prvi 
sončni žarki in konča se zgodba včerajšnjega dne. Začne se Nov dan. 

         Jakob Jager, 2. Zb
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KULTURNI UTRINEK

V četrtek, 17. 11. 2011, smo si v 
Lutkovnem gledališču Ljubljana ogledali 
predstavo z naslovom Kamni. To je 
resnična zgodba o dveh fantih, ki sta bila 
»upornika« in sta se nekega dne odločila 
za metanje kamnov z mostu na avtocesto. 
Pri tem sta ubila človeka in nato tudi 
pobegnila. Celotno igro sta odigrala 
dva igralca, ki sta menjala vlogi – Jernej 
Kuntner in Matevž Muller. Enkrat sta bila 
»mulca«, drugič detektiva. Predstava je 
bila na nek način grozljiva in je dala misliti, 
kako lahko ena nespametna napaka vpliva 
na tvoje in tudi tuje življenje. Celotna 
zgodba je bila predstavljena na zanimiv 
in na trenutke smešen način. Edino, kar 
me je motilo, je to, da sta bila samo dva 
igralca, ki sta neprestano menjala  vlogi, in 
kratkost predstave. 

Nejc Markus, 4. Zb

Meni se Šleva ni zdel prestopnik, bolj 
fant, ki je bil vržen v situacijo. Pravi 
krivec, ki pa se tega ne zaveda, Šlevi 
pove, da bosta na vseh naslovnicah 
časopisov. Takšen prizor me spominja 
na Wildejevo Salomo. Ona si je izbrala 
za »nagrado« Janezovo glavo, čeprav ji 
je Herod ponujal marsikaj od svojega 
bogastva – kamne, dragulje, pol 
kraljestva … Janeza je celo branil, ko 
je ta govoril proti njegovi ženi. Kako 
je z iskanjem prave resnice? Resnica 
ima toliko obrazov, kolikor oseb je 
sodelovalo pri dogodku.

Kristijan Malus, 4. Zb

Na začetku se mi je zdela predstava nenavadna, saj sta se igralca obnašala kot psihična 
bolnika. Njuno obnašanje me je tako razjezilo, da sem si hotela zatisniti ušesa in zapreti 
oči. Sčasoma pa mi je postajala všeč. Presenetilo me je, da so iz skromne scene sproti 
oblikovali tako različne ambiente. Motilo me je tudi preklinjanje. Šele v takih situacijah 
opaziš, kako grdo se to sliši … 

Tina Franetič, 4. Ka
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SOOČENJE Z DRUGAČNIM ŽIVLJENJEM

Moje ime je Urška in prihajam iz vzhodne Slovenije, bolj natančno iz Prlekije. Kot najstnica 
sem se vedno spraševala, kaj želim v življenju početi, v čem želim uspeti, kaj je tisto, kar me 
zares zanima, kaj sem pripravljena storiti, da svoje sanje uresničim.
Ko se spomnim na dni, preživete v osnovni šoli, se mi na obrazu prikaže nasmeh, za katerim 
se skrivajo le najlepši trenutki, preživeti z mojimi sošolci. Večkrat se spomnim, kako smo 
skupaj zganjali norčije in praktično skupaj preživeli najstniška leta. Ampak vsega lepega je 
enkrat konec in tudi osnovnošolske dni smo morali zaključiti. Čas nas je ločil in poti so se 
oddaljile. Odločiti smo se morali za srednjo šolo in s tem nadaljevati šolanje. Večina sošolk in 
sošolcev se je odločalo za šole, ki so bile v našem domačem kraju, zgolj zaradi tega, ker niso 
hoteli izgubiti svojih prijateljev in se oddaljiti od svojih staršev. 
Jaz sem se vpisala v Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljano, smer 
farmacevtski tehnik. Ko sem sošolkam povedala, da grem v Ljubljano, so me začudeno 
pogledale. Ni mi bilo vseeno, ampak ne glede na mnenja drugih sem svojim sanjam sledila. 
Delo farmacevta me je vedno zanimalo, v poklicu sem videla sebe, zato mi ni bilo težko 
oditi tako daleč ter se oddaljiti od staršev. Starši so me pri moji odločitvi podpirali, kar je 
najpomembneje. Že kot majhna deklica sem se vedno rada igrala z večjimi otroki in ne sama. 
Vedno sem rada v družbi in rada delam z ljudmi. Poleg omenjenega imam zelo rada naravo 
in ko sem povezala obe lastnosti, se je rodila zamisel, da bi postala farmacevtka. 
Za poklic farmacevta sem prvič slišala na televiziji, o njem sem veliko spraševala, vse 
povezano s farmacijo me je navduševalo. Najbolj všeč pri poklicu farmacevtskega tehnika 
mi je bil občutek, da bom lahko nekomu pomagala. 
Srednjo šolo sem že nestrpno pričakovala. Ko pa je prišel dan, ko sem se v Ljubljano morala 
odpraviti z namenom, da bom tu ostala do naslednjega vikenda, so mi oči zarosile solze. 
V dijaški dom so me pripeljali starši, ki so se morali hitro posloviti, ta trenutek je bil zame 

eden najtežjih, čeprav sem vedela, da se čez nekaj dni spet vidimo. V dijaškem domu sem 
sobo delila z dvema cimrama, ki sta imeli tako kot jaz težke dneve. Vzgojitelji so nas napadali 
s pravili in nam razlagali o tem, kakšno je življenje v dijaškem domu. Tedni so se mi zdeli 
dolgi in vsak ponedeljek sem že razmišljala o tem, kdaj bo petek, ko bom lahko spet doma. 
Nedelja je bila zame vedno dan, katerega sem želela, da ga ne bi bilo, saj sem morala sprejeti 
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dejstvo in se vsako nedeljo odpraviti na vlak proti Ljubljani. Vedno, ko so me spreletavali 
grozni občutki, sem pomislila na prihodnost, na to, da bom nekoč, hodila v službo, ki me 
bo veselila, za katero mi zjutraj ne bo težko vstati, službo v kateri bom našla tisto, kar sem 
iskala. Tako mišljenje me je poneslo naprej. Na življenje v Ljubljani, kjer je bilo zame vse 
novo, sem se po nekaj mesecih stežka privadila. 
Šola kot taka mi je všeč, vse je urejeno in čisto. Ob prvem vtisu se mi je zdelo nekaj novega, 
izjemnega to, da smo vsi oblečeni v bele halje in ortopedske copate pri vsaki uri, izjema je 
le športna vzgoja.   
Sedaj sem v četrtem letniku Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, v Ljubljani sem 
preživela že četrto leto. Ta štiri leta so minila, kot bi mignil. Tukaj sem spoznala veliko novih 
ljudi, ljudi, ki na poklic farmacevtskega tehnika gledajo z enakimi očmi. Odločila sem se, da 
bom šolanje v Ljubljani nadaljevala. Srednja šola mi je utrdila želje, zato sem se odločila, da 
v tej stroki nadaljujem s študijem farmacije. Slednji je moj življenjski izziv. Ko bom zaključila 
študij, bom imela zelo široko paleto možnosti zaposlitve, saj je poklic farmacevta zelo 
vsestransko uporaben. V prihodnosti se želim zaposliti v lekarni ali pa na področju kontrole 
kakovosti v tovarni. 
Vem, da sem se odločila prav, ko sem se vpisala na Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo, s tem sem dokazala, da sem pripravljena storiti vse, da sledim svojim sanjam.

        Urška Vičar, 4. Fa (2011/12)

Mikroelementi v človeškem telesu in naravi

Nekoliko nervozni pa tudi polni navdušenja smo pričakali starše. Bil je še eden izmed 
petkov, ko smo komaj čakali konec šole, ampak ta je bil poseben. Tri dni po začetku 
pomladi (23. 3. 2012), smo se že zbrali, da našim skrbnikom prikažemo, kakšen je naš 
projektni teden. Tema samega »tedna« so bili mikroelementi v človeškem telesu in 
naravi. Zadnja dva meseca smo predvsem skrbno zbirali novinarske članke, da bi se bolje 
spoznali z določeno temo, nato pa vse skupaj vključili v velik projekt, imenovan »Mikro 
novice«. V glavnih vlogah kot voditelja zabavnega programa sta se preizkusila Ernad 
Kožar in Monika Rozman, ki sta z nekoliko zmedenimi komentarji zares popestrila celotno 
igro ter nasmejala marsikaterega starša. V uvodnem delu sta nam poročala o nesreči na 
Madžarskem, nato pa je vskočila Tina Žnidaršič, voditeljica TV Kluba. Le-ta je v nasprotju 
z televizijsko različico izpadel mnogo bolj umirjeno. S strokovnjaki različnih področji se je 
pogovorila o že prej omenjeni nesreči z različnih vidikov. Ekonomskega, zdravstvenega in 
tudi naravovarstvenega. Pred vremenom, ki je sledilo, sta nas glavna voditelja seznanila 
še  s prekomerno vsebnostjo aluminija v deodorantih. Nato pa je bil čas za Ivano Tucelj, 
meteorologinjo, ki nam je razložila bioakumulacijo (kopičenje mikroelementov v naravi) 
ter opozorila na najbolj kontaminirana območja na Slovenskem. Dobili smo tudi našo 
različico Pop In, kjer je voditeljica spregovorila z zvezdo slovenske glasbene scene Anjo 
Pirman, predvsem o pomanjkanju magnezija in bakra. Kot presenečenje »popoldneva« pa 
je nastopil »one-time band« Bog pomagi, kjer je s pomočjo kitaristov Ažbeta Planinca in 
Marka Jurkoviča zablestel Dominik Kavčič. Njegova raperska pesem je govorila o pozitivnih 
lastnostih prav vseh mikroelementov. Po kratki zamenjavi scene sta se isti temi posvetila 
Ana Žagar, športna voditeljica, in nogometaš Nemanja Vrhovac. Pomanjkanje magnezija je 
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očitno aktualna »bolezen« pri slovenskih estradnikih in športniki niso izjeme. Priča pa smo 
bili tudi poročanju s terena. Nadobudna novinarka Danaja Ošep nas je skupaj z doktorico 
Angelo Nikolovski seznanila s prekomerno količino svinca v krvi triletnih otrok v okolici 
Mežiške doline. Na koncu je nastopila doktorica Monika Kvržič, ki pa je resno spregovorila 
o problemu kadmija v nakitu, ter nas vse skupaj nasmejala z duhovitimi nasveti za boljše 
življenje. Po oddaji so se starši lahko še posladkali z dobrotami, ki so jih spekli dijaki sami.

Urška Gaber in Jan Vegelj, 3. Fb

Raziskovalna naloga: Linije, ki kričijo glasneje kot vsak krik

Avtorici: Klara Logar in Meta Ješelnik, 2. L (2011/12)
Mentorica: prof. Darja Justinek
Naloga je prejela srebrno državno priznanje maja 2012.

Z raziskovalno nalogo sva poskusili raziskati, kako vsakdanje okolje mladih vpliva na njihovo 
notranje počutje. Razmišljali sva o njihovih samopoškodbah ter o vrstah družin, iz katerih 
prihajajo mladostniki. Kaj jih pripelje do tega? Kako se počutijo po samopoškodbah in ali jim 
samopoškodovanje  pomaga razbremeniti njihovo stisko? 

Pred začetkom pisanja raziskovalne naloge sva o teh vsebinah vedeli bolj malo. Menili 
sva, da mladostniki s takim početjem iščejo le pozornost v družbi. Ob pregledu literature 
sva ugotovili, da se mladostniki k samopoškodovanju zatekajo zaradi različnih notranjih 
občutkov, ki jih na drugačen način ne morejo nadzorovati (Mrevlje, 1995). 
Samopoškodovanje so nekateri avtorji (Mrevlje,1995) definirali kot namerno 
samopoškodovanje, samoiznakaženje, ranjenje telesa ali kakršnokoli drugo nasilje, 
usmerjeno proti sebi. K samopoškodovanju ne štejemo poškodb, ki nastanejo, ko je nekdo 
poskušal narediti samomor. S tem ko se mladostnik samopoškoduje, hoče le spremeniti svoj 
neznosen položaj. Samopoškodbeno dejanje jih oskrbi z občutkom globokega olajšanja, saj 
ublaži čustveno vznemirjenost, ki jo doživljajo pred tem, prav tako pa jim pomaga izraziti in 
obvladati neznosna in silna čustva in občutke.
  
Posameznik se samopoškoduje na različne načine, kot so rezanje, udarjanje z glavo ob trdo 
površino, samougrizi ipd. Najpogostejši način samopoškodovanja je rezanje. Za rezanje se 
po navadi uporablja žepne nože ali britvice.  Z britvicami naredijo krajše in globlje zareze v 
kožo, z nožem pa plitvejše. 
Poškodbe naj ne bi bile življenjsko ogrožajoče, vendar lahko brez tega privedejo do smrti zaradi 
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“ponesrečenega” samopoškodovanja 
tedaj, ko po nesreči zareže pregloboko, saj je 
njegova razsodnost po dejanju zmanjšana. 
Včasih se zgodi, da se posameznik reže po 
vratu ali drugih tveganih predelih telesa, 
s čimer se stopnja tveganja smrti poveča 
(Mrevlje, 1995).

Zunanji sprožilci samopoškodbenega 
vedenja so pogosto konflikti z osebami, ki 
nam veliko pomenijo, slabe ocene v šoli, 
previsoka pričakovanja staršev, razdrte 
prijateljske in ljubezenske vezi, smrt 
bližnjega ipd. (Kaliman in ostali, 2011). 

Posameznikom, ki so bili oziroma so še vedno deležni pomanjkanja pomembnih čustvenih 
vezi, psihičnih zlorab (zanemarjanja, deprivacije, čustvenega izkoriščanja ipd.), telesnega 
nasilja in spolnih zlorab, samopoškodovanje predstavlja poskus reagiranja na pogosto 
prevladujoča, močna in razklana čustva, kot so jeza, bes, strah, žalost, agresija, sovraštvo 
in nazadnje sram, ki jih podoživljajo, a jih ne znajo niti nadzorovati niti ne zmorejo izraziti. 

V nalogi sva raziskovali, iz kakšnih družin prihajajo osebe, ki za razbremenitev težkega 
čustvenega stanja uporabljajo metodo samopoškodovanja. Predvidevali sva, da taki 
mladostniki prihajajo iz razbitih družin ali pa iz družin, kjer se med seboj ne razumejo in 
v katerih jim starši ne nudijo čustvene podpore. Po avtorici Coloroso (1996) sva opisali tri 
različne tipe družin: trdo, mehko in prožno družino. 
Za trdo družino je značilno, da imajo starši veliko avtoriteto. Ta družina je po strukturi toga, 
v njej vladajo red, nadzor in ubogljivost. Družina ima strogo hierarhijo moči in natančno 
sledi pravilom. Staršem pripada popoln nadzor, svoje otroke nadzirajo, si jih podrejajo in 
jim vsiljujejo red. Otroci, ki ne izpolnjujejo zahtev staršev, so pogosto kaznovani. Starši in 
otroci imajo hladen odnos. V trdi družini ni prostora za čustva. V njej so določena stroga 
pravila glede tega, o čem se sme oziroma ne sme govoriti. V trdi družini zaradi strogih 
pravil otroci pogosto nimajo priložnosti, da bi bili otroci, da bi ugotovili, kdo so in kakšne so 
njihove sposobnosti. V nasprotju z njo je mehka družina, kjer vladata anarhija in kaos. Starši 
otrokom ne postavljajo pravil in smernic. Otroci v taki družini so zanemarjeni, saj nihče 
skrbi za njihovo vzgojo in jih ne spodbuja. V taki družini otroci sčasoma dobijo občutek, 
da se ne morejo zanesti na nikogar. Hitro zapadejo pod vpliv vrstnikov, saj družina otroku 
onemogoča, da izraža svoja čustva. Prožna družina ima trdno in funkcionalno strukturo, 
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saj priznava medsebojno odvisnost in zagotavlja povezanost, trdnost in poštenost. V prožni 
družini je prisotno sodelovanje, spoštovanje in sprejemanje vseh članov družine. Člani v tej 
družini lahko izražajo svoja mišljenja, čustva in doživljanja, saj je komunikacija odprta, jasna 
in iskrena. Starši otrokom povedo, da verjamejo vanje, dajo vedeti, da nekaj zmorejo, jim 
zaupajo, mislijo nanje, velikokrat jim sporočajo, da jim veliko pomenijo ter jim vedno radi 
prisluhnejo. Pri reševanju družinskih problemov sodelujejo vsi člani družine.

Rezultati raziskave
Z raziskovalno nalogo sva potrdili navedbe iz literature, da se v večini samopoškodujejo ženske, 
v starosti povprečno 12 let, to pomeni v  najstniških letih (Mrevlje, 1995). Na vprašalnik je 
odgovarjalo 107 dijakov. Iz vsakega letnika sva z žrebom določili en razred, ki je bil vključen 
v raziskavo. Iz njihovih odgovorov sva odkrili, da je na naši šoli metode samopoškodovanja 
uporabljalo 16 % vprašanih, večina v starosti 13 let in samo eden med njim je moškega 
spola. Anketirani so izpostavili dejstvo, da so se samopoškodovali predvsem takrat, ko so bili 
žalostni, nesrečno zaljubljeni ali pa jezni. Po samopoškodovanju so se počutili bolje, vendar 
le za kratek čas, kasneje pa jim je bilo žal, ker so bile vidne posledice tega dejanja. Spremljal 
jih je občutek krivde in sramu. 

Na podlagi značilnosti posameznih družin sva ugotavljali, iz katerega tipa družine prihajajo 
dijaki naše šole, posebej so naju zanimale družine dijakov samopoškodovancev. Presenetil 
je rezultat, da največ dijakov, ki se samopoškoduje, prihaja iz prožne družine. Pričakovali sva, 
da so imeli v družini dijaki, ki se samopoškodujejo, vzgojo, kjer prevladuje hladen odnos in v 
kateri ni prostora za čustva, saj je vse podrejeno redu in disciplini. Izkazalo se je, da je najina 
predpostavka napačna. Večina anketirancev je odgovorila, da prihaja iz prožne družine. V 
prožni družini prevladujejo medsebojna povezanost, trdnost in poštenost. Otroci iz take 
družine imajo možnost, da svoje stiske razbremenijo doma. V raziskavi se je pokazalo, da 
so se kljub dobremu vzdušju dijaki zatekali k samopoškodovanju in kar 38 %  med njimi je 
navedlo, da so osamljeni. 

Predlog
Na koncu naloge sva predlagali, da bi na šoli uvedli anonimno skupino, kjer bi se dijaki 
pogovarjali o svojih težavah, ki jih imajo v družini, v šoli in s prijatelji. Pogovor med vrstniki 
bi razbremenil njihove stiske, zmanjšal osamljenost in napetost v njih bi popustila. S takim 
načinom bi lahko tako zmanjšali število dijakov, ki potrebujejo samopoškodovanje za 
razrešitev čustvene napetosti in stiske.
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ODVISNOST

Odvisnost je lahko nadloga,
če glava premalo te uboga.

Lahko si odvisen od čokolade ali pa marmelade,
pa v glavi še ni ogromne zmede.

Če pridruži se alkohol,
možgani plešejo kot bi rekel goool …

Pri alkoholizmu je navada,
da žena s kovčki skozi vrata odkoraka rada.

Da se to ne bi zgodilo,
bomo pili bolj milo.

A tu je že tobak,
ki zvit je v majhne role.
Na eni strani ga prižgeš,

na drugi v pljuča potegneš dim,
ki nekomu diši,

a drugemu smrdi.
Pa vse to bi preživeli/preboleli/potrpeli,

če ne bi doživeli  še ene nadloge,
ime te nadloge so droge.

Ko droga me osvoji,
razuma v moji glavi več ni.

Z odvisnostjo pa po navadi slabo se ti godi,
zato ji ne dovoli, 

da okrog tebe se vrti!

(Špela Kastelic)
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INTERVJU S POZITIVCEM IN POZITIVKO ŠOLE

DOMINIK KAVČIČ
 Zakaj misliš, da si bil izbran za pozitivca šole? 
Mislim, da zato, ker sem prijazen do sošolcev, jim zmeraj pomagam, če me potrebujejo. In 
ker se v moji družbi počutijo sproščeno. 
Vedel si, da poteka to na naši šoli, ali si se kaj pripravljal? 
S tem sem bil seznanjen, vendar se na to nisem nič posebej pripravljal. 
Povej kaj o sebi. 
V prostem času se družim s prijatelji, ki mi veliko pomenijo, skupaj igramo nogomet. Zelo 
rad se tudi sprehajam s svojim psom po naravi. Sem vedno nasmejan, nikoli slabe volje. Na 
svet zmeraj gledam s pozitivne strani. 
Katere so po tvojem mnenju tvoje dobre in tvoje slabe lastnosti? 
Dobre so to, da sem v življenju odločen in vztrajen. Slaba lastnost je pa, da včasih zelo hitro 
zamerim. 
Vemo, da si vsestranski. Na katerem področju pa si najuspešnejši ? 
Najuspešnejši sem na športnem področju, predvsem v nogometu in teku. To me sprošča in 
osrečuje. 
Pot do uspeha je vedno povezana z napornim začetki. Kakšni so tvoji? 
V družbi sem zmeraj to, kar sem jaz, in nikoli ne poskušam biti nekdo, kakršnega bi si drugi 
želeli. 
Se držiš kakšnega mota, ki te vodi skozi življenje? 
Hmmm. Mislim, da moraš v življenju biti to, kar si ti, ne pa da se trudiš ugajati drugim, da 
bi te zato imeli radi. 
Ali imaš že kakšne načrte za prihodnost? 
Najprej si želim uspešno zaključiti srednjo šolo. Upam, da bom sprejet na fakulteto za 
farmacijo. Rad bi diplomiral in postal magister farmacije. 
Kaj priporočaš dijakom, da so bolj pozitivno usmerjeni? 
Vedno morajo zaupati vase, ker je vsak sposoben in lahko naredi marsikaj, če v to le 
verjame. Nikoli ne smejo biti slabe volje. Iz svojih napak naj se vedno le učijo in naj jim ne 
bo žal tega, kar so storili. 
Tvoj največkrat izrečeni stavek je … 
Vse je mogoče, če se nekaj hoče. 
Zaključna misel. 
V življenju moraš biti vedno optimističen, nasmejan, pozitiven, prijazen do drugih. Na vse 
ljudi moraš gledati enako in ne zviška, saj smo si vsi enaki. 

ALENKA MATJAŽ
 Zakaj misliš, da si bila izbrana za naj pozitivko šole? 
Ker se dosti smejim, rada pomagam sošolcem, sošolci se v moji družbi počutijo prijetno. 
Ali si vedela, da na naši šoli poteka to vsako leto, si se kaj pripravljala? 
Nisem vedela in se seveda nisem pripravljala.
Povej kaj o sebi! 
Sem nasmejana, rada pomagam: v prostem času se družim s prijatelji, igram harmoniko, 
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zmeraj poskusim pozitivno vplivati na ljudi okoli sebe. 
Katere so po tvojem mnenju tvoje dobre in katere tvoje slabe lastnosti? 
Dobre lastnosti so, da rada pomagam, ljudi spravljam v dobro voljo, vztrajnost, 
potrpežljivost. 
Slabi pa sta lenoba in prevelika zgovornost med poukom. 

Dobro vemo, da si vsestranska. 
Na katerem področju pa si 
najuspešnejša? 
V šoli mi gre najbolje matematika, 
zunaj šole pa harmonika. 

Pot do uspeha je vedno povezana z 
napornimi začetki. Kakšni so tvoji? 
Da, začeti je bilo zelo težko, rabila sem 
veliko vztrajnosti in volje in to mi je 
pomagalo do uspeha. 

Se držiš kakšnega mota, ki te vodi 
skozi življenje? 
Upanje umre zadnje! 

Ali že imaš kakšne načrte za 
prihodnost? 
Uspešno končati srednjo šolo, narediti 
stomatološko fakulteto in odpreti 
svojo zobozdravniško ordinacijo. 

Kako preživljaš svoj prosti čas? 
S prijatelji, harmoniko in z živalmi. 

Kaj priporočaš dijakom, da bi bili bolj pozitivno usmerjeni? 
V življenju so vzponi in padci, padec vas ne sme uničiti, glejte optimistično na ves svet, čim 
več se smejite. Dan, ko se ne smejiš, je izgubljen dan. 
Tvoj največkrat izrečeni stavek je … 
Ne sekiraj se, sekire so drage! 
Zaključna misel. 
Čim bolj optimistično glejte na vse, smeh pomaga, ne obupaj ob ovirah, kar te ne uniči, te 
naredi močnejšega! 

za dijaški parlament: Nina Štrekelj in Miha Štalec
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MANIKIRA

Kdo si ne želi imeti lepih in urejenih nohtov? To je želja vsake ženske in to smo tudi želeli 
nekaterim omogočiti. Letos smo se tudi prvič spoprijeli z modulom manikira in šlo nam je 
kar dobro od rok. S projektnim delom smo začeli v decembru in naša prva naloga je bila, 
da smo se razporedile v skupine, in sicer v skupino za promocijo, skupino za naročanje, 
skupino za načrtovanje in skupino za evalvacijo. Naša glavna naloga je bila, da bi izvedli 
manikiro dijakom iz naše šole. Da bi lahko dobili dijakinje, smo morale nekaj narediti. Za 
to so bile zadolžene članice skupine za promocijo. Izdelale so elektronsko predstavitev, ki 
se je predvajala na šoli. Na elektronski predstavitvi so bili podatki glede izvajanja manikire, 
kdaj se bo izvajala in kdo jo bo izvajal. Članice te skupine so tudi izdelale letake, a jih žal niso 
razdelile. Ker je bilo prijav premalo, smo si morale same poiskati modele. Le kako bomo 
izvajale manikiro brez pripomočkov? To dilemo pa so rešile članice skupine za naročanje 
materiala. Skupaj so morale pretehtati, kaj potrebujemo in koliko. Izbrale so najboljšega 
ponudnika, a ni bilo potrebe po naročanju, ker je bil ves material že v šoli. Članice skupine 
za načrtovanje so določile datume za izvajanja manikire, ki pa so morali biti usklajeni z 
dnevi, ko imamo na urniku kozmetično prakso. Izdelale so tabelo za vpisovanje datumov. 
Poiskale so tudi dijakinje iz oddelka, ki v času naše kozmetične prakse niso imele pouka. 
Pomagale so sošolkam, ki še niso imele svojega modela.  Končno je napočil čas, ko smo 
izvedli manikiro. Vsaka posebej je pripravila delovno mizo in delovne pripomočke (pilice, 
lake, odstranjevalec laka …). Sprejeli smo modele in jih posedli za mizo. Če so imele stranke 
nalakirane nohte, smo jim odstranili lak, razkužili roke in opravili pregled rok. Na podlagi tega 
smo se odločile, katero metodo manikire bomo izvedle. Manikira je zajemala oblikovanje 
nohtov, odstranjevanje odvečne nohtne kožice, piling, poliranje nohtne površine, masažo, 
masko in lakiranje. Ko smo z delom končali, smo se strankam  lepo zahvalili in jih pospremili. 
Med izvajanjem pa je zadnja skupina morala opraviti svoje delo. Dve članici sta bili zadolženi 
za fotografiranje izvedbe, drugi dve članici pa za poročilo, ki bo objavljeno na šolski spletni 
strani. Na podlagi fotografij in poročila so ostale članice izdelale elektronsko predstavitev. 
Celoten potek projekta smo predstavili staršem na roditeljskem sestanku. S projektnim 
tednom smo zaključili v začetku februarja. Iz tega projektnega tedna smo se marsikaj naučile 
in se zahvaljujemo vsem mentoricam, ki so nas vodile, ter modelom, ki so se udeležili 
manikire. 

     
Leja Cerar, Cvija Božić, 3. Ka
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IZ RAZVAJANJA NAZAJ V REALNOST

13. marec 2012 je potrkal na vrata in naše potepanje se je lahko pričelo! Ekskurzije sem 
se neučakano veselila. Res pa je, da se je moje veselje še povečalo ob ugotovitvi, da pouk 
odpade, predvsem pa sem nujno potrebovala malo razvajanja in odmika iz realnosti, šolskih 
klopi in zidov.
Vožnja do Žalca je minila neverjetno hitro, najverjetneje zaradi (skoraj celotne) prespane 
poti ali pa bodo mogoče krivi tudi tisti dolgi pogovori med dekleti, ki se jim je tako težko 
upreti.
Komaj sem čakala, da vstopimo v, na pogled majhno, stavbo podjetja Gehwol, saj so se mi 
pravkar zbujene noge tresle od mraza. Nasmehe na obraz nam je v naslednjem trenutku 
priklicala uspešna poslovna ženska polna energije, direktorica uspešnega podjetja Gehwol. 
Na kratko nam je predstavila zgodovino podjetja, njihove izdelke, njihov vpliv na kožo ter 
pomembno vlogo naših stopal.
Kmalu se nam je v prostoru pridružila kozmetičarka oz. izkušena pedikerka, pred njo pa je 
rahlo sramežljivo prikorakala še stranka. Za strah oz. sramežljivost ji je lahko oproščeno, saj 
komu pa bi bilo prijetno biti model za pedikuro pred šestdesetimi neučakanimi očmi mladih 
bodočih kozmetičark.
Kar mi je najprej rojilo po glavi, je bila jeza in vprašanje brez odgovora, zakaj ne sedim v 
prvih vrstah, saj sedaj od pedikure ne bom odnesla ničesar. A sem se zmotila, za vse je bilo 
že poskrbljeno. Prikazal se je kamerman, ki je pedikuro snemal, ta pa se je predvajala na 
velikem platnu. Noro, res (še nikoli nisem videla tako velikih nog)!
Po zaključeni poučni pedikuri smo hitro odvihrali v trgovinico in kupili nekaj Gehwolovih 
izdelkov, potem pa smo se, vsaka s svojo vrečko, počasi odpravili proti najboljšemu delu 
ekskurzije – Laškemu, v terme Laško.
Res, ne bi se branila živeti tam. Kakšne stene, kakšni prostori, masažne kadi, dišave, svečke, 
masažna olja, celotno vzdušje te povleče v tisti nerealni, sanjski svet. Pogled na sproščujočo 
naravo, ozelenela drevesa in vodo pod njimi, oh, kar težko najdem besede za opis takšnih 
čudovitih stvari. 
K sreči smo bile tudi same deležne majhnega darila. Uživale smo lahko dve uri na bazenih, v 
ležanju na počivalnikih, v špricanju, zabavi na toboganih, uživanju ob koktejlih
(brezalkoholnih) … Zanimiva je bila Kneipova pot, saj jo je večina poznala samo teoretično. 
Ko smo se vračale, je prijetna utrujenost preplavila avtobus, vendar pa ni prekinila naših 
pogovorov o novih doživetjih in najlepših izkušnjah.

Rebeka Tomaduz, 4. Ka
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Žan Rudolf  
                                                           

Osnovni podatki 
rojen 9. 5. 1993 v Ljubljani 

šport:  atletika
disciplina: 800 m

Najboljši rezultati
- Singapur (prve olimpijske igre za mladince): 1000 m – 7. mesto  
2.24,24 (državni rekord)

- Talin (evropsko mladinsko prvenstvo): 800 m – 2. mesto  Helsinki 
(evropsko prvenstvo za člane): 800 m – 12. mesto 

- Mednarodni miting Ostrava  (Golden spike): 800 m – 1. mesto 
- Mednarodni miting Velenje: 800 m – 1. mesto  1.46,79
(državni članski rekord) 

Žana Rudolfa sem prvič srečal v prvem letniku, prvo šolsko uro, ki smo jo imeli z našo 
razredničarko.  Prvič pa sva spregovorila, ko se je Žan usedel k meni v zadnjo klop pri uri 
matematike in tako se je najino prijateljstvo začelo.  Od tiste ure matematike dalje sva 
postala najboljša prijatelja in sva si pri vseh stvareh tudi pomagala. Žan se mi je zdel na 
prvi pogled tak, kot da vedno želi biti v središču pozornosti, saj je bil kar precej glasen pri 
urah, vendar sem kasneje spoznal, da temu ni tako in da je glasen samo takrat, kadar se je v 
razredu zgodilo kaj smešnega. Najino prijateljstvo pa se je razvijalo vedno v pozitivno smer, 
saj noben od naju ni taka oseba, da bi drugemu zamerila kakšno stvar za daljši čas. Največ 
kar se je zgodilo, če je prišlo do težave, je bilo to, da sva se nekaj dni malo grdo gledala, nato 
pa je bilo vedno vse v redu.  
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Večino časa sva se pogovarjala o raznih športih, seveda največ o atletiki in o njegovem 
trenerju ter o nogometu, posebej, če je igral italijanski klub Milan, za katerega navdušeno 
navija Žan. Kar pa se tiče šolskih nalog in ostalih obveznosti, pa Žan ni tako blestel. Ampak 
jaz ga razumem, saj vem, da je imel in ima izredno težke treninge in mu potem enostavno 
zmanjka časa še za šolo.  Sicer pa je vsa štiri leta naredil z dobrim uspehom, pri katerem 
moram dodati, da smo mu vsi sošolci pri tem tudi pomagali, kar se nam zdi zelo prav, saj 
nam je Žan to vračal z odličnimi uspehi na tekmovanjih in vedno novimi rekordi. Kot razred 
smo na njegovo udejstvovanje v športu gledali zelo pozitivno in bili obenem tudi ponosni, 
da imamo v razredu športnika, ki se lahko kosa z vso svetovno konkurenco. Prav nobeden iz 
razreda se ni nikoli pritoževal, zakaj Žana ni v šolo ali pa zakaj bo Žan pisal test  14 dni kasneje 
kot mi, saj smo vsi natančno vedeli, kako je z Žanom in z njegovimi treningi. Velikokrat nas je 
nasmejal s svojimi šalami. Žan ni konfliktna oseba, zato se ni skoraj nikoli z nobenim skregal. 
Bili smo tudi zelo ponosni na njega zaradi njegovih športnih dežkov. Vesel sem, da sem imel 
4 leta tako dobrega sošolca in prepričan sem,da se bo najino prijateljstvo nadaljevalo še 
naprej tudi po koncu srednje šole. Žanu želim v imenu njegovega 4. Fb razreda vse najboljše 
v njegovem življenju in na njegovi športni poti.  
  

                                                                              

Jaka Valant in Aladin Duranović, 

bivši 4. Fb 
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TO SEM JAZ, TO JE MOJE ŽIVLJENJE

Napočil je velik dan za moja starša. Dobila bosta dojenčka. In ta dojenček sem bila jaz. 
Leto dni po njuni poroki sem prijokala na svet. Vse sta pripravila, stanovanje sta uredila do 
potankosti, kupila zibko, igračke, cunjice … Potrudila sta se maksimalno. Kaj pa drugega, 
saj sta pričakovala prvega otroka. Ko sta izvedela, da bo punčka, je bilo veselje v družini 
še toliko večje. Na nek način sta si želela punčko, kljub temu pa bi z odprtimi rokami 
in nasmejanimi obrazi sprejela tudi fantka. Dala sta mi zelo lepo ime. Danes sem zelo 
ponosna na oba starša, da sta mi izbrala ime, kakršnega si lahko samo želiš.  Tako se je vse 
skupaj pričelo. 

Zaželela sem si še kakšnega bratca ali pa sestrico. No, če po pravici povem, sem si 
želela bratca, kar se je po treh letih in pol mojega otroštva tudi zgodilo. Mamica in očka sta 
mi povedala, da bomo dobili dojenčka. Tako sem bila vesela, da sem skakala po stanovanju 
in se na ves glas drla: »Dobila bom bratca!« Danes si niti ne znam predstavljati, da bi bila 
edinka.  Vesela sem, da imam tako čudovito družino. Bilo nam je tako lepo. Že od malega 
sem bila zelo zaščitniška. Vedno sem se postavila po robu tistim, ki so se spravili na koga 
od mojih prijateljev ali bratca, do katerega sem še danes zelo zaščitniška, saj je vendar moj 
mali bratec. In jaz vem, da ga moram braniti, pred komer koli, vedno in povsod. 
Hodili smo na razne izlete, na razna srečanja. Ves čas se mi je nekaj dogajalo. Kot otrok 
sem to potrebovala. Postala sem družabna, zelo komunikativna oseba, kar sem verjetno 
podedovala po dedku, a vendar kdaj tudi nagajiva, pa saj so nagajivi skoraj vsi otroci.
 Že v otroštvu, ko se sploh še nisem zavedala, kaj se dogaja in kako svet sploh zgleda, znala 
sem samo jokati in čebljati, mi je umrla babica. Sploh je nisem uspela spoznati, a bi si jo 
zelo želela. Vem, da je bila super oseba in da bi me kot vnukinjo zelo lepo sprejela. 

Moje življenje je postajalo vse bolj zanimivo. Začela sem obiskovati osnovno šolo. 
Kako je bilo lepo v tistih letih. Na vasi smo se zabavali, igrali s prijatelji, hodili ven … Tako 
lepo nam je bilo, vsaj tako sem mislila, a sem se motila.
Prišel je zelo grozen in čuden dan. Sploh nisem vedela, za kaj gre. Samo to, da nekaj ni v 
redu. Očka je hudo zbolel. Samo mamica je vedela, za kaj gre, ker je zaposlena v bolnici. 
Bilo ji je zelo hudo. Jaz pa sploh nisem vedela, kaj se dogaja. Nisem mogla izvedeti, ker 
mi nihče ni želel povedati, zapletenih izrazov pa nisem razumela. Bilo mi je tako težko. 
Minevali so dnevi in še vedno nisem ničesar vedela. Igrala sem se naprej kot vsak otrok. 
Nisem bila drugačna od ostalih. To je bilo super. Nisem bila tako pod pritiskom. Dokler se 
niso pričele stvari bolj komplicirati. Moj očka je bil namreč hudo bolan. Z njim sem se zelo 
dobro razumela. Pogovarjala sva se o najrazličnejših stvareh in velikokrat mi je pomagal pri 
odločitvah. Ves čas mi je stal ob strani in me varoval. Ni želel, da bi jaz na račun njegove 
bolezni kdaj trpela. Tega nikakor ni dovolil. To bi bilo zanj najbolj mučno. Na očka sem se 
zelo močno navezala. Tako lepo mi je bilo, ko sem bila z njim. Še posebno lepo je bilo, ko 
je bila cela družina zbrana skupaj. Ko smo šli skupaj na izlet. Očka in mamica sta se zelo 
trudila. Ampak tudi otroku vsaj enkrat postane jasno, da nekaj ni v redu in da je nekaj 
hudo narobe. Otroka se ne da kar tako prinesti okrog. Tudi mene se ni dalo. Res je, da 
nisem vedela, za kaj točno gre, ampak izvedela sem pa vsaj bistvene podatke. Izvedela 
sem, da ima raka. Prvo, kar sem se vprašala je: »Kaj za vraga pa je to?!« Kot otrok sem bila 
seveda tudi jaz zelo radovedna in me je zanimalo, kaj je to. Spraševala sem in spraševala, 
a želenega odgovora nisem dobila. Družina mi ni želela povedati, saj bi bila lahko zelo 
prestrašena in žalostna. Tega pa nikakor niso želeli. Pozanimala sem se še drugje, nekega 
dne pa sem izvedela, da je to zelo huda bolezen in da za to bolezen ne poznajo zdravila. In 
to ni tako, kot če imaš prehlad, pa se potem čez nekaj časa pozdraviš. To so mi povedali. 
Bila sem čisto šokirana in kar nisem mogla verjeti. Kaj za vraga pa naj naredim? 
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V tistem času se nikoli nisem spraševala, zakaj pa ravno mojemu očetu, zakaj pa ravno 
taka bolezen … tega nisem nikoli izvedela. Pa saj nisem mogla verjeti. To pa sploh še ni vse, 
mislila sem, da je to najhujši udarec v mojem življenju, ko sem izvedela za to novico, pa ni 
bil. Stvari so se pričele počasi slabšati. 

Očka je pristal v bolnici. In jaz sem jih kot majhen otrok sovražila. Nikakor me 
niso  spravili vanjo. Ni šlo, pač nisem jih marala, saj nisem edina, ki bolnic kot otrok nisem 
marala, kajne? Kar nekaj časa je ostal tam, dokler mu niso mogli več pomagati. Poslali so 
ga v domačo oskrbo. Ko so ga z rešilnim avtomobilom pripeljali domov, sem se najprej 
skrila v kot, saj me je bilo tako strah. Nikoli nisem razumela, da reševalci pomagajo ljudem. 
Dolgo časa sem se jih bala. Očka se je vrnil domov, a ni mogel hoditi, lahko je samo ležal 
na postelji in nas opazoval. Še danes se spomnim, kako je bil jezen, ker mu nismo kupili 
televizije, da bi imel vsaj kaj početi. Vse dni je ležal na postelji, ki je bila tako rekoč grozljiva. 
Ko sem jo videla, me je kar stisnilo pri srcu. Mislila sem si: »Pa ga ja ne boste dali sem, na 
to grozno posteljo«. Žal drugače ni šlo. Morali so. Jaz pa sem se  raje igrala s prijatelji, kot 
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da bi bila pri njem. Pa ne zato, ker ga ne bi marala, imela sem ga najraje, ampak grozljivo 
mi je bilo vse skupaj in težko sem to gledala. 

Nekega dne pa je ves čas spal, ni se zbudil. To je bil moj najbolj grozen dan 
v življenju, ki mi je svet postavil na glavo. Moje mišljenje se je po tem dogodku zelo 
spremenilo. Vedno bolj sem bila odrasla.  Ležal je negibno, ni se premikal. V dnevni sobi 
smo sedeli vsi, cela družina. Jaz sem čisto iz radovednosti vprašala: »Zakaj pa se očka ne 
zbudi?« Mamica pa mi je odgovorila: »Verjetno se nikoli več ne bo.« V tistem trenutku sem 
vedela, kaj se dogaja. Kot bi me spreletela neka iskra in bi se vsega zavedla. Vedela sem, 
da sem izgubila očka, vedela sem, da ga nikoli več ne bo med nami. V tistem trenutku so 
me spreletela tudi čustva in zelo močni občutki. Ja, res je, takrat sem se začela spraševati, 
zakaj ravno moji družini, zakaj ravno mojemu očetu …  Ni mi preostalo drugega kot to, da 
vse skupaj sprejmem. Res sem bila zelo močna v tistem trenutku in sem to sprejela, čeprav 
tako težko. Izgubila sem največjega zaupnika, ki sem ga imela v življenju. Moje življenje 
je postalo popolnoma drugačno. Sama sem začela sprejemati odločitve, sama sem se 
odločala o raznih podvigih, postala sem močnejša oseba. Samo zaradi vsega tega, kar se mi 
je v rani mladosti zgodilo. Sprejeti sem morala tudi odločitev o svojem nadaljnjem šolanju 
in odločila sem se za pravo srednjo šolo. Tudi danes tako mislim. Imam fantastične sošolke. 
Zelo dobro se razumemo in to je tisto, kar me vedno ohranja pri volji, mi daje moči za 
naprej. Popotnica, ki jo dobivam vsak dan, ne glede od koga. 

Po tem hudem dogodku sem spoznala veliko prijateljev. Takih, ki ti v hudih časih ves 
čas stojijo ob strani. Vedno se trudijo, da bi pomagali. Zato jaz vedno pravim, da so pravi 
prijatelji tisti, ki so s tabo v dobrem in slabem, vredni pa so veliko več kot kdor koli drug. 
In vsak, ki ima pravega prijatelja, je lahko vesel in se na nek način počuti varnega. To sem 
spoznala in doživela tudi sama. Zlasti ena od prijateljic mi veliko pomeni. Je prijateljica, 
kakršno sem si lahko samo želela. 
Nanjo se lahko vedno zanesem. Imela sem veliko obupnih dni, ko sem prejokala 
dobesedno ves dan, ko sem bila žalostna vsak dan, brez volje in energije, ampak ob 
sebi sem imela prijateljico, ki mi je znala pomagati, predvsem pa me je vedno spravila v 
dobro voljo. Še danes me nasmeji do solz. Sama sem postala bolj odločna, dobrosrčna, 
radodarna, komunikativna, prijazna oseba. Zelo rada pomagam komur koli. In tudi 
bolnišnice imam sedaj raje, ker sem spoznala, da so kraj, kjer ljudem rešujejo življenja. In 
spoštujem vsakogar, ki je v bolnišnici zaposlen, pa naj bo prijazen, vesel, strog, nesramen; 
ne glede na vse skupaj  jih imam rada. Spoznala sem toliko prijateljev, ki so res prijatelji. In 
vse to zato, ker sem v življenju prestala hujšo življenjsko izkušnjo. Od enajstega leta naprej 
živim brez očeta. Imam mamico in bratca, brez njiju ne vem, kako bi sploh živela. 
 Ampak danes vem, da je življenje pomembno. Kako se obnašamo, kaj smo in kdo 
smo. Smo ljudje in moramo živeti svoje sanje. Žal to danes ne gre. Mene je ta dogodek 
močno zaznamoval, a sem se zavestno odločila, da bom živela svoje življenje, da bom 
postala taka oseba, kot si želim. Rada imam samo sebe, svoje življenje in vem, da sem 
zmožna marsičesa.  Zaradi vseh prigod sem postala dekle, ki ima jasno zastavljene cilje in 
si jih želi uresničiti. Življenje je lahko tudi lepo, zakaj ga ne bi živeli. Hvaležna sem svojim 
staršem. Ker sem, ker živim. 

Zato si je lepo zapomniti, da je vsaka osebnost, vsak človek drugačen, ker vsakega 
navdaja nekaj drugega, vsak ima drugačne cilje, želje … Vedeti pa moramo, da kljub hudim 
stvarem nikoli ne smemo pasti na tla in se ne pobrati. Dandanes je ogromno bolezni, 
ogromno nesreč. Ampak naše življenje je naše. Ravnajmo z njim lepo in skrbno. Imejmo se 
radi. Zato pravim, da so vse lepe stvari in tudi kakšne druge, slabše, del mene. To sem jaz, 
to je moje življenje.

       Teja Fabijan, 4. Ka
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SLOVO

Po vrtu jaz hodim,
utrgam si cvet, 

ko spomnim se nate,
podre se mi svet, 

saj vidim v njem tebe
in mislim na te, saj ti si edini, 

ki mi je ranil srce.
Ko je luna svetila, sva se poslovila,

odšel si in rekel »adijo«.
Rekel si le, 

da pozabim naj te,
saj zbral si  drugo dekle.

Sem stran se obrnila,
zaihtela v noč, 

ker tebe pozabiti mi ni moč.
Le kaj naj storim,
kaj naj naredim, 

da solze za tabo ne potočim?
Zapustil si me,
zapustil si me, 
sedaj tu jokam,

potrto dekle.
So leta minila 

in srečala sva se,
jaz sem pozdravila te.

Si me pogledal v oči in videl iskrico,
ki tebi namenjena ni.

Zdaj žal ti je,
da zapustil si me,

saj sem prelepo dekle.

Iris Alagič, 3. Ka
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»Tapametne« 2012

Poletnosti naslada 

Brižinski spomeniki, II: 
Zato opustimo ta mrzka / dela, 
ker so dela sata- / - nova: ko 
žrtvujemo, / brata oklevetamo, kot 
/ tatvina, kot uboj, kot poletnosti 
(poltenosti) naslada …

Meta je prišla na Karnice, piše pa 
se piše pa se … 
Meta Hudababnikova. 
(Hudabivška)

Branje Minattija:
… nekomu moraš, moraš,
to je kot kruh, kot požirek vode,
moraš dati svoje bele obleke … sanj (oblake) …

Sonja je potem šla z Rodionom Raskolnikovim v Sirijo (Sibirijo).

Don Kihota je napisal Kervantes. (Cervantes)

Jezikovna ravnina, ki se ukvarja s stavčnimi členi in povedjo, je skladoslovje. (Skladnja)

»Od kod ti ime Vetroslav?«
»Vetroslav (Vatroslav) Oblak pa zato, ker gresta oblak in veter bolj skupaj kot oblak in 
‘vatra’.«

Kreativen literarni okus

A lahko prosim pokličete profesorico viljamovko (Viljemko)?

Profesorca, tu je pa napaka, piše vlahi namesto vlaki! (Murnova pesem Vlahi)

Naslov spisa je bil Kocbek in njegov literarni okus (opus).

»Kaj najraje bereš?«
»Kakšne komedične pesmi, na primer od Roze.«

Giovanni Boccaccio je napisal prvo novelo Sokolja pečenka. (Novela o sokolu)

Izolda je bila uspešno zaljubljena.
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Potem se je kmalu poročil z njegovo zaročenko. 

Slomšek je pisal ponarodele pesmi.

Debeluška v noveli Nakit si nesramnosti ni gonila (gnala) k srcu.

Ivan Cankar je napisal pesniško zbirko Eroica. (Erotika)

»Prva Župančičeva pesniška zbirka je Čaša vpojnosti. (Čaša opojnosti)«
»Še katera?«
»Ja, tudi Čez planke.« (Čez plan).

»Je Milčinski napisal razen Butalcev še kak roman?«
»Je, Ptički brez vej.« (Ptički brez gnezda)

Pisatelji, ki so razen Cankarja, Ketteja, Murna in Župančiča pisali v moderni, se imenujejo
popotniki (sopotniki) moderne.

V moderno sodi tudi Dragotin, Dragotin … Máte. (Kette).

Sodobni slovenski roman? Lahko vojni? Menuet za Saro (Menuet za kitaro)

Še kakšnega sodobnega pesnika? Samo po eno pesem smo brali od naslednjih, da jih kar 
naštejem: Milan (Milena) Kačič, Saša Vergil (Vegri), Lojze Kraker (Krakar) in Adam (Ada)
Škerl.

Naglasna znamenja so … eden je kreativec, (krativec) drugih dveh se pa ne spomnim.

A se zdaj spomniš, kaj je predlog? No ja, predlog je, da nekaj predlagaš.

»Kje si pa bil?«
»Torbo sem iskal.
»Pa si jo našel?«
»Si morte mislt, vse preiščem, potem pa ona tukaj v omari.«

         Zapisala: Lidija Golc

NEKAJ MATURITETNIH OCVIRKOV

- Odlomek iz besedila pripoveduje o odnosu med materjo in hčerjo, ki je zelo … od-
tuljen (odtujen) 
- Mati in hči imata težave zaradi pomanjkanja govora (pogovora) 
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Ali poznate kraj Žiče in žičko kartuzijo? Nekateri so ob tem kraju imeli naslednje ideje: 
- Organiziramo celodnevno ekskurzijo v Živce.
- Ne pozabite se dobro obleči in s seboj prinesite zdravstvene izkaznice.
- Z avtobusom se bomo odpravili proti Žici … 

Pa veliko uspeha na maturi!

       Zbrala in zapisala: Petra Vončina
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ZGODOVINSKE CVETKE
 (2010 – 2012)

Vprašanje Odgovor dijaka z veliko 
domišljije in še več 

neznanja 

Pravilni odgovor

Pomen Ljubljanskega 
barja v prazgodovini?

Namakalno poljedelstvo. Prostor, kjer so živeli 
mostiščarji/koliščarji, tu 
so našli tudi najstarejše 
kolo na svetu.

Kdo je bil Hipokrat? - Je bil sin in naslednik 
svojega očeta. 
- Je prisegel en zakon o 
matematiki. 

Oče znanstvene 
medicine, avtor 
Hipokratove prisege.

Kaj je Hipokratova 
prisega?

To je prisega, ki jo je 
zaprisegel Hipokrat. 
Izrekel jo je Hipokrat in 
povedal drugim. Nekaj je 
prisegel (ne spomnim se). 
(In vendar se vrti?)

To je prisega 
zdravstvenih delavcev, 
da ne bodo škodili 
pacientu, da bodo 
pomagali tudi 
sovražnikom ipd.

Kaj so Delfi? - V Delfiju so živele 
svetinje. 
- Ženske so statistiko za 
denar prerokovale.

Najbolj znano 
starogrško preročišče, 
kjer so dajale dvoumne 
odgovore Pitije. 

Naštej značilnosti 
islama.

- Enkrat v življenju je 
treba v džamijo.
- Ko ima ženska PMS, ne 
sme v džamijo. 
- Sveta knjiga se 
imenuje Urban.

- Enkrat tedensko naj se 
gre v džamijo.
- Med menstrualnim 
ciklusom naj ženske ne 
hodijo v džamijo.
- Sveta knjiga je Koran. 

Kje je bil center 
karantanske države?

Ljubljana, trst, Gradec, 
Beograd, Dunaj 
Konstantinopel.
Med dvema krajema.

Bližina Celovca, na 
Gosposvetskem polju. 

Kako je potekal 
obred ustoličevanja v 
Karantaniji?

Bila sta dva kamenja. Uporabljali so knežji 
kamen in vojvodski 
prestol.
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Pokristjanjevanje 
Karantancev.

Karantanci so bili najprej 
poganje vere.

Bili so pogani.

Kdo so menihi? Več vrst obrtnikov skupaj, 
npr. mizarji. 

Možje, ki so življenje 
posvetili bogu, živijo v 
samostanih.

Kaj so Karpati? - Otok.
- Neke vrste posoda ali 
mala kuhinja za vojsko, 
da so imeli kaj jesti. 

- Gorovje.
- Dijak je zamenjal 
Karpate s kotlom za 
pripravo hrane!
- Dijak je zamenjal 
Karpate s kotlom za 
pripravo hrane!

Naštej nekaj značilnosti 
Brižinskih spomenikov.

- To je žepna knjiga 
nekega škofa.
- Našli so jih v Madridu.
- Pisani so v latinščini. 
- Napisani so v medici.
- Vklesani so v skalo in 
so jih našli v Sloveniji.

- To so najstarejši zapisi 
v slovenskem jeziku, z 
versko vsebino. 
- Našli so jih v Brižinu.
- Pisani so v stari 
slovenščini. 

Naštej dve srednjeveški 
pisavi.

Renesančna minuskula, 
gotika, gajica, klinopis, 
medica, karolinščina, 
galica, latinščina, 
španščina.

Karolinška minuskula, 
cirilica, glagolica.

Naštej slovanske 
narode.

Germani, Obri, Bavarci, 
Polci, Norveščani. 

Slovenci, Hrvati, Srbi, 
Rusi, Čehi, Poljaki …

Naštej evropske 
pomorske velesile ob 
koncu srednjega veka.

Franki, Turki, Grki, 
Kitajska, Amerika, Indija, 
Azija, vasco da Gama, 
Krištof Kolumb. 

Španija in Portugalska. 

Kaj je Novi svet? - Vasco da Gama pove, 
da je Indija, za katero 
so mislili, da je Indija, v 
resnici Južna Amerika.
- Amerika je imenovana 
po Agaveriju, Vasco da 
Gama pa je obkrožil 
zemljo. 

Ameriška celina. 

S
Š 
F 
K  
Z

49



Kdo je bil Krištof 
Kolumb?

Obplul je Indijo, odkril 
Južno Ameriko in ugotovil, 
da v Indiji živijo Indijanci. 

Priplul je do Amerike.

S čim so se ukvarjali 
prebivalci srednjeveških 
mest?

- S poljedelstvom, lovom 
in ribolovom.
- Mesta so prirejala 
vinske (tedenske) in 
živinske (letne sejme), 
pa tudi živalske sejme. 

- S trgovino in obrtjo.
- Najbolj znani sejmi so 
bili vinski in živinski, 
niso pa bili vinski vsak 
teden, živinski pa 
enkrat letno.

Naštej nekaj značilnosti 
turškega osvajanja 
Balkana.

Turki so imeli na glavi 
pašo. 

Paša je bi pomemben 
funkcionar v turški 
državi, Turki pa so imeli 
na glavi kvečjemu kapo. 

Naštej nekaj značilnosti 
delovanja sončnega 
kralja Ludvika XIV.

- Po njegovi smrti je bil v 
Franciji vesoljni potop. 
- Ludvik XIV. je izrekel 
znameniti stavek: »To 
sem jaz!«

- Na smrtni postelji je 
Ludvik izjavil: »Za mano 
je lahko tudi vesoljni 
potop!«
- Ludvik XIV. je izrekel 
znameniti stavek: 
»Država, to sem jaz!«

V času francoske 
revolucije so izumili 
bolj human način 
usmrtitve ljudi.

Ubijali so jih z želatino. Ubijali so jih na 
giljotini.

Zapisala: Vanda Trdan
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O prvem kulturnem dnevu
Prvi kulturni dan v šolskem letu 2012/13 je potekal od 15. oktobra do 6. novembra 2012
v dvoranah Kinoteke (Miklošičeva 38) in Kinodvora (Kolodvorska 13). Barbara Kelbl in Petra 
Slatinšek sta pred vsako predstavo dijake pozdravili in film napovedali.

Dijaki so si ogledali dva slovenska filma, novi dokumentarec Aleksandrinke režiserja Meto-
da Pevca, 2011, ter Ekspres ekspres, 1997, režiserja Igorja Šterka.

Od novih tujih filmov je bil izbran Učitelj (Falardeau, 2011), od klasičnih starejših pa delo 
francoske režiserke Agnes Varda, Sreča, 1965.

Dijaki in učitelji so prejeli o vsakem filmu predstavitveno gradivo in vprašalnik za lažjo 
analizo in pogovore, torej so bili na ogled pripravljeni. Ogledu so sledili pogovori, reševanje 
vprašalnika, iskanje posebnosti filma, sporočil. Dijaki so delali samostojno, v parih in skupi-
nah. 

Objavljamo nekaj mnenj dijakov.

Aleksandrinke
V Egiptu so aleksandrinke delale kot varuške, dojilje, služkinje in spremljevalke pri 
premožnih družinah.Bile so ugledne in dobro plačane. O njihovem življenju piše tudi Mar-
jan Tomšič v romanu Grenko morje.

Meni se je v filmu zdelo najbolj 
pretresljivo pričevanje dveh hčera 
aleksandrink, ena še vedno ni 
prebolela, da ni bila nikoli deležna 
materinske ljubezni. Njena mama 
je odšla v Egipt, ko je bila ona še 
majhna, zato je živela z očetom. 
Pogosto je opazovala prijateljice, 
kako so jih mame česale in oblačile. 
Ko se je mama vrnila, do nje ni 
mogla ničesar čutiti in ko je mama 
umrla, ni žalovala za njo zaradi misli: 
„Zakaj nisi bila moja mama?” 

Ena od pričevalk je imela mamo v Aleksandriji, očeta pa v Ameriki, zato je bila v zavodu, 
kjer je bilo mrzlo in pogosto je bila lačna. Vedno se je bala praznikov, ko so drugi otroci 
odšli k sorodnikom, ona pa ni imela nikogar in je ostala v zavodu. Ko jo je enkrat vendarle 
obiskal daljni sorodnik, je rekel samo: „Kakšen kos kruha se bo že našel pri nas” in jo vzel k 
sebi, takrat se ji je življenje spremenilo.

Film me je pretresel, prej nisem pomislila, da življenje v srečni družini ni samo po sebi 
umevno.
         Nina Rebrec, 1. Za



Ekspres 
3. Za (ob skupinskem delu)

Dialoga v filmu ni veliko, nadomesti ga učinkovita glasba, ki igra vlogo čustev, mimika 
igralcev, ropotanje vlaka in drugi glasovi, zato film seveda ni nem. V filmu se dialog pojavi 
samo med stranskimi osebami in zelo malo med protagonistoma (Barbara Cerar, Bojan 
Emeršič).  Film je bil večini nenavaden, ampak zelo zanimiv, ker predvsem nismo vajeni 
gledati starejših filmov, še sploh pa brez dialogov, a smo bili presenečeni, da smo ga dokaj 
dobro razumeli in sprejeli. 

Všeč so nam bili tudi stranski 
liki: balonar (Gregor Čušin), 
slepi potnik (Rozman Roza), 
prodajalec vozovnic (Pavle 
Ravnohrib), gospa z otrokom 
(Štefka Drolc), natakarica na 
vlaku (Violeta Tomič). 

Pogovarjali smo se tudi o tem, 
kaj film kateri skupini sporoča, 
in zapisali:
- Človek si želi potovanj.
- Prava ljubezen nastane 
kjerkoli – tudi v neugodnih 
pogojih.

- Tudi brez dialoga lahko film veliko pove (z glasbo (klasična glasba s popevkami), igro, 
dobrimi igralci).
- Ljubezen je lahko tudi na drugih mestih (vlak), kot pa na primer na plaži ob gledanju 
sončnega zahoda.
- Denar pri pravi ljubezni ni ovira.
- V mislih se lahko povežeš z ljubeznijo, kjerkoli želiš.
- Prava ljubezen je, kadar niti ne pomisliš, da se dva ne bi več srečala.

Učitelj

Bachir Lazar je v filmu pozitivna oseba, čeprav je staromoden in strog. Pred drugimi skriva, 
da je begunec, otroci se nanj navežejo, ker je dosleden in ker jim pomaga premagovati 
lastne bolečine in strahove tako, da učenci o njih govorijo. Otroke še posebej razume, ker 
je tudi sam izgubil najbližje.

Najbolj ga razume Alice, ona tudi edina razbere pomen njegovega zadnjega nareka, preden 
se mora Bachir posloviti od njih. Alice s svojim govornim nastopom o težavah v razredu 
tudi doseže, da se Simon reši svoje travme in spregovori pred razredom. 
Verjetno je bolj odrasla zato, ker je primorana biti veliko sama, saj je mama pilotka in je 
veliko odsotna.
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Bachir Lazar je dober učitelj, saj se trudi, da bi učenci grozni dogodek predelali, se o njem 
pogovarjali. Škoda, da ga ravnateljica ne razume in se boji za ugled šole, če bi se razvedelo, 
da ni bil v službo pravilno sprejet. Se je pa dokazal kot čuteč in razumevajoč človek. Po 
našem mnenju je bil dober učitelj, ker se je zavzemal za učence. Škoda je, da danes precej 
učiteljev ne more delati z učenci s srcem, ker jih skrbi za službo. Bachir je delal s srcem, 
čeprav so ga težili preteklost, osamljenost in strah, če bo lahko ostal v Kanadi.

Film nas je pritegnil od začetka do konca, z vsemi osebami in s problemi, od katerih se nam 
zdijo najpomembnejši: nenadna smrt in njene posledice za okolje ter dejstvo, da je treba 
živeti naprej; drugačnost metod novega učitelja, nezmožnost izražanja čustev in posledice 
te nezmožnosti, strah, ogroženost, osamljenost, življenje s skrivnostjo, empatija, ki ni 
odvisna od izobrazbe.

Teja, Sanja, Nataša, Aida, Tehvida; Anja, Sara, Tanja; Tjaša G. Tjaša Z., Nina, Mateja, 4. L

Sreča

Film prikazuje Francoza Francoisa, ki ima z ženo Therese dva otroka in srečno živijo, ven-
dar se mož vseeno zaljubi v poštarico Emilie in si predstavlja, da bo lahko osrečil obe. Na 
idiličnem izletu, kot prerisanem s kake impresionistične slike, njegova žena naredi samo-
mor in seveda postavi pod vprašaj tak odnos do sreče in vso idilo. Po moje sodi ta vprašaj 
tudi pod nadaljevanje družinske idile z drugo mamo. Tako poenostavljanje sreče me je 
zjezilo.

Zame je sreča duševna usklajenost, ugodje. Ko dosežeš cilj, si po moje srečen, vendar je 
največja sreča, da sploh živimo. In da imamo družino, ki ji lahko zaupamo. Strinjam se s 
filmom, da je sreča ljubezen in da nas osrečuje lahko več stvari, ne morem pa se strinjati 
z mislijo, da si lahko srečen, če s svojimi dejanji onesrečuješ svoje najdražje. Tisti, ki samo 
jemljejo, ponavadi niso srečni, srečni so tisti, ki dajejo.

Neža Šabec, 2. L

                                                                                        Izbrala 
                                                                                        Lidija Golc
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7. Iz listov izdelujejo alkoholno pijačo. Izvleček znižuje koncentracijo holesterola v 
krvi.

9. V kitajščini pomeni človeška korenina. Pomaga telesu, da se lažje prilagodi na stres.

10. Drugo ime je rumeni svišč. Korenina pomaga pri pomanjkanju apetita in  
premajhnem izločanju želodčnega soka.

11. Korenina vsebuje sluzi, ki blažijo suh in dražeč kašelj, lajšajo vnetje ustne sluznice in 
žrela.

13. Čaj iz listov uporabljamo pri čezmernem znojenju in za grgranje pri vnetju ustne 
sluznice ali žrela.

14. V rimskih mitologiji je bila simbol Minerve, boginje zdravilstva in zdravja. Plodove 
uporabljamo v prehrani, liste pri zvišanem krvnem tlaku.

K R I Ž A N K A

1. Rastlina izvira iz Amerike. Plodovi so pekočega okusa in jih uporabljamo za začimbo. 
Učinkovine v njih lajšajo revmo.

2.                                             8.    12.  

 

  

3. Listi vsebujejo mentol. Pri vtiranju v kožo na prsnem košu lajšajo izkašljevanje.

4. Cenjena začimba, predvsem v italijanski in francoski kuhinji. Vsebuje rosmanol in 
karnosol. Izboljša prebavo in zviša krvni tlak.

5. Drugo ime je zdravilna špajka. Korenina pomirja, pomaga pri živčni napetosti, 
razdraženosti, poveča zbranost, izboljša spanje.

6. Namenjen je predvsem starostnim motnjam v delovanju možganov. Izvleček iz 
listov najdemo v Bilobilu®.

Tugs Badra, 4. Fc



K R I Ž A N K A 2

1. Prostor, kjer delajo laboratorijski tehniki biomedicine.
2. Alkohol, ki ga v laboratorijih uporabljajo za razkuževanje površin.

3. Veda, ki proučuje kemijsko sestavo živih bitij.
4. Postopek, katerega rezultat je epruveta, polna krvi.

5. Hranljivi bujon; hranljiva snov, na katero nanašamo bakterije.
6. Pripomoček, ki je pomemben pri delu s kužnim materialom.

7. Pripomoček, ki bruha ogenj.
8. Posodica, v kateri se gojijo mikrobi.

R E B U S

rešitev:
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UREDNIŠTVO BACIL 2012/2013
Teja Fabijan, 4. Ka

Rebeka Tomaduz, 4. Ka

SLIKOVNO GRADIVO:
Nika Jakop, 3. Kb

Valerija Levstek, 2. Zb
Eva Mazora, 3. Kb

Slikovno gradivo SŠFKZ
Internetno slikovno gradivo

MENTORICA: Nevenka Tomšič – Iskra

OBLIKOVANJE IN POSTAVITEV STRANI: 
Jasna Perinčič Manfreda, 

Žiga Saboti (pomoč pri iskanju in urejanju slikovnga gradiva) 
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B A C I L

Glasilo dijakov Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v 
Ljubljani

ISSN 1048-1173
Številčenje: 1997, št.1

Ljubljana (Zdravstvena pot 1); Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo

UDK 373.5 (497.4) Ljubljana
Naklada: 300 izvodov

Tisk: ART PRO
Izdal in založil: ART PRO
Ljubljana, februar 2013
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