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UVODNIK

Pa bo pomlad prišla,
z oblaki šumečimi,
pa bo pomlad prišla
z rožami rdečimi,
s tistimi rosnimi,
mladimi rožami...
O, kak se po rožah
toži mi!
I. Minatti

Pride čas, ko mora človek zadihati s polnimi pljuči. Ne samo, da se naužije svežega zraka, predvsem
zato, da se znebi starega in ga nadomesti z novim, boljšim. Življenje je pač takšno, da nas nenehno sili
v gibanje in da nobeno mirovanje ni dobro. Vemo namreč, kaj prinašajo stoječe, kalne vode. Prav tak
čas pa nam sedaj ponuja začetek pomladi. Priložnost, da prevetrimo svoje misli, občutke in hotenja.
Priložnost, da željam damo krila. Ni naključje, da so že naši predniki poznali spomladansko čiščenje,
seveda ne le zunanje, gre predvsem za tisto notranje, ko se zavestno odrečemo nezdravim rečem, ki
nam vežejo telo in duha. Precej laže pa je to početi, ko vidimo okoli sebe prebujanje narave, kot da bi ta
pred nami vsako leto na novo oživela in se pokazala v vsej svoji lepoti. Prijetno je počiti oko na cvetlicah
živopisanih barv in razcvetelih popkih na drevesih, medtem ko nas božajo nežno topli sončni žarki.
Narava nam to ponuja zastonj. Pri tem ostaja vselej dosledna. Na nas je le, da znamo ta dar hvaležno
sprejeti, ga obrniti sebi v prid in pustiti takega še za zanamce.
Magda Udovč, mentorica Tegija

RAVNATELJEVA BESEDA
Spoštovani!
Verjamem, da ste se tako kot pomladi razveselili tudi nove številke Tegija.
Čeprav se člani uredniškega odbora in pisci iz leta v leto menjajo, vedno navdušujeta tako vsebina
kot oblika našega glasila, na katerega smo zelo ponosni.
Tudi ta številka prinaša veliko zanimivosti in poročil o dejavnostih, ki nas razlikujejo od ostalih šol
in dajejo veliko dodano vrednost kvaliteti izobraževanja.
Ocenjujem, da življenje na šoli poteka po ustaljenih tirnicah. Prvi letniki ste že dodobra spoznali
vzdušje in ste pomembno obogatili vse dejavnosti, katere so vam na voljo. Zaključni letniki ste že
opravili predpreizkus mature, za nekaterimi je celo že maturantski ples. Tretji letniki ste z mislimi
gotovo že na maturantskem izletu, vsi ostali pa že čutimo vpliv pomladi.
Čeprav je za nami že veliko storjenega, bi vas rad vseeno vzpodbudil za delo v zaključnih aktivnostih, ki nas čakajo. S tem lahko še veliko pridobite.
Vsem želim čim več ustvarjalnih moči in prijetno branje, hkrati pa vas povabim na ogled arhiva
starih številk Tegija: http://tegi.sc-nm.si/
Boris Plut, ravnatelj SEŠTG
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USPEŠNIH 10 LET
					 TEHNIŠKE GIMNAZIJE
V sredo, 17.09.2008 je bil za našo šolo
velik dan. Natanko pred desetimi leti je bila
ustanovljena tehniška gimnazija Šolskega
centra Novo mesto in ta, za nas pomemben,
dan smo v Športni dvorani Leona Štuklja
obeležili s kulturno prireditvijo. Že dopoldne
smo si lahko ogledali razstavo, postavljeno v
šolski avli, v kateri so mentorice Vesna Čurk,
Darja Marjanović in Branka Klemenčič zajele
dogodke in utrinke gimnazijskih oddelkov
desetih let. Ob tej priložnosti je bil izdan tudi
zanimiv zbornik, v katerem je predstavljeno
dosedanje delo in uspehi tehniške gimnazije
(uredile Sanja Kostanjšek, Magda Udovč,
Jožica Jožef Beg in Diana Žagar, oblikoval
Tomaž Ferbežar). Popoldne se je dvorana
napolnila z gosti, katere sta s svojim govorom
toplo sprejela g. Boris Plut, ravnatelj šole,
in g. Štefan David, direktor Šolskega centra
Novo mesto. V nekaj minutah sta obudila
spomine vseh desetih let, odkar se program
izvaja. Nekaj besed sta nam namenila tudi
g. Janez Mežan, takratni generalni direktor
direktorata na MŠŠ, in g. Rafko Križman,
novomeški podžupan ter predsednik sveta ŠC
Novo mesto. Kmalu za tem je povezovalka
programa Tina Cvijanović napovedala odličen
duet dijakinj violinistke Tjaše Kastelic in pianistke Maje Križman. Program so s svojimi
nastopi obogatili še pevci pod vodstvom Darje Marjanović, plesalci Plesnega centra Dolenjske, recitatorja Simon Pekolj in Tamara Boni
Kuzma ter citrarka Laura Martinčič. Proslavo
so si ogledali dijaki, starši, delavci šole, gostje
in tako smo skupaj počastili naš jubilej.
Lara Laharnar, T3.a
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DAN ŠPORTA NA ŠC NOVO MESTO
V torek, 2. decembra 2008 so na Srednji elektro šoli
in tehniški gimnaziji ponovno organizirali Dan športa,
ki je bil tudi letos namenjen različnim športnim
panogam in posebnim gostom. Le-ti so bili predvsem
dijaki Šolskega centra, ki so pripomogli k uspešnosti
igralcev in izjemni atmosferi v dvorani. Tekmovanje
se je začelo z odbojko. Naši so se pomerili z ekipo
kranjske gimnazije, ki pa so na veliko začudenje s seboj
pripeljali svojo ekipo navijačev, ki so jo sestavljala samo
dekleta. Pričakovati je bilo močno glasovno podporo
deklet, ki bodo dala igralcem energijo in moč, a ni
bilo tako, saj so povedli naši z ogromno prednostjo. Ta
pomemben in zanimiv dan se je nadaljeval z govorom
dveh zvezd. Prva gostujoča zvezdica je bil Sandi iz
Big Brother hiše, ki nas je v intervjuju zabaval, druga
zvezda pa je bil naš direktor g. Štefan David, ki je
pozdravil udeležence in gledalce Dneva športa. Naslednji spektakel na igrišču je bil medijski nogomet, in
sicer med profesorji športne vzgoje in ostalimi športno
navdahnjenimi profesorji, med katerimi so prevladovali
fiziki. Žal slednjim do gola niso pomagali niti dijaki,
ki so jih spodbujali s plakati. Zmagali so športniki,
in sicer z minimalno prednostjo 2:1. Sledila je tekma
ŠKL med Šolskim centrom Novo mesto in Poslovno–
komercialno šolo Celje. Ves čas je bila izenačena in se
je tudi končala z izenačenim izidom 4:4. Kljub vsemu
domačini z rezultatom niso bili zadovoljni.
Na koncu pa je sledila še prava ŠKL poslastica košarkarska tekma med Gimnazijo Kranj in našimi
˝kandidati za profesionalce˝. Videti je bilo, da je bila
velika premoč oz. obvladovanje igre povsem na domači
strani, zato je bila tekma za domačine le en malo boljši
trening. Upajmo, da bo tudi do konca ŠKL sezone
tako. Med samim dnevom športa so potekale tudi
različne športne nagradne igre in preizkušnje.
Tako smo z veliko uspešnostjo izvedli še en praznik,
dijaki pa si želimo, da bi bilo takšnih dni več, saj šport
sprošča, zabava in združuje različne generacije.
Lara Laharnar, T3.a
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KONCERT DIJAŠKE SKUPNOSTI
V sredo, 24. decembra 2008 je dijaška skupnost SEŠTG že
četrtič organizirala koncert, na katerem so se predstavili glasbeno nadarjeni dijaki naše in zdravstveno-kemijske šole. Pred
dogodkom sta vse skupaj lepo pozdravila Boris Plut, ravnatelj
SEŠTG in pomočnica ravnatelja SZKŠ Monja Pust, nato pa
še predsednika obeh dijaških skupnosti. Na koncertu, ki je trajal
slabo uro, je sodelovalo 50 dijakov (na odru in v zaodrju). Začeli
so z narodno-zabavnimi vižami, nadaljevali s popom, evergreeni,
potem pa prešli na rock, rap in zaključili s hiphopovci iz Plesnega
studia Novo mesto. Z vsakim nastopom se je vzdušje stopnjevalo, tako da so vsi nastopajoči dobili na koncu velik aplavz.
Koncert so povezovali dijaki Nuša Kukman in Brigita Luzar iz
T1.a ter Simon Pekolj, T3.a in Davor Pahljina iz R4.a.
Brigita Luzar, T1.a
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OBETAVNI PODMLADEK V ŠOLSKI
KOŠARKARSKI EKIPI

ŠCNM že vrsto let veliko daje na obšolske dejavnosti, kot je tudi
košarka, saj želi šola vsako leto seči po najboljših odličjih.
Zelo pestro je bilo šolsko leto 2006/07, ko je ekipa ŠCNM
osvojila naslov državnih prvakov v ŠKL, zahvaljujoč takratnemu
kapetana Bojanu Krivcu kot tudi Maticu Jancu, Reneju Žvanu
in Mitji Sitarju. Vendar so se tistega šolskega leta tudi poslovili od
ŠC in zapustili ekipo.
Od takratne ekipe so sedaj ostali le še Nejc Koračin , Maj
Kovačevič, Iztok Deržanič in Marcel Mihalič.

V zadnjih dveh letih pa je na Šolski center prišla generacija 92’,
ki ima tudi nekaj dobrih igralcev, letos pa še igralci letnika 93’, ki
so lani v sezoni 07/08 osvojili naslov klubskih državnih prvakov.
S tema dvema generacijama si želi ŠCNM v naslednjih treh
letih ponovno osvojiti ligo ŠKL, še posebej pa zadnje šolsko leto
generacije 93’. Za prihod mladih generacij sta bila zelo vesela tudi
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ravnatelj šole g. Boris Plut in tudi trener ekipe g. Đuro Oluič, saj
sta oba polna optimizma in pričakovanja za košarkarsko ekipo, ki
bo naslednja štiri leta zastopala barve ŠCNM.
Domen Bratož, T1,b
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KRVAVO POMEMBNA ZMAGA
Kot že sam naslov pove, smo se vsi navijači in profesorji veselili
zmage naših nogometašev v torek, 20.1.2009, v domači dvorani
Leona Štuklja. Ne le da so nam prinesli prvo letošnjo domačo
zmago, ampak so povečali možnosti za napredovanje v ostrejše in
zahtevnejše boje ŠKL nogometa. Usoda Novomeščanov tako leži
v rokah celjskih nogometašev, ki bi morali premagati srednjo šolo
iz Slovenske Bistrice in s tem našim odprli vrata nadaljevanju.

Tekma, polna nekakšne nezaupljivosti do domače igre, se je
pričela z Zdravljico, nato pa so se tako domači kot gosti podali
v dir za vsako žogo in iskali priložnosti za minimalno prednost. Prve minute so bile za navijače nezanimive, vendar se je
v nogometaševih glavah prepletala le želja po zmagi, in to je
bila posledica zadržane igre. Slednjo je v 6. minuti prve četrtine
po grobem prekršku in prostem strelu razblinil domači kapetan in »bombarder« Jasmin Škrbec, ki je poslal žogo za hrbet
gostujočemu vratarju. Že v naslednjih minutah pa so napako
domačega branilca Bregarja izkoristili Bistričani in zlahka prišli
do poravnave izida na 1:1 tik pred koncem četrtine.

zadnji minuti prve polovice igre popustile tudi rokavice našega
odličnega vratarja Luke Jeniča in gosti so odšli na premor z golom prednosti. Pri novomeških nogometaših se je še čutila huda
rana, ki so jo prinesli z gostovanja v Celju, kjer so jih domačini
odpravili z neverjetnimi šestimi goli razlike.
S pričetkom nadaljevanja smo pričakovali odločen naskok na
zmago domačih, saj bi jim poraz zaprl vrata v nadaljevanje. Iz
minute v minuto je navijaško potrpljenje kopnelo in ob nezanimivi igri obeh ekip so nas prebudile domače tribune, ki so
ponovno oživele. Prav slednje se je obrestovalo v zadnjih desetih
minutah. Za neverjetno taktično potezo na začetku zadnje
četrtine je poskrbel domači strateg, ko so naši zaigrali s t.i. letečim
vratarjem. Le-ta se nam je predstavil z imenom Jasmin Škrbec,
kajti ne smemo pozabiti, da je bil Jasmin dolga leta prav vratar
v NK Krka iz Novega mesta. Poteza je presenetila tudi goste,
kajti kar naenkrat je bila pred njihovimi vrati precejšnja gneča
in slednjo je izkoristil še en as ŠC Novo mesto, Robi Baranašič.
»Sedaj pa od začetka!« in »Drži obrambo!« se je slišalo s tribun,
ki so zopet po dolgem času dihale v stilu vsi za enega, eden za
vse. Naši so dobesedno poleteli in gosti niso več mogli dohajati
ritma igre. Tako so zadevali za domače v peti minuti po prelepem
preigravanju Dominik Ožbolt in čez tri oz. štiri minute še Brkić
ter ponovno Baranašič. Športna dvorana se je dobesedno tresla
ob zadnjem sodnikovem žvižgu in priznati je treba, da so marsikomu šle dlake pokonci ob vsej tej evforiji.

Nejc Weiss, T3.a

V drugi četrtini se je igra odprla na obeh straneh in krivca za
ohranitev rezultata sta bila vratarja, ki sta iz minute v minuto
reševala svoji mreži. Ker pa je bil pritisk gostov premočan, so v
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6. MLADINSKO PRVENSTVO
									 V KARATEJU
					 WKC 2008
Zaključek srečanja je potekal v jedilnici, kjer so ob prepevanju,
plesu in glasbi mladi rajali pozno v noč.

V petek 24. oktobra 2008 se je na Šolskem centru v telovadnici
Leona Štuklja pričelo 6. svetovno mladinsko in kadetsko prvenstvo ter svetovni otroški pokal v karateju, katerega se je udeležilo
kar 822 tekmovalcev iz 22 držav med 8. in 20. letom starosti.
Tekmovalci so bili razdeljeni po spolu in v 3 starostne kategorije,
in sicer za otroke od 8 do 14 let, za kadete od 14 do 17 let in za
mladince od 17 do 20 let. Svoje znanje in sposobnosti so najprej
pokazali najmlajši posamično v t.i. katah, kjer je slovenska predstavnica 11-letna Manca Urh med 31 tekmeci osvojila zlato.
Zvečer so organizatorji presenetili s kulturnim programom, v
katerem so nastopile skupine mladih osnovnošolcev s folklornim
nastopom, novomeška skupina 4play in drugi.

Tekmovanje se je v nadaljevalo v soboto, kjer so se bile že prve
finalne bitke med kadeti in mladostniki. Tu Slovenci na žalost
nismo osvojili medalj, je pa v nedeljo v finalnem boju med
mladinci Novomeščan Miha Kralj po odličnem boju s predstavnikom ZDA za las zgrešil srebro ter končal na odličnem
tretjem mestu.
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Vseskozi je tekmovanje potekalo v sproščenem tonu, za kar so
odlično poskrbeli organizatorji, na čelu z ustanoviteljem WKCja, dr. Fritzom Wendlandom, Ivanom Kraljem, predsednikom
organizacijskega odbora, novomeškim županom Alojzijem
Muhičem kot častnim predsednikom ter s profesorjem fizike
na Šolskem centru, Ivico Tomićem, ki so kljub tekmovalnemu

značaju srečanja imeli za cilj predvsem spoznavanje in druženje
mladih s celega sveta, kar pa jim je tudi dobro uspelo. Posebna
zahvala gre tudi 50 dijakinjam in dijakom Šolskega centra,
ki so pod podobo rumenih majic skrbeli za nemoten potek
tekmovanja in asistenco pri sojenju, ter vsem profesorjem, ki so
sodelovali pri tem dogodku.
Matej Vehar, T2.a
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NAGRADNO SMUČANJE

Ker smo dijaki sodelovali pri izvedbi svetovnega prvenstva v karateju, smo si prislužili nagradno ekskurzijo v Kranjsko Goro, ki je
potekala 25. in 26. januarja 2009. Kranjska Gora ponuja veliko
raznovrstnih aktivnosti, katere smo dodobra izkoristili. Tako so
ljubitelji snežnih strmin smučali ali bordali, vsi ostali, katerim
pa to ne odgovarja, smo se udeležili pohoda do Tamarja ali pa
plavanja v bazenu hotela Larix. Noč smo preživeli pod planiško
velikanko v domu RTV SLO.

Tina Barborič, T2.a
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ANSAMBEL VAL PRIJATELJSTVA
V kratkem je na glasbeno pot stopil mlad ansambel, ki ga sestavljajo štirje člani. Vse se je začelo s prijavo na dijaški koncert, ki ga
organizira Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, skupaj s Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo. Ker fantje obiskujejo isto šolo, so
kmalu navezali stike. Želja po ustanovitvi ansambla pa se je porodila na zabavi, ki jo priredijo ob uspešnem zaključku šolskega leta.
Da ne bi bilo fantom dolgčas, se jim je pridružila še mlada pevka, ki jo je vodja ansambla poznal že prej. Igrajo predvsem narodnozabavno glasbo, njihovi vzorniki pa so prav tako mladi glasbeniki, ki jim vlivajo željo po kvalitetnem igranju in petju. Ti pa so Mladi
Dolenjci, Novi spomini ter ansambel Pogum.
Val prijateljstva tako sestavljajo:
Matej Rakar iz Šentlovrenca pri Trebnjem
Igra harmoniko »frajtonarico«. Navdih za igranje je dobil pri sošolcu
kot tudi članu ansambla Gregorju Brajarju. Harmoniko igra dobro leto,
njegov mentor pa je Jože Planinšek.
Nikolaj Janko iz Breze pri Trebnjem
V ansamblu igra kitaro, znanje pa zna pokazati tudi na igranju »frajtonarice«. Je tudi član ansambla Dolenjska naveza. Kitaro igra eno leto in je
samouk.
Gregor Brajar iz Dolenjega Karteljevega
Je vodja ansambla, igra pa na bas kitaro. Prste zna razmigati tudi po
klavirski in diatonični harmoniki. Pobudo za oživljanje narodnozabavne
glasbo mu je dal oče. Bas kitaro se uči približno pol leta, njegov mentor pa
je Marko Šuštaršič.
Nina Jakše iz Brusnic
Je pevka. Ob vključitvi v ansambel je začela obiskovati tudi tečaj solo
petja. Njen mentor je Milan Pavlič. Ključ do dobrega ujemanja petja
in igranja pa je po njenem mnenju v medsebojnem prilagajanju.
Poleg navdušenja nad glasbo, ki jim vzame veliko časa, so vsi člani
ansambla uspešni tudi v šoli. Fantje obiskujejo tretji letnik programa
elektrotehnik računalništva, pevka Nina pa zaključuje osnovno šolo
v Brusnicah. V času obstoja skupine se jim je pripetilo že kar nekaj
zanimivih dogodkov. Eden izmed njih je, da so po koncu vaj skupaj
odšli igrat in pet pod okno izbranemu dekletu, pa čeprav je podoknica
v tem času že prava redkost. Ali je bilo igranje uspešno, pa raje vprašajte
kar njih.
Vsak teden enkrat se zberejo tudi na vajah, kjer jim z nasveti pomaga Franc Rakar, učitelj glasbene vzgoje na
Osnovni šoli Trebnje in član skupine ŽurDur.
Njihovi starši jih pri igranju podpirajo, dajejo nasvete in jim nudijo prevoz na vaje. Na njih so seveda zelo
ponosni.
Ansambel se je prvič predstavil v delni zasedbi na dijaškem koncertu v Športni dvorani Leona Štuklja. Člani ansambla si želijo, da bi
v prihodnosti občinstvu nudili čim bolj kvalitetno izvajanje ter več različnih zvrsti glasbe. Zato upajo na čim boljšo podporo s strani
občinstva, ki bi jim pomagala pri njihovem glasbenem razvoju. 					
Franci Makše, R3.c
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ZBERI POGUM IN POVEJ;
BODI ZVEZDA – NE MECI PETARD
V

V četrtek, 4. decembra 2008, smo učitelji in dijaki razredov R1.e in E1.c izvedli projektni dan na temi nasilje in petarde. Dijaki so
po dvournem predavanju gospe Vesne Draginc iz Policijske uprave Novo mesto tudi sami izrazili svoje stališče do omenjene problematike; pisno in seveda ustno. Pri delitvi v skupine so se dijaki lahko sami odločili, kateri učni predmet bi želeli vključiti v svoje delo
(angleščina, naravoslovje, likovna umetnost in matematika), pri tem pa smo jim učitelji tudi malo pomagali. Vsi dijaki so napisali
refleksijo na določeno temo, v skupinah izdelali plakate ter jih na koncu tudi predstavili v obliki govornega nastopa. Pri svojem delu
so bili izvirni in kreativni, ker so o temah že veliko vedeli, so lahko predstavili marsikakšno izkušnjo v zvezi z uporabo petard ali primere, ko so bili priča ali celo udeleženci nasilja. Izkušnje so povezali z novim znanjem, ki so ga pridobili predvsem ob poslušanju drug
drugega, s toleranco in sodelovalnim učenjem, zaradi česar so postali še bogatejši.
Alisa Kršić, prof.
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OBISK LJUBLJANE IN
					 KULTURNIH USTANOV
V četrtek, 27. novembra 2008 smo si dijaki tretjih letnikov
tehniške gimnazije ogledali več ljubljanskih kulturnih ustanov.
Zjutraj smo se zbrali dijaki in učitelji in se ob približno pol
osmih odpeljali v prestolnico. Po prihodu smo si dijaki oddelka
T3.a najprej ogledali Narodno in univerzitetno knjižnico. Tam
nas je počakala vodička in nam predstavila notranjost knjižnice.
Ob veličastnih stebrih, ki so delo našega najslavnejšega arhitekta Jožeta Plečnika, smo poslušali zgodovino in razvoj NUK.

Knjižnica je bila zgrajena med letom 1936 in 1941, prej pa je
na mestu stala palača, katero je leta 1895 uničil potres. NUK je
zgrajena v obliki nepravilnega pravokotnika, iz sten pa gledajo
opeke, katere dajejo stavbi status pomembnosti. Po odprtju
težkih vrat z kljuko, ki ima obliko konjske glave, se nam pogled
zastre v visoke in široke stopnice, na koncu slednjih po nas
pozdravlja kip Primoža Trubarja. Notranjost je večinoma narejena iz marmorja in okrašenega lesa. Površina okoli 8000m2 pa
naj bi zadostovala za 240.000 knjižnih enot gradiva.
Nato smo si v Narodni galeriji z zanimanjem ogledovali dela
naših najizrazitejših impresionistov, kot so Rihard Jakopič, Ivan
Grohar, Matija Jama, Matej Sternen in Ivana Kobilica.
Pomembno je poudariti, da je to ena najobširnejših razstav
impresionističnih del pri nas, saj je veliko del v privatni lasti.
Ko smo potovali po sobah, ki so kot časovni trak, smo opazili
spreminjanje načina slikanja. Za impresionizem je značilno,
da so slikarji ujeli svež in originalen vtis, ki se je obiskovalcem
razstav pogosto zdel čuden in nedokončan, a so ga v kasnejših
časih vzljubili. Slikarji so zapuščali ateljeje in odhajali v naravo, saj
so tako lahko bolj neposredno opazovali predmete in minljive
značilnosti trenutka, še posebno sončne svetlobe. Impresionisti so
v naravi videli kombinacije barv, ki se nenehno menjavajo pod
vplivom menjajoče se svetlobe. Za njihove oči je bilo življenje
po svojem zunanjem videzu samo vrsta trenutnih vtisov, njihov
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cilj pa je bil nekatere od teh impresij obeležiti. Meni osebno se je
zdela slika Ivana Groharja Sejalec najlepša.
Takoj za galerijo je bil na vrsti obisk Centralne tehniške knjižnice.

Tam nas je pričakal gospod, ki nam je malce predstavil delo in
razvoj knjižnice. CTK se nam je zdela bolj sproščena in zanimiva, saj smo le tehniška gimnazija in bomo po vsej verjetnosti več
preživeli tam kot v NUK. Knjižnica je zelo sodobna, saj deluje
že skoraj popolnoma elektronsko, kar je v današnjih časih zelo
pomembno.
Po končanem ogledu smo bili vsi že malce lačni in žejni, zato
smo si privoščili odmor za kosilo in počitek.
Prosti čas je minil hitro in sledila je naša zadnja postojanka - 24.
slovenski knjižni sejem v Cankarjevem domu. Tu so se nam
predstavile skoraj vse slovenske založbe in našla se je knjiga prav
za vsakega.
Kmalu je ura odbila pol štirih in že smo utrujeni odšli proti
Novemu mestu. Na koncu naj samo dodam, da smo spoznali
kar nekaj koristnih informacij, ki nam bodo prišli prav ob prihodnjem obisku katerekoli kulturne ustanove.
Uroš Resnik, T3.a

ekskurzije
V
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KOŠCEK MOZAICNE EVROPE

Kot dobitnica zlatega priznanja na natečaju Evropa v šoli 2008
sem za nagrado skoraj teden dni preživela v Bad Marienbergu,
majhnem mestecu v Nemčiji, skupaj z ostalimi zmagovalci iz
drugih držav Evrope. Sprva sem bila v skrbeh, kako se bom
znašla, saj sem, kot predstavnica Slovenije, sama potovala proti
Nemčiji. A moj strah je bil odveč. To je bila pot, ki mi je prinesla
ne samo nepozabno srečanje in komunikacijo z mladimi iz vse
Evrope, temveč tudi večjo samozavest k samostojnosti, pridobila
sem na angleškem jeziku, okusila sem druge evropske države z
vso njihovo kulturo in se sebe začela bolj zavedati kot Evropejka.
Samo potovanje mi je dalo tudi navdih za ustvarjanje, saj le-tega
črpam iz množice raznovrstnih obrazov.
V sodelovanju in ustvarjanju z Evropo sem začutila, kako
smo kljub drugače obarvanim zastavam povezani v duhu, v
umetniškem navdihu. Vsi enako čutimo in imamo enake
potrebe. Prvič sem začutila, da bi lahko živela v tujini, čeprav je
Slovenija zelo lepa dežela, ki sem jo z vsem ponosom in pripadnostjo pokazala Evropi. Sedaj ponosno vzklikam, da sem
Slovenka, ki sestavlja košček mozaične Evrope!

Urška Kobe, T4.a
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PLANICA, PLANICA….
Ponedeljek, 23.2. 2009, PRVI DAN
Danes je tisti dan! 07.00 smo se še vsi zaspani zbrali pred Tušem
v Novem mestu. Končno je pripeljal avtobus in odpeljali smo se
pustolovščinam naproti. Ob prihodu v Dom
Planica nas je pričakal gospod Matej, ki nam je na kratko
predstavil, kje smo in kaj bomo počeli. Končno smo se lahko
nastanili v sobah. Po kosilu smo odšli in si razdelili opremo za tek
na smučeh. Gospa Mateja nam je predstavila in pokazala osnove
tega športa. Tako so se pričela tudi naše “elegantne akrobacije”, ki
so bile bolj ali manj podobne ponesrečenim poskusom profesionalnega teka na smučeh. Po teku smo se pretegnili v fitnesu
ali pa ob igranju nogometa in namiznega tenisa. Nekateri pa so
prosti čas preživljali ob glasbi in igranju kart ter drugih družabnih
igrah. Sledila je večerja, po njej pa smo svoje znanje o alpskem
smučanju in deskanju nadgradili ob ogledu kratkih predstavitvenih filmov. Prebrali smo tudi nekaj pravil o varnem smučanju
in obnašanju na smučišču. Kasneje pa nam je ostalo še nekaj
prostega časa, ki smo ga lahko izkoristili za druženje v sobah. Ob
22.00 smo se skrili v naše sobe in se pripravili k spancu.

Torek, 24.2 2009, DRUGI DAN
Danes je pustni torek. Že ob sedmih zjutraj je profesor Tomič
potrkal na naša vrata. Hitro smo se preoblekli in se zbrali na
jutranji telovadbi. Po zajtrku smo se odpravili na smučišče v
Kranjsko Goro, kjer smo se razdelili v tri skupine. Začetniki
so začeli z raztezanjem in osnovnimi vajami. Druga in tretja
skupina pa sta vsaka s svojim profesorjem odšli na progo, kjer
so skupaj spoznavali osnovne tehnike alpskega smučanja. Tudi
na smučišču ni bilo pogrešiti maškar. Kosilo so nam prinesli kar
na smučišče. Popoldne smo si skrajšali s sankanjem. Medtem so
nekateri staknili buške, nekaterim so sani ušle v gozd, vendar smo
se kljub vsemu v dom vrnili z nasmehom na obrazih. Po večerji
sta nam profesorja Tomič in Turk prikazala pravilno vzdrževanje
smuči. Sledil je prosti čas in spanec…
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Sreda, 25.2.2009, TRETJI DAN
Kot prejšnji dan smo se tudi danes najprej odpravili na jutranjo
telovadbo. Odšli smo na zajtrk, kateremu so spet sledile priprave
za na smuko. Tokrat smo odšli na smučišče v Podkornu. Na
kratko smo se posneli pri smučanju, nato pa je sledil povratek
v dom. Tam smo imeli kosilo in po njem enourni počitek. Po

njem je sledil tek na smučeh. Ta je nekatere dodobra utrudil,
drugi pa so se po njem predali še telovadbi v fitnesu in telovadnici. Sledila je večerja in prosti čas ob igranju pokra in kitare.
Četrtek, 26.2.2009, ČETRTI DAN
Zjutraj je po prav napornem vstajanju sledil jutranji tek, nato pa
še zajtrk. Nato smo se preoblekli ter počakali avtobus in se zopet
odpravili na smučišče v Podkoren. Tam smo najprej posneli skupino začetnikov, kasneje pa tudi ostali dve skupini. Tokrat smo v
skupini poleg smučarjev imeli tudi dva deskarja. Posneli smo še
nekaj skupinskih fotografij in odhiteli nazaj v Dom Planica. Tam
nas je čakalo kosilo, ki mu je sledila ura počitka. V načrtih smo
imeli obisk bazena in drsališča, ker pa je bila tam gneča, smo se
raje odpravili na krajši pohod v Tamar. Vodič nam je med potjo
pokazal bližnje vrhove in nam povedal o športnih dejavnostih,
ki se tam lahko izvajajo. Pojasnil nam je tudi nevarnosti plazov.
Po vrnitvi v dom smo si pogledali posnetke smučanja ter jih
analizirali in pokomentirali. Sledila je večerja, po njej pa zaslužen
prosti čas in spanec.
Petek, 27.2.2009, PETI DAN
Tokrat je bilo jutro malce drugačno. Jutranje telovadbe ni bilo,
saj smo bili že zgodaj zjutraj zaposleni predvsem s pakiranjem
prtljage. Po zajtrku smo prtljago znosili v avtobus, ta pa nas je
odložil na smučišču v Kranjski Gori. Naredili smo še zadnjih
nekaj spustov in nekaj zadnjih posnetkov. Kasneje smo se pre
oblekli in se odpravili proti domu. Tako se je naš projektni teden
počasi zaključil. Polni lepih doživetij smo prispeli domov, kjer so
nas domači že težko pričakovali.
Karin Jurglič, Anja Klemenčič, T1.b
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DUNAJ

Bil je petek, 12.12.2008, ko smo se ob peti uri zjutraj dijaki prvih
letnikov tehniške
gimnazije odpeljali iz deževnega Novega mesta Dunaju naproti.
Pot je trajala 6 ur, bolj ali manj uspešno pa nam jo je krajšal
vodič, ki nam je obnovil
celotno habsburško zgodovino. Ko smo prispeli v avstrijsko
prestolnico, smo se najprej
krožno popeljali skoznjo in si tako ogledali poglavitne znamenitosti mesta. Nato smo se
sprehodili po Hoffburgu, sledil pa je še sprehod po glavni ulici
vse do cerkve sv. Štefana,

Opere in Mozartove hiše. Po tem smo se razdelili v dve skupini.
Ena se je odpravila v hišo glasbe - Musikhaus, kjer so lahko
občudovali dela glasbenih umetnikov, kot so na primer Mozart
ter Johann in Richard Strauss. Naša skupina pa si je ogledala
KHM –
Kunsthistorisches Museum oz. Umetnostnozgodovinski muzej.
V njem smo lahko dali
svoji umetniški žilici prosto pot z ogledom umetnin velikih
mojstrov – Michelangela,
Tiziana, Tintoretta, van Eycka, Rembranda in še mnogih drugih.
Pogledali pa smo si lahko še egipčansko in antično umetnost.
Nismo mogli skriti navdušenja nad mogočno stavbo, v kateri
se muzej nahaja, in ko si ogleduješ umetniška dela, podpisana z
imeni največjih umetnikov, se počutiš res posebno. Ker je muzej
res ogromen, sta dve uri za ogled hitro minili. Do odhoda nam je
ostala le še ena ura, ki smo jo povečini izkoristili za
nakupovanje.
Lučke, smrečice, sladkarije, božički in dobro zasoljene cene,
kamorkoli se obrneš, pa so
bile značilnosti božičnega Dunaja. Ima pač svoj čar in tudi nas ni
pustil hladne.
Junja Golob, T1b
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»ICH BIN EIN BERLINER!«
Ekskurzija v Berlin
»Ich bin ein Berliner!« Ta Kennedyjev stavek je ena najbolj
znanih smešnih izjav iz hladne vojne. Za naslov tega članka pa
je primeren iz dveh razlogov: ker bom v njem poročala o našem
potovanju v Berlin in ker je to potekalo v pustnem času, ein
Berliner pa v nemščini pomeni krof.
Na pustno soboto popoldne 21. februarja 2008 se nas je nekaj
dijakov tehniške gimnazije odpravilo proti glavni nemški prestolnici, Berlinu. Pred nami je najprej sledila dolga in utrujajoča
pot z avtobusom, ki pa je nismo opravili sami, ampak so se nam
v Ljubljani pridružili še dijaki iz Srednje gradbene, geodetske in
ekonomske šole Ljubljana in naš vodič Rok iz turistične agencije
Twin. Po približno 1000 km vožnje in nekaj slabih urah spanca
smo končno prispeli v Potsdam. Tam smo se v oblačnem in
hladnem jutru sprehodili po parku dvorca Sanssuoci. Do Berlina
nas je ločilo le še nekaj kilometrov. Na naš prvi dan potepanja
smo odkrivali čare vzhodnega Berlina, ki se vidno še danes zelo
razlikuje od zahodnega dela. Najprej smo si mesto na hitro
ogledali kar iz avtobusa, nato pa smo se peš odpravili do Aleksandrovega trga s 365 m visokim televizijskim stolpom. Tega
zaradi megle ni bilo dobrega razgleda. Megla in dež pa sta mesto
poleg... arhitekture naredila še bolj mračno. Po dobri uri nas je
avtobus odpeljal še do muzejskega otoka in se z našo prtljago
odpeljal, mi pa smo ostali prepuščeni nemški železnici, ki je
name naredila poseben vtis, saj na njej začutiš tisti pravi utrip velikega mesta. Sledil je ogled Pergamonskega muzeja, parlamenta
in Brandenburških vrat ali vrat miru (ponosni simbol nekdanje
prestolnice imperija). Preden smo odšli v hotel, smo imeli še
nekaj časa za večerjo v enem od nakupovalnih centrov. Na
žalost so bile vse trgovine zaprte, dekleta smo ta dan samo pasle
oči, a nič ne de, naslednji dan smo nadoknadile zamujeno. Po
enourni vožnji z železnico smo končno prispeli v hotel, kjer smo
se najprej osvežili, nato pa po nekaj uricah druženja in kartanja
tudi zaspali. Naslednji dan po zajtrku nas je čakalo odkrivanje
zahodnega Berlina, ogledali smo si Kurfürstendamm, atraktivno,
več kot tri kilometre dolgo ulico, z najelegantnejšimi modnimi
saloni, restavracijami, trgovinami, gledališči in nočnimi lokali,
spominsko cerkev, znano postajo Zoo, Evropa center in znano
trgovsko hišo KaDeWe. Ustavili smo se še na prehodu Checkpoint Charlie, kjer so v času hladne vojne potekale izmenjave
med vohuni ZDA in SZ, tukaj smo si ogledali tudi muzej Haus
am Checkpoint Charlie, nato pa smo se z velikimi pričakovanji
odpravili proti Tropskim otokom, kjer je sledil najbolj zabaven
del potovanja.
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Tam smo na 25 stopinjah uživali na plaži, občudovali tropski
gozd in tudi prenočili v šotorih na mivki. Na žalost smo že
zjutraj po zajtrku morali vodni park in prijetno klimo zapustiti
in se odpraviti proti letališču. Tam smo preživeli precej časa, saj
je bil naš let zaradi stavke gasilske brigade za dve uri prestavljen.
Po pristanku v Benetkah in nadaljnjih treh urah vožnje smo se
končno vsi utrujeni in polni novih doživetij vrnili v naše preljubo
Novo mesto.
BERLINSKI ZID
Ena najbolj znanih stvari v Berlinu je gotovo berlinski zid,
prepreka, dolga preko 150 km, ki je med 1961 in 1989 delila
vzhodni in zahodni Berlin. Danes je od njega ostalo bore malo,
a ostanke, ki opominjajo na vojne grozote, še vedno najdemo po
vsem Berlinu. Veliko o njem lahko izveste v muzeju, posvečenem
Berlinskemu zidu, Haus am Checkpoint Charlie, ki smo ga
obiskali tudi mi, poleg fotografij in druge dokumentacije predstavlja tudi posrečene naprave za pobeg (zračni balon, posebni
avtomobili, celo majhna podmornica). Mene pa so predvsem
navdušile slike. Ostanke zidu kot enega glavnih simbolov Berlina
lahko tudi kupite v vsaki trgovini s spominki po nič kaj ugodni
ceni, o tem, ali so pravi, pa presodite sami.
TROPSKI OTOKI
Park, ki leži 60 km od Berlina, je res nekaj posebnega in toplo
priporočam obisk. Zgradba, v katero bi lahko spravili cel
Eifflov stolp, je dolga 360m, široka 210m in 107m visoka.
Park je odprt vsak dan v letu in poleg bogate gostinske ponudbe in welness centra nudi tudi številne druge atrakcije.
Lahko se spustite po različnih toboganih, se z balonom povzpnete 60m visoko in uživate ob pogledu na celoten park in
zvečer v odlični plesni predstavi. Ko ležite na ležalniku in opazujete okolico, se vam za kakšen trenutek res zazdi, da se nahajate
na eksotičnih Maldivih.
Berlin je mesto, ki ima več obrazov. Je mesto z veliko moderne
arhitekture, ki še vedno nastaja. In je mesto, ki na vsakem koraku
opozarja in preboleva grozote hladne vojne. Kljub temu da smo
si ogledali veliko stvari, je bil ogled mesta malce preveč površinski,
kar je slabost potovanja s turističnimi agencijami. Da bi začutili
tisti pravi Berlin, bi si morali vzeti več časa, se pomešati med
ljudmi in raziskati tiste male kotičke, ki veliko mesto naredijo
posebno.
Darija Šalehar, T2.a
Foto: Matic Eržen, T4.c
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Ali veste, da...
je bila letos prvič za T1.a in T1.b organizirana zimska šola v naravi v Kranjski Gori.
je v letošnjih prvih letnikih največ deklet doslej – kar 29.
je v letošnjem šol. letu 10. obletnica programa tehniške gimnazije.
sta pripravnika profesorja Matej in Marko Rožič 2. generacija dijakov tehniške gimnazije.
se je letos na ŠC odprla nova gimnastična dvorana.
je profesor Aleš Tomič še vedno nosilec državnega rekorda na 1500m .
je državna predmetna komisija za slovenščino razpisala za šolski esej na splošni maturi tematski sklop Med različnimi svetovi. Maturantje bodo o tej temi razmišljali ob branju Kovačičevega romana Prišleki (2. del) in romana Francoski testament, ki ga je napisal
Andrei Makine.
je lanski projekt dijakov SEŠTG Primož Trubar in njegov čas bil septembra 2008 predstavljen v Knjižnici Brežice, februarja 2009 pa
na Krakarjevih dnevih v Semiču.
bo 31. 3. 2009 evropska poslanka Mojca Drčar Murko v evropskem parlamentu v Bruslju gostila petindvajset dijakov naše šole, ki
so v preteklih treh letih sodelovali predvsem v družboslovnih projektih (Viteštvo, 500-letnica rojstva Primoža Trubarja, Evropa v šoli
itd.).
se v T1.c pripravljajo na snemanje učne ure o grškem gledališču, ki naj bi bilo predvidoma končano v začetku junija, ko bo oddelek
na projektnem tednu. Kratki film bo rezultat medpredmetnega sodelovanja pri slovenščini, zgodovini in informatiki (laboratorijske
vaje).
se pri nekaterih predmetih uveljavlja delo preko spletne učilnice. Zanimivo! Ali se bo obneslo? Morda. Odvisno od pripravljenosti
učiteljev in dijakov na takšno sodelovanje. Včasih pride prav, ne sme se pa pretiravati. Vsekakor nam lahko takšno delo olajša dogovarjanje, kadar nam primanjkuje časa za srečanje v živo.
Komentar enega od dijakov: Super! Kmalu sploh ne bo treba več priti v šolo.
je leto 2009 evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti. V tem letu bo po vsej Evropi na stotine konferenc, projektov in razstav
poskušalo ozaveščati in opozarjati na potrebo po izvirnih rešitvah za izzive današnjega časa.
Ne zadovoljite se s povprečjem. Bodite ustvarjalni in inovativni!
da je ekipa Tegija po koncu trdega dela vsako leto nagrajena s porcijo čevapčičev.
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POKLICNA KARIERA: ROKOMETAŠ
REPREZENTANT UROŠ ZORMAN
Ko nežnejšemu spolu omenite ime Uroš Zorman in dodate,
da je to tisti Uroš Zorman, ki igra rokomet za Celje Pivovarno
Laško, se jim zavrti v glavi. Od vročine in pregrešnih mislih.
Poznajo pa ga tudi vsi ljubitelji slovenskega rokometa. Uroš, ki
je bil kot otrok zelo navihan ter poreden, je na veliko razočaranje
pripadnic nežnejšega spola oddan in srečno zaljubljen. Trenutno
je član enega izmed največjih klubov v Evropi, igra namreč za
španski Ciudad Real, s katerim ima pogodbo do leta 2011. Za
rokomet se je navdušil v osnovni šoli. Prej pa je treniral bejzbol,
judo ter košarko. Je izšolan policist. Po končani rokometni karieri
namerava ustanoviti rokometno šolo ali postati trener.
Danes nosilec svetlo modrega dresa številka 18 (v Ciudad Realu
23) je Uroš Zorman pomemben člen rokometne Slovenije. S
svojimi 110 nastopi v reprezentanci je dosegel več kot 250 golov.
Trenutno živi v Celju, drugače pa je iz Zaloga. Rokomet je začel
igrati v osnovni šoli, v srednji šoli je že igral v prvi ligi. Le-to je
obiskoval v Tacnu, policijsko uniformo pa je nosil 2 leti.
In Uroš je kul. Zelo kul. Sproščen, nasmejan in preprost. Nor je
na filme Nicolasa Cagea, močno navdušen nad igralko Angelino
Jolie. Rojen Kranjčan, ki živi v Ljubljani, na krožniku najraje
vidi preprosto domačo hrano, ko si vzame čas, pa se sprehodi do
najbližje kitajske restavracije in si privošči pečeno raco z rižem.

In kako se je Uroš predstavil sam?
V otroštvu sem treniral kar nekaj športov (judo, košarko,
baseball). V šestem razredu osnovne šole pa sem se navdušil nad
rokometom. In ne boste verjeli…svojo rokometno kariero sem
začel kot vratar.
Kdaj in kaj ter kdo te je navdušil za rokomet?
Za rokomet me je v 4. razredu osnovne šole navdušil učitelj 		
telovadbe, Tine Svetič, takratni trener Slovana.
Kako so se stopnjevali tvoji dosežki?
Moram povedati, da res postopoma, saj sem šel skozi vse
selekcije in potem tudi ocene, ki so se stopnjevale iz leta v leto,

tako da je bilo vse ob svojem času.
Kakšni so bili občutki, ko si prvič zaigral za slovensko reprezentanco in imel na dresu slovensko zastavo?
Ja, to so res lepi trenutki, ne samo prvič, še sedaj, ko ga oblečem,
moram reči, da je enkratno, res, obenem pa je to velika čast in pa
tudi odgovornost do slovenskega grba, ponosen sem, da lahko
igram in zastopam Slovenijo.
V življenju ima vsak svoje vzornike. Kateri so bili tvoji
vzorniki?
V mlajših letih sta to bila znana rokometaša Jackson Richardson in Nedeljko Jovanović, nekaj vmes med njima, vsak je imel
nekaj, sedaj pa seveda poskušam vnesti svoj način igre.
Ali si s podpisom za tak klub, kot je Ciudad Real, dosegel
svoj vrhunec? Te mika še kam?
Seveda je čast igrati za tako “velik” klub, kot je Ciudad Real, tako
da sem vesel, da sem del te ekipe, vendar je tudi Celje velik klub
in tudi tam je bilo lepo. Kar pa se prihodnosti tiče, pa najbrž res
ne bom ostal do konca tukaj, tako da bom najbrž sprejel nov
izziv in zamenjal okolje, vendar pa še ne vem, kdaj in kam.
Kaj pa na to rečejo tvoji člani družine? Ali te vzpodbujajo, da
ostajaš pri rokometu?
Seveda je najpomembnejša podpora družine in imam res srečo,
da me 100 % podpirajo, kajti brez tega mi ne bi uspelo.
Kje pa se vidiš čez 10 let?
Težko vprašanje, najbrž v rokometu, ker imam akademijo, bom
zagotovo ostal del nje in se še bolj posvetil temu projektu, najbrž
pa še kje drugje, mogoče kot trener oziroma športni direktor
nekega kluba. Najvišji cilj pa je ostati povezan z reprezentanco.
			
Tilen Majerle, E1.a
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FILM JE UMETNOST ZA LJUDI
NOVOMEŠKI REŽISER KLEMEN DVORNIK
Klemen Dvornik je Novomeščan in kot sam pravi, rojen
Grmčan, kjer je preživljal svojo mladost in končal gimnazijo.
Osebno sem ga spoznal lansko leto, ko je sodeloval kot častni
gost na desetem grmskem srečanju in mi je njegovo delo
prirastlo k srcu. Leta 2004 je diplomiral iz filmske in televizijske
režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze
v Ljubljani. Leta 2000 je za kratko televizijsko dramo Vojna
Zvezdič prejel študentsko Prešernovo nagrado in istega leta je
bil še za študentski film Zijalo nagrajen na festivalu MEFEST
v Beogradu. Danes dela kot režiser reklam, glasbenih videospotov ter dokumentarnih igranih filmov. Mnogi ga poznajo kot
režiserja priljubljene oddaje »As ti tud not padu!?«.
Pri slovenščini smo dobili nalogo, da izvedemo intervju, in ker
sem »Grmčan« in spoštujem vse novomeške umetnike, sem se
odločil, da Klemna malo povprašam o delu režiserja.

Kdaj si spoznal, da bi bil rad režiser?
Hmmm. V resnici imam zgodbico o tem, a veš? Ne vem, če je to
res takrat bilo, ampak … Imam zgodbico. Ko sem bil v sedmem
razredu, je bil v Kinu Krka filmski maraton in prvi film, ki so ga
vrteli, je bil Blade Runner, Iztrebljevalec Ridleya Scotta s Harisson Fordom v glavni vlogi. Ko sem šel gledat ta film, so bili na
koncu tudi napisi, pa sem se vprašal, kdo je ta film naredil. Jaz
hočem biti tisti, ki je to naredil! Jaz hočem to delati! Od takrat
sem bil vsaj enkrat na teden v kinu in to naslednjih deset let.
To je moja zgodba o tem, kdaj se je začelo. V resnici sem se prej
ukvarjal s fotografijo. Mislim, da sem v sedmem razredu tudi
napisal, da bi bil rad fotograf. Ko sem šel v prvi letnik gimnazije,
pa sem že rekel, da bom režiser. Vsi učitelji so mi govorili, naj
raje razmišljam o čem drugem, ker ni ravno najlažje priti do tega
poklica.
Leta 2004 si diplomiral na Akademiji za gledališče, radio,
film in televizijo. Kateri filmi in režiserji so ti všeč?
Mogoče si ugotovil, da sem toliko časa rabil, da sem diplomiral.
Ne. V bistvu sem končal akademijo že leta 2001, le diplomo sem
pač malo kasneje napisal. Dobrih režiserjev je ogromno. Bistvo
pri režiserjih in režiji je tisto, kar se te dotakne. Tisti, ki v tebi
zbudijo neko emocijo, tisti, ki nasmejijo, razjokajo, te prestrašijo,
tisti so pomembni. Med temi jaz po navadi izberem tiste, ki so
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mi najboljši. Tiste, ki so v meni nekaj vzbudili, jaz bi pa take
filme rad delal. Imam par imen. Blade Runner je tisti film, ki ga
bom nekako zmeraj imel v spominu, Ridley Scott kot režiser in
vse, kar Ridley Scott dela, se mi zdi vrhunec nekega tipa režije.
Od slovenskih mi je recimo všeč Štigličev film Tistega lepega dne
in na Papirnatih avionih Matjaža Klopčiča. Francozi imajo tudi
v redu filme, Rusi še iz nemega obdobja … To so nekako filmski
virtuozi, ki me navdušujejo.
Kakšna je razlika med snemanjem filma in videospota?
Praktično je ni … Razlika je med televizijsko in filmsko režijo.
Edina razlika med snemanjem filma in videospota je v času.
Kratki filmi se snemajo od 5 do 6 dni, filmi po dva, tri tedne,
medtem ko videospot en do dva dni. To je najbrž edina razlika.
Drugače je isto. Postaviti moraš kamero, luč, imaš band ali
igralce, ki jih moraš posneti. Igralci so ponavadi le nadgradnja
videospota.
S koliko ljudmi se po navadi snema videospot?
Pri nas je tako … Ekipa se trudi biti vedno čim manjša. Pokriti
moraš neke osnovne sektorje. To pomeni, da je poleg režiserja
in direktorja fotografije vsekakor še asistent kamere, potem je
»grip«, temu se reče scenska tehnika. To so ljudje, ki imajo pod
nadzorom vozičke, tisti, ki vozijo kamero, ljudje, ki skrbijo za to,
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da je stol zmeraj na mestu, da so mize postavljene. »Grafer« (to so
sami nemški izrazi, slovenskih ni) je glavni osvetljevalec. Človek,
ki skrbi za luč. On ima po navadi tudi asistente, odvisno od
tega, koliko je luči in kako velike so. Potrebuješ tudi maskerko
oziroma maskerke, odvisno od tega, koliko ljudi je pred kamero.
Potem so kostumograf in garderoberji, spet odvisno od velikosti
projekta. Zmeraj je zelo dobrodošel tudi organizator, ki ni producent. Skrbeti mora za lokacijo, da vse »štima«, da so vsi na svojih
mestih, da vse kolikor toliko teče. To je na sam snemalni dan.
Potem pa so tu še montažerji, sinhro, operaterji, telekinist, grafiki,
če je potreben test kakšne grafike v 3D.
Nazadnje si posnel videospot z glasbeno skupino Društvo mrtvih
pesnikov za pesem Naftalin …
Z DMP-ji se poznamo že nekaj časa. Pred tem spotom sem
zanje naredil že tri spote. V zadnjem času smo kar uskladili
naš »timing« v smislu ustvarjalnosti. Z DMP-ji smo nekako še
zmeraj na isti valovni dolžini, kar se tiče teh vizualnih in ustvarjalnih smeri, zato je z njimi tudi zelo enostavno delati.

Če film snamem z interneta in ugotovim,
da je dober, ga ugasnem in ga grem
gledat v kino.

Pustiva zdaj videospote ob strani in se osredotočiva na film.
Je zate to biznis ali umetnost?
Žal v Sloveniji film ni biznis. V končni fazi je naš režiser
prepuščen samemu sebi na zelo veliko nivojih. Kar recimo v neki
resni produkciji, kot je recimo neka nemška, francoska, angleška,
ameriška, ni nikoli. Čisto predolgo traja. V tujini produkcija
enega celovečernega filma traja 8 do 12 mesecev, pri nas 2 leti in
pol. Potem ga pa še ne vidi veliko ljudi … Če gre film gledat 150
tisoč ljudi, je to namreč še zmeraj premalo. To pomeni, da je film
umetnost, ki mora priti do ljudi.

Torej, biznis ali umetnost?
Bi se prej odločil za umetnost, razmišljam pa, da mora biti film
za ljudi.
Si rojen Novomeščan, kako gledaš na Novo mesto?
Jaz sem rojen Grmčan! Na Grmu sem živel celo otroštvo. V
Ljubljani se počutim kot na začasnem delu.

Film, ukvarjanje s
filmom je ustvarjalna
dejavnost in tisti, ki
raziskuje, je lahko
dober.
Se ti zdi pomembnejše, da ljudje vidijo film, četudi ga
presnamejo z interneta, ali da ga vidi morda manj ljudi in to
v kinu?
Sem proti piratstvu, vendar smo vsi temu podvrženi. Dokler
bo tega dovolj vsepovsod, smo vsi temu podvrženi. Žal je tako.
Jaz naredim tako: če film snamem z interneta in ugotovim, da
je dober, ga ugasnem in ga grem gledat v kino. Izkušnja v kinu
je namreč drugačna. Jaz imam v kinu rad kakšno tretjo, četrto vrsto, da vse vidim, pa res je velika slika. To sem na primer naredil s
filmom Ameriški Gangster, 300 …
Obstaja vprašanje, ki ti ga ni še nihče postavil, pa bi rad
odgovoril nanj?
Lep novinarski trik. Rad bi rekel, da se mi zdi zelo pomembno,
da se tisti, ki se želi ukvarjati s filmom, ne boji, češ da je to nekaj
nedostopnega. Danes ima že vsak telefon, ki ima kamero, in
lahko že kar z njim posnameš film. V končni fazi ga lahko
posnameš s spletno kamero. Obstaja na milijone programov,
dostopnih vsakemu , recimo Premiere. Imeti je treba čim širše
obzorje in splošno razgledanost, brati knjige, gledati filme, iskati
filme, iskati stvari, ko so ti zanimive in jih malo raziskovati …
Film, ukvarjanje s filmom je ustvarjalna dejavnost in tisti, ki
raziskuje, je lahko dober.
Matjaž Povšič, T1.c

21

intervju

»Kdor pesmi poje rad,
								
v
srcu
je
bogat!«
JURIJ ŽAGAR, dijak T4.c
Jurij Žagar je maturant, ki je poleg tega, da je odličen glasbenik
tudi dober kuhar.
Je zgovoren, nasmejan, zabaven, vedno poln optimizma, zvest
svoji ljubici harmoniki, ki ne manjka na nobeni zabavi ali izletu.

iko. Skozi leta igranja sem se udeleževal tekmovanj in nastopal
po prireditvah. V osnovnošolskem času sem za nekaj časa opustil
igranje. To obdobje ni trajalo dolgo. Kmalu se je začelo govoriti
o ansamblu, ki smo ga ustanovili s prijatelji. Zaradi potreb
v ansamblu poleg harmonike in kitare, ki so mi jo podarili
prijatelji, igram tudi bobne in bas kitaro. Vse, razen harmonike,
sem se naučil igrati sam, večinoma na vajah ansambla. Vadim
pa čisto odvisno od razpoloženja, včasih po dve uri, če pa je dan
zaposlen in naporen, pa čisto nič.
Vsako leto te je videti na dijaškem koncertu... S »Fantje iz
vseh gostiln« vedno prejmete glasen aplavz, je tako tudi na
drugih koncertih ?
Nastop na Dijaškem koncertu je bila vedno moja tiha želja, zato
smo se ga lani s Fanti z vseh gostil’n tudi udeležili. Kadar skupaj
zapojemo, je odziv publike vedno pozitiven. Z izjemo, ko smo
naš pevski talent pokazali na šolskem hodniku, kjer smo naleteli
na profesorja, ki nad našim petjem ni bil navdušen. Zagrozil
nam je, da bo poklical varnostnika, če takoj ne nehamo. Reakcija
profesorja nam je bila zelo zanimiva in nepričakovana.
Kako so potekale priprave na koncert?

Igraš harmoniko in kitaro...
Od kje izvira tvoja ljubezen do glasbe, kdo te je za to
navdušil? Si obiskoval kakšno glasbeno šolo?
Že od malih nog sem rad poslušal glasbo, še posebej slovensko
narodno. Za to me je navdušil oče, saj je igral v ansamblu. Ko
sem bil še majhen, sem imel vedno s seboj radio, na katerem sem
vrtel Slakovo kaseto »Po dekle«. Zaradi ljubezni do narodnozabavne glasbe sta mi starša že v drugem razredu kupila harmon-
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S »Fanti z vseh gostil’n« nismo ansambel, temveč samo fantje iz
iste šole, zbrani zaradi želje po nastopu na Dijaškem koncertu.
Vsak od nas ima svojo skupino, zato so bile vaje pred koncertom
potrebne. Če vaje potekajo v vinski kleti, potem veste, da s takim
imenom ne moremo biti skoncentrirani samo na petje in igranje.
Eno izmed pesmi, pesem Vela Luka, s katero smo se predstavili
na koncertu, smo zapeli zaradi štorije, ki se nam je pripetila na
poti z vaj. Ustavili smo se na vsakem križišču proti Otočcu in
pesem zapeli, ker pa je kmalu zmanjkalo križišč, smo se odpravili
še od hiše do hiše, kjer so nas nekateri tudi prijazno pogostili.
Kakšno glasbo pa izvajate s svojo skupino, imate kaj avtorskih skladb? Kakšno glasbo drugače poslušaš? Imaš
kakšnega glasbenega vzornika?
Z našim ansamblom »Šment« izvajamo narodnozabavno in zabavno glasbo. Udeležili smo se nekaterih festivalov in imeli okoli
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80 nastopov. Svojo glasbo ustvarjamo večinoma sami. Najbolj
znana naša pesem je Na Gorjance, ki se je veliko vrtela na radiu
Veseljak in radiu Sraka in bila večtedenska zmagovalka Veselega
vrtiljaka. Zabavno glasbo si prizadevamo igrati predvsem v živo,
zato imamo bobne.

Z našim ansamblom
»Šment« izvajamo
narodnozabavno in
zabavno glasbo.

Osebno rad poslušam vso glasbo. Predvsem: klasiko, slovensko
narodnozabavno glasbo, rock, rock’n’roll, blues, dance in skladbe
dalmatinskih klap. Klasiko poslušam, predvsem kadar sem
napet, da se sprostim.
Od ansamblov imam najraje Fante z vseh vetrov (od tu tudi ime
našega šolskega benda), Ansambel bratov Poljanšek, Ansambel
Lojzeta Slaka, Ansambel bratov Avsenik, Ansambel Franca
Miheliča, Mlade Dolenjce, Rok’n band ...

navdušena.
Ko dobim navdih, se spravim pisat lastne pesmi, katere tudi
uglasbim. Napisal sem jih že približno 20. Navdih črpam iz
ljubezenskih izkušenj, narave, zabavnih dogodkov…
Tako kot vsak tudi jaz obožujem zabave, zaradi katerih sem že velikokrat v šolo prišel s premalo spanca. Doma najraje pomagam
v vinogradu in vinski kleti pri kletarjenju. Zelo rad pa seveda
poskusim naš pridelek.
Glede na to, da si v 4. letniku, bo tvoj študij povezan z
glasbo?
Moj študij in glasba ne moreta biti povezana, saj nisem obiskoval glasbene šole. Se pa nameravam v nadaljnjih letih zagotovo
vpisati v glasbeno šolo, najverjetneje za učenje bobnov, saj zelo
sprostijo jezo, ko je to potrebno. Vedno bom nadgrajeval svoje
znanje o glasbi, saj mi je to v največje veselje.

In še tvoja zaključna misel...
Za konec lahko povem, da brez glasbe ni življenja, saj je to
najlepša stvar v življenju! Ne mine dan, ko ne bi poslušal glasbe
ali igral na kak inštrument. Vsakdo bi moral poizkusiti igrati
nekaj, še posebej, če ima posluh. Najlepše je, ko se zapoje s
prijatelji in se z njimi veseli; kot pravi pesem : ‘’Kdor pesmi poje
rad, v srcu je bogat!’’.
Darija Šalehar, T2.a in
Mojca Kostevc, T2.a

Kaj pa tvoji drugi interesi?
Imam veliko drugih interesov. Mami me je navdušila za kuhanje,
zato večkrat kaj skuham ali spečem, predvsem piškote, pico,
špagete bolonez, zrezke v omaki, dunajske zrezke…
Za mano ostane nered v kuhinji, nad čimer mami ni ravno
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MATEMATIKA JE EDEN NAJLEPŠIH 		
PREDMETOV, KI JIH LAHKO 				
mag
. Simona Pustavrh,
									
POUCUJEM
V

prof. matematike

Ga. Simona Pustavrh, znana kot profesorica matematike na
SEŠTG, v sebi skriva mnogo več kot le-to. Je tudi bivša dijakinja elektro šole, zato ji ni tuje medpredmetno povezovanje
strokovnih predmetov. Je zelo ambiciozna in organizirana
oseba, zato ni naključje, da sodeluje pri najrazličnejših
dejavnostih in projektih. Nam dijakom pa je znana kot
profesorica z izjemnimi razlagami, disciplino ter pozitivnim
odnosom do življenja in vedno polna uporabnih nasvetov.
Kako, da ste se odločili prav za elektro šolo, ste imeli tam
tudi kakšno sošolko ali le sošolce? Kaj je pa sedaj z njimi, so
ostali v stroki?
Pred vpisom v srednjo šolo sem se odločala med tremi
možnostmi, in sicer med gimnazijo v Novem mestu, elektro šolo
na Šolskem centru in med gimnazijo v Črnomlju, kajti prihajam
iz Bele krajine. Ker sem po duši tehnik in naravoslovec, si nisem
želela predmetov, ki se jih moraš učiti na pamet, sem se odločila
za elektro šolo.
Sicer pa sem se s to stroko spoznala že v osnovni šoli, kjer sem
bila radioamaterka. S tem smo se ukvarjali le redki, imeti smo
morali nekaj znanja tudi iz elektrotehnike in opraviti ustrezen
izpit. Tako da se nisem odločila na slepo in svoje izbire ne
obžalujem.
Takrat so na elektro šoli razpisovali 3 oddelke, v katerih nas je
bilo skupaj 8 deklet. Do tretjega letnika sem imela 3 sošolke,
potem pa so vse tri padle, imela sem le še sošolce, kar me ni prav
nič motilo in se mi ne zdi nič posebnega. Večina sošolcev je ostala
v stroki, veliko jih je študiralo elektrotehniko ali pa so se takoj
zaposlili.
Bi izpostavili kakšen poseben dogodek ali pa osebo iz
srednješolskih let?
Predvsem bi rada izpostavila lepe spomine na profesorje.
Med drugimi so me učili tudi prof. Crnić, prof. Mavsar, prof.
Valantičeva in prof. Kocjan, ki me je tudi navdušil za matematiko.

24

Takrat je bilo veliko manj dijakov, zato smo imeli več prostora
za dejavnosti. Najraje sem imela novinarski krožek, za katerega
smo imeli dijaki določen prostor v učilnici 324. Poleg tega, da
smo čutili veliko zadovoljstvo ob izidu lastnega časopisa, smo se
med samim ustvarjanjem prijateljsko povezali in to druženje mi
je veliko pomenilo.
Včasih sem veliko brala, pisala sem literarne strani, tekmovala
sem iz slovenščine. Jeziki so mi od nekdaj zanimivi. Verjetno bi
katerega študirala, če se ne bi odločila za matematiko.
Tudi pravo in psihologija sta eni izmed možnosti mojega interesa. Vendar mi ni žal, da sem se nazadnje odločila za matematiko, še enkrat bi se odločila enako, kajti učenje se mi zdi prav
lepo.
No, nekaj bi še izpostavila iz srednje šole. Veliko je bilo
praktičnega dela, kar me je precej navduševalo. Enkrat smo
morali ustvariti popolnoma svoj izdelek. Sama sem ustvarila
ojačevalec za glasbeni stolp. Bil je moderen ojačevalec. V tistih
časih še ni bilo toliko vseh glasbenih naprav, kot jih imamo
danes. Sprva ni delal, toda z manjšimi popravki in vztrajnostjo
sem ga pripravila do življenja, česar se s ponosom spominjam.
Skratka, šola mi je ustrezala, saj je bilo veliko poudarka na
matematiki in fiziki, kar mi je pisano na kožo. Na šoli sem pridobila dovolj osnovnega znanja za študij.
Kar nekaj vaših sodelavcev je hkrati tudi vaših bivših profesorjev. Kako se je spremenil vaš odnos do njih? Je bilo težko
»preklopit« in ali je bilo pri tem kaj treme?
Na šoli so me toplo sprejeli in vesela sem, da sem lahko na tej
šoli, saj se zelo dobro razumemo.
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Katera vloga vam je bliže: vloga dijakinje ali profesorice?
Že dolgo je tega, odkar nisem več dijakinja, zato bi rekla, da se na
drugi strani table počutim veliko bolje, saj ima učitelj “vse niti v
svojih rokah”. Zelo rada učim na tehniški gimnaziji, saj imamo
odlične dijake. Večino jih zanima matematika, saj vedo, da je
znanje matematike zelo pomembno naprej pri študiju. Matematika je eden najlepših predmetov, ki jih lahko učim.
Po srednji šoli ste se odpravili na študij matematike. Tudi ta
ni prav običajen, saj se ga drži sloves težkega in zahtevnega
študija, namenjenega le izbranim genijem. Kakšen se je pa
vam zdel?
Čeprav je študij matematike zahteven, težak in je potrebno
zanj vložiti veliko truda in časa, se ob tem odkriva tako lep svet
matematike, da je vreden vsega truda.
Je bila po koncu zaposlitev v šolstvu samoumevna ali ste
morda kolebali še med kakšno drugo možnostjo?
Da bom učiteljica, mi je bilo samoumevno že s samim vpisom.
Vpisala sem se na matematiko, da jo bom lahko učila.
Na Šolskem centru so me z veseljem sprejeli. Sama sem imela
sprva drugačne načrte. Želela sem živeti v Ljubljani, potem pa so
me vabili v Novo mesto in mi ponudili tudi šolsko stanovanje,
zato sem ponudbo sprejela in mi ni žal. Novo mesto je odlično
mesto za izpolnitev vseh želja, ki jih imam. Ljubljana je blizu in
po potrebi se tja tudi odpeljem.

Če uživamo v tem,
kar počnemo, ni nič
težko.

Znani ste kot ambiciozna in vztrajna oseba in verjetno
ni naključje, da vam je ob napornem delavniku uspelo
dokončati še podiplomski študij. Kaj vas je pri tem najbolj
zanimalo, s čim ste se ukvarjali?
Bilo je slučajno, da sem se po študiju spoznala s statistiko. Nemudoma sem se vključila v ta študijski program in ga tudi uspešno
zaključila. Vse to znanje mi pride prav v vsakdanjem življenju,
službi in v drugih dejavnostih.
Statistika mi je všeč, ker mi je zanimivo obdelovati podatke in
odkrivati zakonitosti, ki se skrivajo v njih.
Imate ob vsem tem še kaj prostega časa ali imate morda srečo
in je vaše delo hkrati tudi vaš hobi, česar si verjetno vsi želijo?
Težko bi govorila o prostem času, ker ga praktično nimam. Lahko bi rekla, da včasih poznam le delo in spanje. No, če si že kdaj

ukradem kaj časa, ga porabim za obisk prijateljev in sorodnikov.
Rada preberem dobro knjigo ali si ogledam dober film.
Poučevanje je hkrati tudi moj hobi, to počnem z velikim
interesom. Veseli me, da lahko dijakom dam tako vedenje, kot je
matematika. Predvsem pa želim, da do matematike ne bi gojili
sovraštva, temveč jo sprejeli s tako gorečnostjo, kot jim jo sama
posredujem.
Poleg poučevanja v srednji šoli sem sodelovala še z nekaterimi
fakultetami, na katerih sem bila asistentka za matematiko in
statistiko, sedaj pa sem tudi predavateljica na višji strokovni šoli
na ŠCNM.
V tem času sem v sodelovanju s kolegom napisala dve zbirki vaj
za visoko strokovno šolo in en učbenik za višjo šolo, tretja zbirka
vaj pa je na poti. Na šoli sem tudi vodja šolskega razvojnega tima,
ki skrbi za uvajanje posodobitev gimnazijskega programa, sem
mentorski učitelj učiteljem za matematiko v okviru ZRSŠ in
članica ekspertne skupine za vrednotenje mednarodne raziskave
znanja TIMSS. Prav tako sem članica uredništva strokovne revije
Matematika v šoli.

Kaj nam lahko svetujete kot bodočim študentom in za
kasneje v življenju?
Vidim, da imate strah pred tem, kam bi se vpisali, zato se mi zdi
pomembno, da se odločimo za smer, ki nam je blizu. Če bi želeli
kasneje spremeniti smer študija, s tem ne bo težav, ker današnji
šolski sistem to omogoča. Predvsem brez strahu naprej, je pa
za študij res potrebno veliko vztrajnosti, energije, dela in volje,
da človek pride do zastavljenega cilja. Če uživamo v tem, kar
počnemo, ni nič težko. Res da se je treba veliko učiti, ne smemo
pa pozabiti, da so študentska leta lepa in ponujajo veliko prostega
časa, zato jih je potrebno izkoristiti z obiski gledališča, opere,
koncertov… V tem času pa se sklene tudi veliko poznanstev, saj
so študentje precej bolj enakovredni in odprti ter imajo podobne
cilje. Sledite svoji viziji in željam, imejte veliko prijateljev okoli
sebe, želim pa vam, da boste zadovoljni s službo in naj vam bo
le-ta hobi, tako kot je meni.
Urška Kobe, T4.a
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RAZVOJ HEAVY METALA
Metal je začel nastajati v poznih šestdesetih, ko so se člani
bluzovske skupine Earth znebili trobil ter začeli eksperimentirati
s kitarami ter bobni. Sčasoma je postajala njihova glasba vedno
bolj temačna, bila je čisto drugačna od vsega prej slišanega. S
skladu s spremembo stila glasbe so se preimenovali v legendarne
Black Sabbath. Ti fantje so bili prvi, ki so jih označili kot heavy
metalce in njihovemu vzoru še danes sledijo vsi metal glasbeniki.
V zgodnjih 70. se je pojavila nova heavy metal skupina Led
Zeppelin. Njihov kitarist Jimmy Page je s svojim stilom igranja
na kitaro še dandanes vzor mnogim kitaristom širom sveta. Led
Zeppelin je bil do smrti njihovega bobnarja zelo uspešen, po
izgubi člana pa se je njihova pot kmalu končala.
Na obzorju sta se pojavili imeni Iron Maiden ter Judas Priest.
Obe skupini veljata za legendi heavy metala. Iron Maiden so
izdali več kot 11 albumov, ki so odtlej obvezni v vsaki metal
zbirki. Tako kot Iron Maiden so tudi Judas Priest izdali preko 11
albumov, polnih brutalnega zvoka.
80. leta so prinesla rojstvo trash metala, katerega bistvo je divje
nabijanje bobnov ter hitro »nažiganje« kitar. Skupine, kot so
Metallica, Megadeath, Slayer in Anthrax, so skupine, ki so utrdile
to zvrst ter jo naredile za eno najuspešnejših zvrsti heavy metala.
Metallica je nastala leta 1981, izdala dva trash albuma, nato pa
začela ustvarjati povsem svoj zvok, saj ni hotela obtičati med
drugimi trash skupinami. Megadeath je ustvaril bivši član Metallice Dave Mustaine, po tem ko je bil vržen iz Metallice zaradi
težav z drogami ter alkoholom.
V poznih 80. je nastala resnično brutalna zvrst death metal.
Nerazumljivo petje, hiter zvok kitar ter še hitrejši zvok bobnov je mešanica, ki je rodila veliko pesmi o smrti, razpadanju
ter alternativnih pogledih na svet. Za začetnike death metala
veljajo skupine Venom, Death ter Napalm Death. Njihov stil
so kmalu pobrale skupine Deicide, Cannibal Corpse, Morbid
Angel, Obituary… Glavna tema besedil Deicide je čaščenje
hudiča, kar jim je prineslo veliko množico oboževalcev. Bolj ko
so glasbeni kritiki označevali death metal glasbo kot nasilno, bolj
popularna je postajala. To se vidi še danes, saj je death metal kljub
kontroverznim besedilom, nerazumljivimi vokalom ter drugim
spornim stvarem zelo popularen.
V zadnjem desetletju so se pojavile še druge zvrsti heavy metala,
ki imajo kljub svoji drugačnosti še vedno oboževalce po vsem
svetu.
In zaključek? Na začetku je veljal za nekaj drugačnega,
sprevrženega, danes pa heavy metal uživa visoko mesto v glasbi.
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SKAVTOV KOT BLATA –
					 BLATA KOT SKAVTOV
1. slovenski skavtski Jamboree
Skavti smo svojeglavi, posebni, ustvarjalni, ljudje narave in
ljudje, ki smo pripravljeni prevzeti marsikateri izziv, prostovoljno uro dela, blatno kopel, gledati daleč in gledati še dlje.
Zato je bil že skrajni čas, da smo v poletju 2008 izvedli 1.
slovenski skavtski Jamboree, ki nas je do konca obnorel.
Jamboree je potekal pod geslom Norost, ki deluje. Geslo odlično

19. julija 2008 smo se izvidniki in vodnice iz vseh koncev
Slovenije nahajali na 80.000m2 velikem tabornem prostoru in
uradno začeli s programom. Vsebina celotnega tabora je bila
polna presenečenj, smeha, blatnih užitkov in druženja z novimi
prijatelji. Presenečenje, ki pa ni bilo v načrtu in so si ga gotovo
vsi dobro zapomnili, pa je bila noč, ko nas je ‘zalilo’. Ob drugi

združuje navihano razigranost mladih in bistvo skavtstva, ki je
na igriv in nenavaden način sposobno resno vzgajati. Sicer pa
Jamboree lahko opišemo kot velik shod skavtov, ki se zberejo na
državni ali mednarodni ravni. Prvi svetovni skavtski Jamboree se
je odvijal leta 1920 v Veliki Britaniji, kjer je lani potekal tudi 21.
svetovni skavtski Jamboree ob 100-letnici skavtstva. Sama beseda

uri zjutraj smo se zbudili z nekaj centimetri vode v šotorih. Vse
spalne vreče, obleke, šotori in oprema je bilo premočeno. Tudi
taborni prostor je nastradal. Kar nekaj šotorov in členarjev se je
porušilo ter vse je bilo poplavljeno. Ta noč je bila prav razburljiva,
naslednje jutro pa še bolj, saj se je Jamboree spremenil v pravi
‘Rock Otočec’.
Zadnje tri dni se nam je pridružilo še nekaj naših mlajših članov.
Tedaj se nas je na blatnem prizorišču nahajalo kar 3500 skavtinj
in skavtov. Glas o našem Jamboreeju pa je segal tudi izven meja
Slovenije. Skupni del tabora je obiskal tudi vod francoskih
skavtov, ki so se prav tako kot mi domov vračali popolnoma
navdušeni nad našim projektom.
Skavtstvo se ves čas spreminja, saj gleda, kaj se dogaja z otroki in
mladimi, kaj se dogaja v družbi in se odziva na to. Vedno je kaj
novega, zabavnega, odštekanega!
V skavtstvu tradicija živi naprej in ustvarja magični in skrivnostni
svet izkušenj. In tu imata igra in pustolovščina prednost. Čeprav
pa izvira iz jezika Swahili, saj je na območju, kjer ga govorijo,
je tradicija pomembna, je skavtstvo sodobno gibanje. Skavti smo
dolgo časa prebival ustanovitelj skavtov Robert Baden Powell. V obrnjeni naprej, v prihodnost. Če te o nas in našem projektu kaj
prevodu pomeni pozdrav »Živjo!«, Baden Powell pa mu je s prip- več zanima, lahko dobiš več informacij na http://jamboree.skavt.
ravo prvega svetovnega Jamboreeja podal drug pomen. Tako zdaj net/
Jamboree predstavlja največje srečanje skavtov oziroma mladih.
					
Tjaša Kobe, T1.b
Priprave na naš projekt so se začele že leto dni prej in rezultat je
bil fantastičen.
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PETEK, 13.

Strah pred številko 13 izvira iz norveške mitologije. Bog Odin in njegovih 11 najbližjih prijateljev se je nekoč zbralo na divji zabavi, na
kateri so se imeli odlično, vse dokler se ni pojavil Loki, bog zla in nemira. Ob prihodu hudobnega boga je bilo na žuru navzočih 13
bogov. Bog užitka Balder je skušal Lokija vreči iz hiše, med naporom pa ga je zadela smrtonosna puščica. Balder je umrl, Zemljo pa
sta ovila tema in žalovanje.
V srednjem veku se je na petek 13. v skupini zbiralo po 13 čarovnic, v taroku je karta s številom 13 imenovana Smrt.
Leta 1307 sta papež Klement V. in francoski kralj Filip IV. na petek 13. odkrila prevaro glavnega viteza templarja Jacquesa Demolayja, ki je skušal zrušiti templarski red. Nesrečnega viteza so aretirali in obsodili na smrt. Demolayjeve zadnje besede, ki jih je namenil
papežu in kralju, so bile: ‘’Vidimo se v raju’’. Tako papež kot kralj sta še istega leta umrla.
Statistika kaže, da na petek 13. ogromno Američanov ne pride v službo in ne potuje, zato je izpad dobička od 800 do 900 milijonov
ameriških dolarjev.
Številka 13 pa ni nujno slaba. V numerologiji opozarja na nepredvidljive in nenadne dogodke, ki niso nujno nesrečni. Tudi astrologi
verjamejo, da petek 13. spremlja sreča. Takrat nas namreč ščiti Venera; ljudje, ki so rojeni na ta dan, pa naj bi bili šarmantni, privlačni
in rojeni pod srečno zvezdo.
Kaj pa vi mislite?

Za njo….
Nimam več sanj niti želja,
praznih upov za naju dva,
odtrgana krila metulja lovijo zrak iz neba…
V vsakem jutru, ko me novi žarek zbudi,
veter sanje v pepel spremeni
in steklenica vodke mi še vedno v rokah leži…
Obstaja razlog za vsak nov grafit,
nepopisano zgodbo ali grški mit…
Svoje želje napišem na veliki beli zid.
Naj v viharju najdem mirno pot,
ladjo mojo naj vodi glasba tvojih not…
Dokler te ne najdem, bom v večni negotovosti živel,
edino svojo pesem bom tebi zapel…
in če me to naredi bliže neba,
naj poleti še zadnja moja želja in se ti dotakne srca…
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nova racunalniška igra
Ikariam je spletna igra, katero lahko igraš preko brskalnika. Vsak narod, ki ga najdeš na otoku, je upravljan od različnega igralca. Ni
nobenih računalniških sovražnikov. Igra je neprestana, pomeni, da ko zapreš brskalnik, se igra ne konča, temveč nadaljuje – raziskovalci še naprej odkrivajo nove stvari in delavci še kar naprej delajo. Pri tej igri se srečaš s tisoče igralci, kjer se lahko vojskuješ, gradiš
zgradbe, raziskuješ, gradiš svoj imperij, trguješ . . .
Igra Ikariam je takoj ob prihodu na splet postala popularna spletna igra. Je strateška igra. Podobna je sicer spletni igri Travian, vendar
je veliko bolj dovršena, gledano tako vizualno kot tudi igralno, pri Ikariamu ne vidi igralec le napis 'napad', ampak kako njegovi vojaki
hodijo proti sovražniku. Igra Ikariam je prevedena v več jezikov, med drugimi tudi v slovenščino. Zaenkrat je na voljo v slovenskem
jeziku le igralni svet Alpha. Igra Ikariam se od igre Travian po mnenju nekaterih, ki igrajo oboje, razlikuje po tem, da ti vzame veliko
manj časa.
Igranje igre Ikariam se začne takoj, ko se registrirate. To opravite na spletni strani http://ikariam.si/register.php, kjer si izberete svet,
uporabniško ime in geslo, vnesti pa morate tudi svoj elektronski naslov, katerega uporabite za aktivacijo računa. Takoj ko se prijavite v
račun, se vam prikaže le majhna rodovitna zemlja ob obali, katero lahko
spremeniš v mogočno mesto, prestolnico tvojega imperija. Tvoje ozemlje leži na otoku, na katerem pa nisi sam. Tam so tudi drugi igralci. V igri
je prisotnih pet vrst surovin, in sicer gradbeni material, vino, marmor,
kristal in žveplo. Skozi igro potrebuješ veliko gradbenega materiala za
nadgradnjo oz. izgradnjo določene stavbe. Svojo proizvodnjo surovin
zvišaš tako, da skupaj z ostalimi igralci na otoku daruješ surovine za nadgradnjo neke dobrine oz. surovine. Ko končaš s sortiranjem nahajališč
surovin, lahko začneš s širitvijo le-teh. Pomembni stavbi sta akademija
in barake. Akademija omogoča čudovita odkritja, v barakah pa lahko
treniraš svoje enote. Pri tej igri lahko postaviš pristanišče, preko katerega
z ladjami trguješ z ostalimi igralci. Postaviš pa lahko še marsikatero drugo
zgradbo, katera prinaša novosti in nove možnosti. Ikariam brez svetovalcev je kot programer brez računalnika. V igri imaš na voljo štiri
svetovalce, ki ti stojijo ob strani in te obveščajo o novostih. Na voljo imaš svetovalca s področij: mesta, vojska, raziskovanje in diplomacija. Ko se svetovalec osvetli, pomeni, da imaš novo sporočilo z tistega področja. Tako si vedno na tekočem, o tem, kaj se dogaja.
Pri Ikariamu imaš tudi tri možnosti pogleda naselja. Lahko izbereš način pogleda - pokaži mesto, pri katerem gledaš naselje znotraj,
lahko preklopiš pa tudi na pokaži otok ali pokaži svet. Mesta v bistvu rastejo sama od sebe, večje, ko je zadovoljstvo meščanov, hitreje
rastejo.
Želiš biti zadovoljen tudi ti? Pohiti in se registriraj na Ikariam ta hip. Začni ustvarjati po svoje, gradi svoj imperij in spoznaj, kako se
nekateri tvoji sovrstniki zabavajo v prostem času.
Verjamem, da bi bilo velikokrat bolje, da se namesto igranja učiš, vendar tudi učiti se ne moreš vedno, potrebuješ seveda tudi malo
sprostitve.
Aleš Koncilja in Gašper Oven, R3.b
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PUST V KOSTANJEVICI
Pustni čas, ki vsako leto odganja zimo, je tudi letos dobro
opravil svoje delo. Pustna rajanja so konec februarja letos
prevzela vso Slovenijo. Nič drugače ni bilo na Dolenjskem,
bolj natančno v Kostanjevici na Krki, kjer je običaj pustnega
rajanja – Šelmarija star že več kot 150 let. V času pustnega
rajanja, od nedelje do torka, oblast v Kostanjevici na Krki prevzame Prforcenhaus. Na pustno nedeljo že ob šesti uri zjutraj
kostanjeviška godba z budnico prebudi vse občane, vrhunec
dneva pa je pustna povorka, na kateri vsako leto sodeluje več
organiziranih pustnih skupin iz različnih koncev Slovenije. V
ponedeljkovem večeru je na sporedu občni zbor, na katerem
s skeči obeležijo zanimive dogodke minulega leta, seveda pa
velja omeniti tudi volitev novega predsednika Prforcenhausa,
ki ga Purgergarda izvleče izmed gledalcev predstave. Nato
sledi tradicionalni ples v maskah. Torkovo jutro postreže z
gonjenjem medveda, ki novemu predsedniku pomaga zbirati
sredstva. Popoldne pa sledi še oranje in sejanje ter promenadni
koncert godbe. Šelmarija se zaključi na pepelnično sredo, ko v
dopoldanskem času izdelanega kurenta zažgejo in spustijo po
reki Krki.
Matej Jordan, matur. tečaj
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KEBAB

naš vsakdanjik

Vsak človek se kdaj malo
zapusti in si privošči nekaj sladkega oz. nekaj takšnega, kar ni
ravno zdravo za njega. Včasih
so to kakšne sladice, razno
razne dobrote in podobne jedi.
Sedaj pa opažam oz. kar vem,
ker tudi sam to počnem, da
ljudje vse bolj pogosto zahajajo
v gostilne, če lahko temu tako
rečem, kjer pripravljajo hitro
prehrano.

Pa ni več tako zelo moderen McDonalds ali Burger King, ampak
predvsem » kebabarji « . To so
majhne gostilne, kjer ljudje pečejo
kebabe. Za tiste, ki še točno ne veste,
kaj je to za ena reč (čeprav dvomim
v to, da še obstaja kdo, ki ne ve za
kebab), bom na kratko opisal to tako
dobro jed.

Kebab, zapisan tudi kot kebap, kabab, kabob, kibob, kebhav,
kephav…, pomeni v državah Bližnjega vzhoda, Sredozemlja, Afrike,
osrednje in južne Azije prav toliko, kot pri nas govejo meso pri
nedeljskem kosilu. Najbolj pogosti kebabi so iz jagnjetine in govedine, jih je pa seveda še nekaj drugih vrst, kot so npr. kozji, piščančji,
ribji in pa tudi svinjski kebab. V nekaterih državah zaradi vere, to
so predvsem Židje in muslimani, ne jedo svinjskega kebaba. Tega
lahko najdemo posebej v Grčiji in Indiji. Tako kot druge jedi, ki jih v
države prinesejo priseljenci ali turisti, je tudi kebab postal vsakdanjik v
ostalih državah in Slovenija je že ena izmed njih.
Beseda kebab v končni fazi prihaja iz arabščine in pomeni ocvrto
meso in ne pečeno. Arabska beseda verjetno izhaja iz aramaic
kabbäbä in ima korenine v akkadian kabäbu, kar naj bi pomenilo
»najprej gorijo«.
Zgodovina kebaba naj bi segala daleč nazaj, vse do 8 st., saj naj bi to
hrano jedli sami sultani v Indiji in to predvsem za zajtrk.
Torej, če na hitro strnem vse skupaj, tisti, ki jemo kebabe, jemo
kraljevsko hrano.
KJE NAJDETE KEBAB?
Meni osebno je najboljši v Trebnjem, potem se najde tudi v Sevnici
na železniški postaji, v Novem mestu pa so kar trije. Eden pri BTCju, drugi je malo pred Merkurjem oz. nasproti McDonaldsa, potem pa je še eden v bližini Revoza. Lačni seveda ne boste.
Mislim, da je v Sloveniji kebab postal že kar nekaj vsakdanjega in ga ljudje že veliko pojedo. Ni seveda najbolj zdrava hrana,
ampak kdo bi se mu lahko uprl?
Danijel Zupan, R3.b
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PROSTOVOLJNO DELO
V petek 6. februarja 2009 smo se prostovoljci SEŠTG udeležili
dneva odprtih vrat na osnovni šoli z prilagojenim programom
Dragotin Kette v Novem mestu. Sprejeli so nas iz srca nasmejani otroški obrazi in nas po kratkem uvodu spustili v svoj svet.
Ogledali smo si, kako poteka običajen šolski dan na nam, do
sedaj še, neznani šoli. Najbolj se nam je vtisnilo v spomin njihovo
veselje do življenja in nenehen trud, da bi dali od sebe vse, kar
zmorejo.
Pa sploh veš, kaj dela prostovoljec? Prostovoljni delavec je lahko
vsak, ne glede na socialno situacijo, versko izpoved starost ali
spol. Pomembno je, da ta oseba rada pomaga ljudem in svoj čas
želi izrabiti v koristne namene ter za to ne pričakuje plačila. Do
otrok, ki prejemajo pomoč, mora biti prijazen in potrpežljiv.
Upoštevati mora tudi varovanje osebnih podatkov, se držati
dogovorov, ne sme pa pozabiti na stalno moralno podporo. Pri
delu lahko pričakujejo pomoč in svetovanje mentorjev. Največ
prostovoljcev je med študenti in dijaki, ki za svoj trud v zameno
dobijo zadovoljstvo, ki prihaja iz dejstva, da so svoj čas in energijo
namenili pomoči potrebnemu ter mu s tem marsikaj olajšali.
Poleg tega pa se razvijajo tudi nova poznanstva in prijateljstva,
ki jih v življenju potrebuje vsak izmed nas. Prostovoljec lahko
deluje v socialnem, športnem, zdravstvenem, rekreativnem,
izobraževalnem in turističnem področju, veliko prostovoljcev
pa pomaga tudi v kriznih situacijah, kot so na primer gasilske
organizacije in reševalstvo. Prostovoljno delo nas oplemeniti in
nam daje pomembne izkušnje za življenje, poleg tega pa je zelo
pomembno, saj pomaga posameznikom in skupinam, ki so
zaradi različnih razlogov odrinjeni na rob družbe, vsi pa vemo, da
se izboljšanje kakovosti družbe začne z posamezniki. Konec leta
2008 so se prostovoljci predstavili tudi na Šolskem centru, kjer so
nas mnoge prepričali, da se jim pridružimo. Zakaj se ne bi še ti?
Junja Golob, T1.b
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GLOBOKO RAZMIŠLJANJE
Zakaj moram pisati spis o zanimanju? Saj ne vem, o čem naj
pišem, naj pišem o avtih, puncah, igricah, ah, to sem verjetno
že prerasel. To je groza, saj nič ne mislim in hkrati mislim na
vse. Kako dobro bi bilo, da nam v šoli ne bi tako tečnarili s temi
domačimi nalogami, ko vsaj ne bi rabil pisati tega spisa. Zanima me, kdo je sedaj na MSN-ju, toda mati mi ne pusti iti na
internet, dokler ne dokončam tega spisa. Hudiča, kaj vse moram
napisati, da bom potem lahko malo šel na internet. Ne vem
točno, kaj moram pisati v spisu, ali svoje zanimanje za kakšno
stvar ali kaj me trenutno veseli. Saj ne bi niti vedel, da moram
napisati spis, če ne bi moj sošolec tako vneto spraševal ljudi. Toda
ker me je že opomnil, se ne morem izgovarjati, da nisem vedel,
da je bila domača naloga. Joj, zopet sem se spomnil na sredo,
kako sem lahko izgubil denarnico. To ni res, takšne stvari se
dogajajo samo meni. Pa če bi bila samo denarnica, bi še šlo, toda
v njej sem imel polletno vozno karto in vse osebne dokumente.
Vse sem moral preklicati in sedaj moram še čakati na nove
dokumente. Koliko stvari sem moral podpisati, da sem lahko
samo zaprosil za nove dokumente, kot da sem kakšen begunec.
Toda mama je rekla, da še dobro, da nisem izgubil glave, tako
sem vedel, da ni pretirano jezna. Moja mama postane kot ruski
tank, če kaj ušpičim, tako da mi ni do neumnih šal. Danes sem
gledal motokros v Tribučah in fant, kako letijo, vozili so se tudi s
štirkami.
To je bilo prvič, da so se vozili s štirkami po motokros progi
skupaj z napovedmi in papirji.
Sedaj sem se spomnil, kaj bi lahko napisal za zanimanje v spisu.
Lahko bi pisal o motorjih, motorji me seveda zanimajo. Ne,
napisal bom, kako vneto sestavljam motorje in konstrukcije, ki
jih še nihče ni videl. Toda koga bi pa to zanimalo, to bi moralo
biti narisano. Ah, ne morem pisati o motorjih. Kaj naj pišem,
ko le ne bi toliko stvari bilo zanimivih in ko le ne bi toliko stvari
naenkrat razmišljal, potem bi še kaj lahko napisal.
Sedaj pa samo razmišljam, kako bi, da ne bi.
To mi je najlepše delo, kako nekaj narediti, da ne bi delal. Včasih
samo o tem razmišljam.
Aha, že vem, kaj najraje počnem, pa še opisati ni težko.
Bom poskusil z mojim igranjem na inštrument. Joj, še dobro, da
sem o tem sedaj razmišljal, sicer se ne bi spomnil, da se naslednji
petek vaja prične dve uri prej in da imamo v soboto nastop.
Moram se naučiti prehode, drugače bom pogorel na nastopu,
toda sedaj se še ne bom učil prehodov, ker moram najprej
napisati spis o tem, kaj me najbolj veseli. Ko vsaj ne bi bil tako
vesele narave, mene veseli že samo sonček zjutraj na obzorju

in sem potem vesel cel dan. Ta bo težka, napisati spis o tem,
kar me veseli. Se bojim, da ne bom imel dovolj pomnilnika na
računalniku. Mogoče, če napišem nekaj, kar me ne zanima in
potem zanikam. Ne, to ne bi bilo lepo in verjetno bi profesorica
posadila vinsko trto v moji redovalnici. Najraje imam glasbo, vse
oblike in vsi načine, razen tistega razbijanja, ki mu pravijo šranc.
Toda vsi imajo svoje veselje, kako že pravijo, da ima vsako tele
svoje vesele. Vraga, vse razmišljam, samo o spisu ne, ne bo mi
ga uspelo napisati do ponedeljka, dobil bom eno v redovalnico.
Ne bom, ker sedaj imajo NMS-je. Katera bedna fora so NMS,
ena ali NMS, popraviti moraš eno in drugo. Pri tamburaškem
orkestru mi je prijatelj pokazal, kako moram igrati refren na avtocesti. Na G-struni se premakneš v tretjo lego in potem ostaneš
v tretji legi do A-strune. Na začetku sem mislil, da se heca. Kdo
bo igral vse v tretji legi? Toda mislil je resno, kar sem ugotovil šele
pred dvema urama. Sedaj mi ne gre iz glave, kako to prijeti, saj
ta prijem boli, kot da bi te pohodil slon. Bom že ugotovil, sedaj
moram najprej ugotoviti, kaj bom napisal v spisu za slovenščino.
Ko bi vsaj poslušal, kaj je govorila, sedaj ne bi imel težav s
pisanjem. Toda ne smem priti k pouku brez domače naloge,
vsaj pri slovenščini moram narediti nalogo, ker mi je slovenščina
eden boljših predmetov in ne bi bilo v redu, da pridem brez, pa
še vprašan bi bil in potem bi skoraj zagotovo dobil to, kar mi
pripada, če ne narediš domače naloge. Kaj naj napišem? Groza,
od vsega tega razmišljanja se mi spi, toda ne morem že zdaj spat.
Ko bi le lahko pogledal, kateri film bo danes, saj imam filme
zelo rad. Najboljši so tisti, pri katerih se veliko smejiš in ki imajo
veliko akcije ter znanstvene fantastike. Danes je verjetno zopet
tista nadaljevanka, v kateri se svet ruši pod mogočnimi orkani
in tornadi. To je brez veze, ko bi vsaj enkrat bil film po mojem
okusu. Si vsaj ne bi rabil stikati z interneta, ta spis me bo ubil,
kako naj dobim film z interneta, če ne smem gor, dokler ne
dokončam tega spisa. Moja glava je kot list papirja z neko pisavo,
ki je ne znaš prebrati, toda zavedaš se, če ti uspe prebrati, kaj piše,
da potem ne bo problema z nadaljnjimi idejami in željami. Tako
se pa samo vrtim po glavi in brskam po temi brez luči. Mogoče
bi bilo najbolje, da si izberem eno stvar, o kateri bom pisal. Saj ne
rabi biti moja najboljša izbira, kako bodo pa ljudje vedeli, da to
ni moja najboljša izbira?!
Stanislav Zupančič, R3.a
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MONOTONOST UGRIZA
Nastavila mu je vrat in čakala.
Prijel jo je za tilnik, ji glavo rahlo nagnil nazaj in zagrizel.
Pij me, sesaj…
-Sočna si, mala moja!
Naj bo že konec! Kaj bo pa za druge ostalo, ko bom vse dala tebi?
Da, drugi so še, ki grizejo vame. Če bi to vedel, bi najbrž zagrizel
premočno, zato, prav zato, molčim o tem. Kako bi se pa potem hranil,
dragi? Verjemi, da je tako najbolje…
Pogleda ji v oči, ne grize več in vpraša, če jo morda lahko ugrizne še kam.
Prekleta pijavka!
-Kamor hočeš. Morda…
Samo glej, da najdeš kako občutljivejše mesto…
Mesto ugriza ni nikoli izbirala sama. Tako je lahko vselej čutila vznemirjenje, ko ni vedela, kam bo zagrizel.
Pa jo znova razočara. Začuti ga na notranji strani stegna.
Nič novega. Bila je navajena tudi od drugih. Niso bili preveč izvirni.
Žalostilo jo je, da ni nihče izbral najbolj krvavega predela.
Ne bi se več razdajala mnogim.
Najedel se je in odšel.
Iz nje pa se je prvič pocedila kri, globoko v notranjosti.

Urška Kobe, T4.a

KONEC
Ves divji ležim v tvojih rokah,
v njih je zdaj zavetje moje.
V tem norem svetu ne morem spati,
te teme ne prenašam več!
Reci le besedo, z njo ogrej ta zrak,
ubij temo, stopiva na oblak.
V gneči zdaj se izgubiva,
saj konec kmalu bo prišel.
Gašper Rojc, T2.a
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Ljubiti – Živeti
‘I am special, I am beautiful, I am wonderful, powerful, unstoppable. Some times I am miserable, sometimes I’m pitiful. But
that’s so tipical of all the things I am…’ je tiho prepevala Hilary
Duff z radia, medtem ko si je Nina pomela oči in se zagledala
skozi okno v prelep poletni dan. “Ja, jaz sem spešl, bjutiful, pa
wondrful..,’’ si je tiho zamrmrala, medtem ko jo je sončni žarek
nežno božal po obrazu. Njene modre oči so se počasi privajale
na svetlobo. Svetli lasje pa so ji v slapu padali čez ramena in jo
žgečkali po hrbtu. Pretegnila se je, kolikor ji je postelja dopuščala,
potem pa še za kakih deset minut zleknjena gledala v strop in
razmišljala o pretekli noči. Dogodke z žura je premlevala kot
živi mlin in niti ena podrobnost ji ni ušla. Predvsem eno, ki se je
imenovala Blaž, je morala premleti večkrat. Blaž je fant, ki ga je
spoznala prejšnji dan. Bil je zagorele polti, črnih las in prelepih

zelenih oči. Treniral je tenis, tako da o njegovih mišicah sploh ni
bilo dvoma. 6-pack na mestu, kjer naj bi bil trebuh, in žogice na
njegovih nadlahteh. Drugače pa nič preveč nabit, prej bi lahko
rekli suh, vitek. Nini so po trebuhu preletavali metuljčki, ko se je
spomnila na njegove besede in nežen poljub.
Minil je že en teden, odkar se je končala šola, a po tleh v sobi so
se še vedno valjali stari zvezki in knjige, katerih vsaka tretja stran
je bila polepšana z risbami, grafiti in raznimi mislimi dijakinje
tretjega letnika. Preproge se skoraj ni videlo. Poletni sončni žarki
so skozi roza zavese že toplo razsvetljevali prostor, katerega stene
so bile obarvane z nežno roza barvo in polepljene s posterji
znanih manekenk in raznih pevk. Svetloba, ki se je odbijala
od CD-jev, prav tako nalepljenih na steni, je v raznih barvah
igrivo odsevala po sobi in jo tako naredila še svetlejšo. Kovinski
obeski, obešeni pod oknom, so vsakič, ko se je vetrič splazil skozi
okno, lahno zaigrali tiho melodijo, nato pa obmirovali. ‘BzzzzzzBzzzzzzz-Bzzzzzz’ se je slišalo, kot da vibrira nočna omarica
ob postelji. No, pa ni bila omarica, ampak telefon. Nina se je
stegnila čez posteljo in ga zgrabila. Srce ji je začelo hitreje biti.

S tresočimi rokami je pritisnila tipko za odklepanje tipkovnice
in z željo, da je od Blaža, odprla SMS. ‘Dobro jutro, mala!^^
Kako si? Upam, da te glava ne boli preveč. Glede na to, koliko
si včeraj spila, bi skoraj rekel, da si podrla rekord!.xD Sem mislil,
da bi se danes dobila na pijači. Sporoči mi, kdaj imaš čas. Uživaj,
bejba, Blaž.’ “Ahh, Blaaaž je.. “Spomnil se je name!’’ kar ni mogla
skriti svojega veselja. Na usta se ji je prikradel nasmešek. “Povabil
me je na pijačo.. Oh, kaj naj oblečem?!’’. V trenutku je skočila
s postelje, kljub temu, da je imela v načrtu še malo zadremati.
Glasnost radia je nekoliko povečala. Začela se je vrteti in noreti
po sobi. Malo je manjkalo, pa bi začela še kričati od navdušenja.
Po petih minutah neprestanega norenja se je sesedla na posteljo
in z manjšo težavo lovila sapo. Za hip ji je celo postalo nekoliko
slabo. Pomislila je, da je mogoče res prejšnji večer spila nekoliko
preveč. Sicer pa to sedaj sploh ni bilo pomembno. Glavna stvar
je bila, da se je zaljubila. Da je imela za kaj živeti. Prvič po 5 letih,
odkar ji je umrl oče.
Ponovno je pograbila svoj mali telefon, še vsaj trikrat preletela
sms in v mislih premlevala vsak del posebej. Odpisala mu je
nazaj, seveda s pritrdilnim odgovorom. Kaj pa drugega, čeprav je
bila nekoliko živčna. Prejšnji večer ji je pri govornih sposobnostih
in sramežljivosti namreč pomagal alkohol. Tokrat pa je imela
samo… dogovor. Še obleke ne. “Tole bo zahtevalo mnenje ter
nasvet strokovnjakinje. Peliii!!’’ Nina je že tipkala njeno številko
na majhne tipke. Se vmes trikrat zmotila zaradi preveč adrenalina, nato pa končno pritisnila tipko ‘kliči’. “Kaj je ti, party-animal?
“ je bilo prvo, kar se je zaslišalo iz slušalke po komaj vzdržnem tutanju. “O maj god, ne moreš verjeti, kaj se je zgodilo! Se spomniš
tistega Blaža, črni lasje – zelene oči? No, v glavnem… “, kar ni
in ni mogla nehati govoriti. Bila je kot navita ura! Blaž to, Blaž
ono. Petri je natančno opisala vse, kar se je zgodilo. S tem, da ji
je Petra vmes še pojasnila nekaj stvari, ki se jih Nina preprosto ni
spomnila. “ No, in potem mi je danes zjutraj poslal SMS in me
povabil na pijačo! Vaaa, sploh ne morem verjeti. Moraš priti do
mene, da mi pomagaš izbrati, kaj naj oblečem. Nujnoo! Prosim,
prosim… !’’ je moledovala in držala pesti, da ji bo prijateljica
pomagala. “Ah, seveda, za kaj pa so prijatelji?! Ni panike, pridem
takoj po kosilu.’’ se je glasil odgovor. Nina si je oddahnila in takoj
ji je bilo nekoliko lažje pri srcu. “Ok, se vidiva, hvala,’’ je še rekla,
nato pa poklopila slušalko. Ponovno se je vrgla na posteljo in v
mislih na Blaža zadremala.
Zbudila jo je šele mati, ki jo je prišla poklicat h kosilu. “Kaj ti
pa je? Kako je bilo na žuru včeraj?’’ jo je mati vprašala, ko ji je
nametala vročo juho v majhen, lepo okrašen krožnik iz por-
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celana. Nina je za trenutek prenehala peti eno izmed ljubezenskih pesmi in se nasmehnila. “Super je bilo. Amm, no, veš…
Sem spoznala nekega fanta, Blaža, pa .. amm, “ kar nekako ni
vedela, kako bi vprašala. V trebuhu je imela čuden občutek in v
obraz je bila popolnoma rdeča. Že si je predstavljala scenarij, ko
ji mama pokvari vse načrte za zvečer. Kaj bi na to rekel Blaž? Da
bi mu rekla, da ji mati ne pusti. Kočno ji je le uspelo vprašati:
“Povabil me je, da grem danes z njim na pijačo. A grem lahko?’’
V očeh so se ji komaj vidno že nabirale solze. “Seveda greš lahko,
ampak mi ga moraš najprej predstaviti!’’ “Kaj?! A veš, v katerem
stoletju živimo sedaj?! Ne morem ti kar tako predstavljati vsakega
znanca.’’ Nina je bila nekoliko razburjena. Glas se ji je rahlo tresel.
“Saj imaš prav, ja. No, mi pa vsaj povej kaj o njem. Od kod je,
kakšna je njegova družina, koliko je star?’’ jo je mati napadla
z vprašanji. Nina se je zamislila, na polovico vprašanj sploh ni
znala odgovoriti. Kljub temu da je bil kar 7 let starejši od nje, je
odgovorila:’’Malce starejši je od mene.’’ Hitro je v usta zmetala
še ostanek juhe, vstala in skoraj stekla proti svoji sobi. Samo da ji
ne bi bilo treba odgovarjati na še kakšna vprašanja in da si mati
ne bi premislila. Za sabo je slišala samo še:’’Ob desetih bodi
doma, ker mene ne bo. Saj veš, da imam sestanek. Bom ti pustila
številko na hladilniku, če bi bilo kaj narobe!’’ “Saj res!’’ Nina se
je spomnila, da njene matere cel vikend ne bo doma. “Kako
sem lahko to pozabila! Super, torej ne bo nobene policijske ure.
Hehe!’’ Zaprla je vrata svoje sobe in opazila, da Petra že stoji pod
njenim oknom. Odprla ga je in ji pomagala, da se je skobacala
v sobo kar skozi okno. “A so vam spet zamenjali ključavnico?’’ je
vprašala Petra ironično. Ponavadi je vedno hodila skozi okno, saj
ni marala videti Ninine matere, ki pa je tudi ni preveč marala,
tako da bi lahko rekli, da je bila nesimpatičnost obojestranska.
Petra namreč ni imela izgleda preveč pridne punčke. Svoje kratke
črne lase, obarvane z modrimi prameni, je imela postavljene
visoko v zrak, v nosu pa se ji je svetil srebrni uhan. Njen make
up je bil dobesedno pretiravanje in nohti so bili vedno pobarvani
s črno barvo, da so se skladali z njenimi oblačili, ki so bila prav
tako vedno črna. Prijateljici sta se objeli, nato pa jo je Nina takoj
napadla z vprašanji, kaj naj obleče, kaj naj reče in podobno. Petra
pač ne bi bila Peli, če ne bi Nina že po eni uri bila pripravljena
za zmenek. Oblečena v ozke črne hlače in modro majico, ki je
še poudarila njene sinje oči, je izgledala kot barbika. Lasje so se
ob vsakem gibu rahlo premaknili in dajali občutek, kot da so iz
svile. Petra je sama sebi segla v roko in si čestitala. Potem pa je že
zazvonil telefon. “Blaž je! Naj se javim? Kaj naj rečem? Daj se ti
javi namesto mene!’’ Panika se je vrnila. Petra ji je čisto resno že
skoraj zagrozila:’’Javi se, no!’’ Pritisnila je na tipko za sprejem klica,
nato pa telefon hitro podala prijateljici. “Živijo! Blaž tukaj. Se
dobiva čez pol ure na postaji pred *Peronom? Ne zamudi. Čao!’’
ji je prekinil, še preden se je zavedla, da se sploh pogovarja z njim.
*Peron – bar na postaji v Novem mestu.
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“No, to pa ni bilo tako težko! Bolje, da res ne zamudim.’’ Petra ji
je pred očmi pomahala z avtomobilskimi ključi. “Pa menda nisi
mislila, da bi tako hitro prišla peš do tebe, a?’’ “Noro!’’ je pomislila
Nina. “Pa greva že, no!’’

Petra je spustila Nino iz avta na drugi strani ceste, da bo lahko
naredila vtis. Nina je še zadnjič pogledala v vzvratno ogledalo,
rahlo našobila ustnice in si popravila lase. “Pa bo, kar bo.’’
“Srečno!’’ ji je še dodala Petra. Nina je pogumno zakorakala proti
Peronu. Pred kafičem je zagledala fanta črnih las in zelenih oči.
Zašibila so se ji kolena. Bil je on, Blaž! V to je bila prepričana, še
posebno potem, ko se je obrnil proti njej, jo pogledal naravnost v
oči in ji pomahal. Zalila jo je rdečica in po trebuhu so ji preletavali metulju. Vendar pa to ne kot takrat, ko si zaljubljen. Bilo
je drugače. Kot neka zla slutnja, ki se ji je skrivoma prikradla v
glavo, vendar pa jo je kmalu pregnala, saj se ji ni zdelo, da bi jo
moralo skrbeti. Objel jo je čez ramo in skupaj sta odšla sedet na
teraso. Bilo je malo mrzlo, a oba sta bila kadilca in se nista hotela
odpovedati temu užitku. Natakarica jima je prižgala zunanji
grelec in vse se je zdelo popolno. Bila sta sama. S terase sta imela
lep pogled na cesto in okolico in ni jima bilo mrzlo. Kramljala sta
ob kavici in Nina se je kmalu sprostila. Spraševal jo je o njenem
življenju, o tem, kaj rada počne, skratka, o vsem, kar človeku
sploh pride na pamet. Nekajkrat je tudi sama poskusila in mu
postavila kakšno vprašanje o njegovem življenju, vendar pa
odgovora ni nikoli dobila. Vedno je nekako zamenjal temo in
začel govoriti o nečem drugem, Nina pa se sploh ni zavedala, da
to počne. “To je prelepo, da bi bilo res…,’’ je pomislila sama pri
sebi. A ni vedela, da je imela še kako prav.
Večer se je bližal h koncu. Ura je bila že malo čez enajst, a Nini
se to ni zdelo pomembno, saj je bila navsezadnje sama doma.
Med trenutkom tišine je v naročje vzela svojo torbico in vstala.
Pogledala je Blaža in mu rekla, da bi zdaj res že morala domov,
ter ga prosila, če jo lahko zapelje. “Ah, seveda, miška. Veš, da to
ni problem. Samo ne vem, kje točno si doma, pa saj mi boš tako
povedala.’’ Nini se je zazdelo, da je na njegovem obrazu zagledala
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čuden nasmeh. Potezo, ki je pri njem še ni videla. Rahlo se je
nasmejala in prikimala. Blaž jo je objel okoli pasu in jo skoraj
potisnil naprej proti avtu. Usedla se je na sprednji sedež in zaprla
vrata. Ponovno je pogledala Blaža, ki je ravnokar odprl vrata
voznikovega sedeža in spet se ji je vrnil tisti čudni občutek, tista
čudna slutnja. Po petnajstih minutah tihe vožnje sta prispela na
dvorišče Ninine hiše. Nekaj jo je gnalo, kot bi ji govorilo, naj
gre, in že je prijela kljuko avtomobilskih vrat. Tedaj pa so se le-ta
zaklenila! Poskusila jih je odpreti, pa ni šlo. V strahu je pogledala
na svojo levo stran, kjer je sedel Blaž. Nič se mu ni poznalo, da bi
bilo kaj narobe. Z obema rokama je prijel Nino za obraz. “Pusti
me!’’ Začela se ga je otepati in izmikati svojo glavo. “Pššt! Kaj pa
noriš? A se ti je zmešalo ali kaj? Samo poljubil bi te rad.’’ Nina, ki
je dojela, da se mu ne bo mogla na noben način izmakniti, se je
prepustila. Poljubil jo je že skoraj agresivno in brez občutka. Kot
bi bil nek stroj, ki dela vse točno tako, kot je bil programiran.
Ko se je odmaknil, je odklenil vrata. “Hvala, da si me peljal,’’ je
potiho rekla Nina in z vso možno hitrostjo že drvela proti vratom
svoje hiše. “Ni panike!’’ je še zaslišala za seboj.

Zaprla je vrata in se naslonila nanje. Srce ji je bilo kot noro in
ni mogla nič več. Tako je počakala še nekaj minut in ko je bila
prepričana, da se je on že odpeljal, se je zgrudila pred vrati na tla
in se usedla. Z roko si je podprla glavo. “Kaj je bilo zdaj to? Kot
da sploh ne bi bil ista oseba.’’ Glasno je premišljevala in še kar ni
mogla dojeti, kaj se je zgodilo. “Poklicati moram Peli!’’ je sklenila.
S težavo je vstala in se najprej sprehodila do kuhinje, kjer si je
natočila kozarec mrzle vode. Z roko je segla v torbico in segla
po telefonu, a ga tam ni bilo!? Na pult je zmetala vso vsebino.
Njenega mobilca ni bilo nikjer. Pomislila je, da ji je padel na tla,
ko je hodila od avta do hiše. Stekla je ven. Bila je že tema in luč
je le medlo oddajala svetlobo, zato se je morala skloniti, da je vsaj
malo videla tla. Vreme se je pripravljalo k neurju. Močan veter
je pihal in močno majal krošnje dreves. Sence, ki jih je na steno
risala svetloba javne razsvetljave, so bile videti kot nočne pošasti,
ki prežijo nad svojo žrtvijo. V bližnjem grmu je nekaj zašumelo.
Nina se je stresla. Hotela se je prepričati, da se ji vse samo zdi, a ji

ni uspelo. Prestrašena je stekla nazaj proti hiši. Odločila se je, da
bo svoj telefon poiskala naslednji dan. “Saj lahko Peli pokličem s
stacionarnega.’’ Dvignila je slušalko, vtipkala Ninino številko in
prislonila slušalko k ušesom. Tišina. Poskusila je še enkrat. Ponovno tišina. Slišati ni bilo niti tutanja telefona niti Petrinega prijateljskega glasu. Ničesar. Nenadoma so se ugasnile luči. Nastala
je tišina. Slišalo se je samo tuljenje vetra zunaj in tiho škrabljanje
kapljic, ki so počasi padale s črnega neba. Nina je skušala priti do
stikala za luč. Ni delala. Kot bi zmanjkalo elektrike. “Tresk,’’ so se
zaprla vhodna vrata. “Oh, ne! Pozabila sem jih zakleniti,’’ njeno
dihanje se je pospešilo. Navdajala jo je groza in misli najhujšega
možnega scenarija so se ji odvijale v glavi. Tresknila je strela in
nebo se je razsvetlilo. Sobo je napolnila svetloba bliska in Nina
je zagledala obris osebe, ki se ji je bližala. Vedela je, da to ni njena
mati, saj je namreč ni bilo doma. Sploh pa je bila oseba pred njo
veliko večja od njene matere. “Nina, ne boj se. Jaz sem,’’ je rekla
oseba. “Kdo si?!! Pojdi stran, poklicala bom policijo!’’ je zakričala
v odgovor. Glas se ji je tresel. Njeno telo je drgetalo od strahu in
z roko je poskušala zatipati kak predmet, s katerim bi se lahko
branila. “Ne vem, kako ti bo to uspelo, Nina. Saj ti ne dela
telefon.’’ “Psihopat! Pojdi stran!’’ je zavpila še glasneje. Postava
je bila že skoraj pred njo, a je kar naenkrat izginila. Nina se je že
zganila, da bo stekla ven do sosede. A nekdo jo je od zadaj zgrabil
za roko. Zavpila je. “Nikamor ne greš, miška!’’ Z grozo je Nina
ugotovila, da za njo ne stoji nihče drug kot Blaž. Obrnila se je
proti njemu:’’Kaj delaš? Bolan si! Kaj hočeš od mene?!’’ “Ljubim
te, Nina. Razumi to, ti si zame življenje! To, da te ljubim, je moje
življenje, moje poslanstvo. Vem, da tudi ti mene ljubiš.’’ “Pusti
me pri miru! Psihopat si!’’ Z nogo ga je brcnila v mednožje, da
se je zgrudil po tleh. Stekla je proti vratom. Bila so zaklenjena.
V ključavnici ni bilo ključa in z grozo je ugotovila, da je ujeta v
hiši. “Razmišljaj, razmišljaj… ,’’ spomnila se je, da imajo vrata
v kopalnici ključ. Stopila je na prvo stopnico, se ozrla po sobi in
z grozo ugotovila, da črne gmote oz. Blaža ni nikjer več na tleh.
Obrnila se je in stekla po stopnicah. Na zadnji ji je spodrsnilo in
z glasnim truščem je padla po tleh. Na nogi je začutila toplino.
Vroča kaplja krvi ji je polzela iz kolena. Težke stopinje so se za
njo dvigale po stopnicah. Iz oči ji je bušnil slap solz. Z roko jih
je nekoliko obrisala nato pa se hitro pobrala na noge. Kmalu bi
se ponovno zrušila po tleh, saj jo je poškodovana noga preveč
bolela, da bi stala na njej. Ni videla nobene druge izbire, usedla
se je na ploščice ter se nekako splazila do prvih vrat, ki so vodila
v kopalnico. Ko se je obrnila, da bo zaprla vrata, je pred sabo že
videla oči, ki so žarele v temi in jo gledale poželjivo. V zadnjem
trenutku je vrata zaprla in obrnila ključ. “Odpri mi vrata, Nina!
Saj ti ne bom ničesar storil. Skupaj bova pobegnila čez lužo in
se tam poročila. Usojeno nama je, da živiva skupaj!’’ Trikrat je
močo udaril po vratih. “Pojdi stran!’’ je zakričala. Tiho je hlipala
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in poslušala, kaj bo Blaž storil. “Brez tebe res ne morem živeti. Ne
razumeš, da mi živeti pomeni ljubiti tebe!?’’ “Pa saj me sploh ne
poznaš!’’ “Miška, prosim, odpri vrata. Ne naredi kakšne neumnosti!’’

Nina je zaslišala sireno policijskega avtomobila. “Je to res?!’’ Ni
mogla verjeti. V hipu se je postavila pokonci, v tistem trenutku
pa zadela z glavo omarico in padla v nezavest.
Svetloba se je v sojih kradla v sobo skozi režo zaves. Nina je počasi
odprla oči. Glava jo je bolela in v nogi je čutila ostro bolečino.
“Nina! Moja punčka, samo da si v redu!’’ Na desni strani postelje
je sedela njena mati, ob njej pa Petra in starejši policist, oblečen
v modro. “Kaj se je zgodilo?!’’ “Pššt, ti bodi tiho, da si odpočiješ.
Poslušaj,’’ je rekla Petra in nadaljevala. “Včeraj sem nestrpno

čakala na tvoj klic, da mi poveš, kaj se je zgodilo. Ker tega nisi storila, me je začelo skrbeti zate in poklicala sem tvojo mamo.’’ “Jaz
sem po tem, ko me je Petra poklicala, takoj zapustila sestanek in
se odpeljala proti domu,’’ je nadaljevala mati. “Za grmovjem je
bil pred hišo parkiran neznan avto. Na tleh sem zagledala tvoj
telefon in vedela, da je nekaj zelo narobe. Takoj sem poklicala
policijo!’’ Nadaljeval je policist v modrem: “Pred vrati kopalnice
sem našel sključenega moškega. Obraz je imel čisto bled in
objokan. Tresel se je kot šiba na vodi. Blaž, a ne? Kar naprej je
ponavljal en in isti stavek: Ljubiti – živeti, Nina. Vklenil sem ga
in odpeljal na postajo. Ker je mentalno moten, so ga poslali v
psihiatrično bolnišnico!’’ Policist je obmolknil. “Hvala bogu, da
si se ga rešila!’’ je dodala Petra, mati pa jo je objela in ji zabičala,
da ji mora naslednjega potencialnega fanta nujno predstaviti,
drugače ne bo smela z njim nikamor. Nina se je nasmehnila in ji
obljubila.
Čez en dan so jo že odpustili iz bolnišnice. Še vedno je imela
manjšo migreno, a za to naj bi bil kriv le udarec. Ko je stopila
na svež zrak, je pri sebi čutila olajšanje. “Konec je te moje nočne
more. Konec.’’ Usedla se je v avto. Ko so se odpeljali, je pogledala
v vzvratno ogledalo in za trenutek se ji je zdelo, da je videla senco,
da je videla njega, ki je za njo vpil: “Ljubim te, Nina…!’’
Vanja Jenič, T3.c

V

SAMOTNA ZIMSKA NOC
Zunaj pada bela tančica.
Mrzel veter piha prek tišine noči.
»Le kam odšlo je sonce?« se sprašujem,
ko tiho sedim ob oknu in premišljujem.
»Le kam se skril je smeh?«
»Prekril ga je sneg,« reče topel glas v moji glavi.
»A sem to res jaz ali je nekdo v daljavi?«
Spominjam se dne,
ko prišel je On in ukradel mi srce.
A zdaj ko tu je vse tiho in v srcu me tišči,
On prišel je v moj pristan, v moje misli.
Karin Jurglič, T1.b
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KRADLJIVEC NJEGOVEGA DIHA
Zaprl je vrata omare, v katero je pravkar pospravil svoj usnjen oficirski plašč in se ogorčen razgledal po spalnici.
Povsod v naglici odvržena oblačila.
Gotovo sem zjutraj pogrnil posteljo, kot ponavadi…
Rjuhe so pomečkano štrlele v zrak, na otip tople, kot da bi se nedavno
nekdo gnetel med njimi. Zaznal je njemu neznani, prvič vdihujoč vonj.
Vdiral je in dražil njegove čutnice.
In mu zameglil razum, skoraj bi mu bil zanihal bobnič, čeprav je vladala
smrtna tišina.
Slišal je svoj strah.
Potne srage.
Sumil je kradljivca njegovega diha.
Večkrat je prišla v sanjah, lepa, kakor na slikah, ki jih je slikal
pred spanjem.
Spominjala je na njegov prejšnji model. Čeprav je obraze hitro pozabljal in je največkrat upodabljal samo njeno telo.
To noč je bilo drugače. Zdelo se mu je, da ne diha sam.
Odprl je vrata omare, vzel svoj usnjen oficirski plašč in se namenil proti vratom.
Toda prepozno. Čakala ga je pred vhodom. Gola in obdana z mesečino.
												

Urška Kobe, T4.a

ZGUBLJEN V TEMI no.2
Tu v Temi lepo je vse,
mislim si, ne smem umret΄.
Ne vem pa, kaj je ta Svet,
kaj tu res je in kaj ne.
Svet zdaj drugačen je,
saj tebe v meni več ni.
V smrti izgubljen, pomagaj mi!
Ta pekel bo uničil vse!
V obupu zdaj se plazim tja,
kjer Poguba moja je doma.
Ta svet, ko da več ne obstaja,
vse, kar sem bil, se v nič razkraja.
Pekel je vreden, da živim v njem,
saj kot rima brez pomena sem.
Brezkončen labirint preteklih dni,
življenje v smrti zdaj jasno je mi!
Gašper Rojc, T2.a
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Jaz, srednješolka
Kot osnovnošolci smo se začeli zavedati, da bomo kmalu postali
srednješolci. In prva asociacija na besedno zvezo srednja šola
je prav gotovo novo okolje, novi profesorji in nenazadnje novi
sošolci, novi prijatelji.
Bolj ko se je bližal prvi šolski dan, bolj smo začeli razmišljati o
tem, kakšno dobrodošlico nam bodo pripravili dijaki višjih letnikov, ker smo ‘’fazani’’. Ko pa je nastopil ta dan, smo ugotovili,
da sploh ni bilo tako grozno, da dijaki pozabijo, da smo novi na
šoli in nas pustijo na miru. To je dobro, a za nekatere je to lahko
razočaranje, ker je dan, o katerem se tako govori, minil prav tako
kot vsi ostali.
Stala sem pred šolo in gledala množico dijakov. Oblikovali so se v
skupine. Ves ta ‘’naval’’ ljudi me je kar malo presenetil, saj se prvega šolskega dne še nisem dobro zavedala, da stopam v srednjo
šolo, v šolo z največ dijaki v Sloveniji. Gledala sem množico, ki se
je pomikala proti dvorani, a nisem se zavedala, da so to moji novi
sošolci in sošolke. Ko smo se usedli na tribune, skupaj z bivšimi
sošolci, sem se ozrla naokrog in videla še nekaj znanih obrazov,
ki so pripadali v redu ljudem, saj sem jih že poznala. Za ostale
sem lahko le upala, da so tudi oni
takšni. Odšli smo v razrede, kjer
smo se spoznali s sošolci, razrednikom in šolskimi pravili. Tako je
minil prvi šolski dan, dan, ko nas
je 32 dijakov stopilo v isti razred in
postalo nova družba.

Vsak človek je svoja zgodba. Zgodba, ki razkriva veliko ali pa
čisto malo. In naš razred je kup zgodb, ki so unikatne, edinstvene
in so prvi šolski dan postale knjiga.
Pričakovanja? Že prej sem omenjala, da smo bili lahno
razočarani, ker nas niso krstili kot ‘’fazane’’. Razočarani smo
bili, ker je bilo to naše pričakovanje. No, a pomembnejša
pričakovanja so na primer ta, da si želiš dobrih, prijaznih sošolcev,
med katerimi si sproščen. In takrat tudi zgodbe, ki razkrivajo
čisto malo, razkrijejo nekaj več. Ker knjiga je celota in prav tako
tudi razred. Moje drugo pričakovanje pa je bilo, da bi bili profesorji dostojni. Če združim ti dve pričakovanji, lahko rečem, da
sem si želela dobrega okolja, saj bom v njem preživela naslednja
štiri leta. In zaenkrat se mi zdi, da so moja pričakovanja izpolnjena.
Vesela sem, da sem se vpisala ravno na to šolo in prišla ravno v
ta razred. Če bi lahko še enkrat izbirala, bi se zagotovo enako
odločila. Prehod iz osnovne v srednjo šolo ni bil tako težaven, kot
se mislila, da bo. Iz enega razreda, kjer smo se vsi dobro razumeli,
sem namreč prišla v drugega, kjer je isto. Želim si samo, da bo
tudi na fakulteti, na kateri bom
nadaljevala šolanje, skupina takih
sošolcev in profesorjev, kot jih imam
sedaj.

PASJANSA BALERINE
drsajoča balerina v afektu
zatopljena v nežnost piruete
razdraženo vrtinči lahkotno telesce
s težkimi spomini
bizarno poleti da poči
razpokani koščki ledu se distancirajo
spomini ostajajo
Urška Kobe, T4.a
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SAJ NI TAKO HUDO!
Tisto noč, preden sem zjutraj prvič prestopil prag srednje šole,
česar sem se izjemno veselil, nisem mogel spati. Preganjale so me
dileme in razna vprašanja, v trebuhu pa sem občutil težo, kar mi
je kratilo nočni mir. Svojim sposobnostim sem sicer zaupal, vedel
sem, da sem tehtno razmislil o izbiri šole in da me to resnično
veseli, vendar so se kljub temu pojavljali strahovi, predvsem pred
nečem neznanim, tujim, novim. Vseeno pa je bilo v vsej tej moji
nervozi čutiti veselje, nekakšno veliko pričakovanje in želja, da
odkrijem to, kar mi je sedaj še tako neznano. Noč je bila dolga,
nikakor je ni hotelo biti konec in samo proti jutru, tako se mi
je vsaj zdelo, mi je uspelo za nekaj minut zatisniti oči. Toda tudi
tiste minute so bile izjemno mučne, saj sem imel pravo nočno
moro, in sicer da sem zaspal in zamudil vlak in zato povsem
pokvaril prvi vtis pred profesorji o sebi.
Jutro, ko sem se peš odpravil proti železniški postaji, kamor mi je
uspelo pravočasno priti in ujeti vlak, je bilo hladno in megleno.
Moje veliko pričakovanje je s tem turobnim jutrom nekoliko
uplahnilo in radost pričakovanja in veselje do odkrivanja novosti
sta nadomestila nekakšna tesnoba in cmok v grlu. Pa vendar
je tudi ta vožnja minila in tako sem z ostalimi, ki so prav tako
izstopili na postaji v Novem mestu, kjer z velikimi črkami piše
CENTER, prikorakal do šole. Moja mama je namreč pred
tem usodnim dnem mojo glavo napolnila z raznimi drobnimi
materinskimi navodili, ki so se nanašala tudi na to, kako se reče
postaji, na kateri moram izstopiti, čeprav sem na njej pred tem že
pogosto izstopal in vstopal in jo zato prav dobro poznam. Pred
šolo in na hodnikih v šoli so se razlegali glasovi in veselje dijakov.
Vse je bilo tako živo in stopnišča polna mladih ljudi. Za nobenega izmed njih se mi ni zdelo, da ima kakšne podobne dileme in
strahove kot jaz, vsi so bili videti tako brezbrižni in zadovoljni.
Ko sem se približeval naši učilnici, pa sem že opazil svoje sošolce,
ki jih takrat še nisem poznal. V njihovih obrazih sem spoznal
prav tisto, kar se je porajalo v meni. Moram priznati, da sem se
zaradi tega, da so tudi oni še nevedni in polni vprašanj in negotovosti, prav oddahnil in razveselil. Posedli smo se v razred, bilo
nas je za polno učilnico, sami neznani obrazi, vendar sem takoj
začutil nek dober »veter«, neko pozitivno klimo in preplavil me
je resnično topel občutek, da je to tisto pravo in da se bodo moji
strahovi pokazali kot neupravičeni.

vse novo in kar je novo, je tudi neznano in zato vzbuja nek strah,
vendar sem se z njim uspešno spopadel. Z novimi sošolci smo
postali pravi »tim«, nekateri izmed njih so že postali moji dobri
prijatelji, pa tudi učitelji niso tak »bav bav«, kot so nas pred tem
strašili. Vse se je nekako obrnilo v pravo smer, predvsem pa sem
vesel, da sem si izbral šolo, ki mi bo zagotovila poklic, za katerega
se že sedaj veselim, da ga bom lahko opravljal. Postal sem celo
predsednik razreda, kar ni bila nikoli moja posebna želja, vendar
kaže na to, da mi ostali zaupajo in verjamejo v moje sposobnosti
in zato se bom potrudil, da bom tudi to dolžnost uspešno in
dobro opravil.
Verjamem, da bodo moji občutki ostali enaki tudi v naslednjih
letih in ob koncu srednješolskega izobraževanja, za katerega
upam, da ga bom uspešno zaključil. Želim si, da ne bi izgubil
volje in pozitivnih občutkov niti takrat, ko moje znanje morebiti
ne bo najbolj bleščeče in kakšna ocena ne najboljša.
								
		
Aleš Brzin, E1.a

Sedaj, po dobrem mesecu od tistega prvega šolskega dne v srednji šoli, so strahovi in dileme minili. Novo okolje, ki ga počasi
spoznavam, je skoraj preseglo moja pričakovanja. Že res, da je
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JAZ, SREDNJEŠOLKA
»Tjaša, ti greš itak na tehniško gimnazijo,« je bila moja sestra že
trdno prepričana, medtem ko so mene še oblivali dvomi glede te
pomembne določitve. Že od nižjih razredov osnovne šole sem
vedno bolj blestela v znanju naravoslovnih kot pa družboslovnih
predmetov in si želela šolanje nadaljevati v tej smeri. Pa vendar,
ko je nastopil trenutek resnice… negotovost.

Hodila sem ujeta v nasičeni skupini ljudi. Obkrožali so me
skoraj sami neznani obrazi. Vsi so na prvo septembrsko jutro
s pospešenim korakom neritmično stopali proti ciljni točki.
Počutila sem se majhno, kot da ne spadam mednje. Oblivali so
me mešani občutki groze, vznemirjenja in nestrpnosti. Končno
sem se s pomočjo sestre prebila skozi množico.
Po ogromni stavbi sem iskala svoje bodoče sošolce, tokrat sama,
brez sestre. Poskušala sem priklicati svojo samozavest na dan

in čim bolj pogumno stopati po hodniku. Začuda sem srečala
tudi kakega znanca. »To je pa Kobetova. Kako je podobna svoji
sestri,« pa je letelo iz ust meni povsem tujih ljudi. To mi je na nek
način dalo občutek domačnosti. Začutila sem prvo povezanost
z novim okoljem. Kamen se mi je postopoma valil od srca in
pričarala sem že rahel nasmešek. Ta patriotski sprejem šole sem
tudi pričakovala, saj mi je kar nekaj dijakov razglabljalo o tem.
Končno sem prišla do tribune, posedene z mojimi novimi
sošolci. Sprva šok, a že v naslednji sekundi olajšanje. Sošolci iz
osnovne šole so me vabili, da se jim pridružim. Uvodne govore,
ki so sledili, sem kot ponavadi preslišala. Nato me je le predramil
glas: »T1.b, za profesorjem v razred!« Na to smo se vsi naglo odzvali in sledili razredniku, ki nas je pripeljal do učilnice. In že sem v
klopi sedela kot prava gimnazijka tehniške gimnazije. S tem sem
že stopila stopničko višje k uspehu.
Sedaj počasi mineva že tretji mesec moje srednješolske poti. Šola
je presegla moja pričakovanja. S sošolci smo se blazno dobro ujeli
in poučujejo me zelo dobri profesorji. Najbolj pa so me navdušile
obšolske dejavnosti, ki jih nudijo na šoli. S sestrino pomočjo sem
stopila na prag prve stopničke, naprej pa je vse odvisno od mene.
Upam pa le, da bom tudi v nadaljnjem šolanju stopala na prave
stopničke.
								
Tjaša Kobe, T1.b

IZBRISAN SPOMIN
Poparjena zgornja koža utripa,
mehko vratno meso zaščemi,
povrhnjica brez kutikule
zadrgeta,
agar zalije bele grudi,
mineral ksilema prereže žilo,
izbruhne v meglo,
ki se, glej, spušča nad tabo,
turgor popusti.
Urška Kobe, T4.a
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KAJ MI GOVORI NARAVA?
Kaj mi govori narava? Odkrito rečeno, ne vem. Menim pa, da
ima narava v mojem življenju že od vsega začetka velik pomen.
Živim v hiši, ki je v neposredni bližini gozda, saj ta leži le okoli
100 metrov od naše hiše.

Ko sem bil še zelo majhen otrok, ki je poslušal pravljice o volkovih in čarovnicah, ki živijo v gozdu, se spomnim, da sem se ga
zelo bal. Tako zelo, da me je začel zanimati. Sprva sem gozd samo
opazoval, seveda na varni razdalji, in ker iz njega ni bilo nobenih čarovnic niti volkov, sem šel še bližje in bližje in opazoval.
To sem počel, dokler nisem bil že čisto na njegovem obrobju.
Zbiral sem pogum in nato mi je končno uspelo. Stopil sem v

gozd in videl, da ni nič strašnega. Premagal sem svoj strah in videl, da je gozd prav veličasten z vsemi tistimi visokimi krošnjami
in debli. Bil sem tako vesel, da sem to spoznanje prenesel tudi
svojim prijateljem in jih vprašal, če se gremo igrat v gozd. Bili

so navdušeni nad idejo in vsi skupaj smo se šli lovit. Lovili smo
se zelo blizu obrobja, ker so nam starši prepovedali, da bi šli še
globlje v gozd. Tako smo preživeli večino naših popoldnevov.
Ko sem bil malo večji, sem se nekoč požvižgal na mamina
navodila, naj ne hodim globlje v gozd. Hodil sem in hodil, ko
mi je postal dolgčas in sem hotel nazaj. A nastal je problem, ker
nisem vedel, kako priti nazaj in tako sem se izgubil. Jokal sem
in nisem vedel, kaj naj naredim. Na srečo je ravno v tistem času
nabirala gobe moja dobra soseda, ki je slišala moj jok. Odhitela
je do mene in me odpeljala domov. Mama me je hudo oštela,
a bila je vesela, da sem se vrnil živ in zdrav. Zdaj sem že skoraj
odrasel fant in stikov s prijatelji in gozdom skoraj nimam, ker
imam zelo malo prostega časa. Samo včasih se spomnim naših
doživetij, preživetih v gozdu, odidem vanj in samo poslušam.
Šumenje listov in krošenj dreves, petje čričkov in ptic, vse to me
zelo sprosti in si lahko vsaj malo oddahnem od že zdaj napornega
vsakdanjika. Pravzaprav ne vem, kaj mi govori narava, vem pa,
da me pomirja.
Matic Markovič, T1.c
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V SPLETU LAŽI
Dolgo iskal sem, kar sem želel.
Za ceno svobode izkusil sem,
da v zlagani radosti sreče ni,
v ljubezni ostajajo le laži.
Modrosti, ki doma so jih govorili,
so bile besede resnice izgovorjene.
Za sabo pustil sem le bolečine,
ki me še zdaj bole.
----V spletu laži po svetu sem taval,
ko sem srečo iskal, sem življenje spoznal.
Vračalo mi je tisto, kar sem sejal,
pustilo rane, ki jih tedaj še nisem poznal.
Da grehe svoje plačujem zdaj,
tega zavedam se šele sedaj.
Draga mama in oče, rad vama rekel bi,
da rad vaju imam in odpustita mi.
-----Od želje po domu, zdaj večje ni,
da domači kruh mi bolj zadiši.
Stari spomini me vlečejo v kraj,
ki ga ne bom pozabil nikdar.
Jožica Piškur, T1.b

44

V

KONEC NOCI
Preden ko utoneš v sanje,
prepojeno z moro izgub,
bi rad dobil od tebe še zadnji poljub.
Kristalna je noč,
tisoče ujetih, zoglenelih duš.
Zapri me v svoj obroč.
Na milijon načinov govori glas,
kako naj preživiš z mano preostali čas.
Čas, ko se srečava spet….
Spremeni me v nekoga, ki ga že dolgo poznaš,
vzorec iz življenja vzet,
kako plavam v mesečino odet,
vse, da ujamem tvoj pogled.
Konec noči odbije čas.
Te sladke oči so bile le laž.
Rad bi stran odletel,
kjer svoboda prazno leži,
nikoli ne umre,
na koncu noči…

Alan Hazdovac, M1.a
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ZA MOLCECIMI ZIDOVI…

UPANJE UMRE ZADNJE

JUTRO, POLNO TESNOBE
Prebudim se v zaspano in temačno jutro, z mešanimi občutki
mojega že tako zavoženega življenja. Skozi okno majhne
podstrešne sobice pogledam v sivino, ki preži nad mestom, in
prometni kaos na koncu naše ulice. Spet je nespreten voznik
zaradi neprilagojene varnostne razdalje in vremenskih razmer
povzročil nesrečo. Zima že počasi trka na vrata. Jesensko listje
pada z dreves in ljudje se zavijajo v svoje krznene plašče, kot da bi
bežali pred to staro teto Zimo. S temačnimi pogledi postopajo
vsak v svojo smer in niti ne opazijo minut, ki bežijo mimo. Vsi
hitijo, da bi hitro vse opravili, a vseeno nimajo časa za bližnjega.
Koliko grenkobe in žalosti je opaziti skozi to majhno okence.
Nikjer nobenega žarka svetlobe, nikjer toplote, ki bi jih grela, le
praznina. Bolečina spremlja potrto srce.
Iz sosednje sobice zaslišim bridko jokanje majhnega fantiča, ki
šteje komaj dve pomladi. Njegova mati mu ne zna pomagati in
samo zaskrbljujoče pogleduje naokoli. Tudi njej ni prijetno, saj
hrepeni po nečem boljšem. Njena lica so uvela, njene oči otožne
in kar vidim, kako v vsej tej sivini našega življenja išče žarek
svetlobe; žarek upanja in ljubezni, ki je skrit daleč v globini. V
globini našega srca, kjer se skrivata veselje in radost. Mali Jan še
vedno joče. Ponudim mu toplo dlan in lepo besedo ter zapojem
uspavanko, da bi za trenutek pozabil na bolečino. Kmalu zbežim
iz te zatohlosti, utesnjenosti našega stanovanja.
ČAS SPOZNANJA
Na poti v šolo me spremlja trušč vozečih avtomobilov, ki na
vsakem vogalu povzročajo prometni zastoj ali nesrečo. Vsak dan
jih je več. Mrtvi najstniki, ki zaradi alkohola ali droge niso sposobni voziti ali pa zaradi prevelike hitrosti izgubijo nadzor, mrtvi
starčki, ki ne morejo čez cesto, ali še huje, osnovnošolci, ki se
držijo prometnih pravil, a se jih nekdo drug ne. Veliko prepozno
se spomnimo na njih, veliko premalo jim povemo, kaj čutimo.
Večkrat po nesrečah slišimo žalujoče govoriti: »Ko bi mu/ji vsaj
povedal(a), kako sem ga/jo imel(a) rad(a).« Kopica zamaskiranih
ljudi se s svojimi zamolklimi pogledi ozira naokoli, a ne vidi
ničesar. Ne vidi sreče, ki jih spremlja, vidi le žalost, ki ostaja in
hladen veter, ki spremlja njihovo popotovanje. Mrzlo je. Pri srcu
me skeli in čutim neko pomanjkanje. Pomanjkanje ljubezni,
sreče in dobrote. Že dolgo je tega, odkar smo se skupaj veselili.

Včasih smo hodili na izlete, si pripovedovali zgodbe, se smejali in
krohotali, dokler nismo povsem omagali. Vedeli smo za težave in
si med seboj pomagali. Bili smo najboljši prijatelji...
Sedaj je drugače. V trenutku nepazljivosti, ko smo dobili nekaj
nujno potrebnega denarja, se je vse spremenilo. Saj veste, kako
pravijo: »Kakor hitro ga dobiš, tako hitro ga izgubiš.« Mi smo
dobili veliko-novo pohištvo, nove obleke, nove avtomobile. Vse
te stvari so bile lepe in razkošne, skoraj neresnične. Imeli smo vse,
kar smo si zaželeli. Lepo se nam je godilo, a ob tem smo na nekaj
pozabili. Na nekaj pomembnega. Vse te reči so brez tega prazne
in brez pomena. Izginilo je veselje in sreča, dolgi sprehodi v naravi in nerazdružljivo prijateljstvo. Stvari, ki so neprecenljive in jih
za denar ni mogoče kupiti. Sedaj pa je ostal le vonj po zatohlosti,
neprijetnosti. Preveč smo dobili. Preveč kreganja in žalosti, preveč
alkohola in tobaka… Kakor ljudje, ki hitijo mimo mene in niti
opazijo ne, kako srečni so lahko, da sploh živijo. Da so zdravi in
lahko sami hodijo naokrog, se sami zjutraj oblečejo in sami jedo,
da gredo lahko sami na stranišče. Kajti marsikdo ne more. Le ena
lepa misel in spodbudna beseda ti lahko razsvetlita dan.
JUTRI BO BOLJE
Imeli smo pouk. Ure, namenjene spoznavanju in učenju novih
stvari, pri nekaterih profesorjih spominjajo na mesarsko klanje,
spet pri drugih na špartansko vzgojo. Razred je poln razigranih
najstnikov s podivjanimi hormoni, ki niti opazijo ne, kako
nadarjeni in ustvarjalni so lahko. Med njimi ne najdem nikogar.
Nikogar, ki bi mi pomagal in svetoval, nikogar, ki bi mi podaril
lepo misel in spodbudno besedo. Ko bi le vedeli… ko bi le lahko
nekomu povedala, se zaupala.
Poskušam se osredotočiti in poslušati razlago snovi, ki mi gre
tako dobro od rok. V šoli sem uspešna. Veliko časa porabim za
učenje. Popoldne se igram z bratcem, pripravim nekaj za pod
zob in ga pozno ponoči le s težavo spravim v posteljo. Takrat
imam čas zase. Spravim se k učenju, ko iz kuhinje prihrumi vik
in krik staršev. Oče je zopet prišel vinjen in otožen. Mati s težkim
srcem strmi v novo kuhinjo, ki jo bodo jutri odpeljali. Zaplenili
bodo vse… avtomobile, pohištvo in stanovanje, mogoče tudi
mene. Nimamo več telefona, televizije, le malo tople vode nam
je ostalo. Zaskrbljena sta.
Uležem se v posteljo, tiho jočem ter upam, da bo jutri bolje.
Zgodilo se je. Ko sem se naslednji dan vrnila iz šole, sta starša
sedela pred mestnim blokom in le s težavo skrivala solze. »Kaj
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se je zgodilo?« sem ju vprašala. »Oh, Karin…« je pričela mati.
»Odpeljali so ga. Nismo ostali samo brez stanovanja. Tudi Jana
smo izgubili.« Takrat je k meni pristopila visoka ženska po imenu
Helena, ki me je želela odpeljati v sirotišnico, ker nimamo kje
živeti, češ da s šestnajstimi leti še nisem odrasla. Obstala sem kot
kip sredi ulice. Postalo mi je slabo in vročica je zalila moj sicer
bledi obraz. Nisem vedela, kaj naj storim. Družino moram
zavarovati in se zanjo zavzeti. Oče z mrkim pogledom išče tobak,
mati s sklonjeno glavo joče, visoka ženska pa čaka na moj odgovor. »Kje je žarek svetlobe, ko ga človek potrebuje?« se vprašam.
Moje srce je bilo polno. Polno žalosti in negotovosti. Pomislila
sem, kaj lahko storim, in spregovorila: »A se lahko malo pogovoriva?« Po nekajminutnem pogovoru s socialno delavko je bilo
vse drugače. Razložila sem ji, da so starši obupani in jim lahko
le jaz pomagam. Prosila sem jo za nekaj časa, da se postavita na
noge in zopet spoznata smisel življenja. Če mi v tem času ne
uspe, grem v sirotišnico.
Razumela je mojo stisko in odobrila moji želji. Ker sem ostala s
starši, so nam dodelili majhen prostor za bivanje. Sedaj živimo
v enosobni kleti nekje na robu mesta, kjer so razmere za bivanje
zelo slabe. Država nam je vzela vse. Obdržali smo lahko le nekaj
oblek in osebnih, manjših stvari. Smo na robu preživetja. V
roku enega meseca si moramo prislužiti denar, si najti spodobno
stanovanje, mati in oče pa morata opustiti alkohol in si najti
redno službo. Pred mano je težka naloga.
Naslednji dan nisem šla v šolo. V trgovini sem kupila majhno
čokoladico in se napotila k Janu. Starši še vedno ne smejo videti
svojega sina. Upraviteljica doma Jasmina mi je razkazala hišo, v
kateri bivajo, nato pa sva obiskali ustvarjalne delavnice, kjer so se
otroci igrali. Opazovala sem jih pri ustvarjanju s plastelinom. Ko
me je Jan opazil, mi je namenil največji nasmeh tega planeta in
mi skočil v objem. »Pogrešam te,« je rekel. »Tudi jaz tebe,« sem
odgovorila. Pokazal mi je svojo umetnino in mi jo podaril. »To
je zate,« je rekel in nadaljeval: »Kje pa sta oči in mami?« S solzami
v očeh sem mu razložila, da nista mogla priti, saj mu kupujeta
darilo za njegov bližajoči se rojstni dan. Ko sem odhajala, mi je
Jasmina ponudila pomoč in mi obljubila, da bo lepo skrbela za
mojega bratca. Zahvalila sem se ji za prijaznost in se odpravila
proti našemu novemu stanovanju.
Na poti domov sem premišljevala, kako bi lahko prišla do denarja in s tem vsaj malo pomagala svoji družini. Odločila sem se, da
se zaposlim. Dober kilometer stran od mojega novega stanovanja
stoji veličasten hotel. Tam sem se zaposlila kot sobarica in si tako
prislužila minimalno plačilo.
Doma je bilo vse po starem. Besni oče in komaj prisebna mati
sta bila zopet slabe volje. »Kje pa se potikaš cel dan!« sta pričela.
»Že zdavnaj bi lahko kaj postorila v hiši!« je z grenkih izrazom na
obrazu dejal oče. Poskušala sem ju pomiriti, a ni šlo. Raje sem šla
v posteljo in premišljevala o svojem življenju. Zakaj imam tako

46

družino in zakaj se je to zgodilo prav nam? A je sploh lahko še
slabše? Kam je izginilo vse prijateljstvo, podpora družine in nasmehi? Nam je to storil denar in naš način življenja? Zakaj smo
bili tako zaslepljeni z novimi stvarmi, da nismo videli nevarnosti?
Nevarnosti, da vse preveč zapravljamo. A je pri vsem tem sploh
še vredno živeti? Menim, da si dandanes ta in ona vprašanja
zastavlja veliko ljudi. Prideš do točke, ko ne veš, kaj bi storil in
misliš le na najhujše. Iščeš smisel življenja, čeprav stoji pred teboj,
želiš ustvariti čudeže, ki so že ustvarjeni, in želiš odkriti stvari, ki
jih že poznaš. Dolgo v noč sem premišljevala o tem. Misli so
se mi prepletale po glavi kot kakšne pijavke. Pomislila sem na
Jana, mamico in očeta ter kako lepo smo se imeli, pa tudi na to,
kakšno stanje je sedaj. Razdvojeni smo. Skupaj moramo prebroditi težave, ker se nismo uprli skušnjavam. »Samo kako?« se
vprašam. V življenju spoznaš veliko stvari, med drugimi tudi to,
da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha, vsaka težava
pa se reši prej ali slej. Končno sem prišla do zaključka: »Jutri bo
bolje!«
ŽAREK SVETLOBE, ŽAREK UPANJA
Po končanem pouku sem odšla na delo. Pospravljala sem sobe,
likala gosposka oblačila, prala in pripravljala vse potrebno za
prihod novih in novih ljudi v ta čudovit, sanjski dvorec. Kljub
slabemu plačilo se najdejo ljudje, ki cenijo tvojo prijaznost.
Nameniš jim kakšno spodbudno besedo in lepo misel, zato pa
prejmeš dobro napitnino. Tudi osebje je prijazno. Še najbolj se
mi je vtisnil v spomin Marko. Le nekaj dni je starejši od mene,
želi pa si pridobiti denar za faks. Skupaj s svojo materjo samohranilko se je nedolgo nazaj priselil s podeželja. Pravi, da najbolj
pogreša naravo, obsijano s sončnim zahodom. Velikokrat mi
opiše svoje doživljanje sveta, svoje življenje in svoje sanje, jaz pa
mu z občudovanjem prisluhnem. Spoznala sem tudi prijazen zakonski par Matejo in Igorja, ki skupaj delata kot glavna kuharja.
Poskusila sem nekaj njunih sladkih specialitet in moram priznati,
da so zares okusne. Končno en žarek svetlobe v mojem srcu.
Tako sem vsak dan dopoldne hodila v šolo, popoldne pa v
službo. Neke noči, ko sem v poznih nočnih urah odhajala proti
domu, me je v srcu tiščalo. Na nek čuden, do tedaj še ne poznan
način sem slutila, da je nekaj narobe. Prišla sem do vhodnih
vrat in zaslišala ropot. Prihajal je iz hiše. Takoj sem vstopila in
zagledala, kako se oče in mati prepirata. Tokrat mi je bilo vsega
dovolj. »Pa zakaj se morata vedno samo kregati!« sem pričela.
»Kaj ni dovolj, da so nam vzeli dom, vse naše stvari in da smo
brez prebite pare?« ter v solzah nadaljevala: »Kaj pa Jan? Ubogi
revež misli, kakšno super darilo bo dobil za rojstni dan, vidva
pa samo popivata!« »Zakaj si ne poiščeta dela in zaslužita nekaj
denarja za celotno družino? A hočete, da še mene vzamejo?« sem
vprašala. Nenadoma je zavladala tišina. »Ne, to ne more biti res.
A se ne spomnita, kako prijetna družina smo bili? Kam je vse to
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šlo?« sem še jokajoče dodala. Moje srce je bilo polno jeze in besa,
a hkrati polno žalosti in osamljenosti. »Vem, da je naša sreča še
živa, a je čakanje nanjo kot čakanje dežja v puščavi – potrebno, a
brezupno.«
Stanje v naši družini se je nemudoma umirilo. Oče se je s
sklonjeno glavo usedel na fotelj, mati pa me je s hvaležnostjo v
očeh objela. »Prav imaš,« je hlipajoče povedala. Bila sta resnično
otožna, zato ju nisem mogla pustiti. »Saj ni vse tako črno,« sem
prisedla k očetu in ga potrepljala po ramenih. »Res sta naredila nekaj napak, a na napakah se učimo. Kaj ni tako?« sem
skušala situacijo omiliti. »Pojdita in si poiščita službo ter končno
pripeljita Jana nazaj!« sem jima še rekla. Pogovor smo nadaljevali
dolgo v noč. Odkriti in brez zadržkov smo si priznali dolgo
zamolčane stvari ter tako ostali brez skrivnosti. Bilo je veliko solz,
solz spoznanja in storjenih napak. Vsi iskreni smo se na koncu
počutili veliko bolje. Mogoče bo zopet vse tako kot nekoč.
BOLJŠI ČASI
Bil je dan Janovega rojstnega dne. Obiskala sem ga v sirotišnici.
»Ugani kaj,« sem mu rekla. »Kaj, kaj?!« je nestrpno čakal moj
odgovor. »Kmalu boš lahko videl mamico in očija,« sem dejala.
Ves vesel me je objel in se naglas zasmejal, kot smo se smejali
včasih. Pred nami so boljši časi, sem pomislila. Oče je sprejel
delo poštarja, mati pa se je vrnila k svojemu poklicu učiteljice.
Takrat pa mi je Jasmina povedala nekaj strašnega. »Veš, Karin,«
je pričela. »Nekateri ljudje si želijo Jana za svojega. Hočejo ga
posvojiti.« Nisem vedela, kaj bi. Razložila sem ji, kako se stanje v
naši družini izboljšuje in bo kmalu vse v najlepšem redu. Vseeno
pa me je nekaj skrbelo. Bližal se je enomesečni rok, ko bo gospa
Helena ocenila naše bivalne razmere. Mogoče bomo dobili Jana
nazaj, mogoče pa bosta starša izgubila tudi mene. Ponudila mi je
pomoč. Če gospa oceni, da so razmere v našem domu zadovoljive za bivanje otrok, bomo Jana dobili nazaj. V nasprotnem
primeru bo šel k rejnikom. Končno sem lahko doma potožila
svoje težave in vsi skupaj smo se zavzeli, da čim bolj očaramo
socialno delavko.
Ko se je v družini vse umirilo, je tudi v šoli bilo vse drugače. Bila
sem veliko bolj samozavestna, polna energije za nove priložnosti
in spoznanja. Z boljšo voljo sem pozitivno vplivala tudi na svoje
sošolce. Opazila pa sem še nekoga. Prišel je v razred ravno v hipu,
ko sem se spotaknila ob mizo in se vanj skoraj zaletela. Še preden
sem se mu zahvalila, sem opazila Marka. »Kaj pa ti tu?« sem ga
vprašala. »Ne vem natančno. Lahko mi ti poveš, če tu prevladuje
vojaška avtoriteta ali mesarsko klanje?« me je vprašal. »Podivjani
hormoni!« sem mu nasmejanega obraza odgovorila. Postala sva
dobra prijatelja. Skupaj sva hodila v šolo, popoldne pa v službo.
Pomagala sva si pri učenju, v prostem času pa šla v kino. Našla
sem človeka, ki mi je namenil lepo in spodbudno besedo.

Ko sem prišla domov, me je čakalo presenečenje. Prišla je socialna
delavka in preverila stanje v naši družini. Oče je opustil kajenje
in pitje alkoholnih pijač, mati pa je veliko boljše volje in dobro
skrbi za vse nas. Imamo redne dohodke, s katerimi smo poplačali
še nekaj dolgov. Nato pa je gospa Helena želela govoriti z mano.
Vprašala me je, kako se počutim in ali mislim, da smo pripravljeni znova živeti normalno in skrbeti tudi za Jana. »Nikoli se nisem
počutila bolje in mislim, da Jan ne bi bil nikjer bolj srečen kot
tu,« sem ji odvrnila. »Potem pa ti lahko s ponosom povem, da
ti je uspelo!« je še povedala. Bila sem presrečna. Po vseh negotovostih mi je uspelo priti do srečnega konca.
Naslednji dan smo šli v sirotišnico. Starši so končno videli svojega
sina. Na obrazih so bili nasmehi, v očeh iskrice, v srcih pa toplina,
ki je že toliko časa ni bilo. Znova smo zaživeli kot celota, družina
in prijatelji.
KONEC SREČEN, VSE DOBRO
Zima se je prevalila v pomlad. Takrat smo šli na izlet. Opazovali
smo naravo v sončnem zahodu, sinje modro nebo in svet v želji
za boljši jutri. V naši družini se je vse umirilo. Vrnili smo se v naše
staro stanovanje, ki ni več samo kraj bivanja, zdaj je tudi dom.
Ljudje imamo zelo različne vrednote in z njimi povezane cilje
v življenju. Eni si želijo uspeha v karieri in vso svojo energijo
usmerjajo v to, ko pa so enkrat na vrhuncu slave, jim le-ta lahko
stopi v glavo. Izgubijo stik z realnim življenjem in zapravijo vse in
še več, za kar so prej zelo trdo delali. Veliko ljudi živi na tak način,
ko pa imajo vsega preveč, začnejo svoje sadove izrabljati. Takrat
se spomnimo na star slovenski pregovor, ki pravi, da »Kdor
visoko leta, nizko pade,« vendar tudi v takih trenutkih ne smemo
pozabiti, da upanje umre zadnje in da vedno obstajajo ljudje, ki
ti lahko pomagajo. Ne smemo vreči puške v koruzo, ker ravno v
takih trenutkih pride človek do svojega polnega izraza in pokaže,
iz kakšnega testa je. Vedno se je vredno boriti, še posebej za
dobrobit samega sebe in svojih najbližjih.
Živimo v družbi, ki veliko da na zunanji videz, zato precej
ljudi živi nad svojimi finančnimi zmožnostmi. Vse to pa je le
kratkotrajno. Denar poide, videz vara in ljudje, ki si jih imel
za svoje prijatelje, te zapustijo. Marsikdo se ne zaveda, da je
pomembnejše, kaj človek nosi v sebi, kot to, kako izgleda. Vsi se
staramo, čas pa s seboj prinese tako dobre kot slabe stvari.
Veliko družin navzven deluje popolno, v resnici pa se njeni
člani ne razumejo najbolje in se prerekajo. Velikokrat pride tudi
do zlorab. Čeprav je moja družina imela slabe trenutke, še ne
pomeni, da se nimamo radi. Verjamem, da je takšnih situacij,
kot je moja, veliko, zato vsem sporočam, da upanje in ljubezen
umreta zadnja. Imejte se radi in vedite, da bo jutri bolje.
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Monika Medved, T2.c

PRIPOVED MLADEGA ALEKSEJA
PROFESOR PERKO
Spomnim se torka, ki je bil povsem identičen drugim dnem
v tednu. Prišel sem v šolo, kjer so se mi vsi posmehovali zaradi
mojega »čudaškega« izgleda. Ni mi bilo pomembno, kako sem
oblečen. Pomembno je bilo le, da se dobro počutim. Ko sem
vstopil v šolo, sem najprej odšel do svoje omarice s ključavnico.
Odklenil sem jo in vanjo odložil nekaj knjig ter povohal
medvedka, ki mi ga je v ranih letih podaril oče in je bil še vedno
istega vonja. Odpravil sem se do učilnice, a kot ponavadi so tam
stali vsi, ki so se mi radi posmehovali. Govorili so mi, da sem
brezdomec, outsider, psihopat, nori čudak… Nisem se zmenil
zanje, a so me iz dneva v dan njihove besede vse bolj in bolj
bolele. Usedel sem se na klop in čakal, da pride profesor.
V učilnici je bil pravi kaos, kar ni bilo nič novega. Nekateri so se
pretvarjali, da so jaz in skakali okoli, kot da so jih pravkar izpustili
iz bolnišnice za duševne bolnike. Spet drugi so kričali in prepevali
razne koračnice, nekateri so skakali skozi okna in spet nazaj, le
jaz sem nepomično sedel v klopi in gledal proti vratom. Kmalu
sta se nadme spravila dva sošolca, ki sta po šoli vzbujala strah in
trepet. Začela sta me obračati na stolu in oponašati razne spake.
Ko mi je prekipelo, sem jima ustregel s tistim, kar sta iskala.
Zavpil sem: »Če mi ne dasta miru, je to znak, da se moram
ponoči priplaziti v vajini sobi in vama pripraviti presenečenje.
Saj imata rada presenečanja, kaj ne?« Zavladala je popolna tišina,
slišal se je le drget zob prestrašene dvojice. V razred je vstopil prof.
Dominik Perko in takoj napovedal vzgojne ukrepe za »divjake«
v razredu. Ko je profesor zaslišal zvonec, je pričel z razlago o
duševnih boleznih in vedenju duševnih bolnikov. Vsi so se na
skrivaj hihitali in s pogledi švigali mimo mene. Kaj drugega mi
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je še preostalo, kot da z mislimi pobegnem nekam daleč, kjer se
bom počutil neobremenjenega in ljubljenega. Ko je še enkrat
zazvonilo, so se vsi zgrnili proti vratom, ker je bil čas za malico. V
razredu sva ostala le jaz in prof. Perko, ki je pospravljal knjige in
strmel vame. »Gotovo si misli, da sem čudak,« sem si dejal, a sem
se kmalu prepričal, da temu ni tako. Pristopil je k meni in rekel:
» James, zakaj se ne družiš s sošolci?« Odgovoril sem mu: » Le
zakaj? Vsi me imajo za norca in čudaka!« Profesor je bil tiho in se
postavil v pozo, ki je bila značilna zanj, ko je razmišljal, a domislil se ni ničesar. Pri naslednjih dveh šolskih urah je bila pesem
povsem enaka. Divjali so po razredu in kričali kot kakšni divjaki
v civilizaciji. Ko sem pogledal skozi okno, sem zagledal prof.
Perka, ki se mi je smehljal in mahal. Pomahal sem mu nazaj in se
zamislil: »Očitno je le nekdo na svetu, ki mu je mar zame. Ali pa
me želi le izkoristiti kot vsi ostali. Ja, to bo zagotovo to. Najprej se
mi bo skušal prikupiti, in ko mu bom zaupal, me bo izkoristil na
tak ali drugačen način.« Obrnil sem se stran od okna in z mislimi
odpotoval daleč stran. Po končanem pouku sem se odpravil do
omarice, pobral knjige in jih po hitrem postopku stlačil v torbo
ter, kakor le hitro sem mogel, odšel iz šole, ki je imela vonj po
sebičnosti ter neusmiljenosti. Ob misli nanjo me je oblil hladen
pot in preplavile so me številne grozne in neprijetne misli. Hitro
sem stopal proti domu, čeprav si nisem želel tja, in vsak dan sem
se tako kot tisti dan znašel v dilemi. Ali naj se vrnem domov
ali naj pobegnem nekam, kjer bom sam svoj gospodar in ne
bom živel v strahu ter temi? Ko sem razmišljal o tem, se nisem
zavedal, da stojim sredi ceste. Kmalu me je predramil zvok siren
razjarjenih voznikov. Ko sem pogledal proti avtomobilom,
sem zagledal prof. Perka, ki mi je mahal in kazal, naj prisedem.
Vendar mi je nek glas veleval, naj ne prisedem, ker mi želi le slabo
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in me bo zagotovo poškodoval. Pognal sem se proti naselju, ki
je bilo dober kilometer oddaljeno od ceste. Nikoli še nisem tekel
tako hitro in presenetil sem samega sebe, kaj šele profesorja. Ko
sem prispel v naselje, sem si moral oddahniti in priti do zraka.
Nagnil sem glavo in globoko sopel. Ko sem se vzravnal, sem pred
sabo zagledal temen in dolg avto, v katerem je sedel prof. Perko,
ki je se mi je nasmehnil. Stopil sem dva koraka stran in se zopet
pognal v beg. Tekel sem po manjšem gozdičku, ki je bil prepleten
s koreninami dreves, okoli pa so bila grmičevja, polna trnov, ki
so mi trgali majico in hlače ter me praskali po rokah in nogah.
Spotaknil sem se in z glavo treščil ob drevo. Nato sem se zbudil
v profesorjevem avtu, kjer sem ležal na zadnjih sedežih s povito
glavo in rokami, oblepljenimi z obliži. Ko sem se zavedal, kaj
se dogaja, sem odprl vrata, vendar nisem mogel teči, ker sem bil
omotičen. Pred seboj sem zagledal hišo, ki je bila povsem enaka
kot hiša, v kateri sem živel. Nato pa sta iz hiše izstopila profesor in
mama, ki je bila vsa objokana. Pritekla je k meni in me objela, jaz
pa sem lahko le zastokal, da me vse boli in se zamislil: »Čudno.
Zakaj je mama tako ljubeča, če pa nikoli ni?« Skupaj s profesorjem sta mi pomagala v hišo, kjer sta me posadila na kavč. Nato
sta se pričela pogovarjati v kuhinji o meni. Slišal sem le nekaj
besedic, ki sem jih povezal med seboj, in ugotovil, da se menita o
mojem strahu pred ljudmi in o tem, kako se mi drugi posmehujejo. Ko pa je profesor odšel, je mama pokazala pravi obraz.

hotela spraviti v smeh tako, da je zganjala norčije. Zdelo se mi je,
kot da me razume, saj je vedno znova in znova prihajala k meni
in mi lizala obraz. Od tistega dne naprej sva postala najboljša
prijatelja. Res, da ni znala govoriti, je pa znala poslušati, kar mi
je zelo pomagalo, saj sem zaupal le njej. Ko so minili trije dnevi,
je bil čas za pogreb. Skupaj z mamo sva stala ob žari in jokala, a
zaman. Ni se več vrnil. Nekoč mi je rekel, da se počuti svobodno,
še posebej, ker ima naju z mamo. Tako sva se z mamo odločila,
da bo ostal svoboden tudi po smrti. Njegov pepel sva raztresla
po reki, ki je tekla blizu naše hiše, in tako je ostal svoboden za
vedno. Od takrat naprej je bilo vse drugače. Mama je postala
alkoholičarka, hiša je zevala od praznine in tesnobe, postala je
meni tuj in temačen kraj. Imel sem le še Mici, ki mi je kot vedno
stala ob strani, in varuško Marijo. Zavzemala sva se za mamino
zdravljenje, vendar je postala agresivna, saj se je popolnoma
spremenila. Pretepala je mene in varuško, včasih celo Mici in nas
zaklepala v klet. Kmalu je spoznala nekega nepridiprava po imenu Gorazd, v katerega se je zaljubila in mu slepo verjela ter se na
koncu tudi z njim poročila. Tudi on je začel pretepati varuško in
mene. Poleg tega je zvečer, ko je mama zaspala, vstajal iz postelje
in prihajal v posteljo k Mariji in jo posiljeval. Ravno tako je
prihajal tudi k meni in se me dotikal ter me prisiljeval v različne
gnusne stvari. Vedno pa mi je zagrozil, da me bo ubil, če povem
mami. Mislim, da je enako storil tudi z Marijo.

OČE IN SPOMINI NANJ

DOGODEK PO TEM, KO JE PROF. PERKO ODŠEL

Živel sem z mamo Eleno in očetom Petrom, ki sta bila v vseh
pogledih najboljša starša, kar jih lahko pozna svet, ter z varuško
Marijo. Stali so mi ob strani in mi pomagali prebroditi krize
v času pubertete. Starša sta bila zaščitniška do mene in sta me
branila pred nevarnim vplivom zunanjega sveta. Vendar pa je
kasneje oče dobil novo službo in moral je veliko potovati. Zato
mi je podaril mačko, ki sem jo poimenoval Mici in mi je vedno
stala ob strani.
Ko sva z mamo pred štirimi leti na božični večer čakala očeta, ki
se je z letalom vračal iz Indije, je nekdo pozvonil. Takoj sem vedel, da je oče, in stekel sem k vratom, da jih odprem. A pred vrati
sta stala dva policista, ki sta vstopila v hišo na mamino povabilo.
Poslala me je v sobo, češ da sem še premlad za pogovore odraslih.
Stopal sem prosti stopnišču, a sem se nenadoma ustavil in odločil
sem se, da bom prisluškoval pogovoru. Mama ju je vprašala:
»Sem kaj narobe storila? Mogoče napačno parkirala avtomobil?«
A eden od policistov ji je odgovorila: »Ne, gospa, niste. Prišla sva
vam izreči sožalje, saj je strmoglavilo letalo, ki je letelo iz Indije
in na njem je bil vaš mož.« Mama je zajokala in stekla iz hiše na
vrt, pokleknila na tla in zavpila: »Zakaj?!?« Ko sem slišal za očeta,
sem zbežal v sobo, se vrgel na posteljo in jokal dva dni zapored.
Ves ta čas pa mi je ob strani stala Mici, ki me je na vsak način

Mama je pograbila poleno iz škatle, ki je ležala poleg peči, in me
pričela tolči z njim kot še nikoli. Kričati nisem smel, drugače
bi moral stati 15 min na žerjavici. Medtem ko me je tepla, je
govorila: »Uš umazana. Kaj trobiš okoli, da ne živiš dobro?!
Zakaj bežiš pred ljudmi, ki lahko vse ugotovijo?! Zakaj?!« Hotel
sem reči, da to ni res, a me je tako močno udarila, da sem
nemočen obležal na tleh in okoli mene se je pričela širiti luža
krvi. Mislil sem, da bom umrl sredi dnevne sobe, a mi je na
pomoč priskočila varuška. Obrisala je z mene kri in me odpeljala
v kopalnico. Položila me je v kad, natočila toplo vodo in dolila
neka mazila oz. zvarke, ki jih je včasih pripravljala. Počutil sem
se bolje in ko me je povila s povoji, me je odnesla v sobo na
posteljo. Usedla se je poleg mene in mi pričela prepevati pesmi,
dokler nisem zaspal. Nato me je zbudil močan hrup in ko sem
odprl oči, sem zagledal Marijo, ki jo je mama metala po sobi
sem ter tja. Hotel sem ji pomagati, a sem bil nemočen. Lahko
sem le gledal, kako varuška trpi in krvavi. Kmalu za tem je prišel
iz službe tudi očim Gorazd, ki mu je mama povedala, kaj se je
zgodilo. Rekel je, da se bo pogovoril z mano. Ko je prišel v sobo,
je za seboj zaprl vrata in se pričel smejati. Varuška je ležala na
tleh krvava in polna modric, jaz pa sem zaman poskušal vstati iz
postelje. Stopil je k njej, si slekel hlače in počel z njo, kar je hotel.
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Jokala je ona in jokal sem jaz, a ji nisem mogel pomagati. Želel
sem si, da bi bil oče živ in bi nama pomagal. Ko je očim opravil
z njo, sem na vrsto prišel tudi jaz. Lahko sem le zamižal in čakal,
da se vse čim prej konča. Ko je odšel, se je Marija nekako pobrala
in le s težavo odkorakala iz sobe. Nato je prišla Mici, ki je zaspala
na mojih prsih, in predla. Vendar dneva še zdaleč ni bilo konec.
Kmalu sem zaslišal, da je nekaj močno počilo, vendar se nisem
mogel premikati, ker sem čutil, da imam zlomljenih nekaj reber
ter napol pregrizen jezik, saj sem se ugriznil vanj, medtem ko
me je mama tepla s polenom. Slišal sem, kako je Marija jokala,
medtem ko je hotela vzeti nekaj hrane zame, a jo je mama
dobila in jo začela pretepati. Padala je po tleh, jokala, pokali so
kozarci in krožniki in mama je vpila: »Aha! Tako ti za mojim

hrbtom kradeš hrano za tisto uš. Najbolje bi bilo, če bi te sedaj
do smrti pretepla!« In ko je ravno pograbila kovinsko stojalo
za rože, je pritekel Gorazd in ji preprečil, da bi ubila Marijo.
Takoj za tem je mama odšla v šolo do ravnatelja in me izpisala
iz šole, češ da me profesor Perko nadleguje, saj se je zbala, da ne
bi odkril resnice. Ravnatelj je predlagal disciplinski postopek
zoper profesorja, s čimer se je mama strinjala. Iz pisarne je odšla
s širokim nasmehom na obrazu in ravno ko se je nasmejala, ji je
prof. Dominik zbrisal nasmeh z obraza. »Kako gre kaj našemu
Jamesu?« Zabrusila mu je nazaj: »Odmaknite se od mojega sina,
če ne, ga bom branila kot levinja svoje mladiče.« Ponosno je
odkorakala iz šole in se odpravila domov. Ko je prišla, je naredila
kosilo, ki sta ga jedla le ona in Gorazd, midva z varuško pa sva
dobila le njune ostanke. Ko je mama zvečer zaspala, se je Gorazd
odpravil na svoj »pohod«. Odšel je v klet k Mariji, jo je zgrabil za
lase in jo vrgel ob steno. Vsa nemočna je ležala na tleh in čakala,
da se nepridiprav spravi nadnjo kot ponavadi. Vendar pa tokrat
ni bilo tako. Še enkrat jo je pograbil in vrgel na posteljo, potegnil
pas iz hlač in jo pričel daviti. Ko jo je skoraj zadavil, jo je spustil in
odšel. Prišel je v mojo sobo in kot po navadi zaprl vrata za seboj.
Vedel sem, kaj me čaka in kot ponavadi zaprl oči ter pričel jokati.
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Ulegel se je poleg mene in me pričel božati. Če bi mogel, bi
zavpil na pomoč, a nisem mogel. Kot naročena je vstopila mama
in zagledala Gorazda poleg mene. Obrnil se je in ji nakazal, da
spim, mene pa je z drugo roko zagrabil za vrat, da se nisem mogel premikati. Rekla mu je, naj pride, ker mora govoriti z njim.
Ko je odšla, je hitro oblekel hlače in odšel k mami. Govorila sta
o tem, da me je izpisala iz šole, ker sumi, da prof. Perko nekaj ve.
Nekaj časa sta se prepirala, nato pa ga je mama vprašala: »Kaj si
počel pri Alekseju?« Zardel je in se nekako izvlekel: »Slišal sem ga
jokati in sem odšel k njemu. Očitno ni mogel zaspati, zato sem
se ulegel poleg njega in mu pel pesmico, da zaspi. In nato si prišla
ti ter me poklicala k sebi. Le kaj si pa ti mislila?« »Ah, nič. Ravno
na to sem pomislila.« Nato sta oba odšla spat in ta večer ni več
prišel k meni.
PROFESOR PERKO POSUMI IN TO DRAGO PLAČA
Zjutraj sta mama in Gorazd zajtrkovala, midva z Marijo pa
zopet nisva dobila ničesar. Gorazd je odšel na delo, mama pa se
je odločila, da bo zasledovala profesorja. Pred šolo je v avtu čakala
več kot štiri ure in končno je zagledala profesorja, ki se je odpravljal k avtu. Ko je speljal, se je takoj odpeljala za njim. Zasledovala
ga je nekaj časa, a ga je kmalu izgubila z vida. Medtem ko ga je
iskala po naseljih, se je on pripeljal do hiše Jamesove mame in
pozvonil. Pozvonil je še dvakrat, a ni nihče odprl vrat. Skušal je
vstopiti, a je bilo zaklenjeno. Nato je slišal, da se je nekaj prevrnilo. Šel je okrog hiše in gledal skozi okna, a zaman, ker so bila
vsa okna zatemnjena. Pomislil je, da mogoče mačka prevrača
pohištvo, a je ravno tedaj mimo njega švignila Mici. Zdelo se mu
je, da je kraj srhljiv, zato se je odpravil do avta. Ravno tedaj se je
pripeljala mama in ga ustavila. »Gospod Perko. Ste me mogoče
iskali?« »O, pozdravljeni gospa Elena. Kako to, da niste doma?
Kje pa je Aleksej?« jo je prof. Perko zasul z vprašanji. »No, gospod
profesor. Kaj ni to malce preveč vprašanj na enkrat? Raje se
oglasite jutri, ko bomo vsi doma.« In res. Naslednji dan je profesor stal pred vrati in dvakrat pozvonil. Mama mu je odprla in ga
povabila v hišo. Vzela je njegov plašč in ga pospremila do dnevne
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sobe ter odšla po čaj, ki ga je malo pred tem skuhala. Pričel se je
pogovor o vseh mogočih temah. Najprej seveda o vremenu in
kulturi, nato pa o meni, družini in o tem, da sta z Gorazdom vzbudila sume v njem. Povabila ga je v klet, kjer je zagledal Marijo,
ki je sedela na postelji in se zibala sem ter tja. Izza vrat je skočil
Gorazd, ki ga je pograbil in zbil na tla. Mama mu je zvezala roke
in noge, Gorazd pa ga je odvlekel v dnevno sobo. Okoli pasu
mu je privezal dolgo vrv in jo vrgel preko stopniščne ograje ter
ga dvignil v zrak. Pričel ga je pretepati, kot bi bil boksarska vreča.
Nato se mu je pridružila še mama, ki ga je tolkla s palico za golf.
Ko je le priznal, da sta se mu zdela od prvega dne sumljiva, sta
prenehala. Vrgla sta ga v klet k Mariji, Gorazd je njegov avto
skril v garažo, mama pa je v dnevni sobi pobrisala kri. Ko je
zvečer mama odšla spat, je Gorazd ostal v dnevni sobi, češ da
mora napisati poročilo za šefa svojega oddelka. Mama je ležala
v postelji in brala knjigo, Gorazd pa se je domislil nekaj povsem
novega. Ko je zapeljal profesorjev avto v garažo, je zagledal Mici,
ki jo je skoraj do smrti pretepel. Odšel je za hišo, poiskal temno
vrečo v kotu skromne lope in potegnil ostanke moje mačke, ki
jih je z največjim užitkom prinesel v mojo sobo. Nisem mogel storiti ničesar, saj sem bil še vedno poškodovan, ker me je
mama pretepla. Lahko sem le nemočno gledal in jokal za svojo
najboljšo prijateljico Mici, ki mi je vedno stala ob strani. Gorazd
je z groznim smehom odkorakal do spalnice, kjer je spala mama,
jo izvlekel iz postelje in pretepal dve uri. Njegov um je bil zaslepljen in pokvarjen, po mislih so se mu podili temačni in grozljivi
prizori, polni namišljenih iluzij. Slišal je glasove, ki so mu govorili,
naj vse, kar je videl v mislih, spremeni v dejanja v resničnem
svetu. To je dokazovalo, da se mu vrača vse, kar nam je kdaj koli
slabega storil. Bil je navaden strahopetec, ki se je spravljal nadme
in varuško, na koncu pa je nenadoma znorel. Stekel je v klet in
pograbil profesorja, ga močno pretepel in se nato spravil še nad
varuško. Zazdelo se mu je, da sliši zvonec pri vratih. Pograbil je
torbo in skozi zadnja vrata pobegnil v dolgo, temno noč.

SREČEN KONEC ALI VSAKDANJIK, POLN STRAHU
Minila sta dva dneva, ko sem lahko vstal iz postelje in le s težavo
odkorakal po hiši. Zaznal sem zatohel vonj po razpadajočem
mesu, ki je prihajal iz dnevne sobe. Zbal sem se najhujšega in še
s težjimi koraki odšel v dnevno sobo. Zagledal sem mamo. Vsa
modrikasta in potolčena je ležala nepremično na tleh. Njeno
telo je že pričelo razpadati. Klical sem jo, vendar se ni odzvala.
Čeprav me je tepla in vpila name, sem jo imel še vedno rad iz
dna srca. Zajokal sem, se sklonil in jo pričel stresati, saj še vedno
nisem verjel, da je odšla. Zakaj mi jo je Gorazd moral vzeti?
Zakaj?! Prestrašil sem se, da je še vedno v hiši. Vzel sem palico
za golf, ki je ležala poleg mame, in odšepal do kleti. Prižgal sem

luč in vstopil. Še bolj je smrdelo pa razpadajočem mesu kot v
dnevni sobi. Zagledal sem vrv, ki je visela pred mano. Prijel sem
jo in potegnil. Naenkrat je name padlo profesorjevo truplo.
Zakričal sem in krik je odmeval po našem naselju. Ko sem
prišel k sebi, sem narahlo odmaknil profesorjevo telo in odšel
do postelje. Zagledal sem Marijo, ki je ležala zvita v klobčič kot
jež, ki se zvije pred nevarnostjo. Bila je modrikasta, podhranjena
in dehidrirana. Stresel sem jo, da bi videl, če je še živa. Rahlo je
premaknila ustnice in takoj se mi je narisal nasmeh na ustih..
Vsaj ona je bila živa. Ona, ki mi je skupaj z Mici stala ob strani že
od otroštva. Prislonil sem jo k sebi in odšel do vrat. S skupnimi
močmi sva odprla vrata in odšla na sredo ulice, kjer sem vpil na
pomoč, kolikor sem mogel. Iz hiš so pritekli ljudje, ki so nosili
odeje in vodo. Ogrnili so naju in pospremili do nekega avta.
Prijazni sosed je močno pohodil plin in v nekaj pičlih minutah
smo prispeli do bolnišnice. Zdravniki so naju lepo oskrbeli,
toda kasneje je v sobo vstopil sosed, ki naju je pripeljal, ter rekel
z nizkim in tresočim glasom: »Žal mi je, vendar je gospa Marija
izgubila boj za življenje.« Zajokal sem in tolkel z rokami po
postelji. Ostal sem sam. Povsem sam. Na svetu ni bilo nikogar
več, ki bi bil moj sorodnik oz. prijatelj. Zbal sem se, ali me bo
sploh kdo vzel pod streho. Po glavi so se mi podile negativne
misli. Nisem videl smisla v svojem življenju. Želel sem le zapustiti
ta svet in pustiti vse za seboj. Vendar temu ni bilo več tako. Če bi
storil samomor, bi le bežal pred problemi in bi Gorazdu dokazal,
da sem strahopetec kot on. Prišli so policisti, ki so me izprašali
o vsem, kar se je dogajalo. Zaupal sem jim celotno zgodbo od
začetka do konca. V hiši so pobrali vse dokaze, ki so jih kasneje
skupaj z mojo zgodbo odnesli na sodišče. Rekli so mi, naj se
ne bojim in da bodo poiskali moje sorodnike, pri katerih bom
lahko živel. Vendar nisem imel več nikogar. Vsi, ki sem jih
imel kdaj koli rad, so sedaj odšli. Iz dneva v dan so prihajala v
bolnišnico pisma in denar, ki so ga dobri ljudje priložili v pisma.
Kmalu se je pojavljalo vse več ljudi, ki so me želeli posvojiti in mi
nuditi topel ter udoben dom. Na svojo željo živim od takrat na
mirnem griču v prijetni brunarici ob borovem gozdu. Vsakič, ko
grem na sprehod po gozdu, se mi v misli prikrade misel na očeta,
ki mi ga je smrt iztrgala iz rok; misel na mamo, ki je slepo verjela
nepridipravu; misel na Mici in varuško Marijo, ki sta bili moji
najboljši in edini prijateljici, ki sem ju kdaj koli imel. Ko se spomnim na njih, mi pri srcu postane toplo in solze kar same pridrvijo
na plan. Vendar tudi dandanes živim v strahu. V strahu, da se
Gorazd zopet prikaže in mi stori kaj žalega.
Matej Ilinković, T2.c
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LEPO MI JE…
Ko ritem tvoje srčne mišice mojo dušo napaja,
ko prefinjen zven tvojega glasu v spominu mi ostaja
in me tvoj edinstven vonj obdaja…
To je trenutek,
ko sem le za kratek čas v tvojem objemu skrita,
kot delček ljubezni mozaika.
Takrat se zavem, kako ljubim te močno,
da mi kar solza vdanosti privre na oko.
S TEBOJ MI JE TAKO ALI TAKO VEDNO LEPO…
Tjaša Kobe, T1.b

RANJENA…
V srce vtira se venenje,
tu ne pomaga več nobena vila,
neomajno boli me srca žila,
bolest prisili me v nočno bdenje.
Končana je ljubezen zdajšnja,
uprla stran svoje iskrive je oči,
zdaj njen pogled poln je krvi,
vse, kar še nudi mi, je le srčna rana.
Spomnim se, bila je resnična, nikoli nična,
kot ptice prvi puh bila je nežna,
a na žalost kot snežinka bežna.
Zdaj mi dala misliti je »truga«…
Nemogoče je zadnjo iskrico UBITI,
težko je na novo pot življenja ITI.
Zakaj ranil si me TI?
O, zakaj TI…
Tjaša Kobe, T1.b
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RAZMIŠLJAM, TOREJ SEM
»Cogito ergo sum« je znameniti stavek znanega francoskega
filozofa, matematika in fizika Renea Descartesa, ki bi ga v
slovenščino prevedli takole: »Mislim, torej sem.«. S tem izrekom,
ki pri vsakem vsaj malo razgledanem človeku vzbudi občutek zanimanja ter ga hkrati popelje v preizkušanje svojega razumevanja,
je v 17. stoletju ovekovečil takratno razmišljanje in poglabljanje
filozofov v tematiko človeškega razuma ter filozofijo o nastanku
človeka in njegovem mestu v tem svetu. V tem eseju bom skušal
na splošno obrazložiti temo o razvoju in namenu človeškega
razuma.
Kot sem že omenil, je namen filozofije odkriti odgovore na
vprašanja o temeljnih vidikih
našega življenja in doživljanja. Med
te temelje sodi vse, kar vidimo
okrog sebe, hkrati pa je potrebno
upoštevati tudi nevidne sile našega
vesolja. Med drugim poskušajo
filozofi odgovoriti na vprašanja o
obstoju Boga, o nastanku sveta, o
prostoru in času, v katerem živimo,
ter o materialnih in duhovnih komponentah našega končnega sveta. Za
vsako izmed naštetih vprašanj obstaja nešteto različnih idej ter dognanj,
ki v večini primerov ne morejo biti
dokazana, saj temeljijo na neznanstvenem raziskovanju in so
znana kot splošne resnice ali z drugimi besedami, dogme. Že
samo pri vprašanju o nastanku sveta, torej o začetku vsega živega
in neživega, obstaja mnogo različnih teorij. Ena izmed njih je
recimo teorija Velikega poka, v kateri je obrazložena misel, da je
začetek vsega leto nič zgolj veriga naključnih dogodkov, sledil pa
jim je nastanek življenja na našem planetu. S temi naključnimi
dogodki sem imel v mislih popolnoma prazen planet, v katerega
po letih in letih kroženja trči ogromen meteorit. Ta meteorit pa
ni bil navaden meteorit, saj je vseboval preproste oblike celičnega
življenja, prilagojenega na življenje v podvodnem svetu. S tem ko
je meteorit padel na planet, ki je bil takrat v celoti pokrit z vodo,
so nastale idealne razmere za nadaljnji razvoj življenja na planetu
Zemlja. Celine z visokimi gorovji so se dvignile izpod vodne
gladine zaradi močnih sunkov, nastalih ob trku in gorečega meteorita z zemeljskim površjem. Skozi ere, dolge več milijard let, so
se celična bitja preko številnih vmesnih evolucijskih faz razvila
do te stopnje, da so postala neodvisna od vodnega življenja. To
pomeni, da so razvila noge ter pričela z življenjem na površju,
kar je postopoma privedlo do prvih primatov ter številnih

drugih živih bitij. Popolnoma drugačnega izvora in jasno tudi
iz ust človeka z drugačnim, bolj duhovnim oziroma religijskim
pogledom na okolje, ki ga obdaja, bi bila teorija o nastanku sveta
in življenja na njem izpod Božjih rok. To prepričanje temelji na
sedemdnevnem oblikovanju človeku prijaznega sveta, v katerem je vključena stvaritev celotnega bivalnega prostora z morji,
raznovrstnimi rastlinami, široko paleto tako človeku nevarnih
živali kot tudi bitij, ki jih je človek uporabil za svoje prehranjevanje ter posledično preživetje. Za zaključek vsega je Bog šestega
dne ustvaril človeka takšnega, kot ga poznamo dandanes. To
je bil človek z razvitimi okončinami, z lastnim neodvisnim
razumom ter voljo do življenja
in neusahljivo željo po spoznavanju sveta, na katerem biva, ki
je še vedno prisotna v marsikaterem bistroumnem človeku.
Ime mu je dal Adam in ob
vdahnitvi življenja v njegovo
telo ga je nagovoril z mislijo,
znano vsem kristjanom: »Prah
si in v prah se povrneš.« S
tem je bila izražena ena izmed
mnogih resnic sveta ljudi brez
najmanjše želje po znanju
oziroma informaciji o posmrtnem življenju ter človeški minljivosti. Ob taki predložitvi mnenj
in situacij je popolnoma samoumevno, da bo z vsakim filozofom prišlo drugačno mnenje, drugačno splošno razumevanje
vprašanja ter možnost novih idej in dognanj, saj se filozofija med
odgovarjanjem na vprašanja bivanja, razlikovanja med dobrim
in zlim ter o končnosti življenja ne opira na verska prepričanja,
tradicijo ali možnost dokazovanja z opazovanjem ali eksperimentiranjem, kot je to opazno pri religiji ter znanosti. Temeljni prvini
filozofa morata biti torej radovednost in potreba po utemeljitvi
našega nastanka ter tudi našega konca, ki se vztrajno, a počasi
približuje, saj ga le-ta radovednost žene onkraj meja znanega, v
brezkončne širjave še neraziskanih idej ter znanja, v zakladnico
odgovorov in rešitev na probleme, ki mučijo človeštvo že vse od
njegovega obstoja. Kljub uporabi splošnih znanj pa za tvorbo
argumenta filozof uporablja zgolj svoj človeški razum ter lastno
intuicijo, kar pomeni, da je odvisen od samega sebe in to ga
naredi popolnoma edinstvenega. Kljub temu, ne glede na število
različnih idej in tez, je bil cilj filozofov z vseh koncev sveta vedno
enak, je enak in bo tak tudi ostal. Poskušajo bolje razumeti svet
ter življenje vseh naseljenih na tem svetu, z največ pozornosti
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obrnjene proti človeku samemu. Kljub temu da je v središču
pozornosti človek ter njegovo življenje in njegovo zavedanje sveta
okrog sebe, si filozofi prizadevajo obrazložiti tudi prostor in čas.
Tukaj se pojavljajo predvsem vprašanja: »Kaj je prostor? Kolikšna
je njegova velikost? Kaj je čas in kako sta od njega odvisna človek
ter svet okrog njega?« Nekateri izmed mogočnih filozofov so
prišli do zanimivih, a žal običajnemu človeku popolnoma nerazumljivih in nepredstavljivih dognanj. Ena izmed njih je recimo:
Če bi se ustavil čas, na planetu Zemlja ne bi več ugledali sončne
svetlobe, saj ta ne bi imela možnosti priti do našega planeta. Še
ena težko predstavljiva teza je ta, da čas na različnih planetih teče
enako hitro. Običajni človek, torej človek brez poglobljenega razuma in brez znanja o tovrstnih temah, bi mislil, da je 1 časovna
enota, torej 1 ura, na vseh koncih galaksije enako dolga. Prav zato
je sposobnost samega razumevanja sveta namenjena le redkim
posameznikom. Zakaj? Na to vprašanje še niso našli logične
razlage, zato filozofi trdo delajo, da nam zagotovijo potrebno
znanje za reakcijo naših možganov na tako vprašanje. Ena izmed
naprednejših razlag filozofije bi bila razlaga Bertranda Arthurja
Williama Russlla: »Znanost je tisto, kar vemo, filozofija pa tisto,
česar ne vemo.«. S tem pove vse in nič o predmetu raziskovanja
filozofske vede.
Začetki človeškega razuma ter možnosti samostojnega
razmišljanja in povezovanja različnih idej ter informacij v en
mozaik, s posledičnim nastankom odgovora na neko novo
vprašanje, segajo že v daljne začetke človeška obstoja nasploh, v
pradavnino. Kljub temu da razum prvega človeka še ni bil tako
razvit in si takratni človek ni postavljal takih vprašanj, kot si jih
postavljajo filozofi dandanes, je moral vseeno pokazati zmožnost
razmisleka o svojem življenju, razumevanja le-tega ter njegovega
nadaljnjega načrtovanja. S tem imam v mislih predvsem njegov
takrat najpomembnejši cilj, preživetje. Ker je razumsko obzorje
prazgodovinskega človeka obsegalo le primitivne probleme ter
situacije, ga štejemo med primitivnega človeka. Temelja njegovega uma sta bila zgolj lastno preživetje ter zagotovitev potomcev.
S takim načinom razmišljanja je bil njegov razum zelo pomanjkljivo obremenjen, kar obrazloži manjšo površino možganov
ter njeno površinsko gladkost. S tisočletji nabiranja izkušenj na
področju poljedelstva in živinoreje, pa tudi čustvene plati človeka,
se je postopoma začela ustvarjati družba z več problemi, večjim
zanimanjem za stvari okoli sebe, njihove lastnosti ter nastanek,
hkrati pa je naraščalo tudi vsesplošno udejstvovanje v materialnem ter duhovnem ustvarjanju. Krajše temu pojavu rečemo
nastanek civilizirane družbe z lastno kulturo. Tu je že prisotna
višja raven človeškega zavedanja ter razumevanja okoljskih
predmetov, živali in ljudi, hkrati pa se pojavljajo tudi razlike med
prebivalci sveta in ločevanje v različna ljudstva, vsaka s svojo
unikatno kulturo. Način razmišljanja se je od pradavnine močno
spremenil in globina dojemanja je šinila globlje kot kdajkoli prej.
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Začela so se porajati vprašanja o namenu človeka na svetu, o
posmrtnem življenju, o prenašanju pridobljenega znanja iz generacije v generacijo ter zagotavljanje kulturne zapuščine, zakladnice vrednot, opažanj in hkrati tudi dokaz o obstoju določenega
naroda. Kot primer bom navedel grško civilizacijo. Grki so imeli
kot narod bogat nabor prizadevnih in talentiranih posameznikov
tako na materialnem kot duhovnem ustvarjanju. Na materialnem so se zlasti kazale izkušnje kiparjev, ki so se prenašale iz roda
v rod. Grški kiparji so imeli sposobnost popolne predaje uma in
telesa določeni situaciji v naravi ali urbanem okolju. Svoje misli
so odrinili vstran in s tem naredili prostor za kompozicijo, ki so
jo imeli pred sabo ali so jo videli že poprej. S tem so dosegli živo
podobo želenega predmeta pred očmi in njihove roke so sledile
tej podobi ter ustvarile veličastne skulpture. Druga veja bi bila
mišljenjsko ustvarjanje, ki je bilo praktično še pomembnejše od
materialnega, saj je posredovalo znanje tudi vsem - ne le svojim
potomcem, ampak tudi drugim civilizacijam. Najpomembnejša
komponenta te veje so bili filozofi, učitelji ter govorci. Izmed te
skupine se mi zdita še najbolj omembe vredna Platon ter Sokrat,
kljub temu, da je še veliko drugih, ki so tudi bili pripravljeni
zamenjati svoje življenje za košček znanja, ki je pripomogel k
razširitvi človeškega znanja ter utemeljitev oziroma spremembo
njegovih nazorov ter vrednot. Sokrat je najpomembnejša
osebnost svojega časa izmed zgoraj naštetih filozofov in mislecev. Posluževal se je predvsem metodičnega spraševanja svojih
učencev in jim na ta način poskušal preko vprašanj pokazati
pot do neke resnice ali teze. V svojih dialogih pa je opredeljeval
predvsem svoje mnenje glede naravnega delovanja, torej
življenjskega cikla in zaporedja dogodkov na Zemlji. Bil je zagovornik posmrtnega življenja, verjel je, da duša po smrti zapusti
telo in se naseli v nečem drugem, pa naj bo to živo telo ali pa
rastlina. Njegov razum mu je dopuščal take možnosti, saj kar je
bilo njemu povsem samoumevno, se je večini prebivalcev zdelo
popolnoma nemogoče in izmišljeno. Prav zaradi tega so ga tudi
usmrtili. Toda kljub temu so njegove ideje živele naprej. Za njim
je prišel Platon, človek, ki je spoštoval Sokrata in mu stal ob strani
vse do njegove smrti. Njegova zmožnost učenja in zaznavanja
je bila neverjetna in globina njegovih spisov je bila spoštovanja
vredna. Bil je eden večjih filozofov svojega časa in je podal največ
filozofskih vprašanj, hkrati pa tudi na večino le-teh odgovoril s
pomočjo svoje intuicije in dodal nove teme ter ideje današnjim
filozofom na podlagi duhovnega, nevidnega sveta. Bil je namreč
goreč zagovornik netelesnega sveta. Razmišljal je v smeri paralelnega sveta. To pomeni, da je bil ves čutno zaznavni svet, torej
svet materialnega ustvarjanja, skupaj s svetom samim zanj le
preslikava, kopija neke zbirke idej iz prostranstva, ki je človeku še
neznano in kamor je pot navadnim smrtnikom nemogoča, saj
tega sveta v bistvu ne moremo otipati, začutiti, zato nam ostaja
skrit. Dognal je tudi nekaj značilnosti idej oziroma oblik, ki bi jih
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lahko na kratko razložil takole: v ospredje pridejo predmeti uma,
mišljenja, za razliko od objektov čutnega zaznavanja, kar pomeni,
da je razmišljanje potekalo v smeri idej iz četrte dimenzije. Razpravljali so o stvareh duhovnega pomena, kot na primer obstoj
Boga in višjih sil, ki oblikujejo svet, ter o reakcijah človeškega
razuma na določena vprašanja, kot je recimo temeljno vprašanje
človekovega bivanja. Druga, prav tako zelo pomembna, lastnost
je ta, da imajo oblike ali ideje neskončno trajanje, za razliko od
sveta in stvari v njem, ki so minljivi oziroma smrtni. Ta trditev
je samoumevna tudi povsem običajnemu človeku, saj je popolnoma jasno, da vsak človek umre, ko mine njegov čas bivanja na
Zemlji. Prav tako je splošno znano, da vse stvari sčasoma izgubijo

svoje prvotne značilnosti, nato pa korak za korakom izginjajo
izpred naših oči, dokler jih nekega dne ne zaznamo več – torej ne
obstajajo v otipljivi obliki, njihova oblika pa se ohrani kot ideja in
obstane večno. Tretja lastnost idej pa bi bila njihovo bivanje, saj za
razliko od otipljivih predmetov oblike ali ideje dejansko bivajo.
Dandanes pa ima filozofija tisoč in en pomen. Vprašanj je veliko,
odgovorov na njih še več in človek potrebuje trezno glavo ter
razvit čut za to, kaj je prav in kaj ne, če želi preživeti v današnjem
krutem svetu. Kljub temu obstaja ogromno ljudi, ki svoje
edinstvene prvine, ki ločuje človeka od živali, ne morejo oziroma
ne znajo uporabljati. Taki ljudje živijo monotono življenje in
njihov svet je majhen, skoraj tak kot svet prazgodovinskega
jamskega človeka, ki mu je jama pomenila vse na svetu. Bila je
njegov dom, dom njegove družine in kraj njihovega socialnega

življenja. Danes so taki ljudje sivi, monotoni. Njihov um je
omejen z določenimi preprekami, ki mu dajo misliti le določene
stvari in še to le do določene stopnje. Tak človek se zjutraj zbudi
s prazno dušo, hodi v službo, kjer brez besed opravlja naloženo
delo in medtem njegov socialni del uma popolnoma zamre, saj
je pozornost nepretrgoma usmerjena k delu in časa za sprostitev
ni na voljo. Ob predložitvi problema so njegovi argumenti
ponavljajoči in popolnoma brez pomena. Če s takim človekom
recimo odpreš debato o trenutno aktualnem političnem problemu, ne bo izjavil ničesar ali pa bo le citiral in ponavljal besede
svojih favoriziranih politikov in zastopal njihovo mnenje. Tak
človek je popolnoma nesamostojen, saj ne zastopa svojih nazorov
in pogledov na svet, temveč se mu zdi enostavneje prevzeti način
razmišljanja nekoga drugega in mu brez premisleka slediti.
Druga vrsta umsko nerazvitih ljudi pa so tako imenovane ovce.
Brez premisleka in samostojne odločitve sledijo vodji, pa naj bo
njih znanec ali pa zgolj mimoidoči. Ta čredni nagon škodi tako
človeškemu razvoju kot tudi družbi nasploh, saj je vsak posameznik samosvoja osebnost in bi se moral razvijati v svoji smeri,
ne glede na ukaze ljudi, ki jih ima okoli sebe. Moral bi razvijati
svoj značaj ter svoj um bistriti z lastnimi dognanji in mišljenjem
ter ne kloniti pod idejami drugih, idejami, za katere mislimo, da
ne izhajajo s pravega stališča. Konec koncev, ena izmed zelo uporabnih primerjav je primerjanje človeka, njegovega razmišljanja
ter okoliške družbe z matematično enačbo. Opisuje namreč,
da če spremenimo eno spremenljivko, se spremeni cela enačba.
Če to prikažemo z druge plati, zgleda takole: Če se družimo z
ljudmi, ki mislijo enako ali podobno kot mi, je to ena spremenljivka. Ob njeni spremembi se spremeni tudi naš končni način
razmišljanja in sposobnost samostojnih odločitev. Še bolje pa je
spremeniti drugo spremenljivko, torej svoj način razmišljanja.
Po tej spremembi bomo počasi, a vztrajno spreminjali tudi
svojo družbo, ker nismo več kompatibilni. Začnimo se družiti
z ljudmi, ki drugače mislijo in posledično drugače delujejo ter
živijo. Sicer je druga možnost veliko boljša, a težje izvedljiva. Za
njeno izvedbo je potrebna velika odgovornost, močna volja ter
zdrav razum, ki je dan vsakemu človeku, od njega pa je odvisno,
ali ga bo uporabil in na kakšen način. Vsak človek je namreč
svojega življenja kovač.
Tomaž Hribar, T3.c
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OHLAJENA STRAST
-Zaplavaj!
-Ne morem, voda je preveč mrzla.
-Zaplavaj, kmalu bo prijetno topla..
-Mene ne bo ogrela..
-Tudi če boš plavala?
-Da, kljub temu bom čutila hlad…
-Te zdaj zebe?
-Vselej čutim mrzel val, ki mi teče pod
kožo…
-Kako vselej?
-Že nekaj časa…
-Si bolna? Povej, mala, kaj te teži!
-Samo utrujena sem.
-Od česa?
od tebe
-Pridi k meni v vodo, da te zbistri…
-Od mraza bom utonila..
-Ne govori neumnosti, ob tebi bom ves čas…
ravno zaradi tega, ker boš ob meni…dušiš me
-Tako kot vedno boš pazil name?
-Da, mala moja, saj veš, da vedno pazim nate…

avtor slike: Urška Dimec, T2.a

vem, še predobro vem in čutim, ko se mi cele dneve obešaš za vrat in mi prinašaš cvetje. Si sploh opazil, da mi z vsakim cvetom manj
dišiš? Nikoli nisem marala cvetja… če bi me tako dobro poznal, kot praviš, bi razbral mojo ravnodušnost nad njim. Sploh me nikoli
ne vprašaš, kaj si želim, obvezno vsako predspanje in jutro, včasih še čez dan, vame porineš svojo nabreklost, čeprav ostajam povsem
hladnokrvna. Ne gane me noben tvoj dotik več. Preveč se me dotikaš…
-Mi ne zaupaš?
-Kako ti ne bi?
Po zraku je zakrilila z rokami, kakor da bi vadila, če bo še znala zamahovati kot plavalka. Zaprla je oči, globoko vzdihnila in
zadržala dih.
Spustila se je v njej neprivlačno mokro območje, pogledala in izdihnila in zamahovala z rokami, kakor je bila počela na obrežju.
Lenobno se je pomikala proti nasprotni strani njega, da bi spoznala resnično moč vode.
Da bi se počutila svobodno v njej.
Pognal se je za njo.
Ji tiho prišel za hrbtom, medtem ko je ona miže lebdela nad vodno gladino.
Za hip je omahoval nato pa ji roke ovil okoli pasu.
Grgranje in lovljenje zraka.
Njegova odzivna reakcija.
Pusti me, spusti, preveč me zebe.
Odšla bom.
Urška Kobe, T4.a
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Whenever you find yourself in times of important decision, always remember and look at the top of the
mountain. By doing so you are looking at greatness. Try to remember the magnificent sight of it and do
not let any trouble, no matter how big it seems, take your courage away, do not let yourself get confused by
anything smaller than the top of the mountain.
Rêve ce que tu veux rêver ; vas où tu veux aller ; sois ce qui tu veux être, parce que tu as une vie seulement et
une chance de faire ce que tu veux faire pour deveir l’homme qui est à la fois bon, fort, honnête et heureux.
Darja Marjanović, mentorica priloge
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A poem
In the past, or maybe now,
I don’t know why and I don’t know how.
Is it right or is it wrong to write just my song?
It’s hard to know, ´coz I can’t in the future go,
but I promise you to let you know,
because life isn’t just a moment and it isn’t a show.
I want to listen to my heart – I really do,
but can you imagine, that this fairy tale could become true?
Domen Kukenberger, T2c

Making a decision
She closes her eyes, hears screams. Not again. Don’t. Don’t wanna this. She can’t sleep again ‘coz of all these things. She sits in the
corner of the room, frightened and lost. You can’t really say she’s alive. She keeps on crying and there is nothing inside her that you
could kill. I have enough of this. It’d the best if I’m gone. She takes the knife. No, it will be better the other way. The way I’ll feel
free. You can hear the sound of a falling knife. She takes herself somewhere up-on the roof. She stands on the edge of it, opens her
arms widely and closes her eyes. I feel free. I wanna fly. I wanna feel like this every day. She slowly moves forward. Her face starts to
get colour. DON’T DO IT! She hears a scream. What? Who? Why? She turns. A warm hand gives her a different solution. What
now?! DON’T JUMP! YOU’LL KILL TWO PEOPLE THAT WAY. Wtf?! She reaches for the hand, slowly, shaking and scared.
She makes a contact, smiles briefly. Let’s go! LET’S GO!
Urška Dimec, T2a
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Comparing yourself to
			 others makes you unhappy
I’m just a human being and people are different one from another. There’s no singular person who would be the same as another
person and I respect that.
We all must accept ourselves and not compare ourselves to the others. You should know that if you compare yourself to the others
person, you’ll never be as good as they are or even the same as they are. You are something special and you have the characteristics that
the other don’t have or maybe your characteristics are simply better. It’s possible that someone is better that you are, but you should
not be ashamed or afraid of that. He/ she may be better just on this particular area and you are better let’s say in maths. People think
we have to compare each other to try harder in a particular area. However, no one thinks of himself/ herself since trying harder is
physically and mentally extremely exhausting.
I think we must try as hard as we can and not mind the others. Everyone knows how much he/ she is able to do, therefore, we
shouldn’t compare them to the others.
Lea Pilić, T4a
Day after day we watch all those “beautiful” people on television or see them in the newspapers and magazines. And we all compare
ourselves to those people. Girls are concerned with their bodies and how much make-up they should put on. Boys compare their
strength and muscles.
However, nobody thinks about how special a person can be. Each and every person is special in his/ her own special way. Beauty is
a relative term, so we can’t judge people on the basis of their appearance. But that is what we often do and we can’t change the habit.
I hate to be compared to the others, because I know I’m one of a kind just like everyone else in this world. But most of people don’t
realise how special they are and they try to be someone else. They must look like Hollywood stars- “beautiful” and shallow. Their only
wish is to impress everybody with their stunning make-up and expensive clothes.
After all, what you see is what you get. There is nothing inside. All those people have is a new eyeliner.
Anja Škulj, T4a
I think people these days are preoccupied with comparisons among themselves they often make in different situations- in school,
sports, at work and specially when talking about love. Many people often compare themselves to the others, usually because of their
low self-esteem. In almost all the cases such people get hurt very easily, they feel unhappy, because they see themselves as some sort
of failures. They find every spot possible proving their weakness compared to another person. I think the people that do most of the
comparisons are sad by nature and live a very stressful life where they often get insulted or humiliated in any way. This is mostly the
reason that leads to comparisons. Being sad and making comparisons are the worst two things you can do at once, because you can
only end up in being hurt. In some extreme cases such people may even end up committing suicide or something like that.
However, it’s not entirely bad to compare yourself to the others if you know how to take an advantage of the comparison. There’s
an example from school, if your schoolmate gets better grades, you can compare yourself to him and find out what he has done to
achieve such results and then you can follow his example. I think it depends a lot on the mood you are in when you start comparing
yourself as well as on the person you compare to. It’s also good if sometimes you compare yourself to a less successful person than you
are, so that you raise your self-esteem. However, doing this too many times and relying on an average result can make you sloppy and
worse that before.
At the end, I’d like to say that comparing yourself to others often makes you unhappy, especially if you cannot accept the results of the
comparison. Of course, it mostly depends on the person’s character.
Simon Vesel, T4c
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Some people have a good self image while the others don’t. Those with a good self image easily get in touch with the society. The others are sad all the time. They think that nobody likes them and they also think they cannot succeed in life.
If someone compares himself/ herself to the others, he often recognises he is not as good in some activities as the other person is. Usually when we compare ourselves to the others, we only see the things the others are better at and the fact that they are stronger, which
makes us unhappy, therefore our self image becomes negative. If I compare myself to the others I always see just the things the other
person is better at, but then I think optimistically and I try to find the things I am better at or stronger in, which makes me feel a lot
happier. I think I’m an optimistic person with a good self image. However, if you want to search for people who are better than you
in particular activities, you will always find someone who is better or more successful, therefore you can always be in a bad mood with
devastating consequences.
I think that we don’t need to worry so much about being perfect, because if you look at it from the bright side of your life, you will
surely find something where you are good at or maybe even the best.
Janez Fabjan, T4c

Admiration of the nature
I was sitting on the grass and watching the level of the lake. The leaves
were prancing gently and creating mystic shapes. A mild wind was
blowing through my hair and took me away to the infinite dreams.
I caught the sight of a rainbow. Stretching over the wide blueness
it seemed as a queen of heaven. Colours were being shed and were
creating imagination. I was breaking the rules, changing the laws of
nature, I was creating new images, I was simply me. I wanted to be
free as a bird. I wanted to fly and touch the infinite sky. I wanted to
feel the taste of firmness and to realize the unreachable. I know that a
new world is hiding behind the rainbow, the world that is intended
only for me.
Gašper Jordan, T2c
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It is the others who
						 get addicted, not me
Addiction is one of the biggest problems in the modern society. People don’t admit to themselves that they are addicted and they do
nothing about it.
There are a lot of different addictions. Mostly we think of drug addictions when we hear about them. Drug addicts are very exposed to the
public, they are marked as bad people. But in my opinion they are as bad
as any other addict. I believe that alcoholics cause even more problems.
They get drunk and then they drive back home and they are irresponsible, they drive too fast and as the consequence there are a lot of accidents.
The third and a very big addiction are the addictions to the TV and
computer games, which are very popular among the youngsters. These
two addictions are the reason for failing in school and missing the real
life. You can become a freak who is just able to play games or watch TV.
I’m not addicted, at least not in general. I certainly am not a drug or alcohol addict. If I have problems in school I rationalise the time
I usually spend in front of the computer. I would say that I have everything under control. However, there are people who really need
help.
Jernej Zupančič, T4a
There are a lot of things in the world which make you feel happy, drugs for example. But it is not necessarily the drugs which make
you feel good, those can be the usual things, like playing computer games when you just can’t release the keyboard and the mouse
because of your obsession with it, which you get after doing it for a long time.
Some people choose drugs because they don’t feel self-confident, but
they can also take them because of the bareness or being too much selfconfident. Computer games are unlike drugs harmless for your brain
cells, but you have problems with your social life, unlike the drugs which
can make you very talkative. One of the most dangerous and worldwide
abused drugs is alcohol which is legalised despite all the bad consequences
it brings. After having some bad experience with drugs many people stop
using them, of course there are still some who use them anyway. I think
that some drugs which are illegal, like marihuana, are less dangerous for
human beings than the alcohol, which is legal because of stupid rules, like
bringing the money to the country.
I can’t believe how stupid people are trying to solve their problems with
drugs. I think they know how addicted they are becoming, but they don’t really care about the bad consequences unless they are
without the drug supply.
Tadej Povše, T4c
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One is never too old to learn
It is often said that people learn their whole lives. If we think about it, life is some kind of a learning process which we have to deal
with day after day. But this isn’t the issue here. The issue is whether you’re just too old to learn something new in the fall of your life.
So, can an old dog be taught new tricks?
The optimal years for learning are the years from 16 to around 30.
That’s when your brain is the most active and can memorize the biggest
quantity of data in your life. When you get older you notice that you
have trouble remembering certain facts, names, dates and you find it difficult to learn something new. Of course, you’ll learn that eventually, but
it’ll take you much more time and effort that it would when you were
younger. Ever thought about why old people find it difficult to learn how
to use a computer? In my opinion, they need more time to memorize
repeating movements while young children can learn to use a computer
very quickly.
Though it’s much harder to learn when you’re older, that doesn’t mean
that you can be too old to learn. OK, you probably can’t expect to take
up the ballet when you’re 80 in hope of learning a few professional ballet
tricks. Your body just won’t allow it. But you mind isn’t your body and it
doesn’t limit you, it doesn’t give you restrictions like in the ballet example.
Our minds allow us to doe extraordinary or just plain, everyday things.
What you want to do with your mind is up to you.
When you grow old it’s your choice whether you’re satisfied with the
knowledge you’ve gained during your life or not. If you’re not and you
still seek something more, then you should enrol yourself into a language
course. No matter how old you are, in my opinion, you can always learn
a new language. Surely, you’ll have some difficulties at the beginning,
but these courses are in a way intended especially for the older population- they’re based on a lot of repeating and general revision. That’s one
of the best trainings you can give your mind. Surely, you can take up any
other hobby, like various crafts (pottery, painting, knitting) and you will learn something new, but your mind won’t have to work that
much-. The point of learning is precisely that- keeping your mind busy most of the time.
You’re never too old to learn. When you get old there should be a law or something similar that would oblige you to learn something
new. However, that cannot be done because of the concepts like free will and human rights and everything that comes along. When
you’re old you have all the time in the world. Why not spend that extra time for something useful? Having that much time you have
the world at your feet in a way. You have the power to do something great for yourself and why not so it? An old dog can always be
taught new tricks.
Laura Martinčič, T4a
It is difficult to say when we know enough. I started to learn when I was a baby. Until now I’ve been going to school for 12 years, but
I still don’t know anything comparing to older people. Even when people finish the school or the university and get jobs, they learn
new things day after day.
When I was a baby I learnt every day. I learned how to eat, how to brush my teeth, how to say mum and dad. Actually, I
didn’t know that I was learning, I was doing it because I wanted to know all about the things that were happening around me. When
I started school, everything was new again. I had to learn because everyone told me to. Now I’m at the secondary school and I know
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I have to learn, nobody has to tell me that anymore. Of course, there are particular subjects I really like learning, like maths and geography, and there are topics I really don’t like to learn. I don’t like to think what the political situation is like, why the Americans don’t
have jobs and similar things. I think that every individual must have a choice if he/ she wants to learn that or not.
Some people want to learn about everything that is happening in the world and they learn every day. They read newspapers,
watch the news, talk to their bosses and so on. However, there are those who aren’t interested in anything. They just do what they are
told to do and they live a really boring life. I think this isn’t right, because even if we don’t want to learn about particular things around
us, we have to because the society expects it from us.
Maja Vodopivec, T4a
Why do people make age limits and think of prejudice about what
should people do at a certain age? Aren’t things limited only to person’s
abilities and a desire for something?
I don’t think that it is right to laugh at an old person if he/ she wants
to go to the fitness centre or to the rock concert. It’s like you laughed at
a young person who wants to go to the spa. There are just law limits,
like: you can’t drive a car before you turn 18, or you can’t go abroad
alone if you’re not 18. Other than the law, no one can tell you what
you should or shouldn’t do. If you want to go studying at the age of 70
or 80, you should do that, if your health allows you, of course.
That’s why learning is not age limited. It’s not dangerous, it’s food for
the brain. As long as the person is able to learn, he/ she should. And if someone decides to go to school and learn a new language at
his/ her 70s, then that someone should do that and make the best of it. You can’t be too old for learning. Maybe your concentration is
not as good as the child’s one, but that’s not an obstacle.
Happy people live longer. It has been proved that happiness cures sickness and wounds. And if learning and new knowledge make
people happier, they should learn as much as they can. You can never be too old to learn.
Nina Grom, T4a
In this modern age education is not hard to find. That’s why some
people who couldn’t afford one in the past do it in their late years. Some
of them do it because they strive for something better, some need to do
it because of their job demands and some people do it out of shear joy of
learning.
For many years I was under the impression that you only have to learn
until you finish your studies as a young man or a woman, but listening to
the stories from my father I have learned that actually people never stop
learning. It is a process that goes on for your whole life and some people
just neglect this fact while the others strive to perfect their knowledge. For
example, I’d like to present you my father. Because of his tough childhood he always strived to be better, to be the best in everyone’s eyes. However, he’s always been a simple man, that’s why he started
with a simple profession, a mechanic apprentice. As the years passed by and careers changed he made a decision. He decided he
wanted to be acknowledged, so that is why he signed up for extra classes and he soon got a degree in economy. I dare you to guess
how old he was at that time. He was fifty years old. In my eyes a respectable age, not too old, but not young at all. However, the point
that I’m trying to make here is that no matter how old you are you’re never too old to learn and to achieve successful results. The only
important factor here is your will power- you must want it with all your heart and you can make anything possible.
But what is learning anyway? Is it the things we learn in schools? Yes and no. In school we only learn about things that will arouse our
interest and get us a job we might want or not. But the true teacher that teaches us the most is the life itself. It might be cruel sometimes but it’s worth living it and learning from it even when you’re old and weak.
For conclusion I’d like to share with you a piece of wisdom my father told me: “I will study for the rest of my life, so that I can die old
and dumb.”
Matjaž Muhič, T4c
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Ma maison
J’habite une maison à Novo mesto. Derrière la maison il y a un jardin.
Dans la maison c’est sombre, mais j’ai une vue sur des arbes.Vous entrez
dans mon logement. Au bord du corridor il y a des armoires à habits.
À côté il y a un bureau. En face il y a des toilettes et une salle de bains.
Derrière les toilletes il y a une cuisine, à gauche de la cuisine il y a un
salon confortable, à côté il y a une chambre. Mon logement de 80 m² est
moderne, près du centre, alors c’est très bruyant là-bas.
Eva Škedelj, T2a

Ma journée habituelle
J`aime bien commencer ma journée avant le petit-déjeuner. Je dois être à l`école à 7.10, alors, je me réveille à 6 heures et je me lève à
6.30. Je m`habille et pars à l`école. L`après-midi je finis les lessons à 2 heures. À la maison je déjeune, fais mon devoir et ensuite je me
repose. À 4 heures je me promène et puis je dîne. Je prends une douche et je regarde la télé un peu. Je me couche à 9.30 heures du
soir.
Tina Barborič, T2a
Ma journée au week-end
Je me reveille à 10 heures et je regarde la télé. À 11 heures et demie je me lave et je m’habille. À midi ma soeur et moi nous nous
promenons. À 13 heures 30 nous déjeunons et nous nous reposons. À 15 heures nous allons au marché et à 18 heures nous dînons.
À 20 heures je me lave, à 21 heures je me couche et à 21 heures et demie je dors.
Eva Škedelj, T2a
Chère amie Nina!
Un petit bonjour de Turkay où mes amis et moi sommes en vancances. Nous sommes arrivés lundi et nous allons rester ici jusqu’à
dimanche soir. Avant-hier soir nous avons visité Antalya. C’est magnifique. Il y a beaucoup de magasins. Je me suis couchée à la plage
chaque matin et après-midi. C’est très chaude, 43°C. Hier matin nous avons visité les monuments les plus célèbres de Turkay. C’est
Pamukale. Ayourd’hui soir mes amis et moi allons sortir au centre de la ville. Nous allons bénéficier de quelque chose. J’espère te
revoir bientôt parce que tu nous manques beaucoup!
Je t’embrasse!
Mojca, xxx
Mojca Kostevc, T2a
Cher Nina,
un petit bonjour de Ljubljana, où je suis restée tout le week-end. Samedi matin, j’ai pris mon petit déjeuner dans un café près du
Château de Ljubljana. C`était magnifique… Puis je me suis promenée aux petites rues du centre. Je suis allée au concert de Pink, j`ai
vu la place de Prešeren et le centre commercial BTC. Et le soir, j`ai rencontré un ami espagnol. Nous sommes allés dîner dans un restaurant Cubo, nous avons joué le bowling au Arena Vodafone et fait du VTT au parc Tivoli. Je suis rentrée à l`hotel Slon à 22 heures.
Je dois venir avec elle lundi.
											
Bises, Eva
											
Eva Škedelj, T2a
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