B
A
C
I
L
2
0
1
4

a

S
Š
F
K
Z
2

B
Ponovno zreš v Bacil. Počitnic je konec in
trdo delo je spet ne dnevnem redu vsakdana. Resda je lanska »ekipa uredništva«
Bacila odkorakala iz šole, vendar je tu nova
močna zasedba. Začeli smo s polno paro in
izbrali najzanimivejša besedila preteklega
šolskega leta.
Začetek Bacila si lasti spodbudna reportaža,
ki jo je navdihnila ekskurzija v Beograd.
Govori o kvaliteti šolanja pri nas in na tujem
- konkretno v Beogradu. Sledita ji intervjuja
s pozitivcema šole. Mislim, da se vsi strinjamo, da ju šola zelo potrebuje, saj sta nam
lahko za zgled in navdih. V teh časih je na
svet res treba gledati pozitivno. Tudi nekaj
besedil o kulturnih dneh ne sme manjkati,
saj je kultura skupek vrednot in dosežkov
človeka in na to moramo biti ponosni. Dijakinje iz programa kozmetični tehnik so na
sejmu kozmetike in frizerstva v Celju dosegle hvalevredne rezultate. Pohvalimo lahko
tudi dijake, ki so odpotovali na tritedensko
opravljanje delovne prakse na Finskem. Svoje vtise so zgostili in jih izlili na papir. Nekateri pa so izbrali ekskurzijo v Prago, kjer so
se po pričevanju dijakinje, ki je potovanje
opisala za Bacil, imeli nepozabno. Poskrbeli
smo za komični vložek izvirnih dijakov in
ohranili že nekakšno tradicijo Bacila. Za
konec pa sem pripravil opis nepozabnega
tabora nadarjenih »Na Krasu je krasno« in s
tem se od vas za letos tudi poslavljamo.
Naše »moštvo« si je letošnji Bacil zamislilo
tudi kot potep po Ljubljani. Zamislili smo si
enourno potepanje po prestolnici, vmes pa
razkrili kakšne čisto posebne kotičke, ki jih
površen spremljevalec ne zasluti. Sprehodi
se z nami po Bacilu in obenem tudi skozi
Ljubljano.

Sreda, 1. maja 2013

2
c

Gašper Ambrož, 3. Zb

4

Očitne razlike v kvaliteti šol
Obisk Srednje medicinske šole v Beogradu
Dandanes večina slovenskih dijakov nima
pozitivnega pogleda na šolo. A zavedati
bi se morali, kakšno srečo imamo, da se
lahko izobražujemo v ustanovi, kakršna je
povprečna slovenska šola.
V petek, 26. aprila 2013, je v okviru Srednje
šole za farmacijo kozmetiko in zdravstvo
potekala strokovna ekskurzija v Beograd, ki
sem se je tudi sam udeležil.
Prvi dan smo obiskali Srednjo medicinsko
šolo v Beogradu, kjer se izobražujejo dijaki
štirih različnih programov, in sicer farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, sanitarni tehnik in zdravstveni
tehnik. Že ob prihodu smo opazili zastarelo
pohištvo in majhne učilnice, saj smo navajeni na moderno opremo in prostorne
učilnice.
Stroka in oprema
Kvaliteta pohištva sicer ne vpliva na kakovost poteka šolske ure in pridobljeno
znanje, vendar pa oprema, ki je potrebna za
pouk strokovnih predmetov, na to še kako
vpliva. Stanje je bilo za naše oči še toliko
hujše, saj imamo na šoli najnovejše naprave
in pripomočke. Če za primer vzamemo mikroskopske aparate, ki jih je bilo na beograjski šoli občutno manj kot pri nas, kjer vsak
dijak dobi svoj mikroskop, ugotovimo, da so
dijaki pri nas veliko bolj seznanjeni z uporabo le-teh aparatov. Kvaliteta šolske ure in
znanje je torej pri nas veliko boljša.

Očitno začudenje
Med ogledom so nas vodili tamkajšnji
profesorji. Neka profesorica je opazila naše
začudenje nad učilnico, ki je imela le dva
gorilnika, in nas povprašala po opremi v
naših laboratorijih. Pokazali smo ji fotografijo naše učilnice, kjer ima vsak dijak
svoj gorilnik, saj je delo tako neovirano in
natančnejše, ona pa se je navdušeno zasmejala, saj ji je bilo do tedaj nepojmljivo,
da bi imel vsak dijak svoj gorilnik, ki niti ni
poceni. In tu se denar spet izkaže za poglavitnega pri kakovosti šolanja.
Skupno smo ugotovili, da je bil ogled šole
zelo poučen, saj smo sprevideli, kakšno
srečo imamo, da se lahko šolamo kvalitetno.
Gašper Ambrož, 3. Zb
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SVET KOZMETIČARK

V cvet odet kozmetični svet,
metulji, čebele nabirajo med.
In kakor metulj na cvetu besed
jaz v razredu dvaintridesetih deklet.
Od črne do rjave, same nežne postave,
zelene in modre, še lepše pa rjave
oči švigajo od postave do postave,
lepše, še lepše do tiste prave.
Do tistih deklet, ki tam v kotu sede,
do deklet tam pri tabli, ki se urno uče.
Do tiste, ki sploh v razredu je ni,
do tiste, ki zadaj se glasno smeji.
Prav vsaka posebna, edinstvena je,
prav vsaka v sebi nosi dobro srce.
Težko je spoznati vsak novi cvet,
a rada imam vseh dvaintrideset deklet.
Kot zgodba prijateljstva in vse bliže smo si,
poljubi na lica, z objemi se mi
vsak dan na novo, kot nov cvet se rodi,
veseli, da skupaj preživljamo dni.
Kozmetični svet združil je spet
dvakrat šestnajst bistrih deklet,
čebelic, metuljčic, pikic in pok,
prijateljic novih, veselja, prigod.

Ljubljana
Je mesto, ki se ga da opisati na tisoč in en način. Zasledimo lahko stavbe z bogato zgodovino in na novo zgrajene. Staro Ljubljano krasijo tlakovci, ozke ulice in visoke hišice z raznimi
elementi, ki spominjajo na baročni slog. Če se sprehodimo med ulice, vidimo majhne
kavarne s kupom ljudi, ki ves čas ‘’nekaj’’ govorijo, ljudi, ki odhajajo iz trgovine nasmejani,
ker so zadovoljni s svojim nakupom. Zaslišiš zvok harmonike, ki te spremlja vse do konca
Čopove ulice. Ljubljano dela posebno Ljubljanski grad z vzpenjačo, Prešernov trg, kjer se
zbira mladina, Tromostovje, Zvezda park oz. Kongresni trg. In še mnogo drugih, ki jih včasih
prezremo. Ljubljana je lepo, urejeno mesto z bogato preteklostjo, ki jo obiskujejo številni
turisti.
Valerija Levstek, 3. Zb

Urša Juhant, 2. Kb
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Govori iz prostora, ki ti pripada

Dva tigra je pripovedno oziroma epsko
besedilo, torej napisano v prozi. Ker njegovo
izhodišče ni zgodba, ampak razmislek, govorimo o meditaciji. To besedilo je iz knjige Sto
obrazov notranje moči, katerega avtorica je
Alenka Rebula.
Glavne teme te meditacije so po mojem
mnenju ponos, osebni prostor in obramba.
Govori o tem, kako moramo pokazati svojo
moč, če nam hoče kdo prestopiti našo
osebno mejo. Če nas hoče kdo izkoristiti, se
ne smemo pustiti, pozabiti na svoj ponos,
samo da bi nekomu ustregli. Bo tudi do
mene kdo tak?
Besedilo pravi: »Povej, kar hočeš, pokaži
jezo in razkleni čeljust, da izmerim moč tvojih zob. A govori iz prostora, ki ti pripada.«
Ta citat se mi je najbolj vtisnil v spomin, saj
se mi zdi kot življenjski moto. Te besede
bi si moral vsak ponoviti, da bi dvignil svoj
ponos, da bi si vsak upal povedati svoje
mnenje, a s tem ne užaliti. Vsak bi moral
opredeliti svoj osebni prostor, ga braniti in s
tem pokazati svojo moč, svoj ponos – nihče
ni vreden toliko, da stopi čez mejo, zastavljeno osebno mejo.
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Menim, da ljudje, ki nimajo jasne osebne
meje, dovolijo, da jih izkoriščajo, da hodijo
po njih. Zdi se mi, da smo Slovenci nasploh
takšen narod, s katerim se da po svoje
upravljati. Ne znamo biti dovolj ponosni na
svoj teritorij, ne znamo se promovirati in
predvsem ne znamo biti ponosni nase, kaj
šele na državo, njene lepote ter vrednote.
Kot lahko ljubitelji živali že trdimo, kako

močno se pri živalih vidi obramba osebnega
prostora, kako jasno imajo zastavljen prag
ponosa – res nihče ne sme poseči vanj! Ko
to opazim, se zmeraj zamislim, kako daleč
za njimi smo ljudje na osebni ravni, sami
sebi pa se zdimo tako razviti. Na osebni ravni že tako nismo daleč, a vseeno pešamo.
To besedilo bi povezala s filmom War horse,
v prevodu Vojni konj. Film kaže, kako jasno
ima fant, ki vzgaja konja, zastavljeno mejo,
čez katero konj dobro ve, da ne sme stopiti. Ravno tako fant ve, da je konj željan
spoštovanja in hvale, da je plemenitega
rodu in ne pusti, da kdo stopi na njegov
ponos. Ko je prišla vojna, je vojska vse konje
odvzela. Vsi vrhovni vojskovodje so želeli
‘hoditi’ po njem, ga zmerjati, saj je bil za
njih le konj, a ta konj tega ni pustil in še
kako znal pokazati, do kod je meja ter da
je nihče ne sme prestopiti. Na koncu mu je
uspelo preživeti vojno in v vojni bolnišnici
poiskati fanta, ki je verjel vanj in mu izkazoval spoštovanje, ga naučil ponosa na
vsako malo stvar, ga hvalil in vzpodbujal na
vsakem koraku. Konj je vedel, da mu bo to
lahko nekoč vrnil. Ali bi človek tako ravnal?
Velikokrat rečeš, da sem sitna, da včasih napadem z arogantnimi besedami. Ne! Samo
ne dovolim, da stopiš čez mejo, da teptaš
po meni, žališ moj ponos. V bran ne uporabim žale besede – mogoče le z arogantnim
prizvokom, saj te nočem užaliti in stopiti čez
tvoj prag. Za obrambo uporabim svojo jezo
– vidno posebej po moji obrazni mimiki in ti
dobro veš, kdaj je dovolj!

POBARVAJMO SVOJ SVET Z ………
Besedilo o ljubezni nas spomni, da kljub temu, da smo na
dnu, ljubezen vedno ostane. In čeprav je to le otroška ali pa
prijateljska, ni nič manj vredna od tiste, ki jo poznamo med
dvema osebama. Brez ljubezni ni nič, torej, če smo strti, lahko pomislimo le na ljubljeno osebo, in precej nam bo lažje.
Vsak drugače dojema pojem ljubezni in vse so prave, kajti ljubezni se ne da opisati z enim stavkom, kaj šele z eno
besedo. Ljubezen je nežna, poboža nam dušo, je vesela in
zabavna, saj nas spravi v dobro voljo, je rdeča ali zelena,
kakor si jo vsak sam predstavlja.
Tako si ob težkih trenutkih, ko sem žalosten, jezen, nemiren
in nasploh obdan s slabimi čustvi, predstavljam ljubezen in
slabe stvari izginejo. Dobro je imeti svoj pojem ljubezni, h
kateremu se zatečemo, ko upanje, vera in ostalo že izgine
in potone z ladjo, na kateri stojimo. Ljubezen nas lahko reši
pred potopom le, če se tako sami odločimo in jo obrnemo
sebi v prid.

Gašper Ambrož, 3. Zb

Lara Strniša, 4. Za
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RASTEM S KNJIGO (2011/12)
O PROJEKTU RASTEM S KNJIGO
Rastem s knjigo je nacionalni projekt, ki spodbuja bralno kulturo. Naša šola je 4. oktobra
2011 prvič organizirala interesno dejavnost, namenjeno tej temi. Odšli smo v Knjižnico
Otona Župančiča (Ljubljana), kjer so nam podrobno predstavili, da želijo s tem projektom
motivirati dijake za branje slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih
knjižnic.
KOŽ
(Knjižnica Otona Župančiča)
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Po pouku smo se tistega 4. oktobra 2011 odpravili v knjižnico Otona Župančiča. Predavala nam je prijazna voditeljica: nekaj na splošno o tej knjižnici, o knjigah, ki jih imajo,
o možnem vpisu v to knjižnico. Poleg tega nam je razlagala o hruškah. Ne o navadnih
hruškah, ampak o hruškah, ki jih podelijo najboljšim knjigam. Ena hruška je za dokaj slabo
prevedeno oz. napisano knjigo, pet hrušk ali zlata hruška je oznaka za najboljšo knjigo,
kakršnih imajo v knjižnici kar precej. Na koncu nam je pokazala še kratek film o Andreju
Rozmanu Rozi, v katerem recitira nekaj svojih in tujih pesmi, ki pa jih je sam posodobil. Na
koncu smo dobili knjigo IZBRANE ROZINE V AKCIJI, katere avtor je Andrej Rozman Roza.
Po predavanju smo si ogledali vsa nadstropja knjižnice. Nato smo se vrnili v šolo.
ZLATA HRUŠKA
Zlata hruška vsebuje nalepko kot znak kakovosti za izvrsten založni izdelek ter plakat, kazalo in razglednico s 30 predlogi (zlatimi hruškami) za kakovostno branje. S pomočjo zlate
hruške si lahko izberemo najboljše knjige oziroma najboljše ocenjene knjige za vsako leto.
Ta projekt izvaja pionirski center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju
z različnimi strokovnjaki in ustanovami s področja mladinske književnosti in knjižničarstva.
Zlato hruško zasledimo na knjigah, ki so najboljše ocenjene. Pomaga pa nam tudi pri izbiranju knjig. Če se slučajno ne moremo odločiti, katero knjigo bi prebrali, lahko poiščemo
najboljše knjige, ki so dobile zlato hruško.
V priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig: Ozvezdje Knjiga (2010) je opisanih
veliko knjig.
Le nekatere pa so dobitnice zlate hruške:

Nick Hornby: Štala

Guns Kuiiler: Raj je tukaj in zdaj

Kazumi Yomoto: Nepričakovan konec poletja
Dobitnice zlate hruške pa so tudi pesniške zbirke:

Tone Pavček: Majhnice in majnice

Saša Vegri: Naročje kamenčkov
OPIS KNJIGE: IZBRANE ROZINE V AKCIJI
Knjigo je napisal Andrej Rozman Roza v projektu Rastem s knjigo. V knjigi je 39 zelo

različnih pesmi, za odrasle od 13. leta naprej. Večina je napisana s kančkom humorja, zato
nam je bilo kar nekaj pesmi všeč, npr. Ta pouk ni zame, saj tudi mi tako čutimo. Pesem je
kratka in razumljiva, zato se nam je vtisnila v spomin. Pa tudi Rad bi kakšno žival, saj vsi
želimo skrbeti in imeti hišnega ljubljenčka, za krajšanje časa in dobro voljo. Všeč nam je
bila tudi pesem Sila jezika, ker se nam je zdela smešna.
Skoraj vsako pesem spremlja zanimiva ilustracija Svjetlana Junakovića. Le-te so nam
večinoma všeč, ker so malo neobičajne, narisane so preprosto, so nenatančne in zanimive.
Mogoče je razbrati, kaj prikazujejo in kaj nam hoče ilustrator povedati. Všeč nam je bila
ilustracija ob sliki Good Afeterall, ker se nam zdi neobičajna, saj je v celoti črno-bela, le
delček je barven (rdeč). Ni nam všeč ilustracija Kanape, ker ni cela stran zapolnjena oz. ni
tako zanimiva kot druge, je svetlejša od ostalih, samo en predmet je bolj temen. Ne zdi se
nam nekaj posebnega.
Ni nam všeč pesem:
Kratka pesem o odmevu
Odmevava.
Zdi se nam, da to sploh ni pesem, da je to samo beseda in je zato tudi ne razumemo.
Všeč pa nam je pesem z naslovom:
Jeziknaš
Jeziknaš, ki si nam v mislih,
za vse na svetu daj nam svoje ime,
bodi še naprej naše kraljestvo
in nam daj, da mislimo po tvojih zakonih,
kakor na samem tako tudi javno.
Daj nam danes naše vsakdanje zgodbe
in odpusti nam naše napake,
kot jih tudi mi odpuščamo svojim
sogovornikom,
in ne preženi nas v angleščino,
ampak nam omogoči čim več dobrega.
Izbrali smo jo, ker jo v celoti razumemo, saj je napisana po zgledu molitve.
DEKLICA Z RASTOČO KNJIGO (?)
Živim v Ljubljani, prestolnici mlade države Slovenije, v Župančičevi jami. Rodila sem se
hkrati z rojstvom samostojne Slovenije. Že zelo zgodaj sem začutila, da so moji sonarodnjaki velikokrat slabe volje, da se nekako ne veselijo življenja, da jih skratka tare neka skrb
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o naši prihodnosti. Dejala sem si, da jim bom po svojih močeh skušala pomagati takoj, ko
bom to zmogla. Knjige so postale resnično moje drage sopotnice in dragocene prijateljice.
Zelo zgodaj sem spoznavala med drugim tudi to, da je za Slovence knjiga več kot samo
sredstvo za pridobivanje znanja in bogatenje duha. Ugotovila sem, da imamo zelo bogato
književnost in da smo imeli v naši zgodovini in tudi sedaj mnogo ljudi, ki pomenijo veliko
tudi v evropskih in svetovnih razsežnostih. In vendar so nas hoteli izničiti. Zato se je v meni
začel porajati ponos in celo navdušenje nad predniki, ki so morali v svoji zgodovini prenesti
toliko gorja, pa kljub vsemu niso izgubili upanja. Odločeno je bilo, da bomo naredili spomenik knjigi in to posebni knjigi, ki je bila poimenovana “Rastoča knjiga”. Izvedela sem da
novo tisočletje sovpada tudi s tisočletnico Brižinskih spomenikov, štiristopetdesetletnico
prve slovenske knjige ter dvestoletnico Prešernovega in Slomškovega rojstva. In vsem tem
pomembnim mejnikom je namenjen projekt Rastoča knjiga in tudi kip, ki je bil poimenovan
Deklica z Rastočo knjigo. Naj povem, da dolgo nisem vedela, zakaj so projektu dali naslov
Rastoča knjiga. Sedaj vem, da je bil ključni razlog ta, da naj bi Slovenija postala inovativna
družba in ne samo družba, ki se prilagaja. Z “Združenimi Rastočimi knjigami Evrope - United Growing Books of Europe” bi v Ljubljani in Sloveniji pridobili zelo zanimiv prostor, ki bi
nakazoval, kaj smo bili, kaj smo in predvsem, kaj hočemo skupno z drugimi biti v prihodnosti. Naj povem, da me velikokrat obiščejo mamice in očki s svojimi malčki. Tudi dijaki,
študentje in starejši ljudje včasih posedijo na ličnih klopcah okoli mene ter se pogovarjamo
o raznih stvareh. Zlasti pa sem vesela, kadar imajo moji obiskovalci s seboj knjigo in tako
skupaj potiho in na lahko gradimo družbo znanja in kulture – družbo Rastoče knjige. V svojem naročju tudi sama držim knjigo, s katero bom večno rasla.
Iris GROZDE, Tjaša SLAPNIČAR, Tanja SELJAK, Patricija ŠMIGOC, 2. L (2011/12)
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ENOURNI SPREHOD PO LJUBLJANI S FOTOAPARATOM

V petek pozno popoldne sem vzel svoj fotoaparat in se odpravil na sprehod po Ljubljani. S
seboj sem povabil še sestro, da je bilo manj dolgočasno.
Z avtobusa sva izstopila pri Nami. Pogledal sem na uro. Pot naju je vodila pod arkadami in
vse do prehoda za pešce sva si ogledovala izložbe, aranžirane po najnovejši modi. Imela
sva srečo. Na prehodu za pešce se je ravno prižgala zelena. Prečkala sva Slovensko cesto
in se znašla na Čopovi ulici. Bila je polna ljudi. Mladih in starih, na kolesih in peš. Nekateri
so hiteli, drugi so hodili počasi in zamišljeno. Bili so na kolesih in ob kolesih, v gruči, v paru
ali sami. Vse mize ob bifejih so bile zasedene. S Tojo sva se malo ozirala tudi po izložbah in
prodajalnah s hitro hrano. Na koncu ulice se je pred nama odprl trg. Na levi se mi je pogled
ustavil na stolnici, ki sem jo tudi ovekovečil s fotoaparatom. Fotografiral sem še spomenik
Franceta Prešerna, Tromostovje in pročelje stavbe Filipovega dvorca. Nato sva se odpravila
naprej proti Mestni hiši. Tik pred tem je prodajalna s šamponi in mili. Toja je zavila vanjo
in kar nekaj časa sem jo čakal. Med tem sem fotografiral Mestno hišo in nekaj ljudi, bolje
rečeno tujih turistov. Nekateri so se razgledovali sami, drugi so imeli vodiča. Največ je bilo
Italijanov in Kitajcev. Od mestnega trga sva šla naprej preko Starega trga vse do Levstikovega trga. Ogledovala sva si zanimive stare fasade in pročelja strnjenih stavb. Fotografiral
sem nekaj starih »detajlov« na njih. Prečkala sva Ljubljanico in se po Gallusovem nabrežju
vračala proti Tromostovju. Čas se nama je počasi iztekal in za cilj sva si izbrala slaščičarno
Zvezda, kjer imajo odličen sladoled.
Utrujena sva sedla k edini prazni mizi in si naročila vsak po dve kepici sladoleda.
Ljubljana , 30. 11. 2012
Arne Černe, 3. Zb
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INTERVJU S POZITIVKO ŠOLE
2012/2013 (MAŠA VAJDA)

5. Dobro vemo, da si vsestranski/a. Na katerem področju pa si najuspešnejši/a?
Trenutno bi lahko rekla v plesu, saj sem se
pred kratkim udeležila svetovnega prvenstva.
6. Pot do uspeha je vedno povezana z napornimi začetki. Kakšni pa so tvoji začetki?

INTERVJU S POZITIVCEM ŠOLE
2012/2013 (LUKA PRERADOVIČ)
1. Zakaj misliš, da si bil/a izbran/a za pozitivca/
ko šole?
Mislim, da zato, ker rad pomagam sošolcem ter
se veliko smejim in zabavam. Mogoče pa tudi
zato, ker zelo rad opravljam dobrodelna dela.

Moji začetki so že vse od vrtca, saj sem imela tako dobro vzgojiteljico, da sem se že pri
njej navzela veliko delavnosti in pozitivnosti.
Hkrati pa imam vedno podporo staršev, kar
je zame najpomembnejše.

8. Ali že imaš kakšne načrte za prihodnost?
Da. Najprej si želim uspešno zaključiti program
zobotehnika, potem pa se vpisati v nadaljnji
študij. Predvsem želim imeti poklic s področja
medicine.
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V prostem času predvsem pomagam staršem v
podjetju, zelo rad se družim s prijatelji, veliko
prostega časa pa rad preživim s sestro.

9. Kako preživljaš svoj prosti čas?

Vedela sem, da to poteka, vendar se na to
nisem pripravljala.

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

3. Povej kaj o sebi!

Mislite na dobre stvari in ne v vsaki novi
stvari ali novem prijatelju najprej iskati
slabih lastnosti , ampak dobre.

Najtežje vprašanje, a vseeno menim, da so
delavnost, nasmejanost … dobre lastnosti.
Slabe lastnosti pa verjetno trma, pa tudi
zoprna znam biti.

9. Kako preživljaš svoj prosti čas?

Imam, želim ostati v poklicu in hkrati si
želim naprej študirati.

Kot večina najstnikov se rada družim s prijatelji, zraven pa še plešem in hodim na
tečaj nemščine.

4. Katere so po tvojem mnenju tvoje dobre
in katere tvoje slabe lastnosti?

Na začetku sem vedno zelo trmast in vztrajen,
dokler ne dosežem cilja, pa čeprav je pred
menoj še težka pot.

8. Ali že imaš kakšne načrte za prihodnost?

2. Ali si vedel/a, da na naši šoli poteka to
vsako leto, si se kaj pripravljal/a?

Rada plešem, rada sem v dobri družbi,
obožujem čokolado, spoštujem tiste, ki
spoštujejo mene in uživam življenje, dokler
ga lahko.

6. Pot do uspeha je vedno povezana z
napornimi začetki. Kakšni pa so tvoji začetki?

Vse se da, samo če se želi!

Lahko rečem, da je moj moto Carpe diem.
Uživaj dan, saj nikoli ne veš, kako bo jutri.

To zelo težko rečem, saj tega nisem
pričakovala. Verjetno pa zato, ker sem rada
dobre volje in rada pomagam komurkoli.

Najbolje mi gredo stvari, ki so povezane z
umetnostjo.

7. Se držiš kakšnega mota, ki te vodi skozi
življenje?

7. Se držiš kakšnega mota, ki te vodi skozi
življenje?

1. Zakaj misliš, da si bil/a izbran/a za pozitivca/ko šole?

5. Dobro vemo, da si vsestranski/a. Na katerem
področju pa si najuspešnejši/a?

11. Tvoj največkrat izrečeni stavek je …
Rekla bi, da velikokrat rečem: bodi to, kar si.
12. Zaključna misel ...
Kljub vsem težavam nasmeh vedno pristoji
in nas popolnoma nič ne stane, zato bom
rekla samo: nasmehni se.

2. Ali si vedel/a, da na naši šoli poteka to vsako
leto, si se kaj pripravljal/a?
Vedel sem, da to poteka vsako leto, nisem pa se
pripravljal na to.
3. Povej kaj o sebi!
Sem človek, ki na vsako stvar gleda s pozitivne
strani. Zelo rad nasmejim ljudi okoli sebe, da
se v moji družbi počutijo prijetno. V prostem
času se najraje družim s prijatelji ter poučujem
otroke na različnih delavnicah izdelovati izdelke
iz gline.
4. Katere so po tvojem mnenju tvoje dobre in
katere tvoje slabe lastnosti?
Moje dobre lastnosti so, da sem vztrajen,
prijazen, komunikativen in odločen, da dosežem
zastavljene cilje. Moja slaba lastnost pa je
verjetno ta, da včasih prehitro odreagiram na
stvari, o katerih še nisem razmislil.

10. Kaj priporočaš dijakom, da so bolj pozitivno
usmerjeni?
Na vse naj gledajo s pozitivne strani, vsako stvar
oz. oviro se da premagati, če je vsaj malo volje
in želje. Če bodo počeli stvari, ki jih zanimajo v
življenju, potem bo to premagovanje ovir lažje.
11. Tvoj največkrat izrečeni stavek je …
»Ne sekiri se, do poroke bo bolš!«
12. Zaključna misel ...
Bodite veseli v življenju, cenite to, kar imate,
ker bi bilo lahko le še slabše. Na vse glejte
pozitivno, predvsem pa bodite nasmejani, ker je
smeh pol zdravja. 
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Johan (Gregor Bakovič) s prijateljem Janezom (Jernej Kuntner)

HVALA ZA SUNDERLAND
V sredo, 20. 11. 2013, smo
imeli prvi kulturni dan. V
Kinoteki smo si ogledali
film Hvala za Sunderland,
katerega režiser je Slobodan
Maksimović.
Film je osvojil največ nagrad
strokovne žirije na 15.
festivalu slovenskega filma.
Dobil je Vesno za najboljši
celovečerni film, za najboljšo
moško vlogo (Gregor
Baković), za najboljšo
stransko moško vlogo
(Branko Djurić) in Vesno za
najboljšo montažo.
Pred ogledom smo se o filmu pogovarjali v razredu. Prebrali smo kratko obnovo, si napisali
teme filma (trud za lepše življenje, neuspeh, prijateljstvo, nesoglasje v družini, iskanje dela
ter kraja) in se pogovorili o režiserju. Nekaj zanimivih podatkov pa nam je pri tem povedal
tudi sošolec, saj je bil na snemanju enega prizora, v katerem je igrala njegova sestra.
Film nam je zelo všeč, saj prikazuje vsakdanje probleme, v katerih se lahko znajde vsakdo
izmed nas. Zanimiv je tudi zato, ker razen žalostnih trenutkov vsebuje tudi humoristične
prizore, ki probleme razbremenijo, a jih ne zmanjšajo. Iz situacij, ki se dogajajo Johanu v
službi in doma, nevsiljivo izhajajo tudi sporočila, da na primer ne smemo zaupati vsem
ljudem, ki jih ne poznamo, vedno moramo ob sebi imeti svojo družino in prave prijatelje, ki
nam pomagajo v težkih trenutkih.
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Naslednji dan smo se pri slovenščini pogovarjali o ogledanem filmu. Najprej smo podrobno
razložili naslov, označili osebo, ki nas je jezila, in osebo, ki se nam je smilila, se pogovarjali
o prizorih, ki so nam bili smešni in nam obenem bili najbolj všeč. Največ časa pa smo
posvetili pogovoru o problemih filma. Najizrazitejši so: nizke plače, slaba služba, dolgovi,
recesija in problemi v zakonu. Slaba služba Johanu greni življenje, saj je bilo njegovo
delo v tovarni zelo naporno, od njega pa ni odnesel nič, saj so ga na koncu kljub njegovi
delavnosti odpustili. Ker je iskal rešitev drugje, se je odločil, da tašči ukrade denar ter ga
vloži pri prevarantu Zlatku. S to odločitvijo naredi veliko napako, saj ga Zlatko pretenta,
kot je prej že veliko drugih, Johana žena zapusti in tako ostane sam, brez dela, družine in
denarja.
					

Maja Zorko in Tjaša Strojanšek, 2. Zb

Zdi se, da bi lahko o ljubezni napisali roman, vendar je vse te občutke težko izliti na list
papirja. To je beseda, ki bo večno ostala med nami, ni pomembno, v katerem jeziku ali pomenu.
Luka Preradovič, 3. Zb

Z besedami in med njimi
(ob romanu Polone Glavan, Noč v Evropi)

Roman z naslovom Noč v Evropi je delo slovenske pisateljice in anglistke Polone Glavan,
sestavljen je iz petih zgodb ter epiloga. Književni čas zgodbe mladih ljudi zaznamuje
obdobje potovanja, mladosti, izzivov, literarni prostor pa jim predstavlja svet, neskončno
veliko območje, kjer lahko doživijo vse, kar želijo. Na drugi strani pa zgodbe vseh oseb,
razen francoske deklice in Michela, omejuje devet ur dolga vožnja na nočnem ekspresnem
vlaku Pariz-Amsterdam. Pogosti so monologi, s katerimi junak razmišlja o dogajanju v svoji
notranjosti ter dialogi v medsebojnih pogovorih. Vsem zgodbam so skupna razhajanja in
ločitve, tako prijateljske, čustvene pa tudi miselne.

Andrinne in Christian se razhajata v doživljanju in v pogledu na stvari. Giordano je ločitev
z Azro občutil zelo čustveno. Nina je nočno srečanje s francosko deklico doživela čustveno
in prijateljsko, trije razigrani Američani Mike, Dave ter Ray so ob odhajanju iz Pariza imeli
en sam občutek: občutek ljubosumnosti in nezadovoljstva. Avstralska študentka Rebbeca
je zapustila svojega fanta in študij ter odšla iskat svoje mesto v svetu, Michel pa je nočno
potovanje brez prijatelja doživel psihično. Marijka in Aidan v zgodbi se še nista razšla, lahko
pa to pričakujemo, saj ju kot študenta omejujejo različne obveznosti v domači državi.
Posamezniki v zgodbah potovanje doživljajo različno: za nekoga je to pobeg pred težavami
doma, drugemu pomeni potovanje spoznavanje drugih ljudi po svetu, pridobivanje
izkušenj, koristoljubje oziroma kraja. Vsem pa je skupno iskanje sebe oz. svojega mesta v
svetu.
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Med vsemi zgodbami me je najbolj prepričala Rebbecina, saj je s tem, ko se je z odločila za
potovanje, spoznala, da njen fant nanjo ni tako navezan, kot je mislila. Bila je pogumna, da
se je odločila za tako potovanje, ki je dolgo in zapleteno. Na potovanje se je podala sama, s
ciljem raziskovati, spoznavati in poiskati svoje mesto v svetu.

odlomku, ko ga je grobar Ivanc povezal okoli in okoli z leskovimi vejami za spravljanje sena.
Vaščani so starčka pokopali na božjo njivo z vso spoštljivostjo in z župnikovo navzočnostjo.
Vendar odnos med starčkom in vaščani ni bil topel in sočuten, kot bi se spodobilo do
sočloveka.

Amsterdam vsem popotnikom predstavlja mesto svobode, neodvisnosti ter med drugim
tudi zadnjo postajo potovanja. Izjema je Marijka, ki se ji neomejena svoboda ne zdi prava
svoboda, kot jo razumejo ostali, saj ne vidi smisla v ženskah, ki prodajajo svoje telo, ter v
zakonitem kajenju v „coffee shopu”.

Življenjsko spoznanje je hrepenenje po »pravem kruhu«. Skrito je v smehu kmetov, ki
tožijo drug drugemu, da le dvakrat na leto pečejo kruh. Dejanje peke kruha simbolizira
druženje in prijateljstvo ljudi v družini le ob božiču in veliki noči. Pripovedovalec je to izrazil
v stavku: »Drugi so s svojim težkim življenjem razširili spoznanje, da je najhujši glad glad
srca«, ter v stavku, ki ga izreče grobar Ivanc: »Tudi kruh ni vse«. Menim, da so vaščani
prepozno opazili, da je bil Okouinokou lačen ljubezni in topline ljudi. Dali so mu le kruh,
ki poteši lakoto na telesni ravni. Kmetje po njegovi smrti ugotovijo, da je peka kruha le
dvakrat na leto premalo, kar simbolizira premalo druženja s sočlovekom.

Kaj je zame „Amsterdam”? Potovanje, na katerem se sprostim in uživam od dobri družbi
in lepi okolici. Pod to besedo, ki naj bi pomenila svobodo, tudi jaz ne štejem prostitucije
in drugih za našo državo ilegalnih stvari, ki lahko človeka zasvojijo ter mu celo odvzamejo
svobodo v življenju. Življenje zame ni cilj, temveč potovanje samo.

Ana Anderluh, 3. Zb

»PRAVI KRUH«

Novela Kruh je izšla v zbirki novel z naslovom V gaju življenja, katere avtor je Ciril Kosmač.
Odlomek je pripoved z lirskimi elementi. Pripovedovalec govori o starejšem moškem, ki je
umrl na božič v letu 1929, v zelo slabih življenjskih razmerah. Okouinokou je ležal na gnili
slami in v desnici držal kos zmrzlega trdega kruha. Vaščani so se zbirali okrog koče, kjer so
modrovali, čemu je Okouinokou umrl in spraševali so se, ali bo pokopan v blagoslovljeno
zemljo. Proti večeru je prišla komisija, med njimi je bil tudi grobar Ivanc. Ta si je podrobno
ogledal mrliča. V tistem času je ljudi pestila revščina in so kruh pekli le dvakrat na leto.
Ivanc se je pošalil iz Okouinokoua, da je umrl še ob kruhu in da kruh ni vse. Iz tega lahko
sklepamo, da človeka navdihuje njegov cilj in vrednote v življenju.

S
Š
F
K
Z
16

Okouinokoua so zvezali z leskovimi vejami, ki jih je Ivanc naredil iz gabrovega lesa.
Površje pokrajine je bilo razgibano, zato so mrliča spustili po sneženih grapah v dolino.
Okouinokoua so pokopali na božji njivi z vsemi častmi. Vaščani niso vedeli pravega imena
umrlega, zato so na hrastov križ napisali: Tu počiva OKOLI IN OKOLI umrl ob kruhu na božič
1929. Pripoved o Okouinokou v tej vasi še vedno živi. Kadar kmetje tarnajo, da pečejo kruh
le dvakrat na leto, tolažijo drug drugega in spomnijo na Okouinokoujevo smrt. Vaščani
vedo za neko spoznanje in hrepenenje po »pravem kruhu«. Beseda kruh ima v noveli
več pomenov: najprej je predmet, proti koncu pa postaja vedno bolj simbol ljubezni do
človeka. Vaščani niso vedeli pravega imena starčka Okouinokoua. Imenovali so ga tako,
ker je hodil okoli in okoli in beračil. Smisel o njegovem psevdonimu pa lahko zasledimo v

Starejši ljudje, ki živijo osamljeni in odtujeni od družbe, si želijo, da bi jih kdo obiskal vsaj za
praznike. Gospa, ki ji je umrl mož in nima potomcev, gleda na božično noč zamišljeno skozi
okno, kako poplesavajo snežinke. Njene misli takrat sežejo v davne čase, v katerih je imela
še nekoga, kateremu je lahko namenila besedo in nasmeh. Danes pa si želi, da bi kdo
spregovoril z njo vsaj besedo ali dve. Gospa hrepeni po »pravem kruhu«, ki je druženje s
sočlovekom.
Zato je v naših časih predvsem pomembno, da ne mislimo le samo nase, da nam je lepo in
dobro, ampak da pomislimo, koga bi lahko še danes obiskali in mu potešili glad srca.

					

Veronika Narobe – Jama, 4. Fc

Kdo sem?

(ob pesmi Edvarda Kocbeka)

V pesmi Kdo sem? iz zbirke Groza, ki je izšla leta 1963, skuša pesnik izdelati novo definicijo
svoje osebe na ozadju sprevrženih mnenj in skritih namenov, ki so mu jih podtikali drugi.
Besedilo je nastalo v obdobju eksistencializma. Ta smer se je predvsem ukvarjala s temami,
kot so smisel oz. nesmisel bivanja, smrt, svoboda, odgovornost oz. beg pred odgovornostjo
ter bivanjska tesnoba.
V pesmi opazimo stisko osamljenega in nerazumevajočega posameznika, ki se v neprijazni
družbi zavzema za etično držo. V pesmi omenja Hamleta, ki predstavlja neodločenega
izobraženega človeka, pomočnik v cerkvi je dijakon, omenjen pa je tudi babilonski stolp,
ki predstavlja stolp, v katerem je bog zmešal jezike, kar v besedilu pomeni nerazumevanje.
Kljub pesimističnemu pogledu na družbo pesnik ohranja smisel s pisanjem za prihodnost.
Svobodni verz se v tem primeru izraža z metaforami.
Pesniška sredstva v tej pesmi so metafore, saj lahko prvo metaforo opazimo že v prvi kitici:
»da trohnim v dnevniku potopljenega brodovja, ki je iskalo novo zemljo.« Ta metafora
pomeni, da lirski subjekt ves čas samo išče, kaj bi napisal, saj nič drugega nima smisla.
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Metafora »jaz pa klečim opoldne sredi puščave in pišem v pesek narek tišine«, mi pomeni,
da je pesnik zelo osamljen in se zapira vase, zato je najraje sam in piše pesmi, saj le v tem
vidi neki smisel. Proti koncu pesmi nam pesnik z metaforo »nekoč bo vrtnica pogledala
ošabnemu stoletju v obraz in stoletje bo zardelo« prikaže, da pa vseeno je neki smisel in da
ni vse tako črno, kot on vidi. Zadnja metafora v drugi kitici je veliko bolj pozitivna kot vse
ostale.

CVETNE VILE 2013

Tudi sama sem si večkrat postavila vprašanje Kdo sem? Vsi vemo, kako nam je ime, koliko
smo stari. Vendar pa se premalokrat vprašamo, kdo smo globlje v sebi, kakšna sem sploh
oseba. Menim, da sem zelo komunikativna in pozitivna oseba. Znam biti dobra do prijateljev ter ostalih, ki jih imam rada. Zelo me zmoti dvoličnost, zato se po navadi s takimi
ljudmi ne družim. Okoli sebe imam rada osebe, ki me polnijo z dobro voljo in energijo.
To delo bi lahko primerjali s pesmijo Južni otok, ki jo je napisal Kajetan Kovič, tudi ta pesem
je na začetku pesimistična, saj se lirski subjekt ves čas sprašuje, ali otok res obstaja ali je
samo nekaj pravljičnega. Pesnik nam prikaže, da Južni otok obstaja le, če vanj verjamemo.
Južni otok predstavlja utopičen kraj, kjer človek najde zavetje pred nemirom in družbenim
neredom. Kot pesem Kdo sem se tudi Južni otok konča optimistično, saj na koncu lirski
subjekt potrdi, da otok res obstaja.

Tjaša Žnidaršič, 4. Zb

Otroška ljubezen je čistejša, močnejša. Otrok vidi svet popoln. Ko pa odrasteš, se ti začenja
spreminjati pogled na svet - postane nepopoln. Spremeni se tvoj vidik ljubezni, ta postane
bolj sebična in ljubosumna.
Živimo v svetu, kjer prevladujejo lažne obljube, izrečene besede, ki se ne bodo nikoli izpolnile. Zaupanje, glavna »sestavina« ljubezni pojenja, pojavlja se ljubosumje. Nekoč so pravo
ljubezen poveličevali, celo umrli bi za njo, dandanes pa je težko sploh najti nekoga, ki ljubi
tako močno, da bi lahko preživel večnost z nekom.
Pia Pšenič Pikelj, 3. Zb

V soboto, 11. 5. 2013, je v Celju potekal že 4. sejem kozmetike in frizerstva. Dijakinje naše
šole so sodelovale na tekmovanju »totallooka« - celostnega izgleda.
V »totallooku« na temo CVETNE VILE smo imeli štiri skupine dijakinj. V vsaki skupini so
bile vizažistka, manikerka, stilistka, frizerka in model.
Skupina VILA HIBISKUSOVEGA CVETA – ROSELA iz 3.Kb oddelka, ki so jo sestavljale dijakinje
Nina REŠETAR, Kaja SADAR, Klavdija ŠTEH, Nina ŠTREKELJ, model Klara RAILIĆ in mentorica
Mateja KOLMANČIČ, je zasedla . mesto. Pri izdelavi detajlov in dodatkov sta sodelovala
tudi pof. Uroš KASTELIC in prof. Marta ZORE ŠIMIC iz programa zobotehnik.

2

Ostale skupine, ki so tudi sodelovale na tekmovanju, pa so bile:
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Skupina TITANIA iz 3. Ka oddelka: Cvija BOŽIČ, Jana
KRAVANJA, Erika BERCE, Urša MARINKO, model Katja TIČAR

in
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mentorica Sabina TURŠIČ.

Skupina CORDELIA iz 3.Kb oddelka: Tina GRAD, Kaja
PLESNIK, Klara LUKANC, Iris ALAGIČ, model Nikolina
POPOVIĆ in mentorica Anja ROGELJ.

Skupina ULTRAVIOLET iz 3.Kb oddelka: Larisa
LOVŠIN, Maruša LEMUT, Tjaša KORINŠEK, Nika
JAKOP, model Ana FERLAN in mentorica Darja
KOGOVŠEK GRUBELIĆ.

Za sodelovanje se
zahvaljujemo tudi
prof. Mateji Ciguli in g.
hišniku Vinku Grubarju.
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Darja KOGOVŠEK
GRUBELIĆ, prof.

Dijakinje smo bile na
trnih, saj smo si vsaka

posebej želele, da bi se na tekmovanju zelo dobro
odrezale in da ves trud, ki smo ga vložile v dveh
mesecih intenzivnih priprav, ne bi bil zaman. Med
potjo so potekali še zadnji dogovori in napotki o
tekmovanju ter postopku dela. Ko smo prispele
v Celje, se je napetost rahlo stopnjevala. Kmalu
je bila ura 14.00, ko smo intenzivno začele delati
in svoje modele v dveh urah preuredile v prave
cvetne vile. Na začetku tekmovanja smo bile vse
na trnih, kasneje pa sta trema in strah popustila,
kajti delo nas je čisto prevzelo. Ko smo končale,
smo si ogledovale tudi vile drugih skupin iz celotne
Slovenije. Moramo priznati, da je bila konkurenca zelo
huda. Strokovni sodniki so vsako cvetno vilo natančno
in strogo pregledali ter si zapisali vsa svoja opažanja
in ocene, ki so jih pridobili že med samim delom.
Poleg zunanjega videza so ocenjevali tudi urejenost in
sodelovanje skupine ter higieno in urejenost delovnega
prostora. Tekmovalci smo bili zopet vsi nestrpni, saj
smo pričakovali
rezultate
tekmovanja.
Končno je prišel
ta trenutek in
sodniki so razglasili
zmagovalne tri
skupine. Po
končanem
tekmovanju pa smo
odšle na večerjo v
bližnjo restavracijo,
kjer smo si izmenjale svoja mnenja in podoživele občutke.

Za nas, dijakinje
kozmetičnega programa, je to tekmovanje
posebno doživetje in izkušnja, ki nam bo
koristila pri nadaljnji poklicni poti.
Klavdija Šteh, 4.Kb
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Haneckejev film Ljubezen
V sredo, 20. novembra 2013, smo imeli kulturni dan. V ljubljanski Kinoteki smo si ogledali
film z naslovom Ljubezen. Film je režiral in bil tudi njegov scenarist Michael Haneke.
Režiser v glavnem vse svoje filme prikazuje neolepšano stvarnost in psihološko utemeljene
osebe. Prav takšen je tudi film Ljubezen.
Zgodba govori o dveh upokojencih, Georgu in Ann. Prične se, ko reševalci v spalnici
meščanskega stanovanja, zapuščenega in oblepljenega z lepilnim trakom, odkrijejo truplo
ženske, ki drži v roki šopek rož. In tako celotno zgodbo filma odkrivamo in spremljamo, kaj
se je zgodilo in dogajalo do tega trenutka. Upokojenca Ann in George sta običajna človeka,
ki sta poročena in živita svoje vsakdanje življenje. Ann je upokojena učiteljica klavirja, njen
mož George pa je prav tako ljubitelj glasbe in slikar. Kmalu ugotovimo, kako zelo George
ljubi svojo ženo, saj le-ta doživi manjšo kap. Ann se vrne iz bolnišnice in ima ohromljeno
desno polovico telesa. Njen mož George jo ljubeče in potrpežljivo spremlja skozi njeno
bolezen, ki se nezadržno poslabšuje. V dom za ostarele je ne želi poslati, saj ji je obljubil, da
bo z njo v dobrem in v slabem, pa čeprav bo vseskozi moral skrbeti zanjo sam. Georges se
vedno bolj zapira pred zunanjim svetom, celo pred lastno hčerko, saj nerad govori o smrti,
kajti on sam jo vsak dan živi. V filmu so prikazani počasni in dolgi posnetki, tudi glasba je
počasna in umirjena. Prav takšna, kot so starejši ljudje, počasni in umirjeni. George vse
slabše skrbi za svojo ženo. Ann na koncu postane dementna, njena osebnost se spreminja,
obleži v postelji in ni pri moči, da bi poskrbela sama zase. George ne zdrži več pritiska
vse pogosteje uporniške in trmaste žene, zato jo nekega dne umori. V filmu opazimo tudi
brezčutnost ljudi in kako se ljudje, ki nimajo povezave z bolnikom, obnašajo z njim, kot da
je neživo bitje, se ne zavedajo, da je ne glede na vse človek z občutki, bitje, ki potrebuje
tako kot mi vsi le kanček pozornosti in bi ga morali imeti preprosto radi takšnega, kot je.
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Po mojem mnenju je film zelo realističen, saj so prizori prikazani tako, kot je v življenju.
Name je film naredil močan vtis, saj sem dobro razumela, kako je bilo Georgu, kajti tudi
sama sem že imela izkušnjo življenja z dementno osebo in enako izkušnjo umiranja
osebe, ki mi je pomenila zelo veliko. S tako osebo ni lahko, imeti moraš zelo veliko moči,
potrpljenja in ljubezni, da vse to zmoreš. Ob pogovoru s sošolci pa sem spoznala, da se
naša mnenja o filmu in pogledi na življenje z dementno osebo močno razlikujejo. Nekateri
sošolci še niso bili pripravljeni na ogled takšnega filma, saj so bili prizori in tematika
filma za njih pretresljivi, čeprav smo se o podobnih izkušnjah in tudi filmu pred ogledom
pogovarjali. Niso si predstavljali, da je starost lahko tako žalostna, težka in boleča. Menim,
da če v življenju še nimaš kakšne takšne izkušnje za sabo ali pa morda tudi sam nisi
pripravljen zaznavati stiske drugih ljudi, filma Ljubezen ne razumeš najbolje. Morda bi bilo
dobro, da si ga ogledaš večkrat in tako postopoma odkrivaš razumevanje starosti in smisel,
zakaj se je s takšno osebo vredno »boriti« vsak dan znova in ji podariti vso svojo ljubezen.
Smisel je pa le ena sama velika in zastonjska ljubezen in še večja potrpežljivost. In na
koncu, ko je vse končano, je kljub žalosti tvoje srce polno ljubezni.

Vendar vsi filmi o starejši generaciji ne prikazujejo poslavljanja, ampak so tudi šaljivi in
prikazujejo vse možne aktivnosti in navihanosti starejših, zato predlagam tudi ogled filmov
Nočne ladje, Srečen za umret in Kaj, ko bi vsi živeli skupaj; vsi so nastali v zadnjih dveh
letih.
Anamarija Črnič, 4. Za

POGLED Z MOJEGA OKNA
Poleg vsakodnevne vožnje z avtom v šolo in z vlakom nazaj v domači kraj med tednom
obiskujem Ljubljano in v njej pravzaprav živim konec tedna in med počitnicami. Starša
sta namreč ločena in s sestro hodiva k očetu, ki prebiva v središču Ljubljane, kjer pa sem
preživel tudi prva leta svojega življenja.
Okno moje sobe v Ljubljani je obrnjeno proti Šišenskemu hribu, pod katerim stoji Hala
Tivoli. Skozi okno se vidi Ilirska ulica, levo od nje vidim Ljubljanski grad, reko Ljubljanico
in dva mostova, Žitni most in Tromostovje, katerega načrt je izdelal znameniti arhitekt
Jože Plečnik, ki je načrtoval mnoge stavbe, mostove in promenade v Ljubljani in tudi v
tujini. Desno od Ilirske ulice pa se skozi okno vidi stolpnica časopisa Delo, hotel Lev, staro
elektrarno, vrh glavne železniške postaje in mnogo drugih stavb, ki niso le turističnega
pomena, temveč tudi kulturnega.
Ljubljano poznam kar dobro, saj v njej preživim večino dneva in vedno znova me očara
njeno mestno vzdušje.
Gašper Ambrož, 3. Zb
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PRAKSA NA FINSKEM
Na naši šoli je vsako leto organizirana mednarodna izmenjava dijakov v različne države. V
programu kozmetični tehnik je ta država Finska. Prijavi se lahko kdorkoli, vendar pa dijake
kasneje izbirajo po kriteriju tako, da mora vsak napisati dokument Europass v angleškem
jeziku, motivacijsko pismo v slovenščini in angleščini, profesorica angleščine pa te preizkusi
na področju pisanja, branja in poslušanja, seveda v angleščini.
Letos se je na izmenjavo prijavilo veliko manj dijakinj kot prejšnja leta. Prijavilo se nas je
le pet, izbrane pa smo bile štiri. Ko smo izvedele, katere smo bile izbrane, so organizirali
zgodovinsko-geografsko-kulturno predstavitev Finske, imeli smo nekaj sestankov in že je bil
tu 19. november, ko smo na Finsko odletele Špela, Nina, Katarina in jaz, z nami pa tudi naš
razrednik Matej Švegl.
Tu je kratek povzetek mojega dnevnika in vseh finskih dogodivščin.
1. dan: ponedeljek, 19. 11. 2012
Dopoldan sem porabila, da sem pregledala prtljago, če imam vse, kar potrebujem za svoj
tri-tedenski izlet (če lahko temu tako rečem) na Finsko. Na letališču Jožeta Pučnika smo se
dobili s profesorjem, Nino, Katarino in Špelo. Prvič v življenju sem letela z letalom. Malce
me je tudi skrbelo, ampak ta skrb se je izgubila v navalu navdušenja. »Prosimo Vas, da
si pripnete varnostne pasove, saj bomo vzleteli…«, je bilo slišati stevardeso nekaj minut
pred vzletom. Kmalu za tem smo bili že visoko v zraku in imela sem čuden občutek v glavi
zaradi pritiska. Čez malo manj kot eno uro smo pristali na letališču v Frankfurtu. Ko sem
videla, kako veliko je letališče, sem najprej pomislila, ali bomo sploh pravočasno prišli do
naslednjega letala za Helsinke, a na koncu smo bili še prehitro tam.
Dve uri letenja sta minili zelo hitro. Taksist nas je odpeljal v mesto Kauklahti, kjer smo
stanovale. Ko smo prispeli, nas je tam že čakala gospa Maarit, ki nam je razkazala
stanovanje in dala nekaj napotkov. Rekla je še, naj bomo naslednji dan ob 9. uri pripravljeni
za odhod do mesta Espoo za ogled šole Omnia. Utrujeni od potovanja smo se namestili v
sobe in prav hitro zaspali.
2. dan: torek, 20. 11. 2012
Prebudil me je nadležen zvok budilke. Morala sem vstati in se pripraviti za odhod v šolo.
Gospa Maarit nas je odpeljala do avtobusne postaje, tam smo se usedli na avtobus in se
odpeljali do šole.

S
Š
F
K
Z
24

S Špelo sva delali v istem salonu, Katarina in Nina pa v drugem. Najin salon se je
nahajal v mestu Leppavaara, v nakupovalnem centru Sello. Ko smo prispeli tja, sem bila
presenečena, kako velik je ta nakupovalni center. Salon sem opazila že na daleč, saj je na
veliki rožnati tabli pisalo Eve day spa. Tam nas je že pričakala najina ˝šefica˝. Predstavila
nama je še najino mentorico in skupaj smo si ogledali trgovino, salon ter nekaj izdelkov, ki
jih uporabljajo in prodajajo. Povedala nama je najin delovni čas, malce sva se še razgledali

po salonu in trgovini, nato pa se vrnili proti domu.
3. dan: sreda, 21. 11. 2012
Ta dan je hitro minil. V salonu sva se s Špelo preoblekli v delovna oblačila, kasneje pa druga
na drugi naredili nego obraza, da je mentorica videla, ali delamo podobno kot oni. Prišli
smo do zaključka, da imamo drugačnih le nekaj gibov. Nato sva se lahko še naličili, potem
pa naju je odpeljala do cvetličarne, kjer so dobivali rože, s katerimi so dekorirali salon.
Že dva dni smo govorile o tem, kako dobro se imamo, da nam je vsem zelo všeč na
Finskem. Prav nobena ni pogrešala svojega doma.
Spoznale smo še nekaj drugih dijakov in večer smo preživele v družbi s turškimi prijatelji.
Malce smo imeli težav s komunikacijo, saj njihova angleščina ni bila prav dobra, a smo se
za silo razumeli.
4. dan: četrtek, 22. 11. 2012
Danes sva v salonu s Špelo že imeli svoje stranke. Najprej sem imela malo treme, ampak je
ta kmalu izginila, saj je bila moja stranka zelo prijazna in komunikativna. Čeprav sem imela
le eno stranko, je šlo osem ur mimo, kot bi mignil.
Opazila sem, da niti ni tako mraz, kot smo najprej mislile. Tudi snega še ni bilo. Je pa res, da
se je začelo temniti že okoli 15. ali 16. ure.

5. dan: petek, 23. 11. 2012
Danes sva imeli obe že kar nekaj dela. Jaz sem morala narediti dve negi obraza, eno
pedikuro ter dekletu, ki je delala v salonu, narediti naravno nego nohtov.
Po končanem delavniku sva, preden sva odšli domov, šli še v trgovino nakupit nekaj hrane
za čez vikend.
9. dan: torek, 27. 11. 2012
Danes je bila za lakiranje nohtov na vrsti Špela in vesela sem bila, da je tako. Vse dokler
nisem videla dolgega seznama dela, ki me je čakalo. Moram priznati, da je bilo kar
naporno. Imela sem nekaj neg obraza, barvanje in oblikovanje obrvi, masažo telesa in
potem masažo hrbta, kar me je zelo izčrpalo. Ampak vseeno bolje to, kot da 8 ur sedim in
gledam v zrak.
Danes se je tudi občutno shladilo, vendar še vseeno ni bilo sile.
10. dan: sreda, 28. 11. 2012
Že zjutraj, ko sem se zbudila, sem najprej pomislila na to, kako se bom spet 8 ur
dolgočasila, saj sem bila spet na vrsti za lakiranje nohtov. Na srečo danes ni bilo tako.
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Bilo je veliko strank, ki so želele lakiranje, pa tudi medtem ko nisem imela strank, sem
bila zaposlena, saj sem ves čas pomagala. Med drugim sem tudi zamenjala dekoracijo v
salonih, zato sem morala v cvetličarno po rože. Morala sem se sprehoditi čez nakupovalno
središče v tuniki in hlačah, saj ni imelo smisla, da bi se preoblačila. Zelo mi je bilo
nelagodno, saj so me vsi ljudje gledali, kot da bi padla iz vesolja. Seveda, verjetno so pri
njih edini ljudje, ki imajo čisto bele uniforme, zdravniki ali kaj podobnega.

odhajajo domov, da so se imeli zelo v redu v naši družbi, nato pa iz žepa potegnil še denar,
ki smo jim ga pustile. Nisem ga hotela sprejeti, vztrajala sem, naj ga obdržijo, a prav tako so
vztrajali oni, naj ga obdržimo me. Ni bilo drugega, kot da popustim. Poslovili smo se in oni
so odšli.

No, danes se je nama s Špelo zgodila smešna prigoda. Ko sva se vrnili iz službe v Kauklahti,
sva čakali na avtobus. Zelo naju je zeblo in zato sva takoj, ko sva zagledali avtobus št. 165,
stopili nanj. Nisva opazili, da poleg številke manjka še črka n, ki je pomenila, da pelje v
najino smer. In že smo se odpeljali. Že na prvem ovinku je avtobus zavil v drugo smer kot
po navadi, ampak sva si rekli, no, mogoče gre po drugi poti. Vozili smo se v nasprotno
smer, kjer je bila naša hiša, vedno bolj smo se oddaljevali. Namesto da bi stopili iz avtobusa
na najbližji avtobusni postaji, sva še vedno sedeli na avtobusu. Govorili sva si: ˝Zagotovo
obstaja druga pot in danes pelje po tej poti.˝ Vozili smo se in vozili in po približno pol ure
sva se odločili, da izstopiva iz avtobusa in nekako najdeva pot nazaj domov. Pri postaji,
kjer sva izstopili, je bil velik nakupovalni center in rekli sva, da vstopiva, tam bo zagotovo
kdo vedel, kam naju poslati. Ampak, ko sva vprašali nekaj ljudi, nama niso znali razložiti.
Stopili sva iz nakupovalnega centra in se malo ozrli okoli. Zagledala sem taksije. Špeli sem
rekla, da grem vprašat, koliko bi stala vožnja do Kauklahtija. Povedal nama je ceno in zdela
se nama je sprejemljiva. Prosili sva ga, da naju zapelje do Kauklahtija. Vprašal naju je za
naslov, vendar ga nisva vedeli. Zato sva mu najprej rekli, naj naju zapelje le do železniške
postaje in bova šli od tam naprej peš. Nato pa sem ga prosila, če ga lahko usmerjam, kam
mora zaviti. In res, govorila sem mu smer in zapeljal naju je čisto pred našo hišo. Obe sva
bili na začetku te dogodivščine prestrašeni, kako se bova vrnili domov, ampak ko naju je
pripeljal do hiše, sva se temu smejali. Spet sva komaj lovili sapo, saj si nikoli nisva mislili, da
se nama bo to zgodilo.

Danes sva bili s Špelo v službi le štiri ure, ker so nas in oba nemška dijaka dijaki šole Omnia
odpeljali na ogled Helsinkov in na otvoritev prazničnih lučk. S Špelo sva prišli posebej, saj
smo šle tja direktno iz salonov.

11. dan: četrtek, 29. 11. 2012
Danes je bilo v salonu spet veliko dela. Spet sem imela masaže, nege obraza, depilacijo in
še bi lahko naštevala. Zapadlo je tudi veliko snega. Ko sva šli do doma, sem se malo drsala
po zaledenelem asfaltu. Bilo je zabavno, vse dokler mi ni spodrsnilo in sem padla direktno
na zadnjico.
12. dan: petek, 30. 11. 2012
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Zjutraj, ko smo se zbudile in uredile za na delo, smo se odločile, da Turkom napišemo
sporočilo, saj odhajajo. V pismu smo se jim zahvalile za vse, kar so naredili za nas, za
večerjo in za ogled otoka. Prav tako smo jim pustile nekaj denarja, saj se nam je zdelo, da
so kar drago plačali za večerjo tistega dne. Me smo se potem odpravile v službo.
Ta dan nisem imela veliko dela, zato sem čistila police v trgovini. Špela je imela ravno
stranko, ko sem pred trgovino zagledala Turke. Odšla sem do njih in jih vprašala, kaj delajo
tukaj. Eden je iz žepa potegnil listek in mi rekel, naj preberemo. Rekel je še, da oni sedaj

16. dan: torek, 4. 12. 2012

Pokazali so nam nekaj krajev in znamenitosti, ki si jih same nismo ogledale. Najprej mi je
bilo zelo čudno, saj nismo vedeli, o čem naj govorimo. Težko je začeti temo s popolnimi
neznanci. Čez čas smo bili že vsi bolj sproščeni in smo se pogovarjali ter smejali. Peljali so
nas še na večerjo.
17. dan: sreda, 5. 12. 2012
Danes je bil normalen delovni dan. Spet sva imeli veliko dela. Težav s strankami sploh
nisem imela, razen z neko gospo, ki me je prosila, naj ji po depilaciji na obraz ne dam
ničesar, saj ima občutljivo kožo, ki hitro reagira na kozmetične izdelke. To sem tudi
upoštevala in ko sem končala, sem predel obrisala le z vodo. Ker je njena koža postala
rdeča, je mislila, da sem ji na obraz dala kakšen izdelek. Zelo se je razburila in me okrivila.
Skupaj sva odšli do mentorice, povedala sem, kaj se je zgodilo, in z mentorico sta se
pogovorili. Razložila ji je, da je koža razdražena zaradi depilacije. Gospa se mi je kasneje
opravičila, ker se je tako hitro razburila.
18. dan: četrtek, 6. 12. 2012
Danes so na Finskem praznovali dan neodvisnosti, ki je bil dela prost dan, zato nam ni
bilo treba v službo. Dan sva s Špelo preživeli doma, Katarina in Nina pa sta se odpravili v
Helsinke, da sta si ogledali še nekaj cerkva. Zame pa je bil to dan, namenjen izključno samo
lenarjenju, kar se je zelo prileglo.
19. dan: petek, 7. 12. 2012
Zjutraj sem se zbudila in prva stvar, na katero sem pomislila, je bila ta, da je to zadnji
delovni dan in da se z zaposlenimi praktično ne bomo videli več. To me je kar malo
razžalostilo.
Ob koncu delovnega dne sva odšli do najine ˝šefice˝ in se ji zahvalili, dali pa sva ji tudi
darilce. Rekla nama je, da je bila z nama zadovoljna, tako ona kot najine stranke. Šli sva
še do najine mentorice, ji prav tako dali darilo, se ji zahvalili, ona pa se je v imenu vseh
zaposlenih zahvalila nama in nama dala darilca. Seveda ostalih zaposlenih nisva pustili
zapostavljenih, saj sva jim kupili veliko bonboniero, da se malce posladkajo.
Ker je bil to zadnji dan v tem nakupovalnem središču, sva se odločili, da greva malo po
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nakupih zase in po darilca za naše domače.
20. dan: sobota, 8. 12. 2012
Skupaj z Nemcema smo se odpravile v Helsinke, da smo opravile še zadnje nakupe. Kupile
smo razglednice, spominke in ostale stvari. Dan je minil hitro in morale smo samo še
spakirati stvari. Poslovile smo se od prijateljev, se žalostno usedle v taksi in se odpeljale
proti letališču. Na poti do tja nismo skoraj nič govorile. Vsaka se je zatopila v svoje misli.
Jaz sem razmišljala o tem, kako nepozabna izkušnja je bila to. Bila sem vesela, da smo
spoznale toliko novih ljudi. Po drugi strani pa sem bila žalostna, saj jih po vsej verjetnosti
nikoli več ne bom videla.

Film je tudi humorističen, saj vsebuje veliko smešnih dogodkov. Eden najbolj smešnih
prizorov je vsekakor, ko je Suzy Samu pokazala, kaj je vzela s seboj ob odhodu. Film pa ni
le zabaven, temveč vsebuje tudi teme za razmislek, žalost, hrepenenje itd. Zelo žalostno
je, kar se zgodi Samu: njegovi rejniški starši se mu namreč odpovejo, Suzyjini starši pa
poskušajo ločiti zaljubljenca. Oba otroka sta zbežala zaradi hrepenenja po ljubezni, ki je
nista dobila od svojih bližnjih, našla pa sta jo drug v drugem.
Imeli smo se lepo, uživali smo in se tudi zelo nasmejali.

Bernarda Klopčič in Saša Slabe, 1. L

21. dan: nedelja, 9. 12. 2012
Prispele smo na letališče. Zdaj smo morale vse opraviti same, brez pomoči profesorja.
Najbolj nas je skrbela prtljaga, teža, saj smo imele v potovalkah težke knjige in še nekaj
dodatnih stvari. Na srečo nam ni bilo treba doplačati.
Že smo sedele na letalu. Vsaka se je zazrla skozi okno, mislim, da smo vse razmišljale o
tem, da si še ne želimo domov, ker smo tu preživele zelo lepe tri tedne.
Tako se je naše tritedensko bivanje na Finskem zaključilo. Mislim, da bo vsaki od nas ta
izkušnja ostala v zelo lepem spominu.

Nastja Dežman, 4. Ka (2012/13)

Ogled filma Kraljestvo vzhajajoče lune
V sredo, 27. novembra, smo imeli dijaki večine prvih letnikov prvi kulturni dan. Po pouku
smo se odpravili v Kinodvor, kjer smo si ogledali mladinski film Kraljestvo vzhajajoče lune.

Biti ali ne biti? Vprašanje, ki si ga vsakdo kdaj zastavi. Misel, ki nas obudi k razmišljanju,
ali sploh živimo in smo tukaj, kjer mislimo, da smo. Dokler ne spoznamo nekoga, vidimo
nekaj, kar nas osupne, preberemo knjigo, ki nam odpre nova obzorja, dotlej neznanega.
Čas beži mimo nas, vsi hitimo in nihče več ne opazi majhnih stvari, ki bi mu lahko polepšale
dan. Hiberniramo. Mislimo, da živimo, v resnici pa smo samo živo bitje. Nekateri, vsega
naveličani, dan za dnem hodijo okrog, zamišljeni in zaskrbljeni, nevedoč svoje hibernacije.
Tako se rodijo, živijo in umrejo. Na drugi strani pa so tisti, ki jih zjutraj prebudi sonce,
osreči jih nasmeh bližnjega ter motivna želja po doseganju ciljev in izpopolnjevanju svojega
življenja. Srečni so tisti, ki jih učijo napake včerajšnjega dne, izkušnje današnjega in ki jih
spodbujajo cilji prihodnosti.
Vse premalo pa se jih zaveda tudi pomena resnične ljubezni. Takšne, kot jo opišejo v
romanu, in še lepše, resničnejše. Ni le čustvo, ampak tudi dejanje, pomembno za vsakega
posameznika. Še posebej zdaj, v tem prazničnem času, ima bližina ljubljenih oseb in
družinskih članov poseben pomen. Vzamemo si namreč čas drug za drugega in skupaj
obujamo spomine ter si želimo vsega dobrega v prihodnjem. Povezuje nas občutek
varnosti in najpomembnejše, ljubezni.
Ana Anderluh, 3. Zb

Film je čisto nov, saj ga je leta 2012 režiral Wes Anderson.
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Film je postavljen v leto 1965 na Mali otok v Novi Angliji. Sam in Suzy sta stara dvanajst let
in sta noro zaljubljena. Suzy živi v zelo neurejeni družini, Sam je nepriljubljen član skavtov
in sirota. Skupaj se odločita in pobegneta v divjino. S seboj odneseta, kar se jima zdi
najbolj pomembno. Vodnik Norton v Samovem šotoru najde pismo o Samovem odhodu
od skavtov, medtem ko Suzyjina starša od mlajših bratov izvesta, da je odšla. Otoški policist
skliče iskanje, pri tem pa mu pomaga cela skupina skavtov. Seveda ju najdejo in ločijo, a
najstnika ponovno pobegneta. Tu se zgodba zaplete. Tudi kasneje smo priča zelo zanimivim
in zabavnim dogodkom (npr. poroka, porušenje jezu itd.)
Film je romantičen, vendar ne sladkoben, saj vključuje ljubezen med obema najstnikoma. V
filmu sta namreč zelo zelo zaljubljena in si želita živeti skupaj in biti vedno drug ob drugem.
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Poročilo o kulturnem dnevu

POGLED NA MESTO SKOZI MOJE OČI

Dne 27. novembra 2012 smo imeli kulturni dan, in sicer smo šli v Dramo na ogled
predstave Nežka se moži, nato pa še do Narodne galerije, kjer smo si ogledali razstavo slik.
Seveda smo bili najbolj veseli, ko smo izvedeli, da nam odpade ves pouk in da je zbor pred
Dramo šele okoli 13.00 ure.

Zjutraj sem vstal, se oblekel in odpravil na avtobus. Vozim se in vozim. Skozi okno vidim
veliko hiš, mest in polj. Največ pa ljudi, ki se ravno odpravljajo na delo. Kar naenkrat se
naša vožnja naglo zaustavi. Premikati smo se začeli kot kakšni polži, zato vstanem s sedeža
in na prvi postaji zapustim avtobus. 			

Tako smo se res tisti torek zbrali pred Dramo, počakali, da smo dobili vstopnice ter odšli
v dvorano, kjer se je odvijala predstava. O predstavi sem vedela le to, da je komedija in
iz naslova sklepala, da bo glavna junakinja Nežka. Sprva sem mislila, da kljub temu da je
komedija, ne bo preveč zanimivo in smešno, a so me pozitivno presenetili. Sploh, ko sem
na odru zagledala igralca Bojana Emeršiča, so se mi kar posvetile oči. Ko sem izvedela, da
so imeli igralci imena Nežka, Matija in Tonči, se mi je zazdelo vse to nekam znano in kaj
sem kmalu ugotovila, da so se ta imena že pojavila v Linhartovem delu Ta veseli dan ali
Matiček se ženi, seveda z drugačno zgodbo. Pri naši predstavi je bil Matiček slavist v zrelih
srednjih letih, ki poučuje slovenščino na srednji šoli. Z mlajšo Nežo sta sveže zaljubljen par,
ki se veseli skupnega življenja ter trenutkov, tako kulinaričnih kot tudi posteljnih. Njuno
srečo pa zmoti Nežin bivši fant, s katerim je bila pet let in je še ni pozabil. To je uspešen
trgovec z avtomobili, Tonči. Tako se nekega dne, ko je bila Neža za hip sama doma, pred
vrati pojavi Tonči in zahteva svojo drago nazaj. Sprva je Neža prepričana in odločena, da
se ne bo več vrnila k njemu, a na koncu pristane v dilemi, ker ne ve, koga ljubi – Matijo ali
Tončija. Tako pride do zapletov in se na koncu odloči, da bo še enkrat poskusila s Tončijem.
Seveda je Matija zelo potrt zaradi njene odločitve. Ko pa jo že skoraj preboli, se na vratih
zopet pojavi Tonči s prošnjo, naj vzame Nežo nazaj. Njemu se zdi čudno, da ga to prosi
in po dolgem Tončijevem prepričevanju pristane na to, da bo Nežka zopet njegova. A kaj
kmalu ga preseneti Nežkin trebuh, ki se je v tem času, ko je ni bilo pri njem, kar dobro
povečal. Neža mu prizna, da je noseča, a ne ve, kdo je oče otroka, ker je bila z obema.
Tako zopet nastane zmešnjava, a se kaj kmalu uredi, saj Tonči prizna, da ne more imeti
otrok, torej je otrok Matijev. Predstava se zaključi tako, da vsi štirje živijo pod eno streho,
Matija in Tonči pa skrbita za otroka, enkrat eden, drugič drugi.

Sonce me obsije in toplo ogreje. Ozrem se okoli sebe in že vidim velike stavbe, trgovski
center in široke ceste. Peš se odpravim naprej. Mimo mene gre ogromno ljudi, vsakomur
se nekam mudi. Prečkam več križišč, grem mimo nebotičnikov in vidim velik park
(Tivoli). Ta mi je res všeč, saj je poln zelenja. Grem mimo glavnega križišča in s pogledom
spremljam ljudi, ki gredo proti določeni ulici. Radovednost me premaga in se zlijem s
to reko ljudi. Ko prispem na ulico (Čopova ulica), zagledam neskončno lepe stavbe, ki
so barvite, unikatne in polne življenja. Odpravim se po njej. Ljudi se kar tre. Vsi nekam
hitijo, vendar nihče ni zagrenjen. Ravno nasprotno, vsi so nasmejani. Na koncu te poti
zagledam trg, na sredi katerega je kip Franceta Prešerna, nad njim pa njegova muza.
Okoli trga so stavbe, katere imajo vsaka svoj pomen. Le na eni strani tega trga ni nobene
stavbe, saj je tam most, preko katerega greš lahko trikrat, vendar nikoli po isti poti.
Prečkam ga. Noge me odnesejo po desni ulici, kjer ob vseh kavarnah in reki ter drevju
dobiš pravljičen občutek. Ko pridem do drugega mostu, zapustim pogled na reko, saj me
pot vodi v notranjost mesta. Prispem do vodnjaka treh rek. Malo se ustavim in naužijem
tega pogleda. Nato pot nadaljujem ob stolnici, kjer zvonovi ravno zvonijo, in prečkam
tržnico, kjer se bohotijo najrazličnejše dobrote. Na koncu se zapeljem na vrh tega mesta,
kjer je urbano urejen grad. Najvišji Ljubljančan mi postreže z najlepšim pogledom. Pred
seboj vidim še neraziskano mesto, ki ima neskončno zanimivosti in skrivnosti. To je mesto
Ljubljana.
Luka Preradovič, 3. Zb

Predstava mi je bila zelo všeč, ker je bila res smešna, zanimiva in dobro odigrana. Bili so
zelo duhoviti dialogi, iskriv in ljubkovalni besedni zaklad ter nepričakovani komični obrati.
Po predstavi smo seveda s sošolkami dobro pokomentirale odrsko dogajanje in predstavo
nasploh ter priznale, da je bila vsem všeč. Ko smo potem odšli do Narodne galerije, smo
kar dolgo čakale na vodiča, zato je bilo zelo malo časa za ogled vseh slik, a vendar mi je bila
zelo všeč vodičeva razlaga, saj je povedal vse na zelo preprost, a hkrati zelo zanimiv način.
Upam, da bo še več takih kulturnih dni, kakršen je bil ta.
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Sara Novak, 3. Kb
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EKSKURZIJA V PRAGO

Praga je glavno mesto Češke Republike in leži v
Srednji Evropi. To je vse, kar sem vedela o Pragi.
Če bi me danes kdo vprašal, naj mu povem kaj
o Pragi, bi mu raje povedala to zgodbo.
Ko smo v šoli dobili v roke list, na katerem
so bile napisane interesne dejavnosti, mi je
najprej padlo v oči »Potovanje v Prago«. Že tisti
dan smo se s prijateljicami odločile, da bomo
raziskovale Češko. Najtežji del so bili starši.
Spomnim se, da sem jih vprašala, kaj si mislita o
tem, da bi me za tri dni samo pustila na Češko.
Najprej nista bila takoj za, ampak čez čas sta
ugotovila, da si tudi jaz zaslužim nagrado, oddih
za pridno garanje v šoli.
Tako so prišli prvi sestanki, ki so bili »povezani«
s Prago. Hitro je prišel 27. april, datum, ki
smo ga pričakovali. Zgodaj zjutraj so se dijaki
z avtobusom odpeljali proti avstrijski meji. Še
preden pa so jo prestopili, so mene in mojo
prijateljico pobrali na postajališču Šentilj.
Poslovili sva se od staršev ter se z ostalimi
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odpravili na pot. Na avtobusu naju je, kot je
ostale v Ljubljani, pozdravila vodička Mateja
ter oba šoferja. Ampak ni šlo brez zapletov.
Profesorica je povedala, da se nam bo en potnik
pridružil kar v Pragi, ker je po pomoti »zaspal«.
Tako smo prestopili mejo in se odpravili na 10urno vožnjo. Imeli smo krajše postanke, da smo
se malo »razgibali«. Med vožnjo smo poslušali
glasbo, se pogovarjali, se spoznavali med sabo
in spali.

Naslednjo jutro nas je ob 7. uri zbudila budnica.
»Delno« naspane smo se premaknile iz postelj,
se oblekle in se odpravile na zajtrk. Že je bila ura
9, ko smo se odpravili na naš prvi celodnevni
izlet. Na avtobusu se nam je pridružil tudi
»izgubljeni turist«. Ogledat smo si šli mesto
Prago. Mesto ima 3 milijone prebivalcev, je
gospodarsko, prometno, izobraževalno in
kulturno središče države. Ima zelo veliko parkov,
skozenj teče reka Vltava.

Hitro je minil čas. Po mikrofonu se je oglasila
vodička ter nam sporočila, da smo uradno
prestopili prag češke meje. Povedala nam
je nekaj malega o državi ter o našem prvem
postanku, mestu Telč. Ko sem opazovala
pokrajino skozi okno, sem videla, da je Češka
zelo »zelena dežela«. Pokrajina se je hitro
spreminjala. Iz čiste ravnine je postala gričasta;
ob cesti sem lahko opazila majhne vasice.
Vasice so sestavljale majhne hiške, vse enake
velikosti, trgovine in jezera. Opazila sem, da so
bile vasice revne, ampak lepe.

Avtobus nas je odložil na postaji in odpravili
smo se na potep. Vodička nam je povedala,
da je v takšnem času veliko turistov. To smo
opazili tudi sami. Bilo je veliko gneče, pomikali
smo se počasi, da se ne bi zgubili. Prvi ogled
je bil grajski kompleks Hradčani. To je eden
največjih grajskih kompleksov na svetu.
Noge so nas ponesle do katedrale sv. Vida.
Ko sem videla katedralo, mi je kar vzelo dih.
Sami motivi, kako je zgrajena in oblikovana,
prečudovito. Ogledali smo si tudi notranjost.
Katedrala je tako zunaj kot tudi znotraj
ogromna. Vsako leto si jo pride ogledat veliko
turistov.

Zavili smo na parkirišče in tako prišli v Telč, v
enega najlepših renesančnih mest na Češkem,
ki je uvrščen na Unescov seznam kulturnih

Tam smo
se ustavili
za nekaj
minut, se
zazrli v
cerkev ter
si ogledali
značilnosti
mesta.
Cerkev,
katere
imena
se žal ne
spomnim,
je znana
po tem, da
se ob vsaki
polni uri prikažejo podobice in tam se ustavi
vsak turist. Po tem ogledu smo dobili dve uri in
pol odmora. S prijateljicami smo se odpravile
raziskovat trgovinice, ki so nam ponujale razne
majice, spominčke; kavarnice, kjer smo kaj
popili, in umetnike, ki so s svojim ustvarjanjem
privabljali turiste.

Za Prago je tudi značilno, da po mestu vozijo
kočije z vpreženimi belimi konji.
dediščin. Vodička nas je popeljala v notranjost
mesta. Oči so mi begale od enega konca do
drugega. Mesto je čudovito. Najbolj so mi v
spominu ostale hiše, ki so bile postavljene v
vrsti, vsaka je imela svojo barvo, svoj motiv
in obliko strehe. Noge so nas ponesle do
gradu. Vodička nam je povedala o zgodovini
te renesančne zgradbe iz 16. stoletja. Po
končanem ogledu smo si ogledali še mestni
trg. Nato nas je pot peljala do Prage. Ob 9.
uri zvečer smo končno dobili v roke ključe. Vsi
utrujeni in zaspani smo se odpravili v sobe.

Po ogledu katedrale smo se odpravili v majhno
ulico, ki se imenuje Zlata ulička. V tej ulici je
24 majhnih hišk in danes so v njih trgovinice
in muzeji. Ulica je dobila ime po zlatarjih, ki so
tukaj delali.
Nato smo se odpravili do Karlovega mostu.
Znan je po tem, da se na njem zbere veliko
umetnikov.
Karlov most nas je ponesel v stari del mesta.

Po večerji pa nas je čakal še kratek potep po
večerni Pragi. Ogledali smo si srednjeveške
pivnice, ki so zelo ohranjene. Čehi slovijo po
tem, da izdelujejo eno najboljših piv na svetu.
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Drugi dan se je začel kot prvi, z budnico. Ta dan nas je čakal ogled Dresdena. Odpravili smo se v
sosednjo državo, Nemčijo. Dresden je mesto, katerega so v drugi svetovni vojni bombandirali in
tako je Dresden staro-novo mesto. Zaradi arhitekturnih biserov mu pravijo tudi »Firence na Labi«.

S prijateljicami sem poskusila tradicionalno pogačo »trdelnίk«.

Po končanem ogledu smo se odpravili na avtobus in proti Sloveniji. Naslednjih 10 ur smo preživeli
na avtobusu. Gledali smo filme, spali, klepetali, poslušali glasbo in brali revije. Čas je hitro tekel in
že smo prestopili mejo. Prvi sva avtobus zapustili midve s prijateljico. Poslovili sva se od ostalih in
izstopili v Šentilju. Na postajališču so naju sprejeli starši, ki so komaj čakali, da jim povemo, kaj vse
se je dogajalo.
Ko sem se peljala domov, sem premišljevala o vsem, kar se je dogajalo. Za menoj je bila nova
dogodivščina in novi prijatelji.
Naj še zaključim to zgodbo: vem, da to ni moj zadnji obisk Prage. Verjamem, da se bom nekega dne
vrnila. Mogoče bom ostala dlje časa, odšla na mesta, ki smo jih sami obiskali, in se spomnila, kaj
vse se je dogajalo.

Po ogledu smo se odpravili proti hotelu, saj smo morali spakirati kovčke. Večer je minil v zabavi,
pogovorih dolgo v noč in še sama se ne spomnim, kdaj sem tisti večer zaspala.
Naslednji dan smo zgodaj vstali ter se s težkim srcem poslovili od Prage. Ko smo se peljali iz mesta,
sem gledala skozi okno, da bi si zapomnila čim več stvari. Praga je meni in mojim prijateljicam
pustila veliko spominov.
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Naša zadnja točko, ki smo jo obiskali, pa je bil Češki Krumlov. Znan je po gradu, ki je eden
najpomembnejših kulturnozgodovinskih spomenikov v srednji Evropi. Sezidali so ga v 14.
stoletju in ga dograjevali vse do 19. stoletja. Tudi danes je izjemno lepo ohranjen, tako zunaj kot
znotraj. Verjamem, da je tako kot mene tudi ostale prevzel celoten grad. Saj je vse, kar je v njem,
originalno. V njem stoji tudi zlata kočija, ki je bila uporabljena le enkrat.
Po ogledu gradu smo se odpravili v vasico pod njim. V tej vasici je 300 hiš. Dobili smo nekaj
prostega časa, da smo pojedli in raziskovali vasico.

Urška Raduha, 2. Za
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POROČILO O OGLEDU FILMA
V torek, 26. novembra 2013, smo si tretji letniki v ljubljanski Kinoteki ogledali film Povest
o dobrih ljudeh, ki je nastal po istoimenskem romanu pisatelja Miška Krajnca.

težave in probleme drugih, posebno pa ne v močna čustva, kot je ljubezen. Razberemo pa
lahko tudi, da si pogosto revni in starejši ljudje znajo zelo nežno izkazovati ljubezen.
Čeprav se človek postara s svojo ljubeznijo, to še ne pomeni, da se mora tudi ljubezen
postarati ali pa izpuhteti, le malo drugačna je.

Film je režiral France Štiglic, ki je razen tega filma režiral še mnoge druge: Ne joči Peter,
Dolina miru, Na svoji zemlji. Režiser ima zelo pomembno vlogo v slovenskem filmu, rodil se
je v Kranju, sicer pa je študiral pravo v Ljubljani in poučeval filmsko režijo na AGRFT. Umrl
je leta 1993 v Ljubljani.
Zgodba prikazuje predvsem neuresničljive želje dobrih ljudi. Stari zakonski par, Jožef in
Ana Koštrca, živita na osamljenem delu močvirja ob reki Muri. Imata vnuka Petra, ki pa naj
bi bil razbojnik in je zato stalno na begu pred žandarji. Sicer Koštrčeva živita sama, razen
kadar je pri njiju družina Koren. Ivan, ki je sezonski delavec, in Marta, ki velja za lepotico,
imata hčerko iz prvega zakona Katico, ki je slepa, vendar pa zelo lepo poje. Nekega večera
na njihovo domačijo zaide popotnik Peter, ki zaprosi za prenočišče. Katica se v Petra
zaljubi, kasneje pa se izkaže, da je to Jožefov in Anin vnuk Peter. Popotnik in razbojnik v
Marti prebudi strast in upanje, ki je ostalo od otroštva, da jo bo popeljal v širni svet, daleč
stran od revščine. Zato Marta izkoristi Petrovo ljubezen v upanju, da bosta nekoč res odšla
v svet. Prva, ki opazi, da se nekaj plete med Marto in Petrom, je Katica, nakar ju Ivan zaloti
v objemu, vendar kljub temu posvari Petra pred prihajajočimi žandarji. Ivan želi znova
pridobiti ženo, vendar je ta preveč zagledana v širni svet, da mu odide sama naproti. Ko
želi Katica rešiti Petra pred žandarji, zaide v močvirje, da bi Petra nanje opozorila s pesmijo.
Tako Koštrčeva, ki se imata neizmerno rada, znova ostaneta sama.
Osrednji lik filma je Katica, katere vlogo igra Olga Kacjan, letošnja dobitnica Boršnikovega
prstana za življenjsko delo. Katica je slepo dekle, ki doživlja svet malo drugače kot ostale
osebe v filmu. Obožuje svet, v katerem živita Ana in Jožef Košterca, in prav nič ji niso všeč
ideje, da bi nekoč odšla v širni svet. Prav obratno, ko ji mama ponudi, da bi z njo odšla ven
iz revščine, odločno zanika in se odloči ostati pri Koštrčevih. Katica prva opazi vse drugačne
in predvsem čudne stvari na ljudeh, saj jih prepozna po hoji, dihanju in tako tudi razkrije
Petra in Marto. Na koncu filma se Katica izgubi v močvirju, ni pa znano, ali utone ali najde
pot domov. Pisatelj je tako gledalcu pustil odprt konec.
Kraj, v katerem je bil posnet film, je zelo natančno prikazan, to je slovensko Prekmurje, kjer
so posneli še mnogo drugih filmov, na primer Let mrtve ptice, Strici so mi povedali, Halgato
in Šanghaj.
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Mlin na Muri
Film je bil našemu razredu, kljub malo nerazumljivi tematiki, všeč. Zdi se nam, da je v
filmu zelo dobro prikazana revščina, predvsem pa iskrena ljubezen med starimi in neprava
ljubezen med mladimi. Film nam sporoča, da se v življenju ni nikoli pametno vtikati v

Neža Šabec, 3. L

MAGISTRALE
Fige je v žepu nosil,
Rad jih med otroke trosil.
Ali naj vam dam namig?
Nadimek imel je doktor fig.
Cel dan iskal je le rime,
Ejga, včasih tudi mene prime.

Prebral je res veliko čtiva,
Recimo, da za to je Julija kriva.
Enkrat ga je zavrnila,
Še z drugim se je poročila.
Eros tukaj spet je zgrešil,
Res pred vsemi se osmešil.
Edino, ki zares je ljubil,
Na, še to je on izgubil.

S. N. 3. Kb
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V duši nosim jaz spomin ... v srcu pa ljubezen ....
Iskrica sveti v temi

Iskrica sveti, sveti mi v temi.

Moj stari ate Lojz. Kjerkoli in kadarkoli prijazen, nasmejan, vedno dobre volje in poln
optimizma stari ate... . Vedno je znal začutiti, če te je kaj težilo, ti pomagati in se pogovoriti
s tabo. Nas, svoje vnuke, je v vsem razumel, se z nami strinjal in nas veliko novega naučil.
On je bil tisti, ki je z nami potrpežljivo vlekel prve črte in soustvarjal naše prve umetnine,
nas učil pisati in brati prve črke, šteti naprej in nazaj. Bil je čudovit pripovedovalec pravljic,
predvsem pa bogata zakladnica starih otroških pesmic in različnih igiric, ki so se jih igrali
kot otroci. Spominjam se, da nas je v svojo katrco naložil skupaj s kolesi, skiroji in rolerji in
se na bližnjem igrišču z nami igral celo popoldne. Bil je eden izmed nas. In rekli smo mu
ate Lojz.

Sveti meni in tebi,
ki trenutno ob nas te ni.

Sveti, ne misli,
ne ugašaj,
le sveti in sveti

Stara sem bila dobrih dvanajst let. V spominu mi ostaja novo leto in da smo v tistem času
veliko obiskovali ateta Lojza. Spominjam se, da vsak dan. Že kar nekaj časa je bil priklenjen
na posteljo. Ko danes pomislim, mi v spomin prihaja njegov blagi nasmeh, pogled, poln
ljubezni, in spominjam se tudi, da je vsakič znova, ko smo odhajali domov, rekel mojim
staršem: »Pa na otroke mi pazite«. Le kaj je misil s tem?

še močneje kot prej.

Sveti iz srca,
sveti kot zvezdica vrh neba,

Tisto novo leto sem pričakala pri mali sestrični Niki. Klepetali sva vse mogoče in se
pogovarjali tudi o atetu Lojzu, o tem, kako je dober in prijazen, kako je dobrohoten in poln
optimizma, o tem, kako bi bilo brez njega pusto in kako bi bilo vsem hudo ob njegovi smrti.
Tudi Nika je bila nekaj dni prej s starši pri njem na obisku in tistega večera mi je zaupala, da
nerada hodi do ljudi, ki so bolni, saj misli, da zaradi njenega obiska potem kmalu umrejo.
Čudno, ne?

sveti za mene,
ker če ugasneš,
jaz znajdem se v temi,
kjer tvoje iskrice več ni.

A zjutraj, na novega leta dan, so se začele stvari res neobičajno odvijati. Nikini starši so me
že zgodaj odpeljali domov. Pojasnili so mi, da mami želi, da pridem domov. Spominjam se,
da so mi dali veliko daril in se z menoj želeli pogovarjati predvsem o starem atetu, atetu
Lojzu. Čudno se mi je zdelo, ampak saj pri odraslih nikoli ne veš ... pogosto je kaj čudno.
Nisem razumela, kaj mi želita povedati. Prišla sem domov in tu ni bilo nikogar, kmalu je
prišla starejša sestra Mojca, za njo pa objokana najmlaša sestrica Manca. Prišla sta ati in
mami. »Sedimo za mizo,« je rekel ati. Pomislila sem: to pa mora biti nekaj hudo narobe.
» Ate Lojz je umrl ... odšel je danes ponoči,« je tiho povedala mami. »Kako, kdaj, zakaj,
le kako? Pa saj ni nihče rekel, da bo umrl,« mi je rojilo po glavi. Tisti hip sem se počutila
zelo slabo, zdelo se mi je, kot bi mi nekdo odnesel nekoga, brez katerega ne bi mogla
več živeti. Moje srce je preplavila žalost, postajalo je vse težje in težje, kot bi ne imelo
dovolj prostora. Tako zelo me je bolelo, bolelo. Mislila sem, kako bo brez njega Radovica
popolnoma drugačna. In tako je tudi bilo.

Sveti mi, prosim.
Prosim le sveti mi,
da skupaj lahko,
bosta svetili srci najini.
Ko zasijemo skupaj,
tema se razblini
in le še sij

S
Š
F
K
Z
38

svetlečih src se sveti
ISKRICA SVETI, SVETI MI V TEMI

špela Kastelic, 4. Fc

S starši smo šli v mrliško vežico. Bili smo sami. Spominjam se ateta Lojza v krsti … kot bi
mirno spal in sanjal najslajše sanje. Kdor je želel, se ga je lahko tudi dotaknil, ga pobožal.
Spominjam se tudi veliko ljudi, ki se nenehno vrstijo, ti segajo v roko in te tolažijo ter
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izražajo sožalje. Spominjam se pogreba, bilo je zelo mrzlo, bila je velika množica ljudi.
Počutila sem se grozno, kot bi se tudi za mene življenje ustavilo, saj mi je prvič umrl nekdo,
ki mi je veliko pomenil. Ko sem doma stopila v njegovo sobo, je bilo v njej toliko spominov
na skupne trenutke, lepa doživetja, na najine skrivnosti in zdaj v hipu tako pusta in prazna
... nekoč tako topla in ljubezni polna soba se je spremenila v hladno tako tujo sobano. ... in
takšna ostaja še danes ... v to sobo mi je zelo težko stopiti, saj ni več takšna kot je bila prej
... pogrešam dobro voljo v njej ... še danes ne vem, zakaj je tako hitro umrl.

Stopila sem do njega, bila sva sama … Sedla sem na stol zraven njegove postelje in objela
njegovo dlan, ga nežno pobožala. Moj pogled je vsrkaval njegovo podobo, sklonila sem se
nadenj in mu rekla, da ga imam neizmerno rada, da ga bom pogrešala, da mi je bilo z njim
zelo lepo. Držala sem ga zelo močno, stisk roke je postajal vse močnejši, nisem ga želela
izpustiti. Ulile so se mi solze, jokala sem. Nič mi ni odgovarjal, saj ni več nič zmogel. Zdelo
se mi je, kot da govorim samo še telesu brez duše, kot da ni nikogar več ob meni. Jokala
sem …. So solze res vrelec in biseri življenja?

Bilo je pred skoraj šestimi leti, takrat sem imela dobrih12 let. V moje življenje je smrt
prišla prvič, prikradla se je tiho … kot tat in mi vzela osebo, ki sem ji zaupala in me je imela
rada takšno, kot sem.

In tako je sredi noči odšel še moj drugi stari ate. Odšel je mirno in mirni smo bili vsi njegovi
dragi, ki smo se zbrali ob njem.

In potem se je pojavila drugič. Pred dvema letoma je prišla ponovno. Tokrat drugače.
Iznenada, v trenutku. Vzela mi je staro mamo. Ko sem odhajala na vlak sva se še poslovili.
Spominjam se njenih smejočih oči, nežnega objema in pogleda v daljavo, pogleda odsotne
spominčice. In še preden je prišel moj vlak do Ljubljane, je odšla tudi moja stara mama,
tako hitro, tako mirno in iznenada. Bolečina v meni je kljuvala … zakaj tako nenadoma, …
kako ti je lahko v trenutku vzeta možnost, da ljubljeni osebi še kaj rečeš, ji poveš, kako rad
si jo imel, … ji še izrečeš najlepšo besedo … hvala, … se posloviš in jo še trdneje objameš …

» Solze so vrelec življenja, solze so naši biseri,« so mar res? Da, zdaj vem in se veselim
vsake solze, ki priteče po mojem licu ob misli na ljudi, ki so odšli, ljudi, ki mi jih je odpeljala
smrt. Z vsako solzo v meni ponovno zaživi vsak izmed njih, v vsako solzo je vtisnjen
spomin na skupna doživetja, na smeh in ljubezen, ki smo ju delili, in vsaka solza postaja
biser spomina, biser življenja . In moje mlado življenje, kljub bolečini ob izgubah, postaja
radostno in bogato, posuto z biseri, obsijanimi s soncem veselja vsakega novega dne.

Anamarija Črnič, 4. Za

In potem je prišla tretjič, tokrat zelo kmalu … le po enem mesecu odhoda stare mame …
In s seboj je odpeljala mojega drugega starega ateta, veselega, navihanega, dobrosrčnega
in prijaznega človeka. Še nikoli nisem srečala človeka, ki bi tako ljubil svojo ženo, kot
jo je on. Za njo je hotel narediti vse , bila je njegova največja ljubezen in brez nje si ni
predstavljal dneva življenja. Še danes v meni pogosto odzvanjajo njegove besede:«...
počakal bom samo še, da stara mama umre, potem pa se bom lahko poslovil tudi jaz, saj
je ne morem pustiti same …, pridi kdaj na moj grob in mi prižgi svečo ali me pa samo pridi
obiskat ... «. Vedno ko mi je tako rekel, mi je bilo zelo težko, vsakič težje.

							

In takrat, ko je umrla stara mama, je bil stari ate v bolnišnici. Njegove besede so še
močneje odmevale v meni … Jasno sem želela od domačih izvedeti, koliko časa bo še med
nami, da se ne bi tako kot že nekoč zgodila le novica, da je odšel … odšel za vedno … .
... in tako je stari ate prišel iz bolnice domov. Opazovala sem ga, kako vse manj zmore in
kako postaja vse bolj odvisen od pomoči drugih, … kako se bolezen vsak dan bolj zajeda
vanj, mu jemlje moči, včasih tudi upanje. Postajal je vse šibkejši in lažji, zdel se mi je kot
nežno peresce brez kakršnega življenja ... . Takšen ni bil nikoli, takšnega si nisem nikoli niti
predstavljala … . Pomagala sem mu, kolikor sem zmogla ... .
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Bil je že zelo slaboten, bolečine so bile vse večje, prišla je zdravnica. Bilo mi je hudo,
stekla sem pod okno in prisluhnila: »… težko kaj več rečem, a ne bo več dolgo z vami,
morda še nekaj ur, dan dva, …..« V prsih me je zaskelelo, po licih so tekle solze. »Le jokaj,
jokaj, pusti, naj tečejo solze. Veš, solze so vrelec življenja, solze so naši biseri, … « sem
začutila mamino roko na rami. Spodbudila me je: »Anamarija, stopi do starega ateta, pa
mu še kaj lepega povej. Zdaj je še čas, veš, ne bo več dolgo z nami.«
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SAM/A SVOJ UMETNIK

STRAHOPETEN/NA

Sem umetnik,

Zakaj bežiš?

ki mu ni para.

Pazi packa!

Pred tistim, kar ljubiš,

Ne čez en ne čez dva vogala.

Ti šment že na risbi čačka.

pred tistim, kar čutiš

Čopič, barva sem ter tja

In pravi: »Ni ni zate prostora ni,

in pred tistim kar hočeš.

šviga kot kolebnica.

tu meni prav v redu se zdi

Zakaj si neumen/na ,

Rabim listek in pisalo

in nič se mi ne mudi«.

pa le nekaj bo nastalo.

Kako popravil boš to nezgodo?
Rišeš tam rišeš tu,

List, stena, steklo, platno, olje

packi že še zadnjo plat obrišeš

vse po svoje sem ter tja

in tako lahko ji praviš:

v domišljiji svoj trezor ima.

»Ni ni tebe tu več ni«.

Čopič, svinčnik, tempera

tečeš, bežiš,…
A še vedno ljubiš.

Pamet ti pravi POZABI,
srce POSKUSI,
a ti izbereš poti,
ki jih ni.
Sam/a jih ustvariš,

na papir zamisel da,

čeprav boli.

nikdar se ne ustavi,

Malo umetnik,

nadgradi, dopolni in popolni.

malo izletnik.

Da v umetniku zadovoljen se zbudi

A vseeno srčni zadetek,

in ta od sreče zažari.

ki mu ni para,

Strah te preganja,

saj vsak umetnik

ker veš, kako boli,

Umetniki so občasno čudni!

sam sebi svojo usodo mala

da nočeš znova izkusiti.

Svojeglavi in posebni.

in živi pravljico svojih domišljijskih dni.

Ker zadosti ti je,

česar ni.

želiš naprej,…

Trmasti kot ovni,
vzdržljivi kot levi

A upaš na tisto,

					

Naprej ne gre,
ker še vedno v preteklosti si.

malo nagajivi in posmehljivi.
Pa to drži?
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Teči, prebij se, upaj na to,

Pol resnice pol krivice,
pa vseeno čez eno in drugo lice,
brez rdečice in resnice ni dobre skice.

Špela Kastelic, 4. Fc

da uspelo ti bo.

		
			
Špela Kastelic, 4. Fc

S
Š
F
K
Z
43

ŽIVLJENJE NA VLAKU JE FILMSKO
Kaj narediti za prijaznejši javni promet? Moje mnenje je, da moramo najprej poskrbeti za
prijaznost zaposlenih, saj nam marsikdaj kakšen zagrenjen obraz po lepem dopoldnevu
pokvari cel dan. Ali pa tisti občutek, ko stojiš v vrsti in so pred tabo samo še trije, za tabo
pa vsaj še za eno uro čakajočih ljudi, pa stojiš, čakaš in čakaš. Ja, razumem, da se naenkrat
vsuje preveč ljudi, ne razumem pa tega, da so cele vrste ljudi, pa gospa za okencem, s
kislim obrazom, naenkrat reče, da ima malico in zapre okence. Ne more počakati eno uro
in iti pozneje na malico? Z dobrim občutkom, ker je že veliko naredila, odpravila dolgo
vrsto in bi se nato po polurnem odmoru vrnila z nasmehom? Potem pa slišiš za sabo
tarnanje starejše gospe, ki bo zaradi tega zamudila vlak, prigovarjanje žalostnega moškega,
ki je hotel obiskati družino na jugu, pa ni prišel pravi čas na vrsto in zamudil avtobus …

V petek seveda že v šoli gledam na uro, kdaj bo konec pouka, kar se da hitro pojem kosilo
in vzamem kovček. Nato že hitim, da ujamem vlak, s katerim bom najprej doma! Seveda
sem vesela, ker sem ujela vlak za pičle tri minute, poiščem prostor, se namestim in že se
začne potovanje domov. Dokler … Ja, dokler ni prišla sprevodnica z žalostnim obrazom.
Med opazovanjem se zamislim, če se ji je mogoče kaj hudega pripetilo ali pa je le utrujena
od napornega delovnika. Nato vidim, da mojim sopotnikom, katere sem se v naglici, z
nasmehom do ušes, vprašala, če imajo še prosto in se po nejevoljnem prikimavanju, ki
ga od navdušenja sploh nisem videla, prisedla, moja prisotnost ni najbolj po volji. Naj
raje stojim ali gledam nejevoljne obraze ob tem, ko sem prisedla, ker res ni bilo več
prostora? V ušesa raje potisnem slušalke, da me glasba spravi v boljše razpoloženje, če že
ne morem z nobenim od sovozačev spregovoriti kakšne besede. In tako poslušam glasbo
in gledam skozi okno, skoraj dve uri! Čisto zamišljena in z malo že skisanim obrazom tudi
jaz prestopim. V Zidanem Mostu na vlak za v Maribor, na katerem presedim le krepkih
20 minut in izstopim v Celju, nato pa že hitim na vlak za v Rogaško Slatino, iz Celja še
samo dobre pol urice, pa sem doma. Na celjskem vlaku me že čakajo nasmejani prijatelji,
vesel sprevodnik, ki mi pomaga dvigniti kovček, ker za razliko od ostalih opazi, da nisem
mišičnjak. Moje razpoloženje že niha med zelo dobrim in dobrim. Skratka, počutim se
odlično! S prijatelji kakšno rečemo in že imamo samo pol ure do doma. Sprevodnik, ki ima
pred sabo še zelo veliko dela, saj je vlak nabito poln, se nam nasmehne, nas pozabava in
kar se da hitro nadaljuje svoje delo. In kljub vsemu delu, ki ga mora še opraviti, mu nasmeh
na licih ne zamre ...
Življenje na vlaku je filmsko, predvsem zato, ker lahko še z nadzvočno hitrostjo menjaš
razpoloženje. Včasih iz komedije v tragedijo, včasih v dramo, lahko tudi akcijo, če pride do
nesporazuma. Predvsem pa na njem doživljaš zgodbe, veliko zgodb.
V filmu Mystery train nam režiser Jim Jarmusch predstavi, kako lahko filmski trak
predstavlja tračnice in te predstavljajo življenje. Življenje je trenutek, ki se nadaljuje in gre
lahko na boljše ali na slabše. Dekle in fant potujeta v rojstni kraj Elvisa Presleya, vsa polna
radovednosti in pričakovanja.
Vendar jima življenje postreže s toliko presenečenji, da si morate film res ogledati. Nikoli
več ne bo tako, kot ko sta sedla na vlak. Vsi smo prisiljeni enkrat odrasti, nekateri tudi zelo
kruto.
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Z vlakom se vozim vsako nedeljo in vsak petek. Priznam, da so nedelje zelo težke, saj je
treba iti nazaj v Ljubljano, kjer se šolam, daleč od družine. Ampak na vlaku me že čaka
prijazen sprevodnik, ki z nasmeškom pokomentira mojo povešeno glavo, ko stopam na
nedeljski vlak. Nato mi pove, kje mi prostor že pazijo prijatelji. Ko pride preverit, ali imamo
vsi na vlaku veljavne vozovnice, velikokrat kakšno rečemo, se nasmejimo in dan je kar
boljši. Ko prestopamo v Šentjurju, posedemo in že slišimo osoren glas: »Na novo!« Ja,
se že peljemo v veliko mesto, v mesto, kjer imajo ljudje večino časa kisle obraze. Seveda
pokažemo vozovnice in brez pozdrava z enakim obrazom in izrazom nadaljuje. In spet se
spomnim, da bi raje nazaj. Nazaj domov!
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Zmeraj ko se peljem z rodne Štajerske v Ljubljano, si v mislih zapojem tudi slovensko
ponarodelo Vozi me vlak v daljave, ki jo je leta 1958 na festivalu v Opatiji zapela Marjana
Deržaj. Avtor glasbe je Jože Privšek, besedilo pa je napisal Aleksander Skale. Govori, kako
si je lirski subjekt vedno želel voziti z vlakom. Ure in ure je preživel na železniški postaji,
opazoval vlake ter sanjal, kako se bo enkrat peljal daleč stran. Ko sedi na vlaku, opazuje,
kako se rodna pokrajina oddaljuje. Oddaljujejo se gore, polja, hribi in vse se zdi kot en sam
pisan cvet. Zelo je srečen, da se lahko končno vozi z vlakom in razmišlja, kako bo z njim
odkril še mnogo drugih pokrajin. To tudi pove v zadnji kitici, ki pravi takole:

»Vozi me vlak v daljave,
tja zdaj želi si
moje srce,
tja misli mi hite.«
Kar se mi zdi po eni strani prav, ker sem se tudi sama nekaj časa veselila odkrivanja
drugega sveta, velikega mesta. Ampak verjamite, da se naveličaš, ko imaš občutek, da si že
odkril tiste skrivnostne poti, ki so prej pritegnile tvojo pozornost.
To ponarodelo pesem bi povezala tudi z romanom Polone Glavan, Noč v Evropi. Dogaja se
na nočnem ekspresu med Parizom in Amsterdamom, v petih kupejih. Celotno dogajanje
se odvije v desetih urah. Zgodba pripoveduje o petih vzporedno se odvijajočih dogodkih, v
katerih nastopijo mladi različnih kultur. V celem besedilu jih povezujejo interreilka v žepu,
cigarete in plastenke vode v rokah. Vsem je skupno, da bežijo pred domačim okoljem in
odgovornostjo, ki jo prinaša skorajšnja odraslost. Pri tem ni nobeno naključje, da bežijo
prav v Amsterdam, mesto, ki je med mladimi najbolj znano po neizmerni svobodi. V
kupejih se skandinavski par sreča z Italijanom, ki sanja o balkanskem dekletu, Slovenka
prijazno pomaga noseči Parižanki, skupina Američanov glasno čveka, tat se spoprijatelji
z nedolžno Avstralko in je zato ne okrade, zaljubljeni Irec in Nizozemka pa razglabljata
o prihodnosti njune zveze. Nenavadno zgodbo ene same noči na koncu sklene Pietrovo
pismo, ki ga piše Slovenki Nini. Še zmeraj imam občutek, kako si mladi želijo stran od
doma, ampak več ko bodo razmišljali in ko jih bo življenje izučilo, se bodo še kako radi
vračali v domovino, v rodni kraj.
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V pesmi Il ragazzo della Via Gluck, pevec Adriano Celentano pripoveduje, kako fant
žalostno sporoči prijatelju, da se bo preselil s podeželja v mesto. Prijatelj je zelo navdušen,
saj bo tam imel veliko več možnosti kot na podeželju, vendar je fant še vedno žalosten, saj
bo moral zapustiti svoj dom, svojo domovino, še najbolj pa bo pogrešal zvok vlaka, ki se
pelje mimo njihovega doma.

Zdaj, po preteklih dveh
letih, imam med vožnjo
nekakšen občutek
zapuščanja domovine,
znanih ljudi, in stopam
v nepoznan svet, z
novimi ljudmi. Tako
nekako se počuti tudi
pisatelj Oton Župančič
v pesmi Z vlakom, ki je
bila objavljena leta 1908
v zbirki Samogovori. Všeč mi je, kako izpove domovinsko in socialno tematiko, saj dobro
vem, kako se počuti. »Pošastno sopihajoč kot demon vlak gre v noč,« je refren pesmi in se
mi velikokrat v ritmu vožnje ponavlja v mislih, ko drvimo z vlakom v tako rekoč tuj kraj. Še
bolj pa pogrešam dom, ker je zelo temačno, ko prispemo, in takrat si še bolj želim objem
ter toplino najdražjih. Pravijo, da se vsega hudega navadiš in natanko tako je. Ta, nekdaj
imenovana 'tujina,' postaja dom. V meni pa razdvojenost sprašuje: kje sem doma?

Dom je
največja
vrednota, ki
nam je lahko podarjena! Ne trdim, da je dom samo eden, saj sem sama razdvojena in čez
teden se mi dom zdi dijaški dom, ampak mi v pravem pomenu dom pomeni kraj, kjer sem
doma, družino, kamor spadam in kjer sem zaželena ter ljubljena. Dom za vsakega pomeni
nekaj drugega, nekaj drugačnega, glede na spol, starost in odnose v družini. Dom naj bi
bil nekaj, kar smo ljudje skvarili s predmetom hiša. Ampak dom je še vedno kraj, kjer se
počutiš varno in skrito, ko to potrebuješ. Dom je glasba in poezija, ki te navdihujeta in
umirjata. Dom je točka, iz katere izhajaš. Dom je energija. Dom je človek, ki te ima rad.
Dom potrebuješ in dom potrebuje tebe ... in kdove, kaj še vse je dom.

S
Š
F
K
Z
47

Vsak teden odhajam v Ljubljano, da se bom izšolala in mi ne bo potrebno zapuščati doma
oziroma si bom ustvarila svoj dom z družino, toplino in veliko ljubezni. Rada bi, da bi moji
otroci znali ceniti dom, spoštovati njegovo ljubezen, toplino in zavetje. Zdaj pa lahko že
rečem, da bom v omenjeno vložila neizmerno veliko truda.
Nekaterim lahko vlak predstavlja tudi
dom, nekako zavetje. V filmu Ekspres
ekspres, režiserja Igorja Šterka, glavna
igralca izbereta vlak, da bi pobegnila od
doma oziroma se izogibata domu. Fant je
odšel, ker mu je umrl oče, punca pa zaradi
prepira s starši. Oba sta odšla na vlak, se
spoznala in nato razšla. Kasneje sta v sebi
začutila praznino in šla drug drugemu
naproti. Ponovno sta se našla na železniški
postaji, kjer sta skupaj preživela noč.
Zjutraj pa sta pot nadaljevala – z vlakom.
Tam sta preživela mnogo dogodivščin, vse
dokler jima ni zmanjkalo denarja. Ugotovila
sta, da je vlak postal njun novi dom, kjer
se počutita bolje kot doma. Zato sta se zaposlila na vlaku in preživljala nove, neizmerno
srečne in vedno razburljive avanture. Dialoga v filmu skorajda ni. Nastopi le med stranskimi
igralci, le redko med glavnima. Vlogo čustev prevzameta glasba in mimika igralcev, kar
se mi je na začetku zdelo zelo nenavadno, kasneje, ko sem o filmu bolje razmislila, pa
sem ugotovila, da sem še kako dobro razumela sporočilo filma. Glasba ima v filmu zelo
pomembno vlogo, saj se pojavi ob najpomembnejših trenutkih, to je takrat, ko želi režiser
še najbolj pritegniti našo pozornost in popestriti dogajanje.
Vendar niso pomembne le proge in vlaki, ampak tudi postaje, nekatere so prave umetnine,
na primer v ruskih ali angleških podzemnih železnicah.

Meni osebno je najbolj všeč železniška postaja v Mariboru, ker je poskrbljeno za odlično
obveščenost ter modernejši podhod z oznakami, da se v naglici lažje znajdeš. Tudi
ljubljanska postaja je na tem področju odlična, ampak pot v Ljubljano me teži. Najbolj pri
srcu mi je postaja v Zidanem Mostu. Tako mogočno deluje, ampak zmedejo me oznake:
kam in kako? Občudujem gozdove, ki obdajajo naš sopihajoči vlak, ko drvimo do postaje.
Ko že od daleč opazim temno roza, visoko in mogočno zgradbo, že vem! Na njej visi napis:
Zidani Most. Všeč mi je pogled iz vlaka, ki drvi proti domu, iz Zidanega Mosta, na Savinjo
pod mostovi, po katerih se peljemo. Drevesa se nagibajo proti reki z brzicami, tu in tam
odpade kakšen list z drevesa in zaplava, plava ter odplava. Natanko tako tudi jaz odplavam
z mislim, odtavam domov.

Ko se peljemo iz Rimskih Toplic do Laškega,
že iščem po torbici mini glavnik in ogledalce,
barvico za oči in labelo. Ja, naslednja postaja je
Celje, kjer me čakajo prijatelji in še kako hitro
bomo doma, zato se počešem, popravim ličila
in še enkrat v ogledalcu preverim, če je vse
na svojem mestu! Ravno zato mi je všeč pot iz
Zidanega Mosta, ker se mi na ustnicah pričara nasmeh, še malo pa bom doma, ker tistih
nekaj minut mine, kot bi mignil!
Zelo praktično se mi zdi, da so uvedli mesečne vozovnice oziroma vozovnice za deset
voženj. Saj se bo tako veliko mladih prej odločilo na pot iti z vlakom, ali pa starejši, ki
nimajo daleč do službe, se ne bodo z avtomobili toliko vozili na kratke razdalje in ne bodo
toliko onesnaževali okolja.
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Kot majhna deklica sem zelo rada opazovala vlake. Z varuško sva šli vsak dan ob isti uri na
sprehod do tirov, kjer je mimo švignil vlak. Zdeli so se mi tako hitri in tako tuji, tako veliki in
mogočni. Tako kot je vlak z leti pridobil mnogo izkušenj, sem jih tudi jaz. In lahko rečem, da
so mi vlaki zdaj veliko bolj znani, kot takrat, ko sem še sanjarila, kaj vse se dogaja na vlaku,
ki drvi mimo mene. Zdaj sem ponavadi jaz tista, ki sedim na vlaku in drvim z njim. In še
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kako mi polepša dan, kadar mi malček Urban, ki se s svojo mamico pelje postajo naprej od
mene, z vlaka pomaha; in če je dobre volje, pošlje še poljubček, zraven pa mi mimogrede
podari brezskrben nasmeh. Preden izstopim, pridrvi do mene in ponosno pokaže risbice,
na katerih je ponavadi ura, ki stoji na vsaki železniški postaji. Zanimivo, njemu se od vsega
skupaj ravno velika ura vtisne v spomin. Meni pa v spominu ostane njegov široki nasmeh!
Tako, da je za mano že tudi veliko pozitivnih izkušenj, tudi z vlaka!
Tiri so kot filmski trak našega življenja, tudi na vlaku se rojevajo in živijo naše zgodbe:
slučajne, srečne, nesrečne. Zato na vlak vedno stopim radovedna in izstopim drugačna,
vsaj malo drugačna, kot sem nanj vstopila. Verjetno vi tudi.

Ljubezen je ena izmed najlepših in najboljših občutkov v življenju. Vsi ti občutki, ki te
spreletavajo ob tem, ko si ljubljen, nekdo, ki te resnično sprejme in ljubi tvoje napake.
Da si ljubljen, se pozna. Po žarečih očeh in z nasmeškom do ušes. Brez ljubezni nisi nič,
si osamljen in zdi se ti, da si sam proti svetu. Ogenj med dvema osebama nenehno gori
in ugasne le, če ni več ljubezni med njima. Ko v tvoje življenje nepričakovano vstopi,
traja nekaj časa in izstopi. Je čustvo, ki ga preprosto potrebuješ.
Ko ti ljubezen poda roko, jo sprejmi in ne glede na vse, je ne izpusti. Z njo ravnaj
spoštljivo, varuj jo in ne dovoli, da ugasne. Metuljčki v trebuhu, ko ga vidiš, nasmeh do
ušes in ko si z njim, čas teče prehitro. Če ga imaš, ga ne izgubi, saj je dragocen dar v
tvojem življenju.
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Lara Strniša in Klara Gorišek, 4. Za
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana
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Mentorica: mag. Lidija Golc

V Ljubljani, februarja 2013

Na svetu je zagotovo vsaj ena oseba, ki te bo sprejela. Tebe. Z vsemi napakami, ki jih
bo imela za popolnost. Delal te bo srečno in nikoli ne bo dovolil, da si žalostna.
Spomni se občutka, preden zaspiš. Ko premišljuješ o njem, o njegovih besedah,
vonju ... Morda je to zame ljubezen, pa bodo drugi rekli, da je le trapasta najstniška
zatreskanost. Pa kaj? Dovolj časa imam, da doživim pravo ljubezen, kot jo imata dedi
in babi. Spoštovanje, zaupanje, ljubezen, iskrenost ... Če ti ljubezen ponuja roko, jo
sprejmi! Le pogumno!
Valerija Levstek, 3. Zb
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ŽELJA PO USTVARJANJU

Raziskovalna naloga: Certifikati naravne kozmetike

Že kot majhna deklica sem oboževala vse, kar je bilo povezano z modo in lepoto. Rada sem
risala, oblikovala razne pričeske svojim punčkam, jim izdelovala obleke iz papirja in modne
dodatke. Vsi člani družine so morali nositi razne zapestnice, prstane in verižice, ki sem jih
izdelovala iz raznih » perlic«. Za četrti rojstni dan pa sem dobila lutko za ličenje. Zraven
so bila tudi ličila, ki pa so bila namenjena tako njej kot tudi otrokom. S prijateljicami smo
se zaradi tega najraje igrale pri meni in ličile to lutko. Sprva so njihovi starši nasprotovali
ličenju ena druge, a ko so ugotovili, da se ličila odstranijo z vodo ali robčkom, smo dekleta
postala čedalje bolj drzna. Včasih smo bila naličena čisto brez okusa in zdrave pameti, a
vaja dela mojstra, če mojster dela vajo.
Na začetku devetega razreda osnovne šole sem naletela na zid. Morala sem se odločiti,
kam naprej v srednjo šolo. Nekako sem predvidevala, da bom nekoč skrbela za lepoto in
zdravje soljudi, ker me to veseli, nisem pa točno vedela, na kakšen način. Odločala sem
se med ustvarjanjem lepih oblek, pričesk ali pa nohtov in make up-a. Iz dneva v dan sem
bila bolj depresivna in živčna, saj sem se odločala za vse življenje. Najprej sem izločila iz
ožjega izbora oblikovno šolo, saj mi šivanje nikakor ne gre od rok. Se pravi, da bom frizerka
ali pa kozmetičarka. Da bi se lažje odločila, smo s starši obiskali sejem Informativa na
Gospodarskem razstavišču. Na predstavitvi frizerske šole sem ostala ravnodušna, saj niso
pokazali ničesar zanimivega, na stojnici Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
pa so mi možgančki kar znoreli. Predstavniki šole so bili dobro organizirani, urejeni in zelo
prijazni. Skoraj povsem sem že bila prepričana, da bom kozmetičarka. A svojo ugotovitev
sem le še potrdila na informativnem dnevu. Na frizerski šoli ista pesem. Nobenega reda
in discipline, učenci so brezglavo skakali po šoli, se drli eden na drugega. Ne, to ni zame.
Pridem pa na SŠFKZ in doživim pravi balzam za moje oči in ušesa. Na šoli so vsi imeli
oblečene bele halje, bili so urejeni, umirjeni in spoštljivi drug do drugega. Ja, to je to, kar
sem iskala.
Tako sem sedaj dijakinja na SŠFKZ in ponosna sem na to. Še več, profesorica, ki mi je šolo
predstavila na informativnem dnevu, je sedaj celo moja razredničarka. Prve dni smo se s
sošolkami spoznavale in navajale ena na drugo. Danes pa so med nami že tudi prijateljske
vezi. Na šoli resnično vladata red in disciplina. S profesorji sem zelo zadovoljna, saj so
pošteni in prijazni. Edino, kar pogrešam, je kakšen fant v razredu, da bi umiril žensko
napetost. Iz dneva v dan se bolje znajdem na šoli in se navajam na nov hišni red ter pravila.
Že takoj na začetku smo se pričele pridno učiti, pridobivati ocene ter izvajati praktični
pouk. Do sedaj sem pridobila že kar nekaj novega znanja in pa seveda prakse.
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Počasi hitim proti poklicu svojega življenja in upam, da bom naletela na poti na čim manj
ovir. Mislim, da je bila moja odločitev pravilna.

									

Sara Novak, 2. Kb

Avtorja: Marko Koželj in Ema Ciber, 4. Fa (2012/13)
Mentorica: prof. Ljubica Gabrovšek

Tema, ki sva si jo zadala v raziskovalni nalogi, naju je pritegnila, saj je med ljudmi vedno
večje povpraševanje o kvaliteti in sestavi različnih kozmetičnih izdelkov.
Poleg tega se pojavlja vedno več kozmetičnih izdelkov, za katere proizvajalci trdijo, da so
naravni, eko in ne vsebujejo spornih sestavin, pa vedno ni tako. Pojavljajo se številna
ugibanja o vplivu kozmetike na človekovo telo in splošno zdravje človeka. Ker se zavedava,
da ima kozmetika velik pomen in se množično uporablja, sva se osredotočila na iskanje
informacij o razlikah med konvencionalno in certificirano kozmetiko. Zanimalo naju je
namreč, ali je res, da konvencionalna kozmetika vsebuje škodljive snovi, ki lahko v telesu
povzročajo različne škodljive, pogosto pa tudi zelo nevarne učinke. Proizvajalci naj bi jih
uporabljali, ker so takšne snovi oziroma sestavine cenejše in lažje dostopne, pri tem pa
se ne zavedajo škodljivega vpliva na zdravje človeka. Preiskovala sva tudi ozaveščenost
potrošnikov o tem problemu. Preverila sva možne certifikate naravne kozmetike in
raziskala različne zahteve za njegovo pridobitev. Vključila sva tudi anketo in s tem preverila
ozaveščenost ljudi o certifikatih, škodljivosti in uporabi teh izdelkov pri ljudeh. Opisala sva
dosedanje raziskave o škodljivosti posameznih sestavin izdelkov in poskusila ugotoviti, ali
je res bolje uporabljati kozmetiko, ki je certificirana, ali konvencionalno kozmetiko.
Namen najine raziskovalne naloge je torej pojasniti razliko med naravno in konvencionalno
kozmetiko, poiskati certifikate naravne kozmetike in ugotoviti pogoje, ki jih le-ti postavljajo,
da določen kozmetični izdelek lahko dobi njegovo potrdilo. V poglavju Zakonodaja
kozmetičnih izdelkov sva želela izpostaviti problem o poimenovanju in definiranju naravne
kozmetike ter kasneje tudi preveriti ozaveščenost ljudi o t. i. naravni kozmetiki. Izpostavila
sva nekatere sporne sestavine, katere raziskani certifikati prepovedujejo, in tudi opisala
njihove lastnosti in vpliv na zdravje človeka. Na koncu sva vsako postavljeno hipotezo tudi
opredelila kot potrjeno ali ovrženo in zaključila, ali naj uporabljamo certificirano kozmetiko
ali ne. Raziskovalno nalogo sva zaključila z vidika, da je certificirana kozmetika res varnejša
kot konvencionalna kozmetika in da na dolgi rok ne povzroča potencialne škodljivosti za
razvoj različnih bolezni. Rezultati študij in mnenja so zelo različni, zato meniva, da je iz
preventivnih razlogov bolje uporabljati certificirano kozmetiko, saj tudi študije še niso
raziskale dolgoročne izpostavljenosti snovem v različnih izdelkih, kot so šamponi, zobne
paste, tekoča in trda mila, ki jih aktivno uporabljamo v našem vsakdanu.
Z nalogo sva se udeležila 26. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Zaupajmo
v lastno ustvarjalnost, kjer sva prejela nagradno potovanje v Rim, Neapelj, Pompeje in
Firence.
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Iz zraka nam kisik izreže,

DIHANJE JE ŽIVLJENJE

v krvni obtok nam ga poveže.

Srček jim pri tem pomaga,
kri po žilah nam pretaka.
Življenje je več kot le dihanje,
je tudi kašljanje in kihanje.

Da naše celice lahko živijo,
ko kisik iz žil dobijo.

Dihanje je osnova za življenje,
a dihanje nikakor ni kajenje.
Če se pljučka nam ustavijo,
kisika žilam ne dobavijo.
Ko vdihnemo s polnimi pljuči,
življenjski ciklus se vključi.

Ta prizor zares je grd,
saj nas čaka le še smrt.

Od vdiha do izdiha,
prsni koš nam cel zaniha.

Naša pljuča so organ,
ki nam delajo ves dan.
Skozi usta ali nos,
zrak potuje skoz in skoz.
Sara Novak, 3. Kb
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Pljučno krilo levo ali desno,
zrak filtrira nam res vestno.
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MEDGENERACIJSKI SLOVARČEK
Leto 2012 je bilo leto aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja, zato smo se
dijakinje 1. Kb odločile, da s pomočjo anket ugotovimo, kako so si pravzaprav vrednote
različnih generacij podobne oziroma različne.
Anketirale smo 20 predšolskih otrok starosti 3-5 let, 20 otrok prve triade (5-8 let), 27
otrok druge triade (9-11 let), 57 otrok tretje triade (12-14 let), 21 dijakov (15-19 let), 41
anketirancev je bilo starih od 20-30 let, 39 anketirancev 31-50 let, 25 anketirancev 5170 let, 8 anketirancev starosti 71-100 let, skupaj 268 anketirancev. Povprašale smo jih,
katere vrednote so za njih najbolj pomembne, kaj si mislijo o nekaterih trditvah in kaj jim
pomenijo vrednote prijateljstvo, ljubezen, zdravje, sreča, svoboda, zabava, uspeh.
Anketirance smo spraševale tudi, kaj menijo o prijateljstvu. Iz njihovih odgovorov bi
lahko sklepali, da je prijateljstvo bolj pomembno nekje do pubertete ter po dvajsetem
letu. Večina se strinja, da imata prijateljstvo in ljubezen marsikaj skupnega. V starosti od
15. do 50. leta imajo ljudje več dobrih prijateljev, medtem ko mlajši in starejši menijo,
da je najboljši prijatelj lahko le en sam. Le dobra polovica anketiranih meni, da lahko
s pogovorom rešimo vse probleme. Malo večji delež se raje izogiba ljudem, ki jih »ne
prenesejo«.
Družina je za vse starostne skupine zelo pomembna. Kot najboljšega prijatelja jo
sprejemajo predvsem otroci do pubertete. V puberteti verjetno zaradi občutka
nerazumevanja pride do rahljanja prijateljskih odnosov v družini, ki se z leti spet krepijo.
In kako si ljudje različnih generacij predstavljamo vrednote, kot so prijateljstvo, ljubezen,
zdravje, zabava, svoboda, uspeh?
Za mlajše otroke je prijateljstvo to, ko se nekdo igra s teboj, se druži s teboj in se ne
obnaša »grdo« do tebe. Prijatelj je oseba, ki jo imaš rad, preživljaš čas z njo ter ji pomagaš
in ona tebi. Osnovnošolci pravijo, da jim prijateljstvo pomeni vez z osebo, ki ti je zvesta,
ti pomaga, je prijazna, spoštljiva in družabna. Prijatelj je zanesljiv, zaupljiv in ti stoji ob
strani ter ima enako mišljenje. Polnoletnim in odraslim je prijateljstvo to, da lahko nekomu
zaupaš, z njim deliš svoje skrivnosti. Oseba, ki razmišlja enako kot ti in ki te sprejme
takšnega, kot si.
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Za otroke je ljubezen, ko fant ljubi dekle, ko imaš metuljčke v trebuhu, si zaljubljen in imaš
nekoga rad, pa tudi to, ko te starši objamejo in ti povejo, da te imajo radi. Za srednješolce
ter odrasle je to notranje zadovoljstvo, sprejemanje in razdajanje, zvestoba, sreča, skrb,
pripadnost, zvestoba, veselje, sreča ter zaupanje. Za nekatere je to najlepši občutek, dober
medsebojni odnos, globoka čustvena povezanost med dvema osebama in najvišja stopnja
prijateljstva.
Za otroke zdravje pomeni, da jim ni treba piti čaja in da ne kašljajo, kihajo ter so lahko
zunaj. Da je za zdravje pomembno dobro počutje, zdrava prehrana in gibanje ter da

si zdravje zasluži vsak. Za nekatere osnovnošolce je to najpomembnejša vrednota. Za
polnoletne in ljudi srednjih let je to pomembna vrednota, ki jo začnemo ceniti šele takrat,
ko zbolimo. Je fizično in psihično stanje/počutje posameznika, notranje zadovoljstvo in
temelj, brez katerega se vse podre. Za starejše je to najpomembnejša vrednota in največje
bogastvo.
Za najmlajše je zabava ples, petje, praznovanje rojstnega dneva, smeh. Pomeni jim
preživljanje dneva z družino in igro s prijateljem, psom, mačko. Osnovnošolcem pomeni
preživljanje časa z ljudmi, ki jih imaš rad, da uživaš, se sprostiš ter si dobre volje.
Srednješolci in odrasli ter starejši pojmujejo zabavo kot piknik s sosedi, klepet oz. pijača
s prijatelji. Pomeni jim razbremenitev, »odklop« od vsakdanjika, sprostitev, popestritev
življenja, da počneš, kar te sprošča (ples, petje, poslušanje glasbe).
Pod vrednoto sreča so najmlajši napisali, da je to trenutek, ko dobiš darilo, igračo, dobro
oceno, zadetek na loteriji. Osnovnošolcem pomeni brezskrbnost, mir ter nekaj, kar si
vsak zasluži. Srednješolci, odrasli in starejši imajo srečo za kombinacijo/skupek različnih
vrednot. Za nekatere je to stanje dobrega, veselega in pozitivnega zadovoljstva brez
obremenitev, tudi občutek, ko pomagaš sočloveku ter notranji mir.
Najmlajšim svoboda pomeni, da nisi zaprt v zaporu, da si lahko zunaj. Delaš, kar hočeš
in živiš svobodno. Za osnovnošolce pomeni občutek sproščenosti, da te nihče ne
omejuje. Srednješolcem in odraslim pomeni svoboda svobodo govora, samostojnost,
samoodločanje, ter da si to, kar si. Starejšim pomeni svoboda mir v srcu, gibanje brez
strahu, prostost, biti neomejen in brez skrbi.
Za najmlajše je uspeh to, ko se naučijo nove pesmi, nove igre. Za osnovnošolce je uspeh
uspešno narejena domača naloga, zmaga, pohvala učitelja, dobre ocene in končana šola.
Za srednješolce pomeni osebno zadovoljstvo, doseganje ciljev. Odraslim in starejšim uspeh
predstavlja izpolnitev osebnih pričakovanj in ciljev v določenem življenjskem obdobju, je
vrednost, h kateri stremimo vsi in je pomembna za našo samopodobo.
Iz anketnih odgovorov smo tako ugotovile, da različne starostne skupine različno
razmišljajo. Vse starostne skupine imamo podobne vrednote, razlikujemo pa se predvsem
v tem, da so nam iste vrednote različno pomembne. Verjetno so prav te razlike pogosto
vzrok za slabše razumevanje med generacijami, pa tudi znotraj generacij.
Tudi v isti starostni skupini so namreč mnenja različna, odgovori drugačni. Mišljenje
posameznika je odvisno od starosti, izkušenj, bivalnega in delovnega okolja, njegovega
značaja ter vpliva drugih ljudi nanj. Vsak različno postavlja vrednote po potrebi in vsak
vidi svet s svojimi očmi, vendar v nekaj smo prepričane: Ljubezen in prijateljstvo nas vse
združujeta.
1. Kb (2011/12)
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Že ko človek »prikuka« na svet, dobi ljubezen od matere in očeta. Čeprav še takrat ne
znamo vračati ljubezni na takšen način, kot jo odrasli ljudje. Vračamo jo s smehljaji in s
stiskom majhnih prstkov.
Starši nam celo življenje »kažejo«, kako ljubimo, na takšne in drugačne načine.
Z ljubeznijo ne osrečimo samo sebe, ampak ljudi. Še posebej starejše. S tem jim
pokažemo, da čeprav so starejši in niso del naše generacije, nam pomenijo zelo veliko
in da niso sami. Damo jim našo mladostno energijo, saj jo še posebej potrebujejo
zaradi občutka odvečnosti.
Ljubezen se ne more nikoli kupiti ali kazati materialno. Kažemo jo s tem, da smo odkriti
in smo to, kar smo.
Ljubezen je čustvo, ki ga ne moremo prekriti, zanikati in prekiniti. Nikoli v celoti ne
odnehamo ljubiti. Kanček nekoga nam vedno ostane v srcu, čeprav čisto na dnu srca.
Ljubezen je bila in še bo!
Eva Čakš, 3. Zb

ZMOREMO POSNEMATI VREDNOTE NAŠIH STARIH STARŠEV?
Danes o zdravju mnogo slišimo in vidimo skoraj vsak dan. Če ne drugače, vidimo plakate
ob cesti, ki so povezani z zdravjem. Kar pa ni slabo, glede na to, kaj vse se dogaja, kako
ljudje preživljamo dneve, tedne, mesece … Glede na to, koliko naredimo za svoje zdravje.
Pa sploh kaj naredimo?
Pred kratkim so me presenetile besede zdravnice, ko sem jo spraševala, kako je z zdravjem
pri mladih in starejših. Rekla mi je, da glede na to, da imajo mladi mnogo več kondicije in
so mnogo bolj gibčni kot zrelejše generacije oziroma generacije naših dedkov in babic, se
stvari vse pogosteje odvijajo ravno obratno. Da mladi, ko gre za naše zdravje, ne naredimo
prav veliko. Dopoldne presedimo v šoli in namesto, da bi se popoldne razgibali, ko pridemo
domov, se zleknemo pred televizor ali računalnik. Glede hrane ne pazimo prav veliko, ker
obožujemo prigrizke ali pa kar posežemo po hitri prehrani. Na dan ne spimo dovolj …
Pogosti razlogi so učenje, ali pa preprosto posedamo pred računalnikom pozno v noč.
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Kot primerjavo mi je dala starejšo populacijo, ki skrbi za svojo prehrano, se vsak dan dovolj
giba na svežem zraku – gredo na sprehod, peljejo psa na sprehod ali pa opravljajo kakšno
delo na vrtu ali okoli hiše. Zvečer se odpravijo pravočasno spat, zato lahko vstajajo zgodaj
zjutraj, brez problema.
Ko sva zaključili najin pogovor, sem o teh njenih besedah veliko premišljevala. Na koncu
sem spoznala, kako to resnično drži. Tudi sama ravnam velikokrat drugače – narobe, kot

bi lahko. Popoldneve pogosto preživim v stanovanju, pred računalnikom. Ne odpravim
se velikokrat na sprehod, ali pa da bi šla vsaj kar tako malo na svež zrak. Ne spim prav
veliko, kar pomeni, da pogosto spim tudi samo po 4 ure na noč. Sem pa zadovoljna s svojo
prehrano, ker užijem veliko sadja in zelenjave, imam tople obroke in 5 obrokov na dan.
Velikokrat si zaželim, da bi zavrtela čas nazaj. Pa ne zato, da bi popravila napake, ki jih
delam. Čas bi zavrtela za toliko časa, ko sta bila otroka še moja starša in njune generacije.
Res uživam, kadar se pogovarjajo, kako so včasih preživljali dneve, kako so se družili in kaj
vse so počeli. Poleti so čez dan pomagali doma, na kmetiji, ob večerih pa so se zbirali na
vasi, se lovili, igrali skrivalnice, včasih so se odpravili skupaj na ples, ali pa pripravili večer
družabnih iger. V najhujši vročini so se hodili kopat v bližnji potok oziroma v jez, ki so ga
naredili sami. Pozimi so si sami poteptali sneg (za smučanje in skakalnice za skakanje), brez
kakršnihkoli naprav in pripomočkov. Dopoldne so bili v šoli, a takoj, ko so prišli domov, so
se oblekli in do večera smučali ter se skupaj zabavali. Domov so se vračali pozno v noč,
močno utrujeni in premraženi. Pa so bili kljub temu zdravi, ker so imeli mnogo boljšo
odpornost, kot jo imamo mladostniki in otroci danes. Veliko so si pomagali tudi kot pravi
prijatelji. Če je bil kdorkoli v težavah, so stopili skupaj in mu stali ob strani, zato takrat niso
imeli veliko težav in so uživali mnogo bolj kot mi danes. Saj ne, da bi mi trpeli, a pogosto
se bolj obremenjujemo s stvarmi, s katerimi se naši starši niso. Generacije, ki prihajamo
za njimi, res ne delamo več stvari, kot so jih oni. Ne poznamo več pravega družabnega in
razgibanega življenja. Prav v tem mladostnem obdobju bi se morali naučiti, kako skrbeti
za svoje zdravje in z njim ravnati odgovorno, ker gre to z nami skozi celotno življenje. A mi
popuščamo že v teh letih … vse več mladih je pod vplivom drog, alkohola, cigaret. Zato si
naše prihodnosti ne predstavljam prav dobro.
Vseeno pa upam, da se bo kaj spremenilo. Če smo že mi popustili glede ravnanja z
zdravjem, upam, da kasnejše generacije (naši otroci) ne bodo taki. Da bodo bolj razgibani,
ne bodo toliko izpostavljeni tehnologiji in bodo raje svoj prosti čas preživeli v naravi, med
prijatelji, v komunikaciji iz oči v oči in ne preko spleta.
Karmen Hribar, 2. Kb
Lidija Golc, SŠFKZ
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TAPAMETNE 2013
Naslovi v zvezkih

Gledali smo komedijo Nežka se ženi (moži).

Pozdravljen, Neznanec (Nazarenec), zdaj te poznam, tebe in tvoje srce.

Pohujšanje v dolini šentjurski (šentflorjanski).

Dalmatin (Dragotin) Kette: Na trgu

Cankar: Jakob Rebula (Jakob Ruda), Romantika duše (Romantične duše), Za narodov
blagoslov (blagor), Za dobro naroda (Za narodov blagor), Pokušanje (pohujšanje) v dolini

Pesem Na trgu je impresionistična in razpoložljiva (razpoloženjska).

Besedilo je name naredilo velik odtis (vtis).

Novela Oče Janka Messnerja je izšla v zbirki Goriške (Gorše) storije.

Na maturi
–

Pesem si lepo prebrala. Kakšna je torej njena tema?

–

Da snežinke zabelijo pokrajino.

–

Ciril Kosmač je bil v Tantadruju tudi eksistencializent.

–

Raskolnikov razmišlja o nadčoveku in podčlovekih.

–

Akakija je »važna oseba« spravila ob nezavest.

Betanjski (šentflorjanski)
Vaja dela mojstra
Skladnja se ukvarja s skladanjem besed.
Pretvori prislovno določilo dopustitve v dopustni odvisnik:
Kljub mladosti se je dobro odrezal. – Čeprav je bil mlad, se je dobro odrezal.
Razlaga dijaka:
Prislovni odvisnik sem spremenil v kljubovalno podredje.

Besedi Lučka in lučka sta istoslišnici. (enakozvočnici)
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Glavna tema romana Kaplan Martin Čedermac je raznarodovanje nebeških (beneških)
Slovencev v Italiji med obema vojnama.

Viktor je Pavla (v drami Vladimir) neusmiljeno ubil.
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RAZISKOVALNI TABOR »NA KRASU
JE KRASNO«
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Prvič v zgodovini šole nam je bil, nadarjenim
dijakom, omogočen nepozabni naravoslovni
tabor z naslovom Na Krasu je krasno.
Prijavljenih dvajset dijakov iz različnih
razredov se nas je veselilo prihajajočega
četrtka, ki je prišel, kot bi mignil.
Prvi dan: četrtek, 26. 9. 2013
Zjutraj smo se zbrali na avtobusu in se v
spremstvu treh profesoric odpeljali proti
Primorski, na Kras. Med vožnjo je bilo malo
napetosti, saj se še nismo vsi poznali med
seboj, vendar smo se hitro privadili drug na
drugega. Ob prihodu v vas Pliskovica smo se
najprej nastanili v mladinskem hotelu Youth
hostel Pliskovica, nato pa smo se odpravili
proti jami Vilenici. Po jami nas je vodil
tamkajšnji vodič in nam predstavil veliko
zanimivosti. Med drugim tudi, da je Vilenica
najstarejša turistična jama v Evropi, nad čimer
sem bil zelo presenečen, saj je zelo slabo
poznana.
Vrnili smo se nazaj v hostel in pojedli kosilo,
po katerem je sledil krajši počitek. Nato
pa smo se napotili po Pliskini učni poti,
na kateri smo spoznali »kažun«, kamnito
pastirsko hišico, nabrali ogromno rastlinja in
se predvsem imeli nadvse zabavno. Po vrnitvi
smo imeli nekaj prostega časa in pojedli
večerjo.
Zvečer pa je sledil najzabavnejši del, saj smo
ob spremljavi harmonike peli in plesali. Fantje
pa smo se proti dekletom pomerili tudi v
pantomimi in se zelo nasmejali.
Drugi dan: petek, 27. 9. 2013
Po zajtrku smo se razdelili v skupine po
delavnicah in opravili del zadane naloge.
Dijaki smo izbirali med filmsko, fotografsko,
novinarsko, likovno, kozmetično delavnico,
analiziranjem vode, izdelovanjem kapnikov,

nabiranjem rastlin in predstavitvijo kraja.
Nabrali pa smo tudi kamenje, iz katerega
smo postavili manjši »kažun«. Prvič smo
se tudi preko Skypa povezali s šolo in se
med glavnim odmorom javili sošolcem in
profesorjem. Nato smo dokončali z delom
v skupinah in se odpravili do kamnoseka
v vasi. Samouk na tem področju nam je
pokazal osnovne načine obdelovanja kamna
in predstavil nekatere izmed svojih izdelkov.
Po kosilu smo pospravili prtljago in sobe, ter
se odpeljali proti šoli, kjer nas je čakalo še
veliko dela. V prvem nadstropju šole smo
predstavili svoje dvodnevno delo. Postavili
smo »kažun«, obesili plakate, razstavili
kapnike in kozmetične izdelke iz sivke, ter
izobesili ogromno kraškega rastlinja. Na
kratko povedano, ustvarili smo vzdušje
krasa.
Tabor mi bo nedvomno ostal v zelo
lepem spominu, saj smo se povezali, se
zelo zabavali in smejali. Upam, da bo ta
interesna dejavnost na voljo tudi drugo leto.
Gašper Ambrož, 3. Zb
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KRIŽANKA
Zajedavska
rastlina na
drevesu (bela)
Otok južno od
Avstralije
Ptica, ki odlaga
jajca tudi v
druga gnezda
Gluh človek,
ki ne
govori
Najstarejši
junaški ep v
književnosti
(samo ime)
Mehke
zobne obloge
(biofilm)
Udomačena
južnoamer.
dolgodlaka
lama
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Neža Šabec
		
Patricija Šmigoc
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SLO - prijateljstvo, Klemen Kolar
		
Tjaša
		
Učimo se zase, učimo se za življenje, 		
		Leja
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