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DOGODKI
Multimedija v šol. letu 2018
Na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji deluje multimedijski krožek. Krožek je svojo rast doživel
v letu 2016 s svojim večjim projektom 17. Novomeškim tekom. Pod vodstvom profesorjev Tomaža
Ferbežarja in Dejana Čurka se ekipa neprestano razvija in nadgrajuje svoje znanje na področju
prenosov v živo s področja kulture in športa ter snemanja krajših prispevkov.

Multimedijci so dijaki in dijakinje SEŠTG. Vsako leto se jim pridružijo novi in zagnani član. Z njimi
sodelujejo tudi dijaki fotografskega in novinarskega krožka ter komentatorji: Filip Milutinovič, Nika
Novak in Aleks Glogovšek.
[
V letošnjem letu se je multimedijska ekipa razširila v nov prostor; iz (pre)majhnega kabineta v
Medpodjetniškem izobraževalnem centru v prostorno učilnico N4_2 na novem traktu ŠCNM.
Učilnico so kmalu po prevzetju preuredili v studio, kjer so skupaj s staro postavili tudi novo opremo,
ki je donacija RTV Slovenija. Pridobili so kar 6 kamer, več monitorjev, nove stative in naprednejša
sistema počasnih posnetkov.
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V letu 2017/18 so multimedijci sodelovali pri različnih dogodkih in projektih, tako s strani šole kot
zunanjih izvajalcev. Pri vsakem dogodku sta bila občudovana in hvaljena njihova zagnanost in odnos
do dela.

Prvi dogodek v letu 2017/18, ki so ga prenašali v živo, je bila Podjetniška Gazela 2017. Naslednji
projekt je bila videokonferenca na motivacijskem dnevu socialnih delavk ter na informativnem dnevu
9. februarja.
Po skorajda ustaljenem postopku so posneli novoletna dijaška koncerta SGLVŠ in SSŠ.
Eden večjih projektov je bila tudi tehnična podpora RTV Sloveniji pri Emi 2018. Z veseljem so izkazali
podporo domači košarkarski ekipi Žoltastih Trotov s prenosom treh ekip proti Tolminu, Postojni
in Slovanu. V aprilu so se lotili kar treh velikih projektov, 19. Novomeškega teka in pa dveh finalov
državnih prvenstev v košarki in rokometu za dijake 2017/18.

,
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Luka Kovačič, dijak R1a, se je v letošnjem letu pridružil ekipi in nam povedal tole:
Se veseliš prihodnjih projektov?
Seveda, vedno je kaj novega.
Bi kaj spremenil v delovanju ekipe, kaj točno?
Pri delovanju ekipe ne bi spremenil veliko, pri delu se zabavamo, smo motivirani in naredimo, kar je
potrebno. Vedno prilagajamo način dela našim potrebam.
Kakšno je vzdušje?
Vzdušje v ekipi je prijetno, ustvarjalno in zabavno. Skupinsko delo pri multimediji nas povezuje tudi
izven krožka.
Kaj je tvoja naloga v ekipi?
Moja naloga v ekipi je delo z grafikami in prenosom, priprava kamer in skupna priprava opreme.
Naloga je odvisna od dogodka.
Kaj si se od začetka leta naučil?
Naučil sem se veliko o profesionalni video produkciji, šolskih projektih, organizaciji večjih prenosov.
Kako se počutiš v ekipi?
V ekipi se počutim zelo dobro in sem vesel, da sem del krožka. Brez usmerjanja in motiviranosti
mentorjev krožek ne bi bil, kar je.
Dejan Čurk, mentor krožka:
Kdo so multimedijci? Kateri dijaki sestavljajo multimedijsko ekipo?
Multimedijci so dijaki, ki jih zanimajo nove tehnologije, pridobivanje novih znanj in uporaba teh znanj
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na praktičnih primerih. Multimedijsko ekipo sestavljajo dijaki vseh smeri in letnikov Srednje elektro
šole in tehniške gimnazije.
Kaj je naloga multimedijcev?
Naloga multimedijcev je zbrati vsa pridobljena znanja in jih inovativno uporabiti na produkciji
spletnega prenosa kulturnega ali športnega dogodka. Multimedijci se prav tako ukvarjajo
s snemanjem prispevkov, izdelavo spletnih strani, grafičnih podob, ustvarjanjem glasbe in
fotografiranjem dogodkov. Za podporo vsem storitev sami ustvarjajo orodja, stroje in aplikacije, ki
so unikatni izdelki in na trgu še ne obstajajo ali so namenjeni samo za velike produkcijske hiše. Tako
v multimedijskem krožku pridejo prav znanja elektrotehnike, programiranja, spletnega razvoja in
strojegradnje.
Ste to leto uvedli kakšne spremembe in novosti pri opremi ali spremembe pri članih ekipe?
Letos smo v multimedijskem krožku uspeli doseči znanja in izkušnje za uporabo profesionalne
produkcijske opreme, kot je uporaba verige kamer, ki so jih v preteklosti uporabljale televizijske hiše,
npr. RTV Slovenije. Snemanje prispevkov se je izboljšalo z uporabo 3D stabilizacijskega okvirja Ronin.
Vse skupaj pa smo izboljšali z uporabo boljšega zajema zvoka in obdelavo le-tega. Letos so se krožku
pridružile dijakinje, ki so hitro osvojile delo z opremo in se vključile v največje projekte multimedijskega
krožka.
Kaj so multimedijci naredili posebnega, pomembnega v tem letu? Kateri dogodek izstopa?
Letos so člani multimedijskega krožka izvedli kar nekaj prenosov in posneli veliko prispevkov.
Najodmevnejši je seveda 19. Novomeški tek, na katerem smo imeli kar 8 kamer, ena od teh je bila
stabilizirana brezžična kamera na štirikolesniku. Velika referenca je tudi sodelovanje z RTV Slovenijo in
pomoč pri izvedbi Eme 2018.
Kakšni so plani in pričakovanja za naprej?
V naslednjih letih hočemo v krožku dodatno izobraževati dijake z znanji iz gospodarskega sektorja. V
ta namen nameravamo pripeljati strokovnjake z različnih področij, ki bodo predstavili svoje delo in na
praktičnih primerih pokazali dijakom delo z opremo. Končal se bo studio, v katerem se bodo začele
snemati različne oddaje ter povezali studio s Športno dvorano Leona Štuklja.

Manca Dragan, T4C in Anže Potočar, E3A
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PRENOS 19. NOVOMEŠKEGA TEKA
Tudi letos smo dijaki multimedijskega krožka v živo prenašali dogajanje in rezultate novomeškega
teka, ki je potekal 5. aprila. Zaradi prenove starega mestnega jedra je bilo prizorišče dogajanja na
Novem trgu.
Na dogodek smo se pripravljali že v šolski učilnici, kjer smo preizkusili tudi kamere.
Na dan teka smo s pripravo začeli že zjutraj. Potrebno je bilo namreč pripeljati vso opremo iz
Šolskega centra na Novi trg. Nadaljevali smo z napeljavo kablov in postavitvijo druge opreme.
S šestimi novimi kamerami in brezžično kamero na štirikolesniku smo letos še bolj popestrili in
izboljšali kvaliteto prenosa.
Med prenosom so v živo potekali tudi intervjuji. Športno prireditev pa so na vsakem koraku spremljali
dijaki fotografi, ki so beležili zavzete tekače in druge spremljajoče utrinke.
Tek je vključeval vsakoletne discipline, kot so tek za delavske športne igre, teki mlajših, štafetni teki
osnovnih šol in glavni rekreativni tek na 7.300 m. Slednjega se je udeležilo 195 tekačev in tekačic,
ponovno pa je zmagal Jan Samide, naš bivši dijak.
Luka Kovačič, R1A
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NADSTANDARDNA EKSKURZIJA 2018- Švica, Francija, Italija
Kot že večino let doslej smo se tudi letos odpravili na nadstandardno ekskurzijo. Šli smo kar v tri
države: v Francijo, Italijo in Švico. Ekskurzije se nas je udeležilo 46 dijakov Srednje elektro šole in
tehniške gimnazije, tri profesorice, vodička in dva šoferja, ki sta poskrbela za srečno vožnjo.
Na naše petdnevno popotovanje smo se izpred šole odpravili v torek, 27. marca 2018, v večernih
urah. Peljali smo se skozi Italijo ter Francijo vse do švicarske meje, od tam naprej pa do mesta Ženeva,
ki se nahaja v francosko govorečem delu Švice. Tam smo si ogledali Ženevsko jezero, nato pa smo se
sprehodili še po starem mestnem jedru. Ogledali pa smo si tudi katedralo sv. Petra, ki je protestantska
katedrala, zgrajena leta 1160. Iz Ženeve smo se odpravili v še eno švicarsko mesto, Cern. Tam smo
si ogledali dve razstavi, in sicer Mikrokozmos in Vesolje delcev. Razstavi sta temeljili predvsem na
znanstvenih odkritjih. Po ogledu smo se odpravili proti francoski meji in naprej v mesto Lyon. Sledila je
nastanitev v enem od hotelov.

Ženeva, Švica 			
Cern, Švica
Naslednje jutro smo si ogledali drugo največje francosko mesto, Lyon, ki se nahaja na sotočju Rone
in Saone, nastalo pa je že v galo-romanskih časih. Tam smo si ogledali slikovito baziliko Fourvière
na istoimenskem hribu, kopijo Eifflovega stolpa in rimski amfiteater. Nato smo se odpravili v
srednjeveško mestno četrt Vieux Lyon, zgrajeno v renesančnem slogu, ki je pod zaščito UNESCA. V
Lyonu smo imeli nekaj prostega časa, kar smo izkoristili za samostojno raziskovanje. Nato smo se
odpeljali do središča olimpijskega mesta Grenoble in se z gondolo povzpeli do La Bastille, stare utrdbe,
ki je ena izmed najpopularnejših znamenitosti. Poleg vznemirljive poti nas je popolnoma očaral tudi
razgled na samo mesto, ki smo si ga nato tudi ogledali. Sledila je vožnja do italijanske meje ter vse do
mesta Torino.

10

Lyon, Francija

					

Grenoble, Francija
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Naslednje jutro smo se po zajtrku odpeljali proti Boromejskim otokom, ki so na jezeru Maggiore,
drugem največjem italijanskemu jezeru. Vsi trije otoki so v lasti družine Boromejcev. Tam smo se z
ladjico po jezeru odpeljali do otoka Bella, ki se imenuje po soprogi grofa Karla III. Boromejskega, kjer
smo si kljub nagajivemu vremenu ogledali prelep baročni grad in terasaste vrtove z bujnim rastlinjem.
Na največjem otoku Madre smo si ogledali razkošen botanični vrt, na otoku Isola dei Pesciatori pa
smo se sprehodili po prijazni ribiški vasici, kjer smo si privoščili tudi pravo italijansko kosilo.

Boromejski otoki, Italija				

Boromejski otoki, Italija

Po ogledu otočkov je sledila vožnja proti Parmi, kjer smo se tudi namestili, zadnji dan pa smo se
odpravili proti Pisi, ki slovi po tem, da je bila nekoč pomorska velesila, s svojimi slavnimi spomeniki
pa predstavlja enega najpomembnejših arhitekturnih kompleksov na svetu. Ogledali smo si veličastni
Campo dei Miracoli s stolnico, krstilnico ter slavnim visečim zvonikom. Pred odhodom smo imeli
možnost povzpeti se tudi na znan stolp v Pisi. Po ogledu nas je pot vodila še v prestolnico ljubezni,
Verono. Tam smo si ogledali prizorišče ene največjih kadarkoli napisanih ljubezenskih zgodb – Romea
in Julije. Ogledali smo si tudi ostale znamenitosti: Areno, trg Bra, Zeliščni trg, Gospodski trg, lahko pa
smo si šli ogledati tudi grobnico Scaligierijev, pomembne mestne plemiške družine. Po ogledih smo
se odpravili proti domu, kamor smo se vrnili v nedeljo, 1. aprila 2018, v zgodnjih jutranjih urah.

Pisa, Italija						

Verona, Italija

Na ekskurziji smo doživeli veliko vznemirljivih dogodivščin, naučili smo se veliko novega, spoznali
nove kulture, se naužili lepot prestolnic ter spoznali nove prijatelje.
Eva Ilovar, T1C
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KAKO SMO PRAZNOVALI EVROPSKI DAN JEZIKOV
Znanje tujih jezikov je v zadnjem času postala temeljna vrednota v življenju in poklicu posameznika.
Naši dijaki, ki obiskujejo poklicno ali srednjo tehniško šolo, se učijo angleščino, gimnazijci pa poleg
angleščine še drugi tuji jezik; nemščino ali francoščino. Že drugo leto zapored smo v času, ko vsa
Evropa praznuje svojo jezikovno raznolikost, na naši šoli pripravili posebno jezikovno obarvano
dopoldne, ki je bilo tokrat povezano z glasbo. Glasba je jezik in jezik je glasba. Z glasbo sporočamo
in izražamo čustva, govorjeni jezik pa s svojim ritmom, melodijo in poudarki prav tako proizvaja
svojevrstno glasbo. Med glasbo in jezikom obstajajo povezave in s pomočjo glasbe se lahko jezika
naučimo hitreje. Kakšen zven imajo angleške, nemške in francoske besede in stavki, ko se jih zapoje
v ritmu in melodiji? Besede v tujih jezikih, ki gredo v učbeniku ali zvezku prebrane morda težje v
spomin, so preko pesmi in glasbe melodične in spevne in tako lažje zapomljive.
Na Evropski dan jezikov so dijaki s pomočjo glasbe ponesli zven tujih jezikov po šolski avli, kjer
so med odmori na »mini odru« pred knjižnico izvajali različne skladbe v angleščini, nemščini in
francoščini. Program je povezoval dijak Gašper Brežnjak iz T3b, ki ga že vsi prav dobro poznamo po
njegovem odličnem smislu za humor. Naši dijaki, ki so se opogumili za nastop pred sošolci, dijaki
in zaposlenimi na šolskem centru, so dokazali, da so poleg smisla za tehniko in naravoslovje tudi
izjemno glasbeno in jezikovno nadarjeni. V vsakem odmoru so imeli veliko poslušalcev, ki so si
med drugim lahko ogledali tudi razstavo, s katero smo predstavili naša že tradicionalna vsakoletna
potovanja v dežele, katerih jezike se učimo na šoli (Anglija, Nemčija, Švica, Avstrija, Francija,
Lihtenštajn, Irska).
Ta dan je pouk tujih jezikov potekal nekoliko drugače kot vsak dan. V združenih učilnicah D21 in D22,
ki sta bili okrašeni z naslikanimi simboli in stereotipi dežel »naših tujih jezikov«, so profesorice in
dijaki pripravili zanimive glasbene ure. Spoznali smo trenutno popularne in legendarne pevce, pevke
in glasbene skupine, glasbene hite, se v angleščini preizkusili v poznavanju dejstev o Franciji ter
zapeli tujejezične pesmi.
Praznovanje Evropskega dne jezikov smo zaključili s prireditvijo, ki sta jo povezovala Gašper Brežnjak
in Valentina Umek iz T3b. Z glasbo – petjem in igranjem na različne instrumente – ter recitacijami
pesmi smo prisluhnili zvenu angleščine, nemščine in francoščine, pa tudi na slovenščino nismo
pozabili. Ugotovili smo, da je s prepevanjem pesmi učenje tujih jezikov lažje in zabavnejše.
Diana Strugar, prof.
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LITERARNI NATEČAJ SEŠTG 2018
26. aprila 2018 je potekala sklepna prireditev in podelitev priznanj za literarni natečaj SEŠTG
»Na naši šoli je pa tako …«. Sodelovalo je več kot 60 udeležencev iz osnovnih in srednjih šol, ki
so poslali spise in pesmi v slovenskem, angleškem, nemškem in francoskem jeziku. Podelitev so
obogatili glasbeni nastopi naših dijakov, s Shakespearovim monologom “All the world is a stage”
pa smo se spomnili tudi Svetovnega dneva knjige. Nagrade je podelil ravnatelj Boris Plut.
Letošnji nagrajenci so:
Kategorija OŠ:
1.
Katja Kralj, OŠ Podzemelj
2.
Maja Sepaher, OŠ Semič
3.
Desiree Krieger, OŠ Brusnice
Kategorija slovenščina, SŠ:
1.
Mojca Horvat Trunkelj, T2.
2.
Laura Butaja, ZN1.c
3.
Anej Brozovič, E2.b
Kategorija angleščina SŠ:
1.
Mihael Blatnik, T4.b
2.
Uroš Fabijan, Gregor Bučar, T3.a
3.
Lan Zirkelbach, T4.b
Kategorija nemščina SŠ:
1.
Tina Bratkovič, KT2.
2.
Maja Perpar, T4.a
3.
Gašper Volčjak, T1.a
Učenka Julia Kočevar, 9. a, OŠ Metlika, prejme posebno nagrado.
Kategorija francoščina SŠ:
1.
Tjaša Stopar, T4.a
2.
Luka Klemenčič, T3.
3.
Uroš Pavlin, T3.a
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PROJEKTI ERASMUS PLUS NA NAŠI ŠOLI
Naša šola zadnja leta zelo aktivno sodeluje v
mednarodnih projektih Erasmus plus. Učne
mobilnosti KA1 udeležencem omogočajo izkušnjo
v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke
za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo
mobilnosti posameznikov, tako mladih – za
namen študija, usposabljanja, prostovoljnega
dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju, ki lahko v tujini poučujejo in se
izobražujejo. Projekte na Šolskem centru vodi
Alexia Rossi, pomagata pa ji Vesna Parkelj in
Marjana Pogačnik, ki sta zadolženi za našo šolo.
Erasmus plus KA2 projekti pa večinoma
spodbujajo inovativnost in izmenjavo dobrih praks. Namen mednarodnega projektnega dela je dvig
kakovosti poučevanja, usposabljanje, mladinsko delo in modernizacija institucij ter inovacije v družbi.
Projekte vodi dr. Lorena Mihelač.
V lanskem šolskem letu smo dobili sredstva za dvoletni projekt KA1 Koraki do uspeha, ki je bil
namenjen enajstim dijakom naše šole, da opravljajo tritedensko delovno prakso -PUD v tujini ali
obiskujejo pouk na izbrani šoli. Dijaki so bili na Irskem, v mestu Cork, v Veliki Britaniji v Plymouthu,
na Malti in v Franciji, v mestu Brest.
Od projektov KA2 pa smo v letošnjem šolskem letu sodelovali v naslednjih: I-SHOT, Digi4Social in
Math for Daily Life.
I-SHOT kratica pomeni raziskovanje pametnih tehnologij, ki so namenjene uporabi v naših hišah
in stanovanjih. Projekt poteka dve leti in se bo letos zaključil. V njem sodelujejo srednje šole iz
Bolgarije, Turčije (ki je tudi nosilka), Italije, Španije, Nemčije in Slovenije. V vsaki od teh držav so
dijaki in učitelji pripravili srečanja, kjer so predstavili svoje zastavljene naloge in ugotovitve: naša
skupina je predstavila zalivanje vrtov in osvetljevanje s pomočjo takšnih tehnologij in daljinsko
upravljanje električnih aparatov v naših domovih-GPRS, GSM. Nekatera srečanja so bila namenjena
izobraževanju na tem področju, seznanitvi s primeri dobrih praks in seveda druženju ter spoznavanju
kultur in znamenitosti držav udeleženk.
Digi4Social
Digi4Social spada med razvojne projekte.
Njegov cilj je izdelava namenskih aplikacij, ki jih
bo lahko uporabljala nestrokovna javnost.
To so aplikacije, namenjene uporabi
kompleksnejših 3D in video tehnologij. Z
njimi bodo lahko učitelji in dijaki izdelovali
aplikacije namenjene predvsem opozarjanju
pred digitalnimi nevarnostmi (internetna
varnost, spletno nadlegovanje in podobno) in
izobraževanju otrok na to temo.
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Ker imamo na naši šoli zelo uspešen in perspektiven
multimedijski krožek, smo prevzeli izdelavo gradiv za
uporabo zahtevnejših programskih in strojnih orodij
s področja video produkcije. V projektu sodelujejo
Španija, Portugalska, Turčija in Slovenija.
Math for daily life
Sodelujoče države so Italija, Latvija in Slovenija.
Cilj projekta je skupen vsem sodelujočim šolam, saj
je strategija “Evropa 2020” zmanjšanje odstotka
15-letnih dijakov, ki imajo težave pri branju
(jezikovnem izražanju) ali pri učenju matematike. Poleg
tega evropski trg dela vse bolj zahteva strokovne profile, ki so povezani s področjem matematike,
znanosti in tehnologije, zato je bistveno, da gospodarstvo poveča število diplomantov z ustreznimi
znanji na teh področjih.
Sodelovanje partnerjev se pričakuje na področju
razvijanja manj statičnega pristopa pri poučevanju
matematike. Projekt naj bi omogočilo dijakom, da
spremenijo svoje dojemanje tega predmeta kot
»živ«, zanimiv predmet z globljim zavedanjem in
zanimanjem. Projektno sodelovanje je mišljeno tudi
v smislu organiziranja pouka z interdisciplinarnimi
temami, ki bi pomagale vzpostaviti povezave z
vsakdanjim življenjem in drugimi predmeti. Projekt je
odprt za učence/dijake med 14. in 17. letom starosti in
za učitelji matematike in / ali predmetov, povezanih z
njo.
Marjana Pogačnik, prof.
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MOJI VTISI O PROJEKTU ERASMUS+
V letošnjem šolskem letu sem šla prvič v okviru ERASMUS+ projekta ISHOT s profesorji in še dvema
dijakoma v tujino, natančnejše v Italijo in na Kanarske otoke. Proti koncu oktobra smo se udeležili
srečanja glede samega projekta v mestu Urbino, Italija, konec februarja pa v toplejši atmosferi,
na Tenerifih. Poleg izobraževanj, izletov, spoznavanja novih ljudi in kultur smo dneve preživeli z
ustvarjanjem lepih spominov ter mnogih slik, iz katerih bi težko izbrala najljubšo, in zagotovo so to
tisti trenutki, v katerih bi rad ostal še dolgo in dolgo.
Nikita Galuh Kapušin, R2B
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DIJAŠKA IZMENJAVA V PROJEKTU KORAKI DO USPEHA IRSKA (CORK)
V letošnjem letu sem imel čast, da sem bil izbran na razpisu projekta Koraki do uspeha KA1-VET
39/16. Tako sem v mesecu maju v podjetju Avoncourt pridobival nove izkušnje na strokovnem
področju.
Šel sem namreč na izmenjavo na Irsko, v mesto Cork, ki je trajala kar 26 dni. Živel sem v mestnem
obrobju s štirimi drugimi »popotniki« (Španka Elena, Španec Jose, Belgijec Romain ter Nemka
Manuela) v ulici Deerpark, 15 min hoje od centra.
Delal sem v podjetju Avoncourt, ki proizvaja plastične posode, v katerih kupujemo meso, torte,
kozmetiko … V podjetju imajo več strojev, ki delujejo na enak način. Na začetku stroja je kolut
plastike, ki ga najprej segrejejo, nato ga oblikujejo, poberejo. Za vse to uporabljajo različna orodja,
odvisno od izbrane posode.
Moja običajna opravila v podjetju so bila:
•
pomoč pri menjavi orodij,
•
razvažanje, dovažanje palet z orodji k stroju in v delavnico,
•
pomoč pri pripravi orodij (brušenje nožev, kontrola vijakov, čiščenje orodja),
•
vzdrževanje strojev.
Nekaj prostega časa sem namenil ogledu znamenitosti. Obiskal sem Corkov zapor (Cork city gaol).
Tam dobiš vodnik, kjer so številke z razlagami vsake postaje posebej, kot npr. poznani zaporniki,
zapornikova postelja, obleke, hrana. Ogledal sem si še Corkov kampus (Cork University College).
Na potovanju se mi je pridružil še razrednik Bojan Lukan, katerega sem bil vesel.
Če strnem: bilo je zelo poučno ter zabavno. Veliko sem se naučil o sebi, Irski in ljudeh, ki so prijazni:
ustavijo, ko želiš prečkati cesto (skrbni ter strpni vozniki), zate bi brez problema naredili kar koli, se
pogovarjali, kolikor je potrebno …
Rok Bunderšek, E3B
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MOJ ERASMUS + MATH FOR DAILY LIFE DNEVNIK
NEDELJA 13.5.2018
V zgodnjih jutranjih urah smo se izpred Tuša v Novem mestu odpeljali proti Benetkam. Tam smo
nekaj minut čez osmo uro zjutraj imeli let proti Neaplju. Mesto nas je s svojo nesnago nekoliko
presenetilo, vendar je ta neprijeten občutek kmalu postal zanemarljiv. Na poti do hotela smo se
sprehodili skozi bivalne ulice in že dobili prve vtise o življenju tamkajšnjih Italijanov. Popoldne smo
se sprehodili tudi po središču mesta in vse do obale, kjer smo lahko uživali v čudovitem razgledu.
Ker Neapelj velja za rojstno mesto pice, smo le to seveda preizkusili, povrhu pa smo si privoščili še
sladoled. Večer smo zaključili s spoznavanjem in pripravami na naslednji
dan.
PONEDELJEK 14.5.2018
Naše druženje z Latvijci in Italijani se je začelo. Nekaj čez deveto uro zjutraj
smo se vsi zbrali v tamkajšnji šoli. Sledile so predstavitve vseh treh držav.
Na ta način smo bolje spoznali italijansko in latvijsko kulturo, način šolanja
in dijake same. Naučili smo se tudi tradicionalni latvijski ples. Popoldne
smo imeli vodeni ogled Neaplja. Ogledali smo si cerkve, mestne ulice, se
zopet sprehodili do obale in kupili tudi kakšen spominek. Poskusili smo
tudi značilno sladico za Neapelj, imenovano ‘’ baba’’. To je puhasto testo
pomočeno v rum in med ter ima obliko gobe. Preverjeno, da je sladica res
dobra. Sproti smo spoznavali tudi Latvijce in Italijane ter se z marsikom tudi
spoprijateljili. Zvečer pa smo si privoščili pico v znani piceriji Da Michele.
TOREK 15.5.2018

Dopoldne je najprej sledil matematični del.
Po skupinah, ki so bile sestavljene iz dveh
Italijanov, enega Slovenca in enega Latvijca,
smo reševali matematične naloge. S tem smo
drug drugemu pokazali svoje matematično
znanje, pa tudi obnovili sporazumevanje
v angleščini. Vsaka skupina je na koncu
predstavila eno nalogo. Po matematičnih
aktivnostih smo se odpravili v manjše
mestece Herculaneum. Ogledali smo si
ostanke mesta,ki ga je leta 79 uničil Vezuv.
Poleg tega pa smo obiskali še muzej, kjer
smo podrobneje spoznali delovanje vulkanov
in njihov nastanek. Večer smo preživeli ob
kartanju in prepevanju slovenskih pesmi.

SREDA 16.5.2018
Matematični del je bil tokrat sestavljen iz logičnih nalog. Le te so bile dokaj jasne in smo jih hitro
rešili ter uspešno prestavili. Ugotovili smo, da imamo različne načine razmišljanja in daje vsak od njih
pravilen. Vsak dan je po nalogah sledilo kosilo, ki so nam ga pripravili Italijani.
Po aktivnostih smo se odpravili na ogled palače - Royal palace of Caserta. Ogledali smo si njeno
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notranjost, ki nas je navdušila z razkošnostjo. Kasneje pa smo se sprehodili tudi po čudovitem parku
vse do konca, kjer se je nahajal slap. Tokrat nam je nekoliko nagajalo vreme saj nas je ujel dež, vendar
nam to ni preprečilo da bi uživali ob čudovitem razgledu.
ČETRTEK 17.5.2018
Četrtek smo izkoristili za ogled Vezuva in Pompejev. Zjutraj smo se z avtobusom odpeljali do vulkana
in se nato peš povzpeli nanj. Pričakal nas je čudovit razgled nad celotno mesto Neapelj in seveda tudi
še delujoči ognjenik. Imeli smo dovolj časa za nabavo spominkov, fotkanje in tudi druženje. Popoldne
pa smo se odpeljali proti Pompejem,ki so znani po tem da jih je leta 79 (poleg mesta Herculaneum)
uničil tok vulkana Vezuva. Vsaka skupina je morala posneti čim več fotografij geometrijske oblike, ki
so si jo izbrali. Slabe tri ure časa smo imeli za ogled Pompejev, ki so ogromni vendar zares čudoviti
in posebni. Sledila je še večerja v po mojem mnenju najboljši restavraciji v Neaplju – Mamma Napoli.
Vsak si je privoščil kar je hotel,najpogosteje pa so se na naših mizah znašle pice in testenine.
PETEK 18.5.2018
Petek je bil še zadnji dan, ki smo ga preživeli skupaj z Latvijci in Italijani. Najprej smo po skupinah
predstavili slike,ki smo jih posneli v Pompejih in tako še zadnjič ustvarjali po skupinah. Nekaj slik smo
objavili na instagram in razložili njihov pomen. Za konec je sledilo še slovo.
Ostale smo pogostili z domačimi slovenskimi klobasami, skupaj pa smo tudi zaplesali in zapeli.
Popoldne smo se odpravili na obalo, kjer smo si nekateri privoščili kopanje v sicer ne tako čisti vodi.

Vendar je vseeno bilo zelo prijetno. Ker je bila to naša zadnja nočitev v hotelu smo tokrat pokonci
ostali malo dlje in se kartali dolgo v noč.
SOBOTA 19.5.2018
Ker smo let imeli šele zvečer, smo imeli še cel dan za raziskovanje mesta. Še zadnjič smo imeli
možnost nakupa spominkov, odkrivanja skritih kotičkov Neaplja in uživanja prave italijanske kave ter
hrane. Čeprav so nam za eno uro prestavili let je čas na letališču hitro minil.
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Domov smo se vrnili zgodaj zjutraj v nedeljo, polni novih izkušenj in prijateljstev.
Projekt je bila čudovita izkušnja. Vsak dan je prinesel nov izziv in s tem novo zadovoljstvo, spoznali
smo dobre prijatelje – tako iz Slovenije kot tudi iz drugih držav. Verjamem da se bom izmenjave še
dolgo spominjala kot enega izmed boljših spominov srednje šole.
Janja Bohte, T2a
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RAZISKOVALNA POSTAJA PETNICA, SRBIJA 2018
V aprilu 2018 smo se nekateri dijaki prvega in drugega letnika tehniške gimnazije odpravili v Srbijo,
v raziskovalno postajo Petnica, kjer smo pet dni pridobivali nova znanja na področju naravoslovja in
tehnike. Ukvarjali smo se z biologijo, kemijo, fiziko, elektroniko, geologijo, astronomijo in arheologijo.
Pri biologiji smo preučevali živali, ki živijo okoli Petnice in določali vrste le-teh. Kemija je bila zelo
zanimiva, saj se v šoli s tako zahtevnimi napravami za ločevanje snovi ne spoznamo. Pri elektroniki
smo uporabljali znanje, ki smo ga prvi letniki pridobili že pri informatiki in tako ugotovili, da se vsega
ne učimo kar tako. Pri fiziki smo si pobliže ogledali optiko in s pomočjo laserja izmerili debelino lasu.
Pri geologiji smo ponovili snov geografije iz prvega letnika in poleg tega izvedeli še veliko zanimivih
stvari o našem planetu. Pri astronomiji smo z zelo zanimivo metodo izračunali maso črne luknje, ki
leži v središču naše galaksije, pri arheologiji pa smo določili spol in starost človeških okostij, najdenih
v bližini Petnice. Udeleženci smo bili zelo zadovoljni, tukaj pa so strnjeni vtisi na teden, ki smo ga
preživeli v Srbiji:
»Vtise iz raziskovalne postaje Petnica v Srbiji težko strnemo v nekaj besed. Veliko se je dogajalo,
ogromno smo raziskovali in razmišljali. Prostega časa nismo imeli veliko, je pa bil zato delovni čas
bolj sproščen. Raziskovalna postaja je zelo dobro opremljena, z najmodernejšo tehnologijo, ki je v šoli
ne moremo spoznati ali uporabljati. Poudarek je bil predvsem na samostojnem in praktičnem delu,
ki smo ga izvajali dijaki sami. Poučevali so nas tamkajšnji mladi raziskovalci, tako je bilo vzdušje zelo
sproščeno. Čeprav smo večino časa preživeli v laboratorijih ali na predavanjih, smo imeli dovolj časa,
da smo spoznali dijake iz drugih šol, zelo smo se povezali tudi mi, dijaki tehniške gimnazije. Imeli smo
se zelo lepo, bilo nam je zelo zanimivo in bi Petnico z veseljem obiskali še enkrat.«
Teja Zajc, T1a
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PROJEKT: “Hej, Google, ugasni luči!”
Ko sem v 1. letniku stopil skozi vrata Srednje elektro šole in tehniške gimnazije, sem bil več kot
prepričan, da sem stopil skozi prava vrata. To, da me zanima delo z računalniki, sem vedel že skoraj
od otroštva, nikoli se pa nisem zavedal, kako močna je vez med elektrotehniko in računalništvom.
Ko sem se v prvem
letniku prvič srečal z
razvojno ploščo Arduino,
sem vedel, da je to
področje, katerega se
bom oklepal še nekaj
časa.
Kaj je Arduino? Arduino je razvojna plošča, katera temelji na Atmelovem čipu AVR ATmega 328P.
To je 8-bitni mikrokontroler z različnimi vhodi in izhodi ter 28 priključki. Čipu moramo povedati, ali
želimo priključek uporabiti kot digitalni vhod, izhod ali TX priključek serijskega vmesnika. Ko sem se
začel ukvarjati z Arduinom, je bil eden izmed mojih prvih projektov tako imenovan “Merilec vlage in
temperature”. Zanimalo me je, kako lahko čim več informacij pridobim iz okolja okoli mene na čim bolj
enostaven in dostopen način. Kupil sem si nekaj senzorjev za temperaturo(DHT22) ter LCD zaslon
(16X2 I2C). Sprva sem naredil Arduino program, ki je konstantno pobiral informacije o temperaturi
in vlago iz dveh DHT22 senzorjev ter jih izpisoval na LCD zaslonu. Ker ima LCD zaslon na voljo samo
16 znakov po 2 vrstici, sem se odločil, da bo prve 3 sekunde izpisovalo vrednosti prvega senzorja (ki
je bil v hiši), naslednje 3 sekunde vrednosti drugega senzorja (ki je bil zunaj), naslednje 3 sekunde
pa bo kazalo razliko med zunanjo in notranjo temperaturo. Pri tej točki sem spoznal, kako tesno sta
povezana računalništvo in elektrotehnika.
Čez čas so ideje in pričakovanja
narastla, prav tako znanje. Hotel
sem narediti produkt, s katerim bi
lahko upravljal večino elektronskih
stvari v naši hiši. Obširnost
projektov je tako narastla in ker je
Arduino(ATmega328P) preprost
mikro-kontroler, ki lahko izvaja samo
en program hkrati znova in znova,
sem bil prisiljen kupiti mini-računalnik
- Raspberry Pi. Raspberry PI je na
videz zelo podoben Arduinu, a v sebi
skriva veliko večjo moč ter omogoča
raznovrstne povezljivosti v internet.
Moj trenutni projekt temelji na
upravljanju vseh vrst 230V luči.
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Vprašanje se glasi: “Kako najlažje in najceneje pridem do produkta, ki mi bo omogočal prižiganje in
ugašanje luči, tudi ko me ni doma. Rešitev se skriva v Raspberry PI 3 z relejom (relay).
Raspberry je ves čas povezan v Ethernet preko
ethernet kabla, nanj je priklopljen rele, katerega
uporabljam kot nadomestek menjalnega stikala.
Kabel, ki je priklopljen na relay, pelje do doze
moje luči, kar mi omogoča, da lahko luč ugasnem
in prižgem tudi fizično na samem stikalu. Na
Raspberry-ju sem si omogočil web server, kjer
sem si sprogramiral API(Application Programming
Interface), ki služi procesiranju HTTP zahtevkov.
Kako torej sama zadeva deluje? Raspberry Pi je
povezan v moje domače omrežje, prav tako kot
moj mobilni telefon in računalnik. Kot že nekateri
verjetno veste, vsaka naprava v omrežju potrebuje
svoj IP naslov, da lahko uspešno komunicira z
drugimi napravami. Prav tako ga ima Raspberry Pi. Uporabim lahko katerokoli elektronsko napravo
(pametni TV, mobilni telefon, PC) v mojem domačem omrežju, v katero vpišem lokalni IP naslov
Raspberry-ja ter mu na koncu dodam vrata (port), na katerem posluša API. Vzpostavi se povezava s
spletnim strežnikom na Raspberry-jom ter se naloži spletna stran. V trenutku, ko se naloži spletna
stran, Raspberry Pi ugasne ali prižge 230V luč. Nekaj časa sem bil zadovoljen s projektom, katerega
mi je uspelo narediti, potem pa sem videl, da bi bil projekt veliko bolj uporaben, če bi ga lahko upravljal
ne samo z uporabo spletnega brskalnika, temveč tudi z lastnim glasom. V ta namen sem se odločil
uporabiti Google Home in njegov Google Assistant.
V ta namen sem se odločil povezati Google Home
in brezplačno storitev IFTTT, katera mi omogoči,
da s poljubnim glasovnim ukazom pošljem točno
določen HTTP zahtevek na poljubni spletni strežnik.
Rezultat tega pa je: “Hej Google, turn off light in
my bedroom!”, Google pa suvereno odgovori: “Copy
that. Turning off your bedroom light!” ter istočasno
brez časovnega zamika uspešno ugasne navadno
230V luč.
Žiga Povhe, R3A
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VIDETI ALI NE VIDETI, TO JE SEDAJ VPRAŠANJE
Ste se kdaj vprašali, kako je biti slep? Kako je, če se zjutraj zbudiš, odpreš oči in vidiš isto, kot si videl,
preden si jih zaprl. Temo. Kot da bi nekdo ugasnil luč. Odločili smo se, da jo prižgemo nazaj. Med
raziskovanjem smo ugotovili, da si večina slepih in slabovidnih kljub hitremu tehnološkemu razvoju pri
hoji še vedno pomaga z belo palico. To nas je spodbudilo k nadaljevanju. Zanimalo nas je, kako se slepi
in slabovidni orientirajo v okolici in kako bi lahko k njihovi lažji orientaciji pripomogli mi.
Kot vsako leto smo si tudi letos v okviru krožka Scidrom zadali cilj, da bomo nekaj naredili. V
prejšnjih letih smo se ukvarjali predvsem z izobraževalnimi projekti: naredili smo dve CNC-napravi,
avtomatski sistem za točenje pijače (ADS), didaktično steno za izboljševanje reflektivnih čutnic in
3D-tiskalnik. Letos pa smo izdelali očala za slepe. Tako kot pri ostalih smo se tudi pri tem veliko
naučili, poleg tega pa smo naredili nekaj, kar lahko uporabljajo tudi ostali. Z očali smo se tudi prijavili
na tekmovanje inovacijskih projektov, na katerem smo zmagali.
Načrtovanja smo se lotili tri mesece pred tekmovanjem. Iz preteklosti smo se naučili, da
moramo pred izdelavo projekt skrbno načrtovati in dovolj zgodaj naročiti ves material, saj smo pri
prejšnjih tudi po trikrat na dan »leteli« v trgovino. Delali smo doma med vikendi in pa vsak ponedeljek
v šoli. Sprva smo delali po polžje, saj nismo čutili nobenega časovnega pritiska. Vikendi so bili
sproščeni, ravnali pa smo se po pravilu 20/80, ki v izvirniku pravi 20 % zabave in 80 % dela, mi pa
smo ga obrnili na glavo. A vsega lepega je enkrat konec. Rok oddaje naloge se je sunkovito približeval,
prototip pa je bil še vedno na prvi stopnji. Ko smo nekega popoldneva pregledovali datume in ugotovili,
da nam je do konca ostalo le še nekaj vikendov, smo se stvari lotili resno in vse preostale vikende
preživeli skupaj ter intenzivno delali.
Večino časa je delo potekalo gladko in brez težav, včasih pa je prišlo tudi do kakšnega zapleta
in posledično do slabe volje. Kot na primer takrat, ko naprava ni delovala cel teden, na koncu pa smo
ugotovili, da je bil problem le v malo natrgani žički, zaradi katere vezje ni delovalo, kot bi moralo. Ali
pa takrat, ko smo nekega ponedeljka začeli z delom v šoli in ugotovili, da smo doma pozabili baterije
za očala. A izkazalo se je, da to sploh ni bil problem, saj so nas celo popoldne »motili« ravnatelj in
mentorji. Pogovori so bili poučni, saj smo dobili veliko nasvetov, si izmenjali mnenja o projektu in
govorili o prihodnjih ciljih.
Kljub temu da smo napravo poimenovali očala za slepe, je ta sestavljena iz očal in pasu. Očala
opravljajo funkcijo vhodne enote (z osmimi senzorji zaznavajo ovire v okolici), pas pa funkcijo izhodne
(z vibracijami uporabniku sporoča točno lokacijo ovire ter njeno oddaljenost). Kot vidite na sliki, je okvir
očal natisnjen na naš 3D tiskalnik, vendar jih želimo v prihodnje narediti tudi iz drugih materialov. Prav
tako želimo očala narediti čim manj opazna in uporabniku prijazna, zato bo pri naslednjem prototipu
komunikacija med njimi in pasom
brezžična.
Našo napravo si predstavljamo kot luč
v temi, ki slepim kaže pot. Upamo, da
bo v prihodnje do cilja pomagala še
mnogim.
Pia Žnidaršič, Kristjan Stopar,
Urban Košale, T4b
prvo mesto in zlato priznanje
na državnem srečanju mladih
raziskovalcev

26

PROJEKTI
DR. MARKO PAVLIN,
radioamater in še kaj
Dr. Marko Pavlin je radioamater z licenco in klicnim znakom S54MTB. S
to dejavnostjo se v prostem času ukvarja že vrsto let. Poleg tega je tudi
inovator, ki rad dela z mladimi, na katere prenaša svoje bogato znanje.
Na Šolskem centru Novo mesto, kamor je tudi sam kot dijak nekoč hodil,
vodi projekt Scidrom, ki vključuje znanje elektrotehnike, robotike in
računalništva.
Pa začniva pri radioamaterstvu. Kaj sploh je to?
Radioamaterstvo obsega zelo širok nabor aktivnosti. Že sama beseda je
sestavljena iz dveh besed: radio in amaterstvo. Radio vsi poznamo, saj je
z nami že sto dvajset let. Iz radia so se razvili še televizija, mobilna telefonija in vse ostale radijske
povezave, ki nam omogočajo sodobno življenje in raziskovanje svoje okolice. Amaterstvo pa pomeni
nepoklicno dejavnost, torej nekaj, kar nekdo opravlja iz veselja. Radioamaterstvo je torej ljubiteljsko
nepoklicno ukvarjanje z radijsko tehniko. Je seveda še mnogo več: aktivnost, gibanje, organizacija,
izobraževanje, tudi način življenja in razmišljanja.
V uvodu je omenjen vaš klicni znak. Kaj to je in kaj pomeni?
To, kar je za človeka ime, za podjetje naziv ali za knjigo naslov, je za radioamaterja njegov klicni znak.
Vsak radioamater pridobi pravico za uporabo klicnega znaka, ko opravi izpit za radioamaterja. S
tem pridobi licenco za radioamatersko delo in lahko pridobi svoj klicni znak. Podobno kot pri drugih
dejavnostih tudi tu veljajo določena pravila. Ta ureja Mednarodna zveza za telekomunikacije (ITU).
Klicni znak je sestavljen iz predpone (prefiksa), ki predstavlja državo, od koder prihaja radioamater, in
končnice (sufiksa). Predpona za Slovenijo je S5.
Kaj radioamater potrebuje za vzpostavljanje zveze?
Za vzpostavljanje zveze sta potrebni radijska postaja in antena. V radijski postaji se ustvarijo električni
signali visokih frekvenc, ki po kablu potujejo v anteno. Ta seva v okolico. Elektromagnetno valovanje se
po atmosferi ali celo zunaj nje razširi. Antena pri drugem radioamaterju to sevanje sprejme, pretvori v
električni signal, ki se po kablu prenese v to sprejemno radijsko postajo. Drug radioamater tako sliši,
kar je prvi oddal, in obratno. Za zvezo morata biti torej dva radioamaterja na različnih koncih, ki imata
postajo in anteno. V nekaterih posebnih primerih lahko radioamater sliši celo samega sebe. Take
zveze potekajo na zelo dolge razdalje, po navadi z odbojem od Lune. Signal potuje do Lune in nazaj
kar 2,7 sekunde. Kratek pisk bi torej slišali z zamikom skoraj treh sekund. Take zveze se izvajajo med
dvema radioamaterjema, ki zaradi ukrivljenosti Zemlje nimata vidne linije med seboj in po običajni poti
skozi atmosfero sploh ne bi mogla vzpostaviti zveze.
Celoten klicni znak torej nedvoumno identificira radioamaterja in državo, iz katere prihaja.
Kako poteka radijska zveza med dvema radioamaterjema?
Radioamaterji med seboj vzpostavljajo radijske zveze na mnogo različnih načinov. Najpreprostejši
način je uporaba telegrafije, kjer se uporablja Morse-kod. To je mednarodno dogovorjeni način
sporazumevanja s pomočjo različno dolgih piskov in presledkov med njimi. Ker je taka komunikacija
dokaj počasna, se uporablja različne okrajšave za najbolj pogoste izraze: npr. »Od kod oddajaš?« se s
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kratico vpraša takole: »QTH?«, »Hvala za zvezo in lep pozdrav ter srečno« pa bi radioamater oddal
takole: »TNX FER QSO 73 ES GL« Drug najbolj pogost način je govorna zveza ali fonija. Te zveze so
zelo podobne običajnemu pogovoru, le da se je treba držati določenih pravil. Pred vsakim povedanem
sporočilom in po njem je treba povedati tudi klicni znak korespondenta in svoj klicni znak, saj je
na radijskih valovih občasno veliko sogovornikov in bi lahko hitro nastala zmeda. Radijske zveze,
predvsem take na večjih razdaljah, velikokrat spremljajo motnje. Takrat je treba svoje sporočilo
črkovati z mednarodno uveljavljenim črkovanjem, npr. Maj bi črkovali: »Mike Alfa Juliett«. Poleg
omenjenih radioamaterji uporabljajo še druge načine, kot so SSTV – prenos mirujočih slik, ATV
– amaterska televizija, razni digitalni načini komunikacije: RTTY, JT65, PSK31 in podobno, kjer se
sporočila prenašajo s pomočjo računalnika preko radioamaterskih frekvenc.
Ali radioamaterji delujete tudi v aktivnostih, ki se tičejo vseh nas?
Seveda. To je eno od naših glavnih poslanstev. Vsak radioamater se je dolžan odzvati v primeru
naravne nesreče, vremenske katastrofe ali drugih izrednih stanj. Radioamaterji v primeru naravnih
nesreč omogočamo komunikacijo med ljudmi, kjer so siceršnje zveze prekinjene, npr. mobilna
telefonija, navadna telefonija ali internet.
Tako smo aktivno sodelovali v primeru poplav, ko je našo državo zajel žled, in podobno. Svojo
pripravljenost nekajkrat letno preverjamo na preventivnih akcijah. Redno in odlično tudi sodelujemo s
Civilno zaščito in Centri za obveščanje.
Na Šolskem centru pa vodite projekt Scidrom. Kako je le-ta nastal?
Že v lanskem letu sem vodil skupino učencev OŠ Grm. Dobivali smo se na ŠC, kjer smo ustvarjali in
se učili o elektroniki, tehniki, računalništvu … ŠC je prijazno ponudil prostor za tak krožek elektronike.
Eden večjih projektov, ki smo ga uspešno dokončali, je bila »pametna gnezdilnica«, s katerim smo

zmagali na državnem tekmovanju mladih tehnikov. To je bila zame zanimiva izkušnja, iz katere sem
se tudi sam veliko naučil. Na osnovi teh izkušenj sem potem v dogovoru z vodstvom šole nadaljeval
dobro prakso in tako smo ustanovili skupino dijakov, ki jih tak način dela zanima in radi ustvarjajo.
Tako je nastal Scidrom (ime je skovano iz besede »science« in »-drom«, »SC« pa se lahko bere tudi
kot »Šolski center«).
Šolsko leto je pri koncu. Katere projekte ste pri SciDromu že končali?
Zastavili smo kar nekaj projektov, za katere je bilo eno šolsko leto prekratko, npr. stratosferski balon,
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s katerim bomo poleteli na rob vesolja. Druge projekte pa smo uspešno končali, npr. izjemno uspešen
projekt »Očala za slepe«, ki je zmagal na državnem prvenstvu ZOTK. Poleg te formalne zmage je
največ vredno to, da je izdelek požel obilico zanimanja med slepimi in slabovidnimi in prepričan sem,
da bomo o tem slišali še veliko dobrega.
Z dijaki ste obiskali tudi zanimive kraje po Sloveniji in sodelovali na sejmu v Ljubljani. Nam lahko o
tem kaj več poveste?
Pri projektu stratosferskega balona sem navezal stike z reaktorskim centrom Instituta Jožef
Stefan, kjer so nas tudi povabili na ogled njihovega reaktorja in pospeševalnika. V začetku leta smo
organizirali ogled in napolnili cel avtobus. Na IJS so za nas pripravili poučno predavanje o pridobivanju
energije s pomočjo fuzije, o trenutnem dogajanju na tem področju in o sami fuziji. Sledil je še
eksperimentalni del ogleda, šli smo pa tudi vse do samega jedrskega reaktorja, kjer so ravno v času
našega obiska preizkušali podmornico za podvodno snemanje uničenega reaktorja v Fukušimi. V
juniju smo imeli svojo stojnico na sejmu Mini maker faire Ljubljana, kjer smo razstavili svoje izdelke
in prikazali naše delovanje. To je bila zelo dobra izkušnja za dijake, saj je prikaz lastnega dela in stik s
širšo javnostjo tudi eden od pomembnih dejavnikov pri delu na področju znanosti in tehnike. Dijake
lahko samo pohvalim, saj so suvereno zastopali Šolski center in se uspešno predstavili tudi v tujih
jezikih.
Kakšni so vaši cilji in pričakovanja za naslednje šolsko leto?
V naslednjem šolskem letu se bomo preselili v nov prostor, ki bo namenjen le tovrstnemu
projektnemu delu. Ker je ŠC vključen v vseslovensko mrežo Fablab, bomo intenzivno delali na
vzpostavitvi in pričetku delovanja lastnega laboratorija, v katerega bo vključen tudi Scidrom. Fablab
ni le združenje, ampak je način dela in predvsem razmišljanja izven vsakdanjih okvirov. Dijaki do sedaj
niso imeli najbolj ustreznih pogojev za izvajanje tovrstnih aktivnosti, v Fablabu pa se bodo aktivnosti
le še razširile. Težava dvournega srečevanja enkrat tedensko je prenizka intenzivnost in kdor ni imel
možnosti narediti kaj pri sebi doma, je prispeval v skupne projekte manj, kot bi lahko. V namenskem
prostoru pa bodo dijaki lahko sami delali in izkoristili vsak prosti trenutek za kaj koristnega. Naš cilj je,
da tak prostor postane prava valilnica idej in prostor, kjer se bodo te ideje tudi udejanjale. Ob močni
podpori vodstva in celotnega okolja Šolskega centra, prav tako s strani profesorjev v vlogi mentorjev
in tudi širše okolice, vsekakor ne dvomim v uspeh in sem prepričan, da bomo skupaj ustvarili veliko
novih in zanimivih projektov.
Hvala za odgovore in veliko ustvarjalnih idej še v prihodnje!

Maj Pavlin, T1A
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INTERVJU S PREDSEDNIKOM DIJAŠKE SKUPNOSTI
Pogovarjala sem se z Matevžem Cimermančičem, predsednikom
dijaške skupnosti. Matevž je vsestranski dijak, vrhunski
športnik in dober človek. Zaupal je izkušnje, pa tudi nasvete,
kako usklajuje svoje interesne dejavnosti in šolo.
Torej si predsednik dijaške skupnosti. Koliko časa si na tej
funkciji in kaj ti ta vloga pomeni?
Predsednik dijaške skupnosti sem od začetka letošnjega šolskega
leta. Čeprav funkcijo jemljem izredno resno, se ne počutim
kakorkoli pomembnejšega od preostalih dijakov. Vsi smo v prvi
vrsti na šoli z namenom, da pridobimo znanje, medtem ko so vse preostale aktivnosti dodatek vsakega
posameznika. Z veseljem prevzemam odgovornost in opravljam vse naloge, ki so mi dane.
Kakšne naloge imaš kot predsednik, katere med njimi se tebi zdijo najpomembnejše?
Glede aktivnosti je bilo letos kar pestro - zaradi formalizma sem moral biti prisoten na sestankih
dijaške skupnosti in sejah sveta šole, kjer smo pridobili mnenja dijakov o ustreznosti kandidatov za
ravnatelja posamezne šole. Letos smo zaradi zahtev ministrstva tudi prvič izvedli volitve za člana sveta
šole. Organiziral sem nekaj sestankov s predstavniki dijaških skupnosti ostalih šol s ciljem, da bi se
bolj povezali in realizirali nekaj projektov. Kot pomembnejše pa bi izpostavil seje Dijaške organizacije
Slovenije (DOS) v Državnem zboru, kjer smo dijaški poslanci reševali slovensko dijaško problematiko.
Katere so po tvojem mnenju prednosti, ki so te pripeljale
do tega položaja?
Veliko dijakov je ustreznih kandidatov za predsednika
dijaške skupnosti, a letos se je meni posrečilo, ker sem
dijak zaključnega letnika gimnazijskega oddelka, kar je bil
pogoj pri izboru za to funkcijo. Lahko bi rekel, da sem bil ob
pravem času na pravem mestu.
Na naši šoli poteka kar veliko dejavnosti, za katere
dajemo pobudo dijaki sami. Katera izmed dejavnosti na naši šoli se ti je najbolj vtisnila v spomin in
zakaj?
Najbolj sem užival na novoletnih koncertih naših dijakov. Gre za precejšnji organizacijski zalogaj, dogodek
je vedno izpeljan na visokem nivoju. Nastopajoči nas postrežejo s kvalitetnimi nastopi, zbranih je veliko
ljudi, prostor je profesionalno urejen, tudi naša multimedijska ekipa opravi izjemno delo. Na šoli se izvaja
tudi precej ostalih aktivnosti in na mnogih področjih, od tehnologije do športa, žanjemo uspehe. Take
stvari dajejo navdih, saj je mogoče opaziti velik potencial dijakov za prihodnost družbe.
Kot je bilo omenjeno že na začetku šolskega leta ob podeljevanju statusov športnika, si zelo uspešen
dijak in hkrati odličen športnik, a brez statusa😊.  Kako  ti  uspeva  usklajevati  vse  hkrati?
Šola ima vedno prioriteto, zato vse najpomembnejše za šolo najprej postorim, saj ne maram občutka,
da nečesa nimam pod nadzorom. Ukvarjanje s športom poleg šole pa mi ne predstavlja izgube časa,
v tem vidim celo določene prednosti. Šport ti razširi obzorja in te nauči marsičesa, med drugim tudi
samodiscipline in tekmovalnosti, kar lahko preneseš na ostala področja življenja. Prepričan sem, da več
prostega časa pomeni kvečjemu manjšo produktivnost.
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Koliko časa tedensko namenjaš atletiki?
Vse je odvisno od letnega časa, saj pozimi treniram več, poleti pa manj in bolj intenzivno. Treningi so
precej razgibani in večinoma potekajo vsak dan, tedensko skupaj nanesejo 10-15 ur. S trenerjem se
enkrat tedensko dobim v Ljubljani, sicer pa doma treniram sam. Vloga športnika zna biti včasih tudi
nadležna, saj zahteva precej prilagajanja. Tedensko se moram udeleževati masaž, paziti na spanec
in prehrano, pogosto pa celo izpustiti kakršnokoli aktivnost, saj moram paziti, da na treninge pridem
maksimalno spočit in se obenem izogibati poškodbam, kar pa zahteva praktično 24 ur na dan.
Kdo so tvoji življenjski vzorniki?
Pravzaprav nikoli nisem imel življenjskih vzornikov, saj ima vsak posameznik svojo življenjsko pot in
vsakdo je izpostavljen različnim dejavnikom. Veliko ljudi občudujem, pa naj bodo to sorodniki ali prijatelji,
nikakor pa ne znane osebnosti, saj z njimi nimam osebnega stika. Starši so tisti, ki me usmerjajo na
življenjski poti in po katerih se zgledujem. V vsakem človeku pa znam najti njegove pozitivne lastnosti, ki
me navdihujejo, ter jih poskušam tudi sam pridobiti.
Kot dijak zaključnega letnika si zagotovo doživel kakšno zanimivo dogodivščino. Nam lahko zaupaš
kakšno?
Resnično se težko opredelim ob vseh prijetnih izkušnjah, ki sem jih doživel v srednješolskih letih. Čas,
preživet s sošolci, bodisi v razredu ali pa na projektnih tednih, je neprecenljiv. Vse skupaj se okrona na
večer maturantskega plesa.
Nam lahko zaupaš svoje življenjske cilje?
Najprej bi rad uspešno opravil vse maturitetne izpite, nato pa doštudiral na Fakulteti za strojništvo v
Ljubljani. Dolgoročni cilji pa so se mi v različnih življenjskih obdobjih spreminjali, zato se ne osredotočam
na njih, pač pa bi rad napredoval na fizičnih atributih, značajskih lastnostih in akademskem področju.
Imaš kot predsednik dijaške skupnosti kakšne privilegije pri profesorjih?
Letos se v odnosu s profesorji ni prav nič spremenilo in prav je tako. Profesorji svoje delo opravljajo
objektivno ter vse nas, dijake, vidijo v enaki luči, ne glede na to, ali si športnik, igralec, glasbenik ... Na šoli
bi lahko veliko dijakov imelo privilegij, a to vsekakor ne bi bilo dobro niti za nivo znanja kakor tudi ne za
našo samoiniciativnost.
Kakšen nasvet za vse dijake, npr. kako najti čas in
voljo za šolo?
Prepričan sem, da v srednji šoli ni potrebno nameniti
pretirano veliko časa učenju doma, v kolikor si dosleden
pri pouku. S premišljeno organizacijo časa je vedno
mogoče razporediti dnevne obveznosti. Do sedaj sem
opazil, da imajo dijaki, ki se najbolj pritožujejo, na
splošno največ težav s časom. Glede motivacije za šolo
pa menim, da bi slednjo morali črpati iz zavedanja, da je
šola univerzalno merilo med mladostniki, s katerim se
lahko primerjamo med sabo in tudi tekmujemo.
Še kakšna vzpodbudna beseda za prihajajoče »fazane«?
Vsem bi rad sporočil, da jih čakajo zavidljivo lepa srednješolska leta, ki jih naj izkoristijo, kakor se le da. Z
odločitvijo o šolanju na SEŠTG nikakor niso zgrešili, saj so jim na voljo odlični pogoji za razvijanje njihovih
interesov. Zavedati pa se morajo, da s pasivnim pristopom nobena priložnost ne pride sama od sebe.
Eva Ilovar, T1c
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DVAKRATNI OLIMPIJONIK
Gregor Kikelj

Gregor Kikelj je dijak 4. letnika tehniške gimnazije, ki je med učitelji in učenci znan po svojih
številnih uspehih. Z nizanjem dosežkov je pričel že v rosnih letih in danes z njimi nadaljuje po
vsem svetu. Že kot mladostnik se je ukvarjal s šahom in bil član ŠD Krka v Novem mestu, s svojim
talentom iz znanja računalništva pa je navduševal tudi v osnovni šoli, kjer sta si s sošolcem
priborila 1. mesto na tekmovanju iz robotike. Nadaljevanje šolanja na tehniški gimnaziji mu
je ponudilo odskočno desko za osvajanje novega znanja, s katerim si je zastavljal in uspešno
premagoval nove izzive. Lani se je uvrstil na srednjeevropsko olimpijado iz informatike, kjer
je dosegel 24. mesto. Tako kot v informatiki blesti tudi v fiziki, kjer se že več let zaporedoma
uvršča na najvišja mesta in pobira številne nagrade. V letošnjem juniju se je udeležil še evropske
olimpijade iz fizike, ki je potekala v Moskvi, in nam tako zopet dokazal, da ni od muh. Poleg
mednarodne olimpijade iz fizike je izbran tudi v ekipo za mednarodno olimpijado v računalništvu,
ki ga še čaka. Poleg naštetega je bil tudi član ekipe, ki je zmagala na kvizu Mladi genialci. Dokazuje
se tudi v matematiki (srebro na državnem), ki jo po končani maturi namerava študirati.
Za vsak uspeh je potrebno veliko dela
in za veliko dela veliko motivacije.
Kdo/kaj je bil tvoj glavni motivator?
Že v osnovni šoli sem rad reševal
kakšne težje naloge. Ne vem natanko,
zakaj, ampak se izkaže, da je reševanje
težkih nalog lahko povsem zanimiva
stvar, ki te pač dovolj zanima, da ne
potrebuješ neke posebne motivacije.
Nekateri ljudje radi rešujejo sudukuje,
meni pa so pač bolj všeč naloge iz
matematike, fizike ali računalništva.
Od kod možnosti za tak napredek v
znanju?
Nadpovprečno sem bil uspešen
v naravoslovnih predmetih že v
osnovni šoli, proti koncu osnovne šole pa sem se začel bolj zanimati za matematiko, tako da sem
se naučil dovolj, da mi v srednji šoli ni bilo potrebno prav veliko delati pri tem predmetu (lahko
vprašate profesorico Blaško😊).  Nato  sem  se v  prvem  letniku  začel  zanimati  za  programiranje, s  tem 
pa se trenutno tudi največ ukvarjam. V osnovni šoli mi je velik napredek pri matematiki omogočila
spletna stran https://www.khanacademy.org/, kjer sem se naučil veliko srednješolske snovi, glede
računalništva pa je seveda najboljši vir internet.
Ali je bila tvoja pot težka?
Ne bi rekel, da je bila moja pot težka, saj se nisem nikoli silil k učenju ali imel kakšen urnik, kdaj
se bom doma učil. Pred tekmovanji sem pač rešil nekaj več nalog, pa mogoče kakšno še med
bolj nezanimivimi urami v šoli :). Sedaj, ko večinoma treniram na računalniku za tekmovanja iz
računalništva, pa je precej težje reševati med poukom (razen med računalništvom, ki pa ga imamo
skoraj 10 ur na teden, kar ni tako malo).
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Za tako velike uspehe se pričakuje trdo delo, pri čemer ponavadi človek sploh ne najde časa zase.
Imaš kak hobi, ob katerem se lahko sprostiš?
Starši pravijo, da se brat več ukvarja s šolo kot jaz, pa ni ravno preveč navdušen nad učenjem, tako
da ne bi rekel, da sem moral nekaj trdo delati, da sem prišel do rezultatov. Za dobre rezultate moraš
biti le boljši od drugih dijakov, ni pa veliko takih, ki bi pač šli reševat naloge samo zato, ker imajo med
poukom preveč časa. Večino treninga za tekmovanja lahko naredim v šoli med poukom matematike
(profesorice ne moti, če rešujem težje naloge, namesto da spremljam pouk), fizike ali računalništva,
tako da sem po šoli večinoma prost. Večino prostega časa doma sicer preživim za računalnikom ali
telefonom, kjer igram igre ali pa kaj programiram (bolj redko, ampak ko igra postane dolgočasna, se
tudi to da početi), včasih pa grem sprehajat psa (tudi to olajša spanje, ker je potem bolj tiho).

Do sedaj si bil torej na 2 olimpijadah. Nam lahko malce več poveš o njunem poteku?
CEOI (srednjeevropska olimpijada iz informatike) se je odvijal v Ljubljani na Fakulteti za računalništvo
in informatiko. Olimpijade seveda niso le reševanje nalog, pač pa poleg tega tudi pravi izlet. Šli
smo na primer v mestno hišo, kjer nas je pozdravil ljubljanski župan (tudi v angleščini se ga da
razumeti, saj stavke končuje po slovensko-”a ne”). Šli smo tudi v živalski vrt, Postojnsko jamo in v
Predjamski grad. Seveda smo tudi tekmovali. Prvi dan tekmovanj smo imeli poskusno serijo, kjer
smo imeli nekaj malo manj resnih nalog, da smo preizkusili sistem, ki nam ocenjuje rešitve. Nato smo
imeli 2 tekmovalna dneva, ko smo vsak dan dobili 3 naloge in 300 minut časa, da jih rešimo. Med
tekmovalnima dnevoma smo imeli ekskurzijo. Po 2. tekmovalnem dnevu imeli podelitev rezultatov.
Dosegel sem bronasto priznanje, kar pomeni, da sem bil med prvih 50% tekmovalcev. To mi je uspelo
kot edinemu izmed 8-članske slovenske ekipe.
Letos pa sem se udeležil evropske fizikalne olimpijade (EuPhO), ki je potekala v Moskvi, in sicer na
podoben način, le da mi ni tako dobro uspelo reševati nalog. Do Moskve in nazaj smo šli z letalom,
nato pa so nas naselili v neke študentske domove (16-nadstropni bloki), ki niso bili ravno izvrstni.
So pa bile zato boljše naloge in fizikalna predavanja, ki smo jih reševali in spremljali na moskovskem
Inštitutu za fiziko in tehnologijo. Pri eni izmed nalog smo morali izmeriti debelino lukenj v neki plasti.
Izkazalo se je, da so debele 15 nm (15*10^-9m), kar je nekje 100 atomov. Kako so te plasti izdelali,
ne vem. Na ekskurzijo smo šli v center Moskve, kjer smo si ogledali njihov trg in ugotovili, da je
podzemna železnica zelo glasna. Šli smo tudi v Muzej vesoljske zgodovine, kjer smo si lahko ogledali
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modele sovjetskih in tudi določenih sedanjih ruskih raket. Kljub slabšemu rezultatu je bil to dober
izlet😊.
Ponovno se bom udeležil še CEOI (Varšava), na novo pa sem se uvrstil še na IOI (mednarodna
olimpijada iz informatike, ki bo na Japonskem.
Zakaj ravno študij matematike? Kaj je vplivalo na tvojo odločitev? Je bil tvoj cilj že od nekdaj jasen ali
si le sledil poti, ki se ti je zdela v nedavni preteklosti najboljša?
Za študij sem se odločal med matematiko, fiziko in računalništvom, za matematiko pa sem se
odločil po postopku izločanja. Pri računalništvu me je motilo to, da so med študijem predmeti, kot so
operacijski sistemi, računalniška arhitektura, omrežja …, ki mi niso preveč zanimivi, saj se je potrebno
več učiti kot razmišljati. Seveda je na smeri računalništvo tudi programiranje, ampak sem ugotovil,
da je to tudi del predmetnika na matematiki, zato sem se odločil za študij le-te, saj vsebuje tako
matematiko kot računalništvo, kar pa sta 2 področji, ki me trenutno zanimata. Študij fizike bi pokril
fiziko, kar pa je le eno področje. Pa tudi matematika in računalništvo sta mi malo bolj všeč od fizike.
Imaš kakšen moto ali misel, ki se je skušaš držati, pa tudi nasvet za tiste, ki bi želeli slediti tvoji poti?
Ne, kakšne posebne misli se ne držim, zagovarjam pa to, da je potrebno začeti s treniranjem več kot
en teden pred tekmovanji. Če želiš biti v nečem boljši od ostalih dijakov, ne moreš pričakovati, da ti
to uspe tako, da treniraš en dan pred tekmovanjem, ampak da skozi daljše obdobje narediš več dela.
(seveda bolj intenzivne priprave pred tekmovanjem ne škodijo, niso pa zadostne za to, da si boljši
od drugih.). Jaz imam na primer glede računalništva na eni spletni strani (http://codeforces.com/
submissions/grekiki) oddanih ≈500 programov, od katerih skoraj vsak reši drugo nalogo. To ni edina
spletna stran, kjer sem reševal naloge, nisem pa tega naredil v 1 tednu (eno leto pomeni približno 2
oddaji na dan, kar ne zahteva nekega ekstremnega napora).
Najlepša hvala za pogovor in koristne informacije, ki si jih podelil z nami. Srečno in veliko uspeha na
nadaljnji poti!
Sara Kek, Kaja Krevs, T1B
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KOŠARKARJA ODHAJATA, POKAL OSTAJA
Jakov Stipaničev in Miha Škedelj sta dijaka zaključnega letnika srednje elektro šole. Na hodniku
izstopata zaradi centimetrov, na parketu, pod košem, pa zaradi spretnosti. Svoj potencial
razvijata v Košarkarskem klubu Krka, v katerem sta člana mladinske in članske ekipe, ki sta si
letos priigrali srebro. Stopničko višje pa sta se s šolsko ekipo povzpela v trojicah in košarki, kjer
sta jih ekipni duh in sodelovanje privedla do zlata. Zaradi trdega dela, predanosti in discipline že
tako zgodaj v karieri dosegata velike dosežke, zato se lahko v prihodnosti nadejamo, da bomo o
njiju še brali in poslušali.
Najprej; kako sta začela s košarko in koliko let jo že trenirata?
Miha: S košarko sem začel pri desetih letih v KK Krka. Treniram že 9. leto.
Jakov: S košarko sem začel že pri osmih letih v Krkini šoli košarke, kjer sem tudi ta šport vzljubil in ga
treniram že 11 let.
Kdaj sta vedela, da se s tem želita ukvarjati profesionalno?
Miha: Zastavil sem si cilje in s trdim delom sem ugotovil, da jih lahko uresničim.
Jakov: Takoj, ko sem si zadal svoje cilje in sem vedel, da je s trdim delom to tudi mogoče.
Sta del ekipe mladincev in članov v KK Krka, igrala sta za šolsko ekipo v košarki in v trojicah in
z vsemi ste si priigrali vrh stopničk. Kako vama uspeva najti voljo in energijo in povsod ostajati
najboljša?
Miha: Glede na to, da nam profesorji v veliki meri pomagajo pri pouku oz. šolskih dejavnostih, nam ni
bilo težko.
Jakov: Vsak dan je nov dan za dokazovanje, zato menim, da ni težko najti volje in energije.
Letos vam je po štirih letih znova uspelo postati prvaki v šolski košarki. Kaj mislita, da je
najpomembnejši element za doseganje takšnih rezultatov in koliko vam je ta zmaga pomenila?
Miha: Ta zmaga nam je pomenila veliko, saj smo po štirih letih znova na vrhu. Za doseganje takšnih
rezultatov je potrebna ekipa, ki se razume in ki drži skupaj skozi celotno tekmo.
Jakov: Res je, žal mi je, da nismo že prej postali prvaki, vedno nam je malo zmanjkalo. Za doseganje
takih rezultatov ni dovolj en posameznik, potrebna je ekipa. Ta zmaga mi veliko pomeni, to je po eni
strani tudi zahvala šoli, ki ima do nas, športnikov, res korekten odnos, zato mi je bilo v ponos igrati za
šolo.
Ob rednih treningih dvakrat na dan sta opravljala tudi program elektrotehnika, čaka pa vaju tudi
matura. Kako sta nadoknadila zamujene ure in pridobila potrebne ocene?
Miha: Sošolci so nam bili v veliko pomoč, brez njih bi nama težko uspelo. Organizirati sva se morala
tudi sama.
Jakov: Sošolci so bili v teh primerih v veliko pomoč, brez njih nama verjetno tudi ne bi uspelo ali pa
zelo težko, drugače pa sva se tudi sama morala malo bolje organizirati.
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Sta kdaj sošolce ali prijatelje zaradi izostanka prosila, da bi namesto vaju naredili domačo nalogo,
seminarsko nalogo, izpiske, plonkce ...?
Miha: Nisem potreboval take pomoči, saj sem si snov prepisal.
Jakov: Takšne pomoči nisem rabil, sam sem si raje izposojal zvezke in prepisal manjkajočo snov.

Po čem si bosta zapomnila SEŠTG ter ali bi jo še enkrat izbrala in zakaj?
Miha: Po zgodnjem vstajanju, najboljših sošolcih, razredu ter profesorjih. Če bi še enkrat izbiral, bi
seveda izbral SEŠTG, saj sem preživel lepa in dobra 4 leta.
Jakov: Po zgodnjih vstajanjih, po najboljših sošolcih ter profesorjih, ki so nam dali veliko znanja.
Seveda, da bi še enkrat izbral SEŠTG, saj sem tu preživel svoja 4 najlepša šolska leta.
Po tako intenzivnih in številnih treningih si predstavljam, da sta verjetno zelo utrujena. Kako v
tem hitrem tempu in natrpanem urniku najdeta čas še za kaj drugega - zase, za družino, prijatelje,
dekleta ... Ga sploh najdeta?
Miha: Velik temelj je na organizaciji. Med sezono ni bilo veliko časa, ker smo imeli natrpan urnik. Malo
več časa za ostale stvari sva imela le 2 dneva v tednu.
Jakov: Med sezono res ni veliko časa, zato se moram dobro organizirati in tako se najde čas za družino
in prijatelje, za dekleta pa bo še dovolj časa.
Na kateri dosežek ali dogodek v dosedanji karieri sta najbolj ponosna oz. kateri se vama je najbolj
vtisnil v spomin ter zakaj?
Miha: Osvojitev ABA 2 lige, ker smo kljub slabemu začetku stopili skupaj in na koncu kot ekipa osvojili
ABA 2 in se s tem uvrstili nazaj med elito (ABA 1).
Jakov: Najbolj sem ponosen nase, da kljub poškodbi in enoletni odsotnosti s parketa nisem nikoli
obupal in se tudi uspešno vrnil.
In kakšni so sedaj načrti za naprej?
Miha: Najprej želim uspešno opraviti maturo, nato pa v reprezentančno akcijo.
Jakov: Najprej uspešno opraviti maturo, nato pa že k reprezentančnim obveznostim.
Valentina Umek, T3B
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MIHA KREVS

»Citius, Altius, Fortius- Višje, hitreje, močneje«
Miha Krevs je preteklosti blestel kot dijak tehniške gimnazije Novo mesto, bil pa je tudi uspešen
rokometaš rokometnega kluba Trimo Trebnje. Trenutno bi ga najustrezneje označili kot študenta
kineziologije na Fakulteti za šport v Ljubljani ter kot zaposlenega v ABC športu.
Pa začniva pri tvojih spominih na tehniško gimnazijo …
Šolanje sem začel v šolskem letu 2012/2013, maturiral pa sem leta 2016. Ko sem prvič stopil skozi
vrata te ogromne zgradbe, sem bil popolnoma izgubljen in prestrašen petnajstletni otrok, vendar
sem se že prvi dan počutil popolnoma domačega. Kmalu sem spoznal veliko novih prijateljev, s
katerimi ohranjamo stike še danes, v profesorjih pa sem videl osebe, katerim lahko zaupam, in osebe,
ki me bodo vodile skozi obdobje iskanja samega sebe. Seveda sem z nekaterimi vzpostavil tesnejši
stik in se na njih bolj opiral kot na druge, saj so ti bolj razumeli in upoštevali moje najstniške muhe.
V vsakem letniku je bilo organiziranih veliko športnih dni in izletov, na katerih je bilo vzdušje zelo
sproščeno, obenem pa smo se naučili veliko novega.
Spomini na vsa štiri leta, ki sem jih preživel na gimnaziji, so zelo pisani in mi bodo ostali v spominu
za vse življenje, še posebej pa sem hvaležen za vse izkušnje in znanje, ki mi jih je tehniška gimnazija
ponudila.
Iz šole sem odšel kot popolnoma drug fant, kot sem vanjo vstopil prvi dan, poln znanja in navdušenja
nad nadaljnjim šolanjem ter pripravljen na soočanje z novimi izzivi.
Za nadaljevanje svojega šolanja si se odločil za kineziologijo. Zanjo mnogi ne vedo, s čim se
pravzaprav ukvarja ta veda?
Res je, za študij kineziologije marsikdo še ni slišal, saj je to zelo mlada veda. Gre za znanost, ki se
ukvarja predvsem s preučevanjem človeškega telesa v gibanju. Še posebej pa je usmerjena na
delovanje telesa pri športni aktivnosti.
Možnost študiranja kineziologije ti je tako rekoč ponudil
tudi rokomet. Kakšne spomine imaš nanj in ali obstaja
kakšen poseben razlog, da si se z njim prenehal ukvarjati?
Razlog je predvsem šolanje, saj je študij in aktivno ukvarjanje
s športom zelo težko usklajevati. Predvsem pa nisem bil
zadovoljen z delom vodstva kluba ter z njihovim odnosom
do igralcev. Želel pa sem se preizkusiti tudi v ostalih stvareh.
Kljub vsemu pa sem v vseh teh letih, ko sem treniral
rokomet, v njem užival in sem resnično vesel ter hvaležen za
vse, kar mi je rokomet ponudil.
Kljub temu pa si najverjetneje v igri užival. Kakšni so bili
občutki, ko si stal na igrišču? Ali jih pogrešaš?
Občutki na igrišču so bili zelo mešani. To ve vsak športnik,
saj so v športu prisotne tako zmage, kot tudi porazi. S trdim
delom pa se pride do številnih zmag in veliko veselja ter
posledično motivacije za nadaljnje trdo delo. Sam te občutke
dostikrat pogrešam, predvsem ko obiskujem tekme, na
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katerih igrajo moji bivši soigralci. Pogrešam tisti občutek, ko z ekipo in prijatelji dosežeš nek uspeh. Ta
občutek je res nekaj posebnega in mi daje pomisleke, da bi se morda vrnil na igrišče. Vendar je za to že
prepozno.
Kljub vsakodnevnim treningom pa statusa športnika v srednji šoli nisi imel. Ali ti je usklajevanje
šole in rokometa predstavljalo težavo?
Veliko ljudi misli, da je to težava. Sam pa to vidim kot prioriteto, saj mora imeti otrok v srednješolskem
času neko obšolsko dejavnost, predvsem na glasbenem ali športnem področju. S to dejavnostjo
se namreč razvijaš in s tem posledično napreduješ tudi v šolskih obveznostih, vsaj dokler ti ni ta
dejavnost v breme. Jaz sem se vedno organiziral tako, da je bila šola na prvem mestu, na drugem
mestu pa je bil rokomet. Vendar pa sem to dvoje skupaj zelo dobro usklajeval in sem bil pri obeh
dejavnostih uspešen.
Preko fakultete si se seznanil tudi z ABC športom, kjer si sedaj tudi zaposlen. S čim se tam
ukvarjate?
Pri ABC športu se ukvarjamo s telesno vzgojo šolskih in predšolskih otrok. Otrokom pomagamo
razvijati gibalne sposobnosti na veliko različnih načinov. Predvsem se skušamo izogibati specializaciji
in se ukvarjati s čim večjim spektrom vaj z različnimi gibalnimi vzorci, ki so potrebni tako v vsakdanjem
življenju, kot tudi v nadaljnjem ukvarjanju s športom.
Z otroki se super razumeš. Ali je to eden od razlogov, da si se odločil delati v ABC športu?
Seveda, saj kdor nima dobrega občutka za delo z otroki, tega dela ne more opravljati. Po drugi strani
pa sem si želel doživeti neko novo izkušnjo. Predvsem pa mi je to delo pomagalo razjasniti misli
za prihodnost, saj sem v tem videl dober način, da ugotovim, če se želim v prihodnosti ukvarjati s
starejšimi ali mlajšimi generacijami.
Kakšni so občutki, ko vidiš nasmešek na obrazu otroka po končani delavnici?
Po posamezni uri občutek niti ni tako poseben. Poseben je občutek skozi celotno obdobje. Še posebej,
ko vidiš napredek otrok. Ko vidiš, da jim je bila neka gibalna sposobnost pred nekaj časa popolnoma
tuja, po vseh urah učenja pa jim je izvedba tega gibalnega vzorca
popolnoma vsakdanja in poleg tega pri tem tudi uživa.
Verjetno pa imaš v svojem vsakdanu kakšen moto, misel, ki ji
slediš. Kakšna je ta in kaj ti pomeni?
Moja osebna misel je Citius, Altius, Fortius, kar pomeni višje, hitreje,
močneje. Pomaga pri osebni rasti, saj nam pove, da si moramo v
življenju vedno želeti več in za to tudi močno delati.
Živiš v pestri sedanjosti, a zanima me, kaj si želiš početi v
prihodnosti? Kaj je tvoj glavni cilj v življenju?
Moj cilj v življenju je delati na področju športa. Na tem področju pa si
želim biti čim bolj uspešen in pri delu uživati.
Kaja Krevs, T1B
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NAJODMEVNJEŠI DOSEŽKI Z DRŽAVNIH
TEKMOVANJ V ZNANJU IN ŠPORTU
MATEMATIKA
Zlato priznanje:
Tomaž Hrovat, T4b
Toni Travnik, E1a (tudi 1. nagrada)
Srebrno priznanje:
Matej Marolt, R3b
Klemen Janeš, R1b
Maj Volkar, R3e
Anže Jenštrle, R4a
Matjaž Brežnjak, T2b
Hana Vidic, T3b
Maja Perpar, T4a
Gregor Kikelj, T4c
Miha Pečarič, T4c
ASTRONOMIJA
Srebrno priznanje:
Gregor Kikelj, T4c
BOBER
Kevin Poredoš, T1b (2. mesto)

RAZVEDRILNA MATEMATIKA
Zlato priznanje:
Domen Zupančič, T1c
Srebrno priznanje:
Ema Šimc, T2b
Valetina Umek, T3b
Aljaž Pirnar, T4b
FIZIKA

Zlato priznanje:
Gregor Kikelj, T4c

Srebrno priznanje:
Anja Urbas, T3c,
Miha Pečarič T4c
Tomaž Hrovat, T4b
LOGIKA
Srebrno priznanje:
Vid Rajh, T1a

BIOLOGIJA
Zlato priznanje:
Nika Povhe, T1b
Suzana Gazvoda, T2b
Srebrno priznanje:
Ana Lindič, T1c
Ema Šimc, T2b
Leja Udovč, T2b
Valentina Pirh, T2b
Anja Urbaz, T3c
SLADKORNA BOLEZEN
Zlato priznanje:
Karin Bartolj, T4a
Nika Perko, T3c

POZNAVANJE FLORE
Srebrno priznanje:
Nika Barbo
Iva Rakoše, T4a

MLADI GENIALCI
1. mesto:
Gregor Kikelj
Domen Težak
Jakob Gimpelj, T4c
5. mesto (v konkurenci elektrotehnikov 2.):
Žiga Gazvoda
Matija Hrušovar, E3a
Andraž Pirc, E4a

SLOSKILLS IKT
Luka Kovačič, R1a
Anže Jenšterle, R4b
TEKMOVANJE V RAČ. IN ELE.
3. mesto:
Franci Zorič, R2e
Miha Gašperšič, R2e
RAČUNALNIŠTVO
Gregor Kikelj, T4c (1. nagrada, 2. mesto)
Gregor Bučar,T3a (3. nagrada, 6. mesto)
CANKARJEVO TEKMOVANJE
Srebrno priznanje:
Teja Zajc, T1a
Barbara Kastelic, T1a
Janja Bohte, T2a
Ema Šimc, T2b
Leja Udovč, T2b
Valentina Pirh, T2b
Nina Pavlin, T4b
ANGLEŠČINA
Srebrno priznanje:
Anže Kocjančič
Alen Vidmar
Nikita Galuh Kapušin
Luka Smodiš
Jaka Kordiš, R2b

GRADBENA MEHANIKA
Zlato priznanje in 1. mesto:
Žan Pust, T3a
Marko Kalin, T3c
Miha Pečarič, T4c
Srebrno priznanje:
Jernej Avsec, T2a
Luka Novak, T3a ( tudi 2. mesto)
Domen Glavič ,T3b
Nejc Panjan, T3b
Hana Vidic, T3b
Luka Frančič, T3c
Tajda koščak, T4a
Urban Oštir, T4a
Primož Pirc, T4a
Aljaž Pirnar, T4b (tudi 2. mesto)
Tomi Dragovan, T4b (tudi 2. mesto)
Damjana Vavtar, T4c
Matevž Cimermančič, T4a
PIKO

Zlato priznanje:
Aljaž Pirnar, T4b (tudi 1. mesto)
Peter Hrastar, T4b
Luka Novak, T3a

1. mesto

KOŠARKA

1. mesto

KOŠARKA-trojke

2. mesto

ROKOMET

JUDO
3. mesto
Urban Oštir, T4a

ATLETIKA
1. mesto, ekipno
2. mesto (2000m)
Matevž Cimermančič
2. mesto (štafeta)
Rok Kebelj
Matevž Šuštaršič
Tilen Novak,
Marko Kotar
3. mesto (višina):
Blaž Pelko
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UTRINKI Z LITERARNEGA NATEČAJA:
“NA NAŠI ŠOLI JE PA TAKO ...“
I.

Prehod iz osnovne šole v srednjo je gotovo izziv za vsakega posameznika. Ne le zato, ker vstopaš v
krog ljudi, ki jih še ne poznaš, pač pa tudi zato, ker se naše odločitve včasih odsevajo v drugačni luči,
kot smo pričakovali.
Sami pišemo svoje sanje in srednja šola je odskočna deska v svet, zato je ta temelj naše prihodnosti
in tako, kot so za uspešno gradnjo hiše potrebni dobri temelji, je tako tudi za življenje potrebno
ustvariti neko podlago, na kateri lahko gradimo svoje znanje in razgledanost, kot tudi svojo osebnost.
Skozi mesece bivanja na tako veliki šoli vsak dan srečaš gručo ljudi in prav zanimivo je stopati skozi
hodnik ter opazovati ljudi okoli sebe, saj šele tako spoznaš pomen besed, ki so ti v preteklosti le
švigale skozi uho. Dan za dnem ugotavljaš, kako smo si ljudje različni.
Prav te razlike pa pripomorejo k razvoju samozavesti, saj doprinesejo k soočanju s strahovi, ki jih
imaš. Vendar pa najlepši del odraščanja ni iskanje sebe, pač pa trenutki, ki jih preživiš z osebami, s
katerimi si deliš kak del te svoje nove podobe.
Navsezadnje pa smo le najstniki, ki na poti odraščanja delamo napake in se soočamo z običajnimi
najstniškimi težavami, ki ne tičijo le v šoli kot problemi z ocenami. V mislih imam tiste, ki ne
prizadenejo le tvojih ušes, ko moraš poslušati pridigo staršev ali profesorjev, ko te prepričujejo k
učenju, pač pa tiste, ki povzročajo metuljčke v trebuhu.
Naenkrat vsaka pesem govori o njem, vsaka misel je posvečena njemu in vsake lepe sanje so o
njem. Problem pa nastane, ko se fantazija zaleti z realnostjo in ko vsaka pesem obmolkne, ko se
zaveš ,da lahko uživaš le skozi njegov nasmeh, ko stopaš mimo njega po hodniku. Vendar komu mar
za besede in stihe, ko pa je v tem trenutku vse, kar lahko slišiš, le pospešeno bitje srca.
Seveda pa čez čas ugotoviš, da je bila to samo še ena najstniška simpatija, vendar pa ravno zato
tako posebna. Odrasli nam pogosto govorijo o svojih najstniških letih in dogodivščinah, ampak
najlepši del je to, da imamo tudi sami možnost iti skozi podobne situacije, da pišemo svoje zgodbe, ki
jih bomo morda nekoč v prihodnosti mi pripovedovali svojim otrokom.
Sara Kek, T1B

SCHOOL

44

LITERATURA
II.

Ko sem se leta 2016 vpisal na srednjo zdravstveno šolo, nisem vedel, ali se bi rajši ukvarjal s tehniko
ali bi opravljal kakšen humani poklic. Pretehtalo je slednje in znašel sem s v razredu s triindvajsetimi
sošolkami. S sošolci smo dobro skrbeli za dekleta, sčasoma smo postali pravi kavalirji in mnogokrat
smo stregli njihovim željam in muham, one pa so nam za protiuslugo pisale domače naloge. Zame
je bilo zelo nenavadno, da se v šoli nisem preobul v copate in nisem imel kam odložiti svoje jakne.
Znašel sem se v stavbi, v kateri bi se zlahka izgubil, in velikokrat sem ob koncu dneva iskal izhod, vsaj
zasilnega.
Moj izziv je bil postati voznik reševalnega helikopterja in kmalu sem ugotovil, da me pot do tja ne bo
peljala skozi zdravstveno, ampak elektro šolo.
Naš razrednik je bil odličen človek in velikokrat je z nami reševal zadrege in težave, ki so nam križale
poti. Razumel nas je v naših težkih letih in sočustvoval, ko nam ni uspelo. Vedel sem, da se z njim
lahko pogovarjam o svojih načrtih in pomagal mi je pri odločitvi, da zamenjam šolo in se vpišem na
srednjo elektro.
Ostal sem v isti stavbi, še vedno sem po šoli hodil v čevljih in z jakno čez ramena, edino v razredu je
bila velika sprememba. Sami fantje in samo ena deklica! Kdaj bom na vrsti, da ji kavalirsko naredim
kakšno uslugo in kdaj bom na vrsti, da prav meni napiše domačo nalogo?! Vrsta je zeloooo dolga!
Po dobrem letu že obvladam razpored razredov, tudi učitelje in njihove navade sem malo naštudiral,
jih sprejel in se prilagodil, no, po svojih najboljših močeh. Upam, da so tudi oni sprejeli mene, se
prilagodili, no, po njihovih najboljših močeh.
Tudi sedaj imam odlično razredničarko. Uči me sicer matematiko in zahteva redno opravljene domače
naloge, drugače pa je zelo v redu. Všeč mi je praktični del pouka, ker je tehnično delo zame zanimivejše
od suhoparnih ulomkov, sklanjanja samostalnikov in dolgočasne zgodovine.
Pri praktičnem izobraževanju sem namesto plenic v roke dobil spajkalnik in cink. Na začetku so me
sošolci gledali malo nejeverno, saj so gotovo mislili, da nimam pojma o tehničnih rečeh, ker sem se
prepisal z zdravstvene šole. Kmalu sem s svojimi dejanji in znanjem dokazal, da temu ni tako. Kasneje
so me pri praksi celo prosili za pomoč, saj sem pokazal veliko spretnosti na področju elektrotehnike.
Na elektro šoli so profesorji, kar se tiče discipline, manj strogi. To mi sicer ustreza, ampak učenci
zaradi tega sprejmemo manj znanja. Tudi profesorji se mogoče manj zadovoljni, saj morajo stalno
opozarjati na tišino in preprečevati uporabo mobilnih telefonov med poukom. Na zdravstveni šoli so
nam na začetku povedali jasna pravila glede uporabe mobilnih telefonov in nas prav tako seznanili s
posledicami kršitev. Spominjam se, da nobeden izmed nas ni mislil, da bodo profesorji pri izvajanju
kazni tako dosledni, vendar se je že naslednji teden izkazalo, da bo stvar resna. Profesor je učencu
odvzel telefon brez opozorila in ga predal razredniku. Kmalu smo ugotovili, da bomo morali upoštevati
pravila, če se bomo hoteli dobro razumeti in narediti letnik brez večjih zapletov s profesorji.
Vem, da mi je leto na zdravstveni šoli zelo koristilo. Naučil sem se spoštovati profesorje in upoštevati
njihova navodila. Še vedno se trudim, da bi do njih gojil enako spoštovanje, vendar je težko, saj ga
večina v našem razredu ne.
Želel bi si, da bi se tudi moji sošolci naučili spoštovati profesorje in tudi drug drugega, ker je življenje v
lepih medsebojnih odnosih prijetnejše in bolj veselo.
Anej Brozovič, E2B
(3. mesto, SŠ)
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Na naši šoli se pa takole godi:
učitelj pokliče nas male uši.
Še ust ne odpre, vsi v vrsti stojimo
in kot vedno prijazno se mu nasmejimo.
Od veselja nam on vsem petke deli,
ker pridni takole še nismo bili.
Pridejo dnevi, ko se mi nič ne da,
rajši kot v šolo, bi ostala doma,
a mami se to ne zdi lepo,
zato v šolo treba bo.
Se usedeš na mesto zaspan,
Ker veš, da danes bo težek dan,
čaka te naporna ura,
a zdržiš, ker veš, da za kosilo bo kura.
Včasih si poln otroškega duha,
noriš po šoli, kot da si doma.
Te učitelj zasači: >> Po šoli teka ne bo ! <<,
še sam se zamisliš, saj res ni lepo.
Saj drzen prekršek ni kar tako,
grem k ravnatelju na pogovor pa bo.
Brez veze vse je bilo,
saj pridna sem punčka,
ponovilo se ne bo.
Pridni, poredni, vseh ras, ver in starosti,
na naši šoli izbire je dosti.
Še učitelji dobri učijo nas,
kako biti dober in pameten vsak dan in ves čas.
Kaja Kralj,
7. razred
Osnovna šola Podzemelj
(1. mesto, OŠ)
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IV.
Na naši šoli je tako,
da za vsakega nekaj našlo se bo.
Vsaj vsaka nova beseda,
je kakor veda,
ko se s table zrcali abeceda,
je kakor okolje
ali polno polje
za novo znanje
pri katerem so dovoljene sanje.
Kajti učenje
in pozitivno mišljenje
nas ponesejo v prihodnost,
ki je naša vizija,
včasih tudi simpatija.
Po stopnicah se vzpenjam,
razmišljati začenjam,
kam me nesejo nožice,
ko na hodniku zagledam njegovo lepo lice.
Opazujem ga in hodim,
kot popotnik v gosti megli brodim.
Oglasil se je zvonec
In pravljice je bilo v hipu konec,
nadstropje sem zgrešila,
in k pouku zamudila.
V razred prikorakam
ter strog pogled profesorja dočakam,
vse dobro se je pač izšlo,
tako da ura neopravičena ne bo,
zato zapomni si
na naši šoli je pa tako,
da vsak učenec v prihodnost zrl bo.
Mojca Hrovat Trunkelj, T2A
(1. mesto, SŠ)
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V.
Vsako jutro med tednom se zbudim ob šestih zjutraj, zajtrkujem in se odpravim proti avtobusni
postaji. Ko pridem na avtobus, vidim zaspane obraze dijakov, spet pripravljenih na šolo. Večina od
njih hodi na Šolski center Novo mesto kot jaz. Hodim v šolo in srečam svoje sošolce, s katerimi se
odpravim proti našemu razredu. Smo šele prvi letnik tehniške gimnazije in končno smo se privadili na
takšno okolje. Tukaj, na Šolskem centru, so namreč hodniki polni obrazov. Med njimi so prvi letniki, ki
so komaj spoznali, kaj je srednja šola pa tudi četrti letniki, ki komaj čakajo, da odidejo na fakulteto ali
kamorkoli jih nese njihova pot.
Zadnji letnik bi tudi jaz rada zaključila uspešno in po mojem mnenju mi bo to uspelo, saj imam ob
sebi zelo dobre prijateljice in prijatelje, ki so tudi moji sošolci. Skupaj smo že smučali, prepotovali
Italijo, Francijo, Švico in medtem doživeli mnogo zanimivih dogodivščin. Obiskali bomo še Dunaj in v
naslednjih letnikih še druge kraje po Evropi. Prijatelji naredijo te izlete zabavne in vredne našega časa.
Tako je bilo na ekskurziji v treh državah. Veliko smo prepotovali, se še več smejali in ogromno jedli.
Izjema je Italija, tam nismo jedli tako veliko, saj nismo navajeni njihovih jedi, vsaj sladic ne. Na žalost
ni nihče jedel njihove sladice, saj se nam je vsem zdela neokusna. Poleg vseh teh pozitivnih strani
ekskurzije je še to, da je bila poučna. Zdaj namreč vemo, da ko gremo v Italijo, bomo prinesli svoje
sladice. In čeprav ljudje pravijo, da je italijanska kuhinja odlična, ni zmeraj vse tako, kot se zdi. Seveda
se nismo naučili samo tega. Zdaj poznam švicarske franke in morda celo par besed iz tujih jezikov.
Priznam, da nisem velika oboževalka šole, a nekatere stvari so mi pa prav všeč. Po zaslugi šole
sem videla nekaj dežel, ki jih sicer nikoli ne bi. Vsaj zdaj še ne. Zato sem vesela, da sem na tehniški
gimnaziji. Ni vse učenje za šolsko klopjo v učilnici. Pomembno je tudi, da stvari vidiš na lastne oči.
V šoli sem že slišala o stolpu v Pisi, a šele ko sem ga videla, sem zares vedela, kaj je ta stolp. Do vrha
smo imeli ogromno stopnic, ki so se kar vlekle. Ko sem hodila, sem morala biti previdna. Občutek sem
imela, da bom padla, saj je bilo vse malo bolj postrani. Po dolgi hoji po teh stopnicah, ki je bila zame
kot kakšna naporna ura športne vzgoje, smo prispeli do razgleda na italijansko mesto, ki je bilo, žal,
težje vidno zaradi varnostne ograje. Naredili smo še nekaj korakov in smo ob zelo velikih zvonovih
odkrili nov razgled na čudežno romansko arhitekturo, ki jo je obdajala lepo ohranjena zelenica. Bilo je
čudovito in vem, da si bom ta ogled Pise zapomnila za vse življenje.
Menim, da si vse snovi iz šole ne bom zapomnila, saj se že zdaj komaj spomnim, kaj smo obravnavali
pri zgodovini v šestem razredu. A take dogodke si lahko zapomnim za vedno, saj to ni le nek
predmet, ki se ga moraš naučiti, temveč je izkušnja, ki sem jo doživela. Zato se mi zdijo ekskurzije
najpomembnejši del šole. Stvari si dejansko ogledaš, ne da se jih učiš na pamet. In vsaj jaz, ko si nekaj
ogledam, si to zapomnim. Vem, da ne bi bilo mogoče, da bi si vse stvari, ki se jih učimo, tudi ogledali.
Matematike si že ne moremo ravno ogledati in tudi ne moremo nazaj v kameno dobo, da bi pogledali,
kako je življenje potekalo takrat. Za to imamo muzeje, ki smo si jih tudi že velikokrat ogledali. Nekaj
tednov nazaj smo si ogledali Dolenjski muzej. Tega smo sicer skoraj vsi že več kot enkrat videli, a še
zmeraj smo izvedeli kaj novega. Iz muzeja se spomnim, da je bilo največ situl najdenih prav pri nas.
Tega si ne bi zapomnila, če bi to le povedali pri pouku.
Naša šola mi je všeč, ker se trudi dati dijakom najboljše možnost za učenje. Ne le za dobre ocene,
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temveč tudi za življenje in da bomo znali to znanje uporabiti tudi po srednji šoli. Pred projektnim
tednom, med katerim smo z našim oddelkom odšli smučat na Roglo, nam je profesor za športno
povedal nekaj o tem tednu. Pripovedoval, kako bo to smučanje pomembno vplivalo na nas, saj bo to
izkušnja, ki nam bo ostala za celo življenje. Ni govoril le o tem, kako bomo izboljšali svoje smučanje,
temveč tudi o tem, kako se bomo družili. Prav je imel, v tem tednu smo se s sošolkami in sošolci zares
spoznali in se zelo povezali med sabo.
Skoraj smo že pri koncu leta. Moj občutek pa pravi, da se je to šolsko leto komaj začelo. Zgleda, da
drži, kar pravijo, da dobre stvari hitro minejo. Med temi osmimi mesci tukaj sem se naučila kopico
novih dejstev. In čeprav mi včasih matematika ne gre, me to ne ustavi, saj vem, da imam pred sabo še
tri dobra leta srednje šole.
Eva Hočevar, T1B
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VI.
Sedim v šolski knjižnici. Zunaj rahlo sneži, moj pogled je zazrt skozi zaroseno okno. Opazujem
snežinke, ki nežno potujejo po zraku, veter jih premetava sem ter tja, vsaka snežinka ima svojo
zgodbo, svoje potovanje, svoj cilj.
Nekaj minut nazaj je odzvonila že 8. šolska ura, knjižnica je skoraj prazna, hladno je. V njej je le nekaj
pridnih deklet, katere pišejo domačo nalogo in se pripravljajo na naslednji šolski dan, ter nekaj fantov,
ki čakajo na svoj prevoz domov.
Ko tako sedim čisto sama, v skrajnem kotu knjižnice, brez sošolcev, me prevzema občutek samote,
manjkajo mi prijatelji. Tisti, ki so z menoj med odmori, malico, poukom, kateri mi pomagajo v težkih
trenutkih, me vprašajo, kaj me teži, kadar imam otožen obraz, prijatelji, s katerimi skupaj delamo
težje domače naloge, se zabavamo, spodbujamo in se imamo radi.
Ko pomislim, da smo sedaj že na koncu tretjega letnika in da se bodo naše poti kmalu razšle, da se ne
bomo več skoraj vsakodnevno videvali, se zavem, kako hitro mineva čas in kako dragocena je vsaka
minuta, preživeta v družbi dobrih ljudi.
Na tej šoli sem pridobila znanje, tako na področju računalništva, nekaj elektrotehnike ter drugih
področjih, predvsem pa sem hvaležna za zares dobre prijatelje in profesorje, ki nam dajejo znanje za
življenje ter so naša opora.
Če sedaj pogledam za nazaj in potegnem črto, bi se vseeno našlo veliko več dobrih kakor slabih
trenutkov in lahko si priznam, da mi je na Šolskem centru fajn. S sošolci si znamo skoraj vsako uro
narediti zanimivo, nekatere profesorje smo spoznali tudi na bolj osebni ravni in s sošolci, ki so še
ostali v našem razredu, smo postali prijatelji – seveda se kdaj grdo pogledamo, ampak ko nam grozi
skupini sovražnik (profesor, ki nam ne da proste ure ali noče prestaviti testa, dijak, ki trdi, da nismo
najboljši razred na šoli!!!, ali pa ljudje, ki zmotno mislijo, da 8 bitov ni 1 byte), stopimo skupaj in
delujemo enotno.
Doživeli smo namreč mnogo vzponov in veliko več padcev, naučili smo se veliko novega, naj bo to še
kdaj uporabno ali pa tudi ne, spoznali smo izvrstne profesorje, ki so nam “oteževali “že tako težko
življenje, in dijake, ki so delali gnečo med odmori za malico v šolski jedilnici.
Kmalu bo prišel čas, da se naše poti razidejo, čaka nas še fakulteta, služba, kariera, družina, vendar
to me ne žalosti, saj vem, da imamo tudi ljudje, tako kot snežinke, vsak posebej svojo zgodbo, svoje
potovanje, svoj cilj.
Megi Škufca, R3b
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VII.
Vsako jutro zgodaj vstanem,
samo zato, da se v šolo zganem.
Po možnosti na vlak zamudim,
za povrh pa še neopravičeno dobim.
Najhuje pa je, ko imaš še zato slabo vest,
ker naslednjo uro pišeš matematični test.
Ko pa pride čas za jest,
urno pograbiš kartico v pest
in tečeš v jedilnico,
da imaš kam se usest.
Šele med malico začne se naša vesela ura,
ko tema pogovora ni nobena literatura.
Ampak kmalu zopet se zaveš,
da čez pet minut začne se nova ura.
Ampak koga zanima vsa ta snov,
če že veš, da letnik boš »zaustou«.
Nazadnje le dočakaš zvonec
in vesel si, da je ure konec.
Kaja Krevs, T1B

VIII.
Na naši šoli je pa tako,
da tudi veliki otroci včasih jočejo.
Se profesorji jezijo,
med poukom spat nam ne pustijo.
Zunaj že pomladno sonce sije,
se v toplih žarkih sneg topi,
nam pa v prsih srce bije,
učenje nam sploh ne diši.
Grozeča se matura neizbežno bliža,
a mi pred njo bežimo, saj se je bojimo.
Bi bolje bilo, če bi se kaj življenjskega naučili,
še rajši pa se svoji simpatiji posvetili.
Nika Jelinič, T3A

51

LITERATURA

IX.
Še slišim, kako listje jesensko je šumelo,
ko stojim pred zgradbo to veliko,
srce še po domu je hrepenelo,
ko počasi ustvarjali smo to sliko.
Nepoznane barve so jo krasile,
temne in svetle, skupaj so se zlile,
in tako to izjemno sliko naredile.
Slika je enkratna, unikatna,
a še zdaleč ni končana.
Vsaka barva, vsak dan zaživi,
v sliki prijetna nam čustva prebudi.
Tako na naši šoli je,
smo kot nekončane slike,
ki le skupaj tvorijo mozaike.
Laura Butaja, 1.C ZN
(2. mesto, SŠ)
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X.
Na naši šoli je pa tako,
da dijaki radi v šolo hodimo,
iz ure v uro nova znanja pridobivamo
in komaj na ocenjevanja čakamo.
Na naši šoli je pa tako,
da pri pouku le redko manjkamo,
snov si skrbno zapisujemo in
radi na tekmovanjih sodelujemo.
Na naši šoli je pa tako,
da se dijaki med seboj razumemo,
drug drugemu pomagamo
in profesorje spoštujemo.
Na naši šoli je pa tako,
da v šoli le zdravo hrano kupujemo,
z veliko vnemo telovadimo
in za žejo vodo pijemo.
Na naši šoli je pa tako,
da skrbno odpadke ločujemo,
vsak teden okolico šole očistimo
in z vodo ter elektriko varčujemo.
Na naši šoli ni tako,
kot zgornji verzi opisujejo,
saj povsem običajni dijaki smo,
ki se na svet odraslih še pripravljamo.
Vita Višček, T3A
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Naša šola je stavba kot vse druge šole. Naša šola je ustanova, ki ima dijake in profesorje – kot vse
druge šole. Naša šola je prostor za izobraževanje in zabavo (če profesorji pogledajo skozi prste) - kot
pri vseh drugih šolah. A naša šola je nekaj posebnega. V nečem je najbolj posebna in najboljša, in
sicer po značaju, katerega nima nobena druga šola.
Na naši šoli ima vsak prijatelja, ki mu lahko zaupa in s katerim se druži, žaluje in se z njim pogovarja o
stvareh, za katere ne želi, da bi jih slišal še kdo drug. Ima nekoga, s katerim deli posebne trenutke, pa
naj bo to poljub, objem, nasmeh ali žalovanje, ampak zraven je še nekaj, kar nas vse skupaj povezuje.
To je naša šola. Veš, da nikoli nisi sam. Vedno te nekdo podpira in ti daje nov zagon vsak dan znova.
To se zelo lepo vidi, ko hodiš po hodniku. Ljudje čustva izkazujejo in jih ni sram pokazati, kaj čutijo. To
pa zato, ker jih spremlja njihova šola. Naša šola ima nekaj, česar druge šole nimajo. Ima veliko srce in
na naši šoli je tako - in vsi smo zaslužni za to, da naša šola je, kakršna je. Hvala vam vsem, ki ste del
naše šole, del srca, ki daje vsem občutek varnosti in topline.
In to je nekaj, kar naša šola ima, nobena druga nima tako velikega srca. Na naši šoli je že še tako, da
nikoli nisi sam, TVOJA šola je s tabo.
Gašper Pust, T1B

XII.
Po kratkih vikendih se razred spet in spet zbira in skupaj ustvarja nove spomine v prostorih naše
šole. Nekateri, tisti zelo zaspani, si med odmori privoščijo pet nezadostnih minut spanja, nekateri
skupaj brskajo po internetu in med seboj delijo smešne reči, ostali pa v miru čakajo na začetek ure
ali pa ugriznejo v sendvič, ker je malica še daleč. V začetku dneva smo vsi še deloma neprisotni in
nenaspani, sredi dneva se pa počasi razživimo in smo pri določenih urah malo izven nadzora, saj
besede neprestano tečejo, glasnost govora se veča, nastane hrup, ki čudežno izgine, ko vsi opazimo,
da nas profesor ali profesorica nestrpno čaka. Mi smo sicer še najbolj nestrpni, kadar imamo osmo,
zadnjo, uro in kot vedno se kdaj pa kdaj poskusimo izmuzniti težjemu delu.
Razred sestavljajo raznorazni značaji ali karakterji, ki se redkokdaj med sabo ne razumejo najboljše,
vendar brez skrbi, po petih minutah se na nesporazum pozabi. Počutim se, kot da sem del ogromne
družine, ki mi je in mi bo še naprej lepšala ta preostala leta srednje šole, za katera si nisem mislila, da
bodo vsak dan tako zabavna, pa ne samo v šoli, ampak tudi na družabenem omrežju.
V preteklem letu in pol se je v našem razredu rodilo ogromno razrednih šal in vzdevkov, ki temeljijo
na naše skupne dogodivščine, rodila so se nova prijateljstva, pa še podvojili smo eno ime. V našem
razredu je bilo pa tako, novorojen spomin, ki je ob rojstvu bil še preveč resen, da se je nekdo odločil
preimenovati in na test podpisati s sošolčevim imenom. Seveda posledice niso bile najlepše, je pa iz
tega nastala smešna zgodba, ki jo bomo razlagali v prihodnosti.
Druge šole in razreda si ne bi nikoli zažela, saj v našem razredu je tako, da smo med sabo povezani v
družino, ki bo ostala v stiku, tudi ko se naša skupna zgodba konča.
Nikita Galuh Kapušin, R2B
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XIII.
V vsakem delu življenja se moramo soočati z določenimi ovirami in spremembami. Nekatere
spremembe naredimo zavestno (se odločimo, da bomo poskusili kaj novega, npr. začeli trenirati
kakšen šport ali se ukvarjati s kakšnim drugim hobijem), na druge spremembe (kot je recimo
obvezna osnovna šola) pa ne moramo vplivati mi. Z ene strani je to izredno dobro, saj mladi nujno
potrebujemo izobrazbo; po drugi strani pa velika težava nastane pri odločitvah ob vpisu v srednjo
šolo, saj je ta zelo pomemben začetek našega pravega odraslega življenja. Dobro moramo razmisliti
o tem, kaj želimo početi skozi življenje in v tej stvari obenem trdo delati in uživati.
Želim vam na kratko predstaviti svojo zgodbo in vas skozi njo naučiti kaj koristnega:
Sem dijakinja, ki obiskuje 1. letnik tehniške gimnazije. Treniram atletiko in mažorete (ples s palico),
poleg tega rada rišem, pojem in se zadnje 3 mesece skušam naučiti igrati inštrument. Živim v
Trebnjem, približno 5 minut stran od osnovne šole, katero sem obiskovala 9 let; kar pomeni, da
sem lahko prišla domov takoj po pouku in imela v popoldnevu veliko prostega časa, katerega sem
izkoristila za treninge, učenje in druženje s prijatelji oz. družino. Lahko bi rekli, da je bilo moje življenje
odlično. Vse pa se je spremenilo z začetkom prvega letnika.
Dobila sem druge sošolce in kar na enkrat morala spoznati ogromno novih ljudi in se privaditi na
novo šolo, novo okolje, nove sisteme predavanja in ocenjevanja itd.
Najtežje pa se mi je bilo privaditi na zgodnejše vstajanje in veliko daljše poti do šole, kar je privedlo do
tega, da imam veliko manj prostega časa, tega pa moram posvetiti učenju, saj sem na gimnaziji. Prav
tako imam skoraj vsak dan treninge, zato mi na določene trenutke zmanjkuje časa, energije in volje,
kar privede do (kakor jaz temu pravim) »depresije«.
Ker imamo v zadnjem obdobju ogromno ocenjevanj, se zaradi vseh obveznosti ne morem učiti sproti,
zato ogromno snovi ne razumem oziroma je nisem razumela, dokler nisem stvari vzela v roke in
izpustila ogromno treningov, da sem lahko čas posvetila učenju in se zopet spravila na pravi tir.
Poleg učenja in napornih treningov pa je do moje »depresije« pripeljalo tudi to, da sem ob vsem tem
kaosu pozabila na svoje prave stare prijatelje, ki me res dobro poznajo in mi vedno pomagajo ali
pa vsaj pozorno poslušajo moje težave. Z vsemi problemi sem se želela soočiti sama, vendar sem
namesto iskanja rešitev vedno znova obupala in se velikokrat zaprta v svoji sobi jokala.
Nauk moje zgodbe je, da si moramo vzeti čas in se učiti sproti; da moramo zaradi šole in ostalih
pomembnih stvari zmanjšati količino časa, preživetega na elektronskih napravah, in ne smemo
pretiravati s treningi. Poleg tega ne smemo pozabiti na naše prave prijatelje in družino ter se z njimi
neizmerno zabavati, imeti pa moramo tudi osebo, na katero se lahko zanesemo in ji zaupamo vse
svoje probleme, saj takih stvari NIKOLI ni dobro zadrževati le zase.
Nika Povhe, T1B
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This year’s FLASHBACKS
by R3A
... excellent results in many different sports...
... footbal, handball, baskteball, athletics...
We’ve competed in all of them
Kristjan Gliha, Amadej Jerlah, Nace Kralj

… English competition…first competition I’ve
participated in since coming to high school.
Why? You
never stop learning and I obviously love English.
Luka Zupančič

….. SciDrom Robotics Club - we developed and
tested a weather balloon that measures and logs
..VISITING SPAIN …
various data at high altitudes…. The funniest moment - Si tienes demisiado miedo de intentarlo, nunca
testing the prototypes impact resistance but the
sabras si puedes haoerlo.
parachute didn’t move. Well at least, the prototype
didn’t fall apart and we all had a sitcom laugh.
If you’re too afraid to try, you’ll never know if
Maks Popit, Jaka Metelko and Damijan Radoš
you can do it.
Luka Hudoklin, Tilen Matko
….learning a poem “Na Trgu” by heart for Slovene
class…. written by Dragotin Kette. Fortunately short …getting my driving license was not the easiest
and pleasant, a lot of rhymes but soooo difficult to
thing in the world, but it really paid off in the
pronunciate…
end…. Driving a car dramatically opens up your
Aleks Glogovšek, Gregor Knezević
world and makes every place more accessible,
you also get a bigger sense of responsibilities.
This school year wasn’t boring,
Overall it’s a unique experience that you can’t
It was very very fun
really compare to anything.
But this was just a warning
Next year, shall I become a nun?
MULTIMEDIA
We came, we saw, we’ve got all the projects
But please don’t worry,
done, we conquered.
This is only a joke,
Žiga Povhe, Mitja Barbo, Gregor Hočevar, Luka
This song is very corny,
Hudoklin
Next year, will I get a stroke?
Nooo, next year I know I’ll still have hope.
Žiga Pavlović, Lovro Križan
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Radio amateurism is a hobby where you use radio stations to communicate over radio frequency
spectrum. I’m a bit of a rooky still, since I’ve got my licence this year. My callsign is S54SCP, so if you
decide to join us I hope to meet you on another frequency.
Radio amateurs use their own slang to communicate faster. Can you match the codes correctly?
Domen Žurga, E1TA

1. CFM
2. ER
3. MIN
4. NIL
5. NW
6. SOS
7. TU
8. AGN
9. CLD
10. DR
11. GD
12. GUD
13. HI
14. LIL
15. OB
16. PSE
17. SIGS
18. SRI
19. TMW
20. YL
21. 73
21. 88

I he/she called
B now
C good
D little
E here
F sorry
G tomorrow
H expression for laughter
A confirm
K kisses
L old boy
M minute
N again
O i don’t haveanything for you
P good day
R young lady
S expression for greetings/best wishes
T signal for help
U thank you
V please
W signal
X darling

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A

E

M

O

B

T

U

N

I

58

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
X

P

C

H

D

L

V

W

F

G

R

S

K
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Across
1.
energy produced by running water
2.
what breaks or melts when excessive current flows through it?
3.
what allows current to flow in one direction?
4.
something that holds electricity
5.
measurement for computer data
6.
device that puts more energy into batteries
7.
Italian inventor of the wireless telegraph
8.
unit for resistance
9.
integrated circuit
10.
charged atom
Down
1.
Thomas Edison’s rival
2.
something that is really good at conducting electricity
3.
laboratory device for viewing waveforms
4.
Dot-dash alphabet
5.
circuit component
6.
Voltage-changing device
7.
current that is made in coil
8.
unit for current
9.
magnitude or size of a signal voltage or current.
Jure Zupan, Tilen Kovačič, E1TA
10.
energy produced by sun
11.
1000 watts
12.
something that has to be “closed” to complete a circuit.
59
13.
unit for measuring frequency.
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The BIG BAND ŠCNM
There will probably be a few more entries like this one, from other bandmates, but this one is from
my point of view.
Our school, or rather school complex has around 3000 students attending it and to be fair, there are
probably more than a thousand that know how to play an instrument. Around a hundred of them play
their instrument in a band in a music school, just for fun, etc… Even fewer play in some sort of a larger
ensemble, like an orchestra. And only 16 students play in the only high school Big band in Slovenia,
the Big Band ŠCNM.
But it wasn’t like this from the beginning.
I guess we could say it all started with the arrival of a particular person, but we’ll come to that later.
The first form of an orchestra-ish or big band-ish group was created 5 years ago, when I was in
the ninth grade of the primary school, and my older brother, who was in the first grade of technical
gymnasium played in it. It was an orchestra and all the students who participated in it have already
left. 2 years later during my second year in high school, a message was sent to all the schools,
requesting people who could play a saxophone, trumpet, trombone/baritone, percussion, piano, bass
and a guitar, to join the big band.
I already knew about the forming of the big band, because the conductor had already scouted me
when he saw me playing the baritone saxophone during the summer. And this conductor was none
other than my younger brother’s piano professor! He was also, of course, the one who conducted the
first orchestra in which my older brother played.
Anyway, the start of our big band wasn’t as magnificent as expected… A lot of people there played in
orchestras or other bands but they weren’t really motivated to practice, and for some of them it was
a whole new experience, so it took us a half of the year to get ready for the new year’s concert where
we played only two songs, I believe… That was also the peak of the first year.
The second year started fast and furious, as our conductor had made arrangements for us to
participate at the Gazela award ceremony which was held in the School centre. We performed well
and were invited to play at the main award ceremony which was in Ljubljana! We were thrilled and
exited as these two concerts gave us a big push onward. With a lot more (12 or so) performances that
school year we got some good recognition throughout the school, and surprisingly the government
(some part of it). We performed twice in front of the Prime Minister Miro Cerar, I don’t really know
(and care) what the opportunity was, but it is a rather strange thing, as we are ‘’just’’ a small big band
of the Novo mesto school centre, albeit the only high school big band.
The third year, my final year, started last September, again with the Gazela award ceremony, this time
on a higher performance level. We have improved, the mentality and morale are good, despite being
united with laziness of high school students, the sound quality has got better… Every year we can say
we overall got better and I believe we can keep going in this direction for some time (students change
after 4 years). Having seen the advance of the Big band fills me with pride and happiness. Thinking
about all these three years back now, it feels like it lasted a lot longer… On 3rd March 2018 we even
managed to have our very own concert, outside of the school centre which I believe was our greatest
concert yet.
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But nothing like this would be possible without the particular person, our conductor Gregor Zagorc.
The man with the perfect haircut, perfect style and a surprising knowledge of Hungarian swear
words. He also recently became the personality of the year.
If he hadn’t pushed us, hadn’t put up with the laziness and different shenanigans we would have
never got to this level and by that I mean having an actual logo and uniforms, as well as official music
stands. He was always up for jokes and pranks but knew when it was the right time to work seriously.
He would motivate us and wholeheartedly believe in us at all (most) times. I respect him a lot for all
the work he has done, but he still owes us a drink he promised a year ago.
There are 16 students and 2 professors in our big band- 7 saxophones, 2 baritones and 2 trombones,
3 trumpets, and a bass, a guitar, drums and a piano player. Together with the conductor we add up to
19 members. We are one happy bunch!
I already know, that in the following years, I am going to miss this band a lot. I hope it will last as long
as possible and one day even reach some sort of fame!
Until then and further beyond I wish all the best to the current, future and past members of our Big
band!
Lan Zirkelbach, T4b
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My first year at SEŠTG
When I was still in the ninth grade, I couldn’t wait to go to high school. I enrolled to the
technical grammar secondary school. I chose it because I wanted to learn more about computers. For
the first time in my life I was feeling excited to go to school.
On the first day I was feeling nervous and excited. I was a little confused, because I didn’t
know where to go. Then I saw my friends and I went to the classroom with them. When we were
walking the only thought I had was who would be my classmates. When we met, everyone was nice,
but we were all shy.
Then our first classes came and we got to know the teachers and each other. During the first
week teachers were strict, but the next week all professors were nice. From the first day till now
or class has separated in groups. The groups are based on where you are from. We hang out with
friends we know from before, because we already know each other. The only thing we did to get to
know each other better was in the Arts class. The teacher put us in mixed groups and we had to do a
comic. During this project we had fun and created new friendships.
For the whole year I tried to get the best grades, because I want to get Zoisova scholarship.
I failed to get it last year so I’m trying my best to get it this year. I have a chance of getting the
scholarship, because I got a gold recognition award in Mathematics.
The most exciting and fun things this year were trips. Our first trip was to Rogla skiing centre.
We skied all week. At the end of the week I was exhausted, because we skied during the day and
stayed up late during the nights. Our second trip was international. We went to Cern and Geneva lake
in Switzerland. Then we went to Lyon and Grenoble in France. The third day we went to Borromean
islands. On the last day we visited the leaning tower of Pisa and Juliet’ balcony and statue (from
Shakspeare’s drama) in Verona, Italy. On this trip I learned and saw many new things. The best trip
for me was a visit to Petnica science centre in Serbia. We did experiments in Chemistry, research on
insects that live in the lake in Biology and a little of programming. This trip was the best, because I
did interesting experiments and I could play table tennis, my favourite sport.
The first year of secondary school was definitely the best year of school. I met new people,
made new friendships and learned new things. I’m happy with my grades and achievements I got
this year. I hope my next three years in this school will be even better.
Domen Zupančič, T1c
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I never knew what I wanted to do in life, so when it came to choosing which high school I wanted to
enrol in and attend for the next four years I was conflicted. In the end I chose Technical gymnasium
at ŠCNM, so I had four more years to decide what to do in life and what my job is going to be. In the
ninth grade, when the informational days came around I went to ŠCNM and that day the decision
became clear.
The first day of school is always fun, it’s the part when you come home and realize that you must
study hard for the next 10 months that is stressful. The schoolmates seemed nice and there were
some pretty girls in my class. At first, I didn’t have many friends, but then I connected with the class
and found my mates. In the first half of September we went to Dolenjske Spa where we swam in cold
water for the whole afternoon. The months quickly passed, and grades came with them. At the start
everything was fine because we had subjects that I remembered from elementary school. As the year
progressed they became worse. But it was alright because I’ve always been a good student.
A period came in my life, when I felt alone and I was a bit depressed but I had a few friends that I
could hang out with when I wanted to have fun, and I still cherish those memories to this day but they
went to different schools and I had to find new people I could enjoy my life with. Well, one of them
was still around, my best friend Domen. But I felt that I had to find myself someone who wouldn’t
be just a friend, someone I could trust above all others. So, after my birthday in early December I
met this girl in the Arts class when we had a substitute hour. She was from T1B. At first, I didn’t feel
any special connection, she was just getting on my nerves. But we started to talk, and I realized how
much I liked her. Now I can’t wait for the class to finish so we can go somewhere together. I mean I
don’t have much afterschool activities, I only have my English course which I’ve been attending since I
was a little child. It is my favourite subject after all.
This year has been the most exciting school year yet and I hope it’ll stay that way for 2 more months.
Now that tests are coming to an end and there aren’t many grades to be received anymore I’ll have
more free time and I can get back to my personal life more. School is important and all, but I enjoy
having that personal freedom and not worrying about how good my next grade is going to be and
how I can screw up. It’s stressful and you just have to learn to deal with it and not let it consume you
because you’ll end up sad and that’s no way to live your life. It’s all about happiness and right now I’m
happier than I’ve ever been. It’s great and I hope next year will be even better.
Maj Dular, T1c
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School poetry
When the clock says 7.10 am
Everybody sits in their typical spot like every day.
Listening to the teacher and looking at the board, but actually just
Calculating the time, until we can go home.
Our grades aren’t always the best
Mostly, because we are too lazy to study for a test, and
Each of us can definitely relate.
That math is hard and sports are cool
Obviously anyone can say it’s true.
… but high school isn’t just that…
Hanging out with your friends
Is the most beautiful part of every day.
Group projects are fun and
Hoping for that good grade is keeping you alive.
Seeing him between classes and
Catching his eye,
How beautiful it is getting those butterflies.
… 4 years…
Of drama&fights, laugh&tears, praying&hoping, partying&growing
Over and over again, but still
Looking back- those will be the best days of our lives.

Janja Bohte, T2a

Sometimes tears but mostly fun,
I present you our high school, everyone.
A lot to study, a lot to learn,
at times we all just want the school to burn.
Of course it’s not the worst, I admit,
so there’s no reason for us to quit.
It’s not all about studying and books whatsoever,
also experiences and life skills that we’ll use count whenever.
We’re always meeting new people, making new friends,
so we at least have something to miss when the school year ends.
Waking up early, going late to bed,
but I’m kind of looking forward to the new day ahead.
Eva Kobe, T2a

In our school it is like that,
that every time we sit on the chair,
we learn some new things
and the knowledge is strong like a golden ring.
But there is always the love
which wants us to do more,
not just to learn and sit,
but to feel a very good bit
in some sort of school music.
And there come small things too,
like helping each other
and by that, feeling yourself good too.
We need to do morethat’s our duty,
even if it ever brings sores
we need to see its beauty.
So in our school it is like that,
that every child
will his future see,
before he counts to three.
Mojca Hrovat Trunkelj, T2a
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“That’s how it is in our school…”
Now that I am coming to the end of high school and to the beginning of my university education, it
scares me a lot. Going to school has been one of my biggest priorities and the most routine part of
my life for the past 13 years. I have many more years to get through, but the years that I spent in
elementary school and high school were the most memorable. I have learned so much since then, it
has made me a different person today.
All our life we are accumulating memories- in some way they are the most precious possessions.
And high school is definitely one of the biggest memories in our life. It is a big step for children, a step
when you have to decide what you want to be. You’re just 14 years old, and you’re scared, but you are
not alone, or at least I wasn’t. You definitely have a loving support of your family that believes in you,
believes that one day you’re going to have a nice life.
But family is not everything you have. What makes high school the most memorable are your friends,
classmates, subjects and teachers. The first day of school, so many unknown faces, but they are the
ones with who you are going to spend 4 years of your life. And I think my school knows how to make
us better friends. In the first year we have a week of skiing in Vogel resort, and during that week, we
choose who we like the most and who the least.
High school is like a survival. You have to study, make sure you have the homework done, make sure
you don’t forget about other activities, but you must also make sure, you make good friends. With
them everything is easier. You have someone who you can trust and who helps you when you’re in
a bad position. A good way of making new friends is definitely travelling. And our school offers us
a wide choice of where we want to go and how we want to spend those days. It doesn’t offer just
travels in Slovenia, but also travels to another countries. And those days are not just to see the world,
but to make better friends. If you spend the whole day with someone, you get to know their habits
and their way of living, and you can see a person in some different perspectives. That’s the best way
of making friends plus there’s one more benefit. You are having fun. You don’t have to care what is
happening in school, if your marks are good enough etc. The school’s point is to show you the way
of living, so you can develop healthy habits and you are taught how to move in the society, how to
behave with others and how to progress in life.
So, whoever thinks, that high school is just 4 years of suffering, is wrong. High school are 4 years
of pure freedom, happiness and joy. And in our school, you can even decide how you are going to
spend those 4 years. Our school is not like every other, it is special in a way that you can decide what
subjects you want to pick and what you don’t even want. In the second year you can pick among
mechanics, computing and electrical engineering. But in the third year, you can also drop some of the
subjects. You have to decide between physics, chemistry and biology. You don’t have to drop from
any, but our school gives you an opportunity to allocate yourself on one or two subjects that you are
definitely going to need later in life, especially at university.
And for the end, high school changes us. It changes our behavior, our perception of ourselves and also
other’s perception of us. From a ridiculous, incapable kid to a mature person, whose life is in his own
hands and those hands are going to make that life full of enjoyment and happiness. And I am happy
that I chose the school I did, and if I had to choose again, I would choose it once again. It gave me, and
probably the others, a way of how to steer your life in the right way. That’s why I love and respect my
school.
Mihael Blatnik, T4b
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L’amour est l’école

Mes années à l’école

L’école, l’école, mon amour,
en toi j’ai beacoup d’humour.
SEŠTG tu t’appelles,
beacoup d’apprendre je voudrais.

Le premier septembre,
la première année,
et toi et une nouvelle feuille.

Toutes les lessons sont instructives,
toutes les notes sont relatives.
J’ai rencontré de nouvelles personnes,
je ne parle plus à la balle Wilson.
La majorité d’enseigants sont symphatiques,
mais la mojorité de classes sont antiques.
Toutes les personnes aiment aider,
pour cette raison nous aimons beacoup travailler.
Luka Klemenčič

Un an et demi est passé,
et tu as survécu beaucoup.
Mais tu n’as pas encore tout vécu.
Ta feuille n’est plus vide.
La quatrième année.
Tu as peur d’examen final
et tu ne sais pas si ton choix est correct.
Je pars maintenant.
La feuille est pleine
et je veux prendre et inventer la nouvelle.
Je pars maintenant.
Tjaša Stopar

Dans notre école tout le monde est apprécié…de T3a et T4a
Mon école est unique parce qu’elle offre l’éducation ainsi que l’amusement. Je ne suis pas sûr ce
que les autres pensent des cours que nous avons dans notre école, mais ce que je pense, c’est que
la majorité des cours sont vraiment bons et instructifs, mais des autres sont inutiles et ennuyeux.
J’apprécie vraiment les cours de programmation et de mathématiques et bien sûr je ne devrais pas
oublier la physique, où nous nous amusons beaucoup. Je recommenderais vraiment d’aller à notre
école si vous aimez la science et la programmation, parce que sûrement je ne suis pas déçu.
Gregor Bučar
Dans mon école, il y a beacoup d’étudiants, certains sont mes amis et d’autres je ne les connais pas,
mais nous avons tous quelque chose en commun. Nous sommes à l’école parce que nous aimerions
gagnér beacoup de connaissances et ainsi nous pourrions trouver un très bon travail avec beacoup
d’argent. Pour cette raison nous faisons nos devoirs, nous écoutons aux professeurs et nous nous
préparons pour les tests. Le sujet le plus populaire est les mathématiques bien qu’il est très difficile.
Nos professoures sont cool et ils aiment aider avec explication supplémentaire.
Pour plus de motivation et concentration, nous avons des pauses qui durent 5 minutes. Parmi eux
nous pouvons boire et manger, nous parlons aux amis ou nous allons aux toilettes. Pour le déjeuner,
nous avons un pause plus long qui dure 1 heure. Nous pouvons manger le déjeuner scolaire ou nous
achetons quelque chose dans la cantine.
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Après l’école nous allons au café, puis nous rentrons à la maison à nos familles. Nous utilisons
différents types de transport comme le bus, la voiture ou le train. Quand nous rentrons à la maison,
nous faisons les devoirs et nous aidons avec le ménage. Nous nous couchons tôt parce que nous
voulons nous reposer pour la nouvelle journée à l’école.
Žiga Drab
Notre école est un endroit où tu rencontres de nouveaux amis avec qui tu fais de nouvelles avantures.
Ici nous apprenons beaucoup. Nous apprenons les mathématiques, la physique, les langues, le
programming et plus d’autres choses. Nous écoutons aux professeurs qui savent beaucoup. Nos
copains nous aident avec les devoirs.
Nous avons les pauses qui sont courtes pour se préparer à la leçon suivante, mais la pause principale
dure assez pour manger et parler aux copains.
Notre école est un grand secours aux sportifs qui pérforment toujours bien et gagnent beaucoup de
compétitions.
Uroš Pavlin
C’est lundi. Un horrible jour. Je me brosse les dents et prends le train. C’est la neige et je suis déjà
en retard. Quand j’ entre, mon nez sent un peu d’odeur qui se produit à la cusine. Je me promène au
colouir et vois tous les gens que je n’adore pas. Ils sont foux.
J’arrive à la classe. Nous sommes T3a, 30 étudiants qui sont comme une famillie. Grace à eux je suis
joyeux que je visite cette école. Ils sont mon reason pour rire toujours. Nous adorons les maths, mais
nous detestons l’histoire. Et les professeurs? Certains sommes comme anges, mais les autres sont
comme vampires qui se nourrissent avec notre volonté de vivre. J’ai oublié tous les cahiers encore un
fois. C’est vraiment un horible jour. La lesson de maths… Je reçois un 5 pour mon savoir, mais je dors
à la table. Et la chimie la lesson suivante. Je la déteste. Le prof me donne un 1 parce que je n’ai pas de
cahiers. Quel fou.
Quand c’est le temps pour manger, nous pleuvons ensemble parce que la cuisine de l’école est
horrible. Toute la nourriture est inspide. J’attends avec l’impatience de finir mes cours. Je sors avec
mes deux meilleurs amis qui sont mon soleil dans la forme humaine.
Mais pourquoi je vais à l’école? Parce que mes rêves sont de travailler comme un avocat et aider
toutes les famillies pauvres et corriger l’injustice sur cette planète. Et à côté de tout ça, je voudrais
déménager mes parents et mes frères parce qu’ils sont très importuns.
Leon Čulk
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Dans notre école les étudiants voyagent beaucoup. La première année ils vont à Vienne et aussi à
Vogel. Ils sont à Vogel pendant une semaine et ils font du ski tous les jours. La deuxième année ils
vont à Dalmacija, en Croatie. Il y restent pendant quatre jours. À Dalmacija ils visitent beaucoup de
villes. Ils y aussi nagent un peu s’il ne fait pas trop froid. La troisième année ils vont en Italie, à Trieste
où ils visitent beaucoup de curiosités et la quatrieme année, ils visitent le sud de l’Autriche et la
frontière Slovène.
Il y a aussi les excursions pour les élèves exceptionnels toutes les années. Dans nôtre ècole il est
formidable toutes les années.
Veldin Aličić
Chaque année, les élèves de la deuxième année vont à l’excursion en Dalmatie vers la fin de l’année
scolaire. L’excursion dure quatre jours.
Ils visitent d’abord Zadar, puis ils vont à Makarska, où ils restent à l’hôtel. L’après-midi est suivi d’une
visite de Makarska où ils visitent une petite place pour camper. Dans la soirée, les étudiants peuvent
faire de la natation. Après la natation ils ont le dîner à l’hôtel.
Le deuxième jour, les étudiants se rendent en Bosnie-Herzégovine, où ils visitent Mostar, où ils
prennent un repas traditionnel. Après ils vont à Medjugorje, où se trouvent les mosquées les plus
connues.
Le troisième jour, ils visitent Dubrovnik, c’est une ville très connue. Elle est également connue par
la série “The Game of Thrones” qui y était tournée et qui est actuellement la série la plus regardée
de tous les temps. Les étudiants y prennent le déjeuner et plus tard retournent à l’hôtel où ils ont la
chance de faire de la natation à nouveau. Après le dîner, les étudiants rencontrent des professeurs à
la plage et se mettent d’accord sur le cours du dernier jour.
Le dernier jour, les élèves rentrent chez eux tôt le matin. Sur le chemin, ils s’arrêtent à Split, où ils
peuvent acheter des souvenirs pour la maison, où ils reviennent le soir.
Janže Praznik
En plus d’être bien éduqué, vous avez beaucoup d’autres activités dans lesquelles vous pouvez
participer. Si vous êtes bon en sport, vous avez beaucoup de possibilités pour déveloper encore plus.
Notre école vous donne des leçons pour la vie et vous apprend à être une bonne personne. Quand
vous commencez avec l’école secondaire vous ne connaissez probablement pas beaucoup de gens.
Mais au fil des ans vous apprenez à vous connecter avec des camarades de classe et après quatre
ans vous ne pouvez pas imaginer une vie sans eux.
Jan Kastelic
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Les Français célèbres préséntés par T2a
Emmanuel Macron (né le 21 décembre 1977), le président de la France, est
de bonne famille du Amiens. Sa mère est médicin et son père est professeur
de neurologie à l’université. Quand il était très jeune, il montrais une
aptitude pour la littérature, la politique et le théâtre. Quand il était au lycée,
il a tombé amoureux avec sa professeur de théâtre, Brigitte Trogneux, 24
ans plus âgée que lui. Il étudiait les affaires publiques en Sciences Po et la
philosophie en Université de Nanterre.
Il était le membre de la partie socialiste (PS) de 2006 à 2009. Après, il est
devenu le politicien indépendent. Il a fondé sa propre partie politique En
Marche! en 2016. Il a été élu président de la France en 2017, faisant de lui le
plus jeune président de l’histoire du pays.

Klara Pezdirec

Albert Camus (1913 - 1960) était un grand écrivain français et europeéen
d’existentialisme dans littérature. Son père est mort dans la première guerre
mondiale. Avec son mère il vivait pauvrement. À cause de la tuberculose
il devait finir faire du football. Après il a fini ses études de philosophie et
littérature. Plus tard, il travaillait comme journaliste à Paris. Pendant la
Seconde guerre mondiale il a fait partie de la Résistance française. Après
la guerre, il fait comme metteur en scène. Il est un réel presenteur de la
philosophie d’absurde. Sa grande œuvre importante est L’Étranger. Il est mort
dans accident.
Žan Luka Jelenc
Marie Skłodowska-Curie (1867 en Pologne - 1934 en France) était
français-polonais physician et chimiste. Avec son mari Pierre Currie, elle
est étudié des substances radioactives. En 1903 ella a reçu le prix Nobel de
physique et en 1911, elle a reçu le prix Nobel de chimie pour découvrir de la
radio et du polonium. Elle était la première femme à recevoir le prix Nobel,
et la seule femme qui l’a reçue pour deux domaines différents de la science.
Son mari a aussi reçu le prix Nobel de chimie. Elle était la professeur et a
dirigé l’Université de Paris.
Leon Šuštarič
André-Gustave Citroën (1878 - 1935) est un ingénieur polytechnicien
français, pionnier de l’industrie automobile. C’est l’une des figures les plus
importantes de l’industrie automobile, on se souvient de lui pour la marque
de voiture qui porte son nom. André Citroën ne s’est pas fait connaître comme
ingénieur automobile, mais en tant qu’industriel. En 1906, il a été installé
en tant que directeur de la société automobile Mors (automobile) où il avait
beaucoup de succès. Citroën a fondé la société automobile Citroën en 1919,
ce qui l’a conduit à devenir le quatrième constructeur automobile mondial au
début des années 1930.
Jan Jakše
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Gerard Xavier Marcek Depardieu est l’acteur français. Il est né à Chateauroux
le 27 décembre 1948. Depardieu a quatre enfants : Julie, Guillame, Jean et
Roxanne. Il avait une femme de l’an 1970 à 1992. Il a joué dans 170 films.
Les films les plus célèbres sont : Life of Pi, Jean de Florette, Hamlet, The Last
Metro, 1492 : Conquest of Paradise, Asterix & Obelix : Mission Cleopatra...
Il a commencé à jouer en 1964. Parce que le minister Jean Marc Ayrault l’a
critiqué, il est devenu Russe. Maintenant il est l’ambassadeur culturel de
Montenegro. Il a 69 ans .
Jernej Avsec
Édith Piaf (1915 - 1963) était une chanteuse, compositrice et actrice
française. Elle a surtout chanté des chansons et des ballades sur l’amour,
la perte et le chagrin. Elle a été élevée par sa grand-mère, à l’âge de
16 ans, elle a déménagé à Paris avec son amie Mômone où elle a
travaillé comme chanteuse de rue. En 1935, elle a été découverte par un
propriétaire de boîte de nuit, Louis Leplée, qui lui a donné le surnom de La
Môme Piaf. Elle avait beaucoup de succès en France, après la guerre, elle
est devenue connue internationalement. Ses chansons les plus connues
sont: Non, je ne regrette rien, La Vie en rose et Hymne à l’amour.
Lea Badovinac
Gabrielle Bonheur Coco Chanel (1883 - 1971) était une styliste française
et une femme d’affaires. Elle est célèbre pour ses designs intemporels,
ses costumes de marque et ses petites robes noires. Chanel est né dans la
pauvreté dans la campagne française. Après la mort de sa mère, elle a été
envoyée dans un orphelinat dans un couvent, où elle a appris à broder, à
repasser et à coudre. Elle a ouvert son premier magasin de vêtements en
1910. Dans les années 1920, elle a lancé son premier parfum et a introduit
finalement le costume Chanel et la petite robe noire, en mettant l’accent sur
la confection de vêtements plus confortables pour les femmes.

Liza Skube

Paul Pogba est un joueur de football français qui jeu pour le Manchester
United. Il a 25 ans. En an 2016 quand il est transféré de la Juventus dans
le Machester United il est devenu le plus cher joueur de football dans
l’historie. Le club d’Anglais a payé 105 million euros pour son déplacement.
Dans sa carrière professionnelle il a touché 58 buts. En Italie et Angleterre
il a conquis 9 lauriers et en 2017 il était laurier d’Europe. Cette année il est
rangé sur le Coup de monde en Russie et il est un de l’atouts principal de la
l’équipe de France.
Matic Blatnik
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DEUTSCHES FERNSEHEN: SAT.1
Freut euch drauf!

Wollt ihr ein bisschen Deutsch lernen und wollt ihr nicht die ganze Zeit über den Büchern sitzen? Da
ist die Lösung sehr einfach. Fernsehen ist eine gute Möglichkeit zum Deutschlernen. Es gibt viele
deutschsprachige Fernsehprogramme, wie RTL, Pro 7, ARD, ZDF etc., aber mein Lieblingsprogramm
ist SAT.1 – ein deutscher privater Fernsehsender, der zum ersten Mal am 1. Januar 1984 gesendet
hat. SAT.1 bietet den Zuschauern viele verschiedene Serien und Filme an. Ich habe ein paar davon
ausgewählt.
Am Morgen ist jeden Tag Frühstücksfernsehen. Da wird über alles berichtet; von Klatsch und
Tratsch bis Nachrichten. Es findet sich ein Thema für jedermann. Die Show moderiert neben einem
Menschen auch ein Studiohund – die englische Bulldogge namens Lotte.
Von Montag bis Freitag sind vormittags Polizei- und Anwaltsserien im Programm. Alle sind original
Deutsch. Auf Streife, Auf Streife Berlin, Anwälte im Einsatz, Im Namen der Gerechtigkeit sind ein paar
sehr coole Serien zum Anschauen.
Für die Liebhaber von Liebesromanzen gibt es jeden Nachmittag Schicksale oder dienstags auch
manchmal Liebesfilme. Dienstags kann man auch einen Aktionsfilm, einen wissenschaftlichen Film
und viel mehr sehen. Auch hier sind viele deutsche, aber auch synchronisierte Filme.
Dem Montag und dem Donnerstag gehören Krimiserien. Meistens sind das amerikanische
synchronisierte Serien wie Navy CIS, Criminal Minds und Bull.
Mein Lieblingstag ist Freitag, weil er in SAT.1 Fun Freitag genannt wird. Jeden Freitag gibt es Standup-Komödien und komische Shows. Genial daneben, Die Faisal Kawusi Show, Switch reloaded, Die
dreisten Drei, Luke! Die Woche und ich und viele andere deutsche Shows.
Deutsches Fernsehen ist sehr interessant und es gefällt mir, dass es viele originelle deutsche Serien
gibt. Meine Lieblingsserien sind Anwälte im Einsatz und Einstein. Ich hoffe, dass ich durch diese
Vorstellung Sat. 1. eure Motivation geweckt habe und euch das deutsche Fernsehen ein bisschen
interessanter gemacht habe, denn dadurch kann man ganz gut Deutsch lernen und es ist auch
interessant und spaßig.
SAT 1 Slogan: Freut euch drauf!
Pina Strasberger, T1c
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Auf dem Hügel gibt es einen Baum.
Der Baum wacht.
Jeden Abend kommt ein Mädchen.
Sie sitzt neben dem Baum und betrachtet die
Natur.
Herbst, voller Farbe,
das sind Orange, Gelb,
Rot und Braun.
Eine Kastanie und Pilze.
Der Wald ist wunderbar.
Voller Laub, farbiges Laub.
Das Laub raschelt.
Der Wind weht.
Erinnerungen an Kindheit.
Der Herbst, voller Farbe,
das sind Orange, Gelb,
Rot und Braun.
Der Herbst ist die beste Jahreszeit.
Eva Ilovar, T1c
Oh dieser wundervolle Herbst,
bunte, feurige Farben,
roter Horizont.
Vögel am Himmel fliegen,
sie wollen in einen warmen Ort wegfliegen.
Wo bist du, Frühling, und meine Liebe,
der Herbst nahm sie und wieder bin ich allein.
Ich sehe mich im Wald um,
das Herz beruhigt sich.
Die Blätter beginnen zu fallen,
ich spüre die Kälte.
Die Blätter rascheln unter meinen Schuhen,
Gedanken zerstreuen sich,
dass ich dich geliebt habe.
Der schöne Herbst,
die reiche Natur,
voller Schätze.
Ich liebe dich.
Aljaž Šimc T1B.

Der Winter naht.
Das Laub ist vergilbt.
Es wird kälter.
Das Mädchen kommt nicht mehr.
Das Laub ist abgefallen.
Der Schnee ist gefallen.
Das Mädchen ist mit einem Freund gekommen.
Sie umarmt den Baum und sagt:
»Ich bin endlich glücklich.”
Domen Zupančič, T1c
Der Herbst kommt.
Der Wind kommt.
Das Laub ändert seine Farben.
Der Wind weht stark.
Das Laub fällt von den Bäumen.
Schau!
Da ist ein Eichhörnchen.
Es hat eine Eichel.
Alles in der Natur ist angemalt.
Hier ist all in Farben.
Der Herbst kommt nicht.
Er ist da.
Barbara Kastelic, T1a
Es regnet. Es ist neblig. Es ist windig.
Ich sehe ihn. Ein Mann.
Er ist alt. Er lacht. Er ist lustig.
Ich sehe sie. Eine Frau.
Sie ist alt. Sie lacht. Sie ist lustig.
Wer ist er? Wer ist sie?
Diese Frau kennt er. Er kennt sie.
Sie sind sehr unterschiedlich.
Er ist heiß und sie ist kalt.
Er ist Sommer und sie ist Winter.
Wenn er geht, sie kommt.
Er geht. Sie kommt.
Es regnet. Es ist neblig. Es ist windig.
Sara Kek, T1b
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SCHULE
In der Schule lernen wir,
jeder nach bestem Wissen und Gewissen.
Ausbildung für dich und mich
ist ein Muss, das wir alle wissen.
In unserer Schule alle wir haben,
für jeden ist es etwas zu finden,
naturwissenschaftliche Fächer und viele
Sprachen,
das lerne ich seit vier Jahren.
Dieses Jahr ist meine Schule zu Ende,
alle Schüler gehen auseinander,
ich sage Tschüs zu meinen Freunden
und wir werden in die weite Welt wandern.
Maja Perpar, T4a
Am Morgen musst du aufstehen
und in die Schule gehen,
um die Schulstunde nicht zu verspäten.
In die Schule kommst du letzte Zeit.
Eine Lehrerin schreit aus vollem Hals:
»Zeigt eure Hausaufgaben!«
Ich vergesse meine Hausaufgabe
und ich beginne schnell zu addieren:
»Eins plus eins ist zwei …«
Die Lehrerin ertappt mich
und stempelt in das Notenbuch
ein Minus ab.
Heute ist echt nicht mein Tag.
Am zweiten Tag wird es besser sein.
Gašper Volčjak, T1a
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Eine Schule.
Schüler kommen und reden.
Die Schulklingel läutet.
Alle setzen sich und verstummen.
Sie warten.
Eine Lehrerin kommt.
Die Schüler stehen auf und grüßen.
Sie setzen sich.
Die Lehrerin erklärt.
Fast alle hören zu.
Eine Schülerin schaut durch das Fenster.
Ein Schüler spielt mit Schulsachen.
Die Lehrerin stellt eine Frage.
Eine Schülerin antwortet.
Die Schulklingel läutet.
Alle räumen ihre Sachen auf.
Sie gehen hinaus.
Gelächter kann man hören.
Die Schüler reden.
Die Schulklingel läutet.
Alles verstummt.
Alles wiederholt sich.
Und so ist es jeden Tag.
Teja Zajc, T1a

SCHUL
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AN UNSERER SCHULE IST ES ABER SO
Weil ich in diesem Schuljahr auf die Mittelschule für Elektrotechniker und technisches Gymnasium
gekommen bin, schreibe ich in diesem Aufsatz, warum ich mich dafür entschieden habe und wie
meine Eindrücke sind.
Schon in der achten Klasse habe ich den Informationstag der Schule besucht. Mir hat der
Stundenplan gefallen. So bin ich im September zum ersten Mal in das Technische Gymnasium
eingetreten.
Meine Vorstellung von der Schule hat sich bis jetzt erfüllt. Der Hauptgrund für meine Entscheidung
waren die naturwissenschaftlichen Fächer wie Physik, Chemie und Biologie. Zu diesen Fächern
gehören noch Laborübungen. Die sind sehr interessant, auch wenn ich ein bisschen ungeschickt bin.
Am meisten gefällt es mir, dass man im dritten Jahrgang wählen kann, welches Fach von diesen drei
man haben will. Ich liebe Chemie und auch Physik ist gut. Sehr gut finde ich auch die Wahlfächer, die
wir im zweiten Jahrgang bekommen. Die hat man dann drei Jahre und man kann sie ebenfalls fürs
Abitur wählen. Das sind Elektrotechnik, Mechanik und Computerwissenschaft. Im dritten Jahrgang
bekommt man noch Elektronik, Bauwirtschaft oder Computersysteme und Netz. Mich interessiert
am meisten Elektrotechnik. Die geisteswissenschaftlichen Fächer interessieren mich weniger. Die
haben wir auch nur zwei Jahre. Von denen haben wir nur Geschichte, Kunst und Geografie. Dann sind
noch Sprachen. Neben Slowenisch muss man sich für Deutsch oder Französisch entscheiden. Ich
lerne Deutsch schon seit ich klein war, deshalb habe ich mich für Deutsch entschieden.
Im Programm technisches Gymnasium gibt es drei Klassen. Wir sind die Klasse T1c und verstehen
uns sehr gut. In unserer Klasse sind neunundzwanzig Schüler, zwölf Mädchen und siebzehn Jungen.
Unsere Klassenlehrerin ist Slowenischlehrerin und sie ist sehr nett. Andere Lehrer sind auch
freundlich.
Ein normaler Schultag beginnt um zehn nach sieben. Am Dienstag und Mittwoch haben wir die erste
Stunde frei, so ist der Anfang des Unterrichts um acht. Am Montag, Dienstag und Freitag haben wir
acht Stunden und wir machen Schluss um Viertel vor zwei. Am Mittwoch und Donnerstag haben
wir nur sieben Stunden und der Unterricht endet schon um fünf vor eins. Der Stundenplan ist schon
stressig, aber mir gefällt es, dass wir trotz vieler Schulstunden früher Schluss als in der Grundschule
haben. In unserem Stundenplan sind zehn Fächer. Viermal in der Woche haben wir Mathematik und
Slowenisch, dreimal Englisch, Sport, Deutsch und Informatik. Chemie, Biologie, Physik, Geschichte,
Geografie und Kunst haben wir nur zweimal. Sehr hilfreich und gut finde ich, dass wir in der Schule
auch warmen Schulimbiss bestellen können. Die Essenszubereitung ist lecker. Und wenn man zum
Schulimbiss nicht angemeldet ist, gibt es Pizza, Croissant oder Sandwich zum Kaufen. Die Zeit des
Imbisses ist unterschiedlich. Weil im Schulzentrum sechs Mittelschulen sind und deswegen etwa
3.000 Schüler, muss der Zeitplan des Schulimbisses angepasst sein.
Die Schule gefällt mir. Zum Schluss möchte ich meinen liebsten Teil der Ausbildung im technischen
Gymnasium vorstellen. Das sind Schulausflüge und Exkursionen. Dieses Jahr sind wir eine Woche
auf der Rogla Ski gefahren. Da haben wir Ski fahren gelernt, aber einige Mitschüler sind auch
gesnowboardet. Im März haben wir eine Exkursion nach Italien, Frankreich und in die Schweiz
gemacht. Es war toll.
Pina Strasberger, T1c
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Mein Ort
Woher kommen wir? Die T2a-Klasse hat im Deutschunterricht ihren Geburts- und Wohnort
vorgestellt.
STOPIČE
Stopiče liegt im Südosten Sloweniens, 6 km von Novo mesto entfernt. Die Meereshöhe beträgt 231
Meter. Hier leben etwa 468 Einwohner. Die Landschaft ist hügelig, durch den Ort fließt der Bach
Klamfer. Hier kann man die Schule und die Kirche finden. Wir haben noch viele andere Gebäude:
die Post, das Geschäft, den Friseursalon, das Gasthaus und die Feuerwache. Hier gibt es auch gute
Sportmöglichkeiten. In der neuen modernen Sporthalle kann man viele verschiedene Sportarten
spielen, draußen haben wir eine Laufstrecke und einen Spielplatz für Kinder. Der Ort Stopiče ist
auch für viele Ausgrabungen bekannt. Am bekanntesten ist das Bild der Taube, das ist heute auch
ein Zeichen der Grundschule Stopiče. Die Ortschaft ist sehr ruhig und die Umgebung ist sauber. Die
Menschen kennen einander und das finden wir super. Aber hier gibt es viele Polizisten. Das finden
wir nicht gut. Trotzdem leben wir hier sehr gerne.
TREBNJE
Trebnje ist eine kleine Stadt mit 13.000 Einwohnern. Es liegt im Südosten Sloweniens, zwischen
Ljubljana und Novo mesto. Es ist 25 km von Novo mesto und 56 km von Ljubljana entfernt. Durch
Trebnje fließt der Fluss Temenica. Die Stadt ist wunderschön und hat viele Sehenswürdigkeiten.
Die Kirche der Mutter Gottes auf Zaplaz ist ein populärer Wallfahrtsort. Durch Trebnje verläuft der
15. Meridian. An der Tafel gibt es eine digital gesteuerte Funkuhr, die pünktliche mitteleuropäische
Uhrzeit zeigt. Die Stadtgalerie ist schon 40 Jahre alt und da sind 1000 Werke ausgestellt. Trebnje
hat auch eine Burg, zwei Statuen, einen Sportplatz und eine Sporthalle. In der Sporthalle finden oft
Handballspiele statt, weil es hier einen guten Handballklub gibt. In Trebnje sind viele Restaurants
und Kaffeehäuser, aber kein Kino und kein Schwimmbad. In Trebnje kannst du mit dem Auto, Bus
oder Zug fahren, aber nicht mit der U-Bahn. Die Stadt hat auch die Grundschule. In Trebnje ist es nie
langweilig.
METLIKA
Metlika ist kleine Stadt und liegt im Südosten Sloweniens, ganz in der Nähe der kroatischen Grenze.
Es hat circa 3.200 Einwohner und liegt unter dem Hügel Veselica, von dem man die ganze Stadt
sehen kann. In der Altstadt von Metlika steht die St. Nikolaus-Kirche. In der Metlika Burg kann man
das Regionalmuseum von Bela krajina besichtigen, daneben gibt es auch das Feuerwehrmuseum. In
Metlika gibt es nur eine Sporthalle, aber viele Geschäfte und Kaffeehäuser. Am Stadtrand fließt der
Fluss Kolpa. Im Sommer kommen in die Stadt viele Touristen, denn sie möchten in der Kolpa baden.
LJUBLJANA
Ljubljana ist die Hauptstadt von Slowenien. Es liegt in Mittelslowenien. Es hat 28.8000
Einwohner. Ljubljana liegt etwa 140 km westlich von Zagreb, 250 km östlich von Venedig, 350
km südwestlich von Wien und 400 km südwestlich von Budapest. Die Stadt ist wunderschön und
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hat viele Sehenswürdigkeiten: Prešeren – Platz, Ljubljanaer Schloss, Drei Brücken, Wolkenkratzer,
Kristallpalast. In Ljubljana gibt es das Stadion Stožice und viele Fitnesszentren. Das Stadtmuseum
ist sehr groß. In Ljubljana sind viele Restaurants und Kaffeehäuser, viele Kinos und Schwimmbäder.
Durch Ljubljana fließt der Fluss Ljubljanica. In Ljubljana kannst du mit dem Auto, Bus oder Zug fahren,
aber viele Menschen fahren durch die Stadt mit dem Fahrrad. Die Stadt hat auch viele Universitäten
und Unternehmen. In Ljubljana ist viel los.
PREČNA
Prečna ist ein kleines schönes Dorf, das zwischen Novo mesto und Straža, also im Südosten
Sloweniens liegt. Es ist 5 km von Novo mesto und 2 km von Straža entfernt. In Prečna leben
circa 500 Einwohner. Hier kann man auch einige Sehenswürdigkeiten besichtigen: die Kirche Sv.
Anton Padovanski, den Hof und das Schloss Luknja, das Denkmal der gefallenen Soldaten und den
Flughafen Novo mesto. Dort sind auch der Fluss Temenica und der Hügel Kuzarjev Kal. Prečna hat ein
Restaurant und ein Café. Dort sind auch ein Blumenladen und das Autohaus Velkavrh. Es hat auch
eine alte Schule und ein Feuerwehrhaus. In Prečna kann man viele Sportaktivitäten machen. Dort
sind ein Sportplatz, die Kletterwand Luknja, Velodrom Novo mesto und der Pferdestall Novo mesto.
Prečna ist ein sehr ruhiges Dorf und richtig für Spazierengehen.
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„Wo SPRACHE aufhört, fängt MUSIK an.“
In der Klasse T1c haben die Schüler über ihre Lieblingsbands, Lieblingssänger und
Lieblingssängerinnen gesprochen. Sie möchten sie auch den Tegi-Lesern vorstellen.
THE ANIMALS
The Animals spielen Rockmusik. Die Band kommt aus Newcastle in England. In der Band sind vier
Musiker. Die Band hat eine sehr reiche Geschichte. Es wechselten sich viele Mitglieder. Die ersten
Mitglieder der Band waren John Steel, der Schlagzeug spielte, Hilton Valentine spielte die Gitarre,
Chas Chandler spielte Bass und Alan Price war der Keyboarder. Der Hauptsänger war Eric Burdon. Sie
haben einen Hit geschrieben: „House of the Rising Sun“. Viele andere Songs wurden veröffentlicht,
wie zum Beispiel “We Gotta Get Out of This Place”, “It’s My Life”, “I’m Crying” und “Don’t Let Me Be
Misunderstood”. Die Band wurde weltberühmt und ist immer noch tätig. Ausgezeichnete alte Rocker
wurden nun durch eine neue Generation ersetzt. John Steel schlossen sich wieder Mick Gallagher,
Roberto Ruiz und Danny Handley. So setzt die Band The Animals ihre Reise von Generation zu
Generation fort.
David Gole, Dejan Jarc, Matevž Sladič in Filip Kolle
IMAGINE DRAGONS
Unsere Lieblingsband ist Imagine Dragons. Das ist eine Rockband. Die Band kommt aus Las Vegas
und wurde von Dan Reynolds im Jahr 2008 gegründet. Dan Reynolds ist ein amerikanischer Sänger,
Musiker, Multiinstrumentalist und er ist Leadsänger in der Rockband Imagine Dragons. Andere
Musiker sind Wayne Sermont, Ben McKee und Daniel Platzman. Wayne ist 33 Jahre alt und er spielt
Gitarre. Ben ist 32 Jahre alt und er ist Keyboarder. Schlagzeuger von Imagine Dragons ist Daniel
Platzman und er ist 31 Jahre alt. Ihre CDs sind Night Vision, Smoke+Mirrors und Evolve. Unsere
Lieblingslieder von Imagine Dragons sind Whatever it takes, Thunder und Believer. Ihre Musik ist
sehr schön. Wir hören sie gern.
Lan Berk, Žan Dular, Matic Zoran, Sara Vrtačič
AVICII (TIM BERGLING)
Tim Bergling (AVICII) war ein schwedischer Musiker, DJ, Remixer und Produzent. Er spielte Gitarre,
Klavier, Synthesizer und Keyboard. Er wurde am 8. September 1989 in Stockholm, Schweden
geboren. Er starb am 20. April 2018 in Muškat, Oman. Seine musikalische Karriere begann im Jahr
2006. Seine bekanntesten Lieder sind »Wake me up«, »Levels«, »I could be the one«, »Addicted to
you«, »Hey brother«… Er gewann die Auszeichnungen: MTV Awards, Grammys, Teen Choice Awards,
Echo Awards.
Sara Rangus, Ana Vahčič, Žan Kostanjevec, Tim Rezelj
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BOB MARLEY
Bob Marley war am sechsten Februar 1945 geboren. Er war ein Sänger, Gitarrist und Musiker aus
Jamaika. Seine Eltern waren Norval Marley und Cedella Marley-Booker. Er besuchte die Musikschule
schon in seiner Kindheit. Er war der Gründer und Leiter von der Musikgruppe The Wailers. Er war
verheiratet mit Rita Anderson und sie hatten neun Kinder. Seine CDs heißen The Best of the Wailers,
Catch a Fire, Survival und Confrontation. Wir finden viele Lieder gut, aber das Lied »Don’t Worry be
Happy« finden wir super. Er ist im Jahr 1981 gestorben. Damals war er sechsunddreißig Jahre alt.
Eva Koščak, Eva Ilovar, Ana Lindič in Ana Dular
SIDDHARTA
Siddharta ist eine slowenische Rockband aus Ljubljana. Die Musiker sind Tomi Meglič; er ist Sänger,
Jani Hace - er spielt Bass, Primož Benko mit Gitarre, Primož Meglič und Tomaž Okroglič Rous - er
spielt Schlagzeug. Sehr wichtiges Mitglied ist Tomi Meglič. Er spielt Gitarre und singt in der Band. Er
ist am 28. 2. 1977 geboren. Sein Heimatland ist Slowenien und sein Wohnort Ljubljana. Musiker ist
sein Beruf. Er ist auch verheiratet. Siddharta hat neun CDs herausgegeben. Die letzten CDs sind Ultra
und Infra. Ihre wohl bekanntesten Lieder sind Ledena, Na soncu und Dolga pot domov.
Aljaž Colnar, Luka Simončič, Jure Zupančič in Matija Mehak
THE CHAINSMOKERS
Die Band kommt aus New York, aus den USA. In der Band sind zwei Musiker. Sie sind ein Duo. Sie
heißen Alex und Andrew. Alex kommt aus New York, er ist 32. Andrew kommt aus Portland, er ist 28.
Sie sind DJs. Sie machen EDM-Popmusik. EDM bedeutet elektronische Tanzmusik. Sie haben keine
Instrumente. Ihre Lieder heißen: »Somebody«, »Closer«, »Sick boy«, »Something Just Like This«,
»Don’t Let Me Down«, »Everybody Hates Me«, »You Owe Me«, »Roses« und »Paris«. Ihre Musikalben
sind: »Memories… Do Not Open«, »Bouqet« und »Collage«.
Luka Bele, Domen Zupančič, Klemen Gorjup, Maj Dular

79

V TUJEM JEZIKU

80

V TUJEM JEZIKU

3.
4.
5.
7.
9.
10.

2.

6.

8.

Mit diesem Apparat telefoniert man.
Mit Google im Internet nach Informationen suchen.
Okay
Ausmachen
Aufbewahrung der Daten in einem elektronischen Speicher.
Aufnahme, die man mit einem Fotoapparat macht.

Lösung:
1 - Maus, 2 - Computer, 3 - Telefon, 4 - googeln, 5 - ok, 6 - Fotoapparat, 7 – ausschalten, 8 – Mappe, 9 speichern, 10 – Foto

1.
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