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ŠOLA
Uvodnik
Nekoč je živel deček s svetlobo v očeh in prijaznega nasmeha. Verjel je, da so ljudje le
dobri in da so na svetu zato, da mu pomagajo, ko mu ne gre, ko je sonca premalo in
so sence prevelike. Verjel je tudi, da so veseli, ko utrga najlepšo rožo na travniku, da jo
ponese mami, in ugleda metuljev let, ožarjen s prvimi sončnimi žarki. Začudil se je, ko je
videl le njihove temne oči in ukrivljene ustnice. Zakaj niso veseli, kaj je narobe z njimi?
Na ta vprašanja je dolgo ostal brez odgovora, vse dokler ni zrasel. Takrat je opazil, da je
drugačen, ker poje od veselja, ko se bližnjemu izpolnijo sanje in mu uspe priti na goro
spoznanja, in ker so njegove oči ravno tako polne ognja ter se mu zdi, da bi lahko objel
ves svet, ko vidi srečo prijatelja.
Kaj sedaj, naj bo enak drugim ali naj ohrani to svojo »napako«?
Kdo lahko pomaga dečku v tej hudi zagati? Mislim, da se vsak od nas vsakodnevno
odloča, ali naj bo zrcalna slika bližnjega v njegovi sreči in nesreči ali pa le ukrivljena
in popačena podoba, ki jo daje staro zrcalo. Žal pa smo le prevečkrat odsev ljudi z
dečkovega sveta, s temnimi očmi in ukrivljenimi usti. Le takrat, ko je bolečina bližnjega
dovolj huda, pa se naše ustnice zopet poravnajo in pogled začne svetleti. Kakšno zapleteno bitje je človek, »tako žlahten po razumu, brezmejen po zmožnostih, po podobi
in gibih, kako popoln in čudežen… Lepota sveta, vzor vsemu živemu…«, a vendar se v nečem bistveno razlikuje od živali. To
sta človeški individualizem in sebičnost, ki ne dovoljujeta boljšega od sebe in drugačnega v pogledih ter iskrene empatije in
sočutja. Star problem v novem svetu. Reši pa ga vedno lahko le vsak posameznik pri samem sebi, če le posluša majhnega dečka,
ki ga nosi globoko zakopanega v sebi.
mag. Magdalena Udovč, mentorica Tegija

Ravnateljeva beseda
Spoštovani!
Druga številka Tegija tudi tokrat naznanja zaključek šolskega leta. V njej so navadno
zbrani dosežki in dogodki, ki ste jih dosegli ali pa podoživeli. Razveseljuje dejstvo, da
vas je vsako leto več, ki s svojimi dejanji prispevate k ugledu šole, čeprav to ni vaš glavni
cilj.
Vse ni zajeto, vendar občutek, da smo tudi ostali del te zgodbe, je zelo prijeten.
Tegijevci ste znova opravili izjemno delo in komaj čakam, da ta številka pride iz tiska.
Vaše odrekanje in požrtvovalnost nam je vsem skupaj za zgled in motiv.
Čeprav je vročina kar pritisnila, pa vam vsem skupaj želim čimbolj ugodno klimo za
zaključek šolskega leta in lepe počitnice, ki ste si jih res zaslužili.
Boris Plut, univ. dipl. inž., ravnatelj SEŠTG
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ŠOLA
Pregled dosežkov s tekmovanj v šolskem
letu 2009/2010
M AT E M AT I K A
V soboto , 17. aprila 2010, je potekalo državno tekmovanje iz matematiko za zlato Vegovo priznanje. V kategoriji B (tehniki) je šolo predstav ljalo 6 tekmovalcev. Vseh šest je doseglo zlato priznanje, štirje so dosegli prvo mesto in s tem tudi prvo
nagrado, saj so osvojili vse možne točke.
1.
Matic Kocjančič, 1. letnik je dosegel 1. mesto in 1. nagrado
2.
Aleš Zoran, 2. letnik, 5. mesto
3.
Matija Andrejčič in David Kocjan, 3. letnik, oba prvo mesto in prvo nagrado
4.
Jože Kulovic, 4. letnik, 1. mesto in prva nagrada
5.
Aleš Koncilja, 4. letnik, 11. mesto
V kategoriji A (gimnazijci) je šolo zastopal Črt Jaklič, 4. letnik tehniške gimnazije, ki je dosegel 9. mesto.

LOGIKA
Državno tekmovanje je tudi tokrat potekalo na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Našo šolo je zastopalo sedem dijakov:
Matevž Šega T1c, Matic Kocjančič E1b, Jure Radakovič T2c, Marko Glavan T2a, Jure Grabnar T3b, Rok Povšič T4a in David Šenica T4a. Tudi tokrat so bili zelo uspešni. Matevž Šega in Rok Povšič sta osvojila zlato priznanje, Jure Grabnar in David
Šenica pa srebrno.

FIZIKA
V soboto, 10. 4. 2010, je bilo na Gimnaziji Jurija Vege Idrija državno tekmovanje iz znanja fizike, katerega se je udeležilo tudi 11 dijakov naše šole, ki so dosegli naslednje rezultate:
1. skupina
Zlato priznanje in 3. nagrada : Simon Dobelšek, T3A
Srebrno priznanje: Nejc Saje, T4A, Matej Škrbec, T4A, David Kocjan, E3A, Gregor
Siročič, T2B, Matej Župan, T3B, Matic Jontez, T2A,
2. skupina
Srebrno priznanje: Matej Pečjak, T3C, Matej Vehar, T3As
3. skupina
Srebrno priznanje: Mitja Antončič, T4B, Simon Nosan, T4C

E L E K T R OT E H N I KA
16. aprila 2010 je na Srednji elektro-računalniški šoli Maribor potekalo 18. tekmovanje elektrotehniških šol Slovenije.
Tekmovanja, ki je potekalo v treh kategorijah, elektrikar elektronik, elektrikar energetik in elektrotehnik, se je udeležilo 24
dijakov iz 12 slovenskih elektro-računalniških šol.
Našo šolo sta zastopala dijaka Iztok Ogulin iz E2A v kategoriji elektrotehnik in Dušan Žagar iz E3c v kategoriji elektrikar
elektronik. Pri praktičnem delu naloge so elektrikarji elektroniki sestavili merilnik kapacitivnosti, elektrotehniki pa so merili
napetosti, tokove in moči na žarnici. Sledil je teoretični del reševanja testnih vprašanj.
Dušan Žagar je dosegel 3. mesto med 7 tekmovalci elektrikarji elektroniki, Iztok Ogulin pa 8. mesto med 11 tekmovalci
elektrotehniki, v skupni razvrstitvi pa smo tako 8. med 12 šolami.
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ŠOLA
RAČUNALNIŠTVO
Državno tekmovanje bilo v soboto, 27. marca 2010, v treh
težavnostnih skupinah. Naši dijaki so tekmovali v drugi in tretji skupini ter dosegli naslednje rezultate:
2. skupina
2. skupina
2. skupina
2. skupina
2. skupina
2. skupina
3. skupina

srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno

7
9
11
13
21
23
6

Rok Povšič
Jože Kulovic
Črt Jaklič
Matej Vehar
Dejan Rjavec
Miha Mohorčič		
Nejc Saje

MEHANIKA
3.letnik:
2.nagrada: Matej Župan
3.nagrada: Miha Zupančič, Simon Dobelšek

4.letnik:
1.nagrada: Bojan Bučar
3.nagrada: Damir Grguraš

BIOLO G I J A
Raziskovalna naloga Vpliv fungicida na biodiverztiteto gliv, ki so jo izdelale Karin Jurglič, Nika Lužar in Nina Urbič (vse
T2B) se je uvrstila na državno tekmovanje in osvojila bronasto plaketo.

KEMIJA
V času prvomajskih počitnic je na Elektrotehniško-računalniški strokovni šoli in gimnaziji Ljubljana potekalo državno tekmovanje iz znanja kemije.
Na tekmovanje se je uvrstilo 9 dijakov naše šole: Darija Šalehar, T3A, Blaž Strojin, T2C, Tadej
Rozman, T2C, Matic Jontez.T2A, Jakob Košir, T1A, Simon Vrhovec, T1A, Rok Ratajc, T1B,
Ema Gričar, T1B in Gašper Murn ,T1C.
Darija Šalehar in Blaž Strojin sta osvojila srebrno Preglovo plaketo.

ANGLEŠČINA
Letošnje državno tekmovanje iz angleščine v organizaciji IATEFL Slovenija za dijake tretjega letnika je potekalo 22. 3. 2010
v prostorih Ekonomske šole Ljubljana. Tekmovanje je potekalo v petih kategorijah, nanj se je z regijskega uvrstilo 15%
najboljših tekmovalcev v vsaki kategoriji. Dijaki so reševali naloge slušnega razumevanja, kjer so poslušali tri avtentična besedila in dve nalogi pisnega sporočanja, ki sta obsegali krajši in daljši sestavek. Prvi trije oz. prvih pet tekmovalcev v posamezni
kategoriji je bilo povabljenih še na zadnji del tekmovanja – pogovor z izpitno komisijo, ki je določil končni vrstni red. Ustni
del je bil izveden 17. 4. 2010.
Našo šolo sta v kategoriji A2 – strokovne gimnazije na državnem tekmovanju zastopala dva tekmovalca, ki sta se odlično
odrezala:
Simon Dobelšek iz T3A je osvojil prvo mesto in zlato priznanje,
Rok Šuštaršič iz T3B pa je osvojil četrto mesto in bronasto priznanje.
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ŠOLA
Š P ORT
DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI ZA DIJAKE:
1. mesto

POLFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ODBOJKI
NA PESKU:
1 .mesto
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DRŽAVNO PRVENSTVO V ROKOMETU ZA DIJAKE:
3. mesto

!

DRŽAVNO EKIPNO PRVENSTVO
V ATLETIKI ZA SREDNJE ŠOLE:
6. mesto

DRŽAVNO PRVENSTVO V ATLETIKI ZA SREDNJE ŠOLE:
Krogla: 1. mesto Klemen Bučar
2000 m: 12. mesto Jan Samide
Višina: 9. mesto Miha Gazvoda
1000 m: 15. mesto David Zavodnik
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ŠOLA
OPERACIJA ŠKL
Za nami je že 15. sezona ŠKL in naša šola se je zopet veselila naslova najboljše šole v skupnem seštevku. 14. aprila 2010 se je
v Hali Tivoli odvijal srednješolski spektakel, kjer je premierno potekalo tekmovanje prav v vseh ŠKL športih, torej košarki,
odbojki, nogometu, plesu, navijaštvu in akrobatiki. Čeprav letos odbojkarjem ni uspelo osvojiti prvega mesta, je to končno
uspelo Letečim norcem, uspehov pa so se veselili tudi ŠKL krožki in nogometašice.

odb oj ka r j i dr u g i
Dvakratne branilce naslova je letos na poti do ponovnega naslova ŠKL prvakov ustavila ekipa iz Šolskega centra Velenje. V
Hali Tivoli se je odvijal napet in izenačen boj, a na koncu je, kljub glasni in številčnejši podpori oranžnih navijačev, našim
zmanjkalo nekaj športne sreče in zmage so se veselili Velenjčani. Na naše odbojkarje in njihovega mentorja Bojana Jakliča
smo lahko zelo ponosni, saj že nekaj let dokazujejo, da spadajo v sam vrh šolske odbojke.

N O G O M E TA Š I C E P R E S E N E T I L E
Nogometašem, lanskim prvakom, ki jih vodi Đuro Oluić, se je finale letos izmuznil, zato pa so za presenečenje poskrbele
naše nogometašice. Že konec januarja, po drugem nogometnem turnirju za dijakinje, ki ga je gostil ŠC Novo mesto, je
bilo jasno, da se bodo naslova ŠKL prvakinj veselile prav dijakinje naše šole. Ekipo so sestavljale: Tjaša Piškur, Katja Kostevc,
Barbara Kralj, Teja Gorenc, Kim Plut, Kristina Piškur, Kristina Erman, Anja Turk, Polona Opara in Ana Marie Gregorič.
Trenirale pa so pod budnim očesom Matjaža Ferkolja.

N OR C I K O N Č N O P R I L E T E L I N A V R H
Letečim norcem je letos po seriji drugih mest končno uspelo osvojiti naslov ŠKL prvakov. Za zmagovalni nastop so združili
moči z Afnami in pa Dramsko skupino Dioniz in komisijo prepričali s svojim nastopom v stilu Kremenčkovih. Fantje v
oranžnih dresih, ki ljubijo adrenalin, trenirajo pod okriljem glavnega trenerja Kristijana Turka in mentorja Alojza Hlače.

ŠKL KROŽKI
V okviru projekta ŠKL se odvijajo tudi tekmovanja novinarskih, fotografskih, video, računalniških in likovnih krožkov.
Naslov najboljšega novinarskega krožka so si zopet prislužili naši novinarji. Članke je pod vodstvom Tine Cvijanović
pridno pisalo kar nekaj dijakov, najbolj dejavni pa so bili: Lara Laharnar, Nejc Weiss, Darija Šalehar, Žiga Ilovar in Sebastjan Križman. Maturant Nejc Weiss si je prislužil naziv najboljšega srednješolskega novinarja, Darija Šalehar pa nagrado za
posebni slog. Šolski novinarski krožki so pomemben del projekta ŠKL, saj najbolj vneto spremljajo dogodke na igrišču in
ob njem. Pišejo o tekmah, predstavljajo mlade športnike, šolske dogodke, projekte, se pogovarjajo z znanimi obrazi … Vsi
prispevki so objavljeni na ŠKL spletni strani, najboljši pa tudi v časopisu ŠKL Zvezda. Zelo uspešna sta bila tudi naš fotografski in računalniški krožek, ki sta osvojila 2. mesto.
Vsem sodelujočim v projektu ŠKL čestitamo! Več utrinkov s finalne prireditve, prispevke mladih novinarjev, časopis ŠKL
Zvezda in več informacij o samem projektu pa lahko najdete na njihovi spletni strani: http://www.skl.si/.
Darija Šalehar, T3A

R e z u ltat i :

2. mesto odbojkarji (trener Bojan Jaklič)
1. mesto Leteči norci in Afne ( trenerja Alojz Hlača in Kristjan Turk)
1. mesto nogometašice (trener Matjaž Ferkolj)
2. mesto fotokrožek (mentor Mile Božić)
1. mesto novinarski krožek (mentorica Tina Cvijanović)
Najboljši srednješolski novinarji: 1. mesto: Nejc Weis, T4A
Priznanje za poseben slog: Darija Šalehar, T3A
2. mesto računalniški krožek
Najboljša srednja šola v skupnem seštevku:
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ŠOLA
Pretrgan niz drugih mest Letečih norcev
Fantje Šolskega centra Novo mesto, željni akcije in zaljubljeni v adrenalin, svojo energijo sproščajo na treningih, že vsem nam
znane akrobatske skupine Leteči norci. Letošnje šolsko leto se je zasedba skupine korenito spremenila, vendar so kljub temu
tudi tisti začetniki skozi leto naglo napredovali in dohiteli ali celo začeli prehitevati starejše člane. Trenutno ekipo sestavljajo
Tadej Ambrožič, Jan Slapšak, Alen Plut, Žiga Cibic, Anže Vovk, Jure Pajer, Anže Zupančič, Uroš Florjančič, Žiga Nadu,
Sašo in Jan Luzar. Delujejo pod vodstvom mentorjev profesorjev Kristjana Turka in Alojza Hlače. Njihovi treningi potekajo
v Športni dvorani Leona Štuklja, v veliki telovadnici, kjer vadijo svoje akcije in zabijanja na koš. Včasih pa potekajo tudi na
gimnastičnem parterju, tu vadijo razne akrobacije in izvajajo nove trike. Seveda na treningih, kljub temu da pridno delajo, ne
manjka smeha in zabave. Svojo produktivnost pa nam potem pokažejo med polčasom na košarkarskih tekmah kluba Krke,
izven šolskih dejavnosti ali na ŠKL tekmah v sklopu šole.
Kot vsako leto so se tudi letos udeležili ŠKL tekmovanja akrobatskih skupin. Najprej so se predstavili na polfinalu 20. 3. 2010
v Škofljici. Že tu se je pokazala hrabrost in vodilnost naših Letečih norcev, saj so se domov vrnili kot zmagovalna ekipa. To
jim je dalo dodaten zagon za finale, ki se je že nevarno bližal. Tako so v slabem mesecu sestavili povsem nov šov, z izvirnejšimi
elementi. V nastop so bile že od začetka vključene tudi plesna skupina Afne, za finale pa so na pomoč priskočili še dijaki iz
dramske skupine Dioniz. Vsi skupaj so v pričakovanju »velikega dne«, zavzeto sestavljali točko na temo Kremenčkovih, katera
je bila z vsemi potrebnimi elementi, glasbo, skoki, plesom, pripomočki nared šele dva dni pred odločilno izvedbo. Prišel je 14.
4. 2010 in z njim ta tako težko pričakovani dan v Hali Tivoli v Ljubljani.
Leteči norci so nastopili zadnji izmed treh tekmovalnih akrobatskih skupin. Bakrosi iz Bežigrada in Fanatiki iz Šentvida so torej imeli priložnost,
da navdušijo sodnike in žirijo pred našimi fanti, a ko so se takoj za njihovo
točko na prizorišču izkazali Leteči norci, so se lahko le še obrisali pod
nosom. Leteči norci so namreč po toliko letih truda in bojev za naslov
ŠKL prvaka končno dosegli ta neverjeten uspeh. Niz drugih mest se je
končno pretrgal! Veselje je bilo nepopisno in vse so oblivali topli občutki
zmagoslavja, katerega so si že toliko časa želeli. Z iskrivimi očmi in zlatim
pokalom ter medaljami so vsi vzhičeni odskakljali s prizorišča in domov
ponesli naslov ŠKL prvaka akrobatskih skupin 2010. Čestitamo!
Tjaša Kobe, T2B

Odbojkarji državni prvaki
Odbojkarji SEŠTG so na finalnem turnirju v Kamniku ohranili krono in
ponovno postali državni prvaki.
V prvi tekmi so gladko premagali Korošce z 2:0, v finalu pa so izgubili niz,
a na koncu so vseeno slavili proti domačinom z 2:1. Najboljši igralec tekme
je prav tako naš dijak Jan Brulec.
Ekipo slavnih pod mentorstvom profesorja Bojana Jakliča sestavljajo:
Jan Brulec, R2a
Grega Erpič, R4b
Mario Koncilja, E3C
Matic Banko, T4a
Tom Smrke, R3B
Sašo Smrke, E1a
Gregor Ožbalt, R3B
Žiga Vidmar, E1a
Kristjan Plantan,T3a
Gašper Jordan, T3c
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ŠOLA
Dramci počastili svetovni dan knjige
SHKSPR=ZKN
Na vesel predpočitniški dan, 23.4.2010, smo si dijaki naše šole
ogledali dramsko predstavo Dionizovcev ki so se spoprijeli z
resnejšo temo in se poglobili v dela. Shakespeara ter nam ga predstavili v dveh jezikih; slovenščini in angleščini. Mladi novomeški
intelektualci so predvsem navdušili z izvedbo dela Romeo in Julija v angleškem jeziku. Pogovor med glavnima igralcema je tekel
tekoče in brez napak, tako so naši dijaki pokazali tudi veliko
znanja angleškega jezika. Celotno predstavo je povezoval letošnji
maturant Simon Pekolj, predstavo pa so popestrili tudi s svojimi
rap priredbami Shakespearovih del. Mentorici sta bili profesorica
angleščine, Marjana Pogačnik, ter profesorica slovenskega jezika,
Tina Cvijanović. Nastopajoči so bili deležni velikega aplavza ter
zadovoljstva publike. Navdušili so z enkratno idejo in ponazorili
tragedije na nam zanimiv način. Tudi v prihodnje pričakujem in
si želim še veliko takih predstav.
Lucija Rožič, T3B
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ŠOLA
Vpogled v kulturo čefurjev z Goranom
Vojnovićem
Ste se kdaj vprašali, kako po faci ločiš
čefurja od Slovenca? Ali veste, zakaj
čefurji nabijajo muziko v avtu ter
zakaj morajo nujno imeti čefurski
avto? Odgovore na ta in podobna
vprašanje najdete v razvpiti knjižni
uspešnici Čefurji raus.
Avtorja tega romana smo imeli
priložnost spoznati tudi nekateri dijaki ŠCNM, saj naša šola vsako leto
gosti znane slovenske ustvarjalce.
Letošnji gost, filmski režiser in scenarist Goran Vojnović, nas je obiskal
v četrtek, 18. februarja 2010. S profesorico Barbaro Grabnar Kregulj, ki je
vodila celoten pogovor, je spregovoril
o svoji knjigi, življenju in ustvarjanju
ter navdušil s svojo zgovornostjo,
sproščenostjo in razgledanostjo.
Prvo vprašanje se je seveda nanašalo na nastanek knjižne
uspešnice in na avtobiografske prvine v njem. Vojnović je
večino, ki je pričakovala, da je roman skoraj v celoti avtobiografski, presenetil z odgovorom, da ima z Markom, glavnim
junakom in pripovedovalcem, le malo skupnega: tudi sam je
treniral košarko in živel na Fužinah. Je pa iz knjige razvidna
avtorjeva kritika družbe in njegovo razmišljanje.
Napisati roman pa ni bila njegova prva ideja, v originalu si
je vse zamislil kot scenarij za film, a zaradi takratnega pomanjkanja sredstev tega projekta ni mogel uresničiti, po
optimističnih napovedih pa lahko premiero pričakujemo do
leta 2012. Povedal je tudi, da se pisanje literature zelo razlikuje od pisanja filmskega scenarija, saj pri filmu ne smeš zahajati s teme, tako da je sam prehod iz romana na scenarij
precej zahteven.
Velika dilema za avtorja je bila, ali naj roman napiše v knjižnem
jeziku, vendar se je kmalu odločil, da mora le-ta nastati v jeziku, ki se govori na Fužinah. Zavestno se je odločil, da ne bo
zapisal zvočnega zapisa in da bo uporabljal ločila ter se držal
slovničnih pravil. To je utemeljil tudi s tem, da ima glavni
junak romana za seboj že 10 let pouka slovenskega jezika in da
posledično pozna neka pravila, je pa na trenutke tudi naredil
kakšno namerno napako oziroma, kot je sam rekel, »včasih z
veseljem pozabim kakšen rodilnik.« Dodal je še, da so dialogi
drugačni od pripovednega jezika, da so bolj dobesedno zajeti,
saj ima vsak človek svojo čefurščino, hkrati pa je fužinščina
živ jezik, ker se skupaj z ljudmi, ki se menjajo in odraščajo,
spreminja. Beseda pa je stekla tudi o prevodih književnega
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dela v druge jezike. Goran je povedal, da poskusi prevoda v
angleščino niso bili najbolj uspešni, je pa zato knjiga uspešno
prevedena že v tri jezike: hrvaškega, bosanskega in srbskega.
Tudi prevodi so napisani v svojem slengu, tako da vse skupaj
funkcionira.
Zanimiv je tudi sam naslov romana, gre za grafit v Ljubljani,
ki je pritegnil njegovo pozornost. Avtor dela je prepričan, da
se za dobesednim pomenom grafita skriva tudi neka nežnost.
Sama knjiga je postavljena v konkreten ter resničen čas. Ni
fiktivna, tako da tudi sporna dejanja, ki zadevajo policiste,
niso plod avtorjeve domišljije, ampak zgodbic, ki jih je slišal;
se pa zaveda, da je opazno pretiravanje in zaostrovanje.
Veseli ga, da knjiga v ljudeh spodbudi razmišljanje. Ti dobijo nov vpogled v kulturo čefurjev, ki pa so po avtorjevem
mnenju vsi priseljenci z Balkana, tudi tisti, ki ne opravljajo
fizičnega dela in imajo izobrazbo. Zanj so družbena skupina,
ki je enaka drugim, in so lep del slovenske družbe, le posamezniki niso integrirani in so posledično problematični. Zdi
se mu tudi, da je beseda čefur kot žaljivka začela izgubljati
svoj pomen, opozoril pa je na predsodke do le-teh, katere
bi bilo treba prekiniti in ustaviti sovražni govor zoper njih;
poudaril je, da ne znamo zamejiti svobode govora, da ne bi
škodovali drugim.
Rekel je, da je vključevanje čefurjev v slovensko družbo kompliciran postopek in da ne gre za asimilacijo, temveč za prilagoditev. Gre za naravne procese, ki se dogajajo, ne moremo pa
pričakovati hitre in totalne spremembe.

ŠOLA
Na koncu je potegnil še par vzporednic med nasprotji, ki se odražajo v literarnem delu, na primer med Ljubljano kot velikim
mestom, ki je prispodoba za Slovence, in pa manjšim mestom v Bosni, od koder izvirata njegova starša. Markova domovina
pa je zagotovo lahko le Slovenija, kot pravi sam: »Biti čefur v Sloveniji, to sem vsaj navajen, biti Janez v Bosni je pa cela nova
jeba.«
Čefurji raus je knjiga, ki je drugačna, zanimiva in posebna, zanjo je Vojnović najprej prejel nagrado Prešernovega sklada, nekaj
mesecev pozneje pa še nagrado Kresnik. Je knjiga, ki vas ne bo pustila ravnodušne, ali vam bo všeč ali pa jo boste sovražili pa
je odvisno le od vas.
Darija Šalehar T3A in Črt Jaklič T4B

»Posedanje pred blokom je fužinski nacionalni sport. Na Fužinama je ta panoga razvita do maksimuma. Jebiga,
majhna stanovanja, velike družine, napeti odnosi, nizek standard.«
»Če čefurju omeniš ločitev, rata bled ko sir. Ločitev je za čefurje totalna štala. Po mojem lahko ločenci v Bosni
uveljavijo status invalida in dobivajo podpore od države. Ostavila ga žena in ostalo brez obje ruke, to ti je nekje ista
stvar.«
»Samo švaba pravi dobra kola, sve ostalo je sranje. Zato pol Bosne fura sto let stare golfe, druga polovica pa sto let
stare ople.«
»Čefurji se na Fužinama niso preveč asimilirali. Ne jebejo oni to asimilacijo sploh. Enega slovenskega stavka ne znajo
sestavit. Slovenci ful pizdijo, če kdo ne zna slovensko govorit, ampak ne vem, kaj bi jim pomagalo, če bi vsi Pešići
znali slovensko. A bi se radi z njimi pogovarjali?«
»Ker ko pa bereš črno kroniko v časopisu, pa ropi pa pljačke pa mafija pa to, so pa vsi Hadžihafisbegovići pa Đukići
pa vsi čefurji imajo lepo đ pa ć. Še podebljali bi radi te naše črke, da se ja ve, da so samo čefurji lopovi. Če pa bereš
športno stran, potem pa imajo pa vsi Nesterovići lepo trdi č.«

Spoštovani,
hvala vam za vaš trud in topel sprejem, kakršnega res redko doživim, čeprav se ponavadi vsi zelo potrudijo. Bilo je res prijetno in
upam, da sem izpolnil vaša pričakovanja.
Lep pozdrav
		

Goran Vojnović

11

ŠOLA
Valentin Vodnik s sodobniki in Ilirske
province
Pri projektu Valentin Vodnik in Ilirske province smo sodelovali dijaki 3. b tehniške gimnazije. Začetna faza projekta so bile
seminarske naloge pri zgodovini, s katerimi smo se v 2. letniku pobližje spoznali z razsvetljenstvom na Slovenskem in obdobjem Ilirskih provinc. Ker je izdelava seminarskih nalog potekala in se končala šele konec šol. leta 2008/2009, smo se dijaki
že veselili zasluženih počitnic ter jih kmalu
tudi dočakali, profesorici Rozalija Mohar in
Jožica Jožef Beg pa sta med počitnikovanjem
premišljevali o nadgradnji začetega projekta.
V sredini septembra sta prišli do skupnega
jezika ter nas razsvetlili s svojimi idejami in
tako smo se razdelili v tri skupine. Ena skupina se je to šolsko leto predala kuhalnici in
prevajanju Kuharskih bukev, druga je pisala
članke v koraku s časom po vzoru Vodnikove
Velike pratike, tretja skupina pa se je zavezala novinarstvu. Pri našem ustvarjenju smo
naleteli na mnoge težave: od začetnih težav
s prevajanjem besedil iz knjižne slovenščine
ob koncu 18. stoletja v sodobno knjižno
slovenščino do težav z oblikovanjem. Vse
smo razrešili z medsebojno pomočjo in z
nasveti mentoric.
Foto: Jaka Slobodnik, T3B
Izjave vodij skupin
Jure Grabnar (vodja skupine »pratikarji«): »Pratika je knjiga, navadno manjšega formata, s koledarskimi podatki, vremenskimi
napovedmi in praktičnimi poučnimi sestavki. Takšne so bile Vodnikove in vse kasnejše pratike. To smo upoštevali tudi mi pri
pripravi svoje pratike. Miha in Gašper sta najprej razdelila delo. Nato smo se vsi zagrizeno lotila svojega in poskušali stvar
narediti do roka. Malo pred polnočjo do izteka našega roka je bila stvar narejena in poslana profesoricama. Nazaj smo dobili
popravljeno različico in ugotovili, da nas čaka še zelo veliko dela in popravkov. Treba je bilo opraviti intervjuje s kmetovalci,
dodati razne zanimivosti, besedila opremiti z ilustracijami in s fotografijami.
Nekateri so bili bolj pripravljeni delati kot drugi. Slednje smo nekoliko spodbujali k delu, da smo izdelek dokončali pravočasno.
Čeravno niso bili vsi marljivi kot mravlje, smo prišli do končnega izdelka zgolj s kopico delavnih rok. Navkljub pomanjkanju
časa smo naredili, kar je v naši moči, da se bodo v izdelku kazale naše odlike, naše sposobnosti ter navsezadnje naše veselja do
dela.«
Katja Novak (vodja skupine »novinarji«): »Ker so bile naš zgled za izdelavo časopisa Vodnikove Lublanske novice, smo si jih v
začetni fazi ustvarjanja podrobno ogledali. Nato sem razdelila predvidene članke med posameznike v moji skupini ter postavila
rok za oddajo le-teh. In ker je upoštevanje rokov že od nekdaj naša šibka točka, tudi tokrat ni bilo nič drugače. Z veliko mero
potrpljenja in živcev sem pridobila vse članke in ostalo gradivo. Je pa bilo v skupini tudi nekaj čebelic, ki so vseskozi pridno
delale in pripomogle k temu, da smo časopis pripeljali do izdelka, ki je vreden ogleda. Naj poudarim to, da smo izbrali takšen
format, v kakršnem so bile Vodnikove Lublanske novice. Ko smo jih videli v rokopisnem oddelku NUK-a, nas je ravno format
najbolj presenetil. Namesto velike pole se je pred nami znašel približek formata A5. Vodnik je pisal o aktualnem dogajanju v
svojem času in tudi mi smo poskušali biti čimbolj aktualni, zato smo se razpisali o politiki, gospodarstvu, šolstvu, zabavi ipd.
Svoj časopis smo zaključili z dodatkom iz Vodnikovih novic: prevedli smo Vodnikova poročila o dogajanju v Franciji in dodali
kopijo strani z raznimi objavami iz Vodnikovih novic. Želim vam prijetno branje.«
Matej Župan (vodja skupine »prevajalci«): »Pri projektu prevajanja Kuharskih bukev nas je sodelovalo 11 dijakov, ki smo si
enakomerno razdelili delo. Najprej smo celotne Kuharske bukve prebrali. Nato smo morali izbrati petinpetdeset receptov, ki
naj bi jih prevedli. To je bilo kar težko, saj je v Vodnikovih Kuharskih bukvah kar 318 receptov in navodil za pripravo živil
na šestinpetdesetih straneh. Odločili smo se izbrati tiste, ki se nam zdijo najzanimivejši, in tiste, ki se uporabljajo še danes. Pri
»prevajanju« so nam največje težave delale razne starinske – arhaične besede, ki v današnjih dneh niso več v uporabi, takrat pa
so bile del knjižnega ali narečnega jezika. Kuharske bukve so bile natisnjene v bohoričici, torej smo morali najprej razvozlati,
katere črke danes zamenjujejo takratne simbole. V Vodnikovih Kuharskih bukvah se vidi tudi velik vpliv nemščine na takratni
slovenski jezik. Delo nam je olajšalo dejstvo, da je veliko besed, prevzetih iz nemščine, še vedno prisotnih v narečnem jeziku.
Nekaj težav nam je delalo tudi smiselno oblikovanje povedi in besedila, saj je bil v takratnih časih običajen drugačni besedni red
kot danes. Kakorkoli že, z več ali manj truda nam je uspelo prevesti tiste recepte, ki smo jih izbrali. Vse skupaj smo oblikovali
v smiselno celoto, ki je podobna še danes uporabni kuharski knjigi.
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ŠOLA
IZ KUHARSKIH BUKE V
V projekt je bilo vloženega veliko dela in truda, ki pa ni bil
zaman. Če ne več, je vsak dobil kakšno zanimivo idejo za jed,
ki jo bo lahko pripravil sam ali pa bo v to prepričal svojo
mamo.
Dijaki T3b pred spomenikom v čast Ilirskih provinc (Foto:
Jaka Slobodnik). Fotografija je nastala 26. 11. 2009, ko smo
se odpravili na ogled razstave Pod Napoleonovim orlom, ki
jo je Narodni muzej Slovenije postavili v čast 200-letnice
ustanovitve Ilirskih provinc. Z gradivom slovenskih in francoskih muzejev, galerij, arhivov in knjižnic so na sodoben
način prikazali vse tri francoske zasedbe naših krajev, glavni
poudarek razstave pa je bil na predstavitvi Ilirskih provinc –
domala štiriletnem francoskem »medvladju«, ki je z uvajanjem pridobitev sodobne meščanske družbe močno zarezalo v
slovensko narodno zavest in zgodovinski spomin naroda.

tem dal bukvam še drugo, jezikovno razsežnost.

Takole je začel Valentin Vodnik svoj predgovor k prevodu
nemških Kuharskih bukev: »Ne le samo navada, ampak tudi
spodobno je, da ženske kuhajo. Ženske skrbijo za čistočo, iz
njihovih rok je vse prijetneje. Znajo se urno obračati, imajo ostrejši okus, hitro ločijo, kaj je boljše, kaj bolj zdravo.
–Moškim naj ostane v tolažbo kuhanje v lekarnah. Kuharji
so hoteli biti preveč pametni, hoteli so ženske prekositi. In
kaj je iz tega nastalo? Odkrili so nove jedi, vendar nevarne za
zdravje. Nerazumljivo in dvoumno so te nezdrave jedi opisali,
s tujimi izrazi zmešali nemške in slovenske besede ter napisali
takšne kuharske knjige, da jih še danes ni mogoče razumeti.«
Kuharske bukve je Valentin Vodnik izdal leta 1799. Osnova
zanje je bila nemška predloga, kar je razvidno tudi iz receptov.
Čeprav je v uvodu zapisal, da si je prizadeval za »krajnsko
kuhino«, je namreč v kuharici malo enostavnih močnatih jedi,
ki so bile tedaj v navadi pri preprostem ljudstvu. Kljub temu
so njegove Kuharske bukve prvo slovensko napisano navodilo
za prehranjevanje in kuhanje, s čimer je Vodnik utemeljil
kulinarični strokovni jezik. V uvodu je tudi posebej razložil
svoje težave pri oblikovanju kuharskega strokovnega besedišča
in izrazil mnenje o jeziku v svojem času. Slovenke (včasih jih
imenuje Kranjice) je spodbujal k rabi slovenskih besed in s

2 2 5 . Va n i l i j e v s l a d o l e d
V posodo zmešamo tri poliče sladke smetane, eno unčo presejanega sladkorja, en košček zdrobljene vanilije, eno noževo
konico zdrobljenega muškatovega cveta, na zelo drobno in
tanko narezano limonino lupino. Posodo s sestavinami kuhamo, da zavre. Med tem raztepi 12 beljakov in dodajaj
malo vode, da nastane penasta zmes. Penasto zmes primešaj
smetani, da se kuha še skupaj. Pazi, da se med kuhanjem
smetana ne sesiri, zato med kuhanjem dobro mešaj. Ko se
smetana zgosti, jo postavi na hladno. Nato jo deni v posodo,
kot je rečeno v točki 224 .
Dijaki T3B in mentorici JJ Beg in R. Mohar
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POTEPANJA
Vse moje nagradne ekskurzije

Konec vsakega šolskega leta naša šola za najuspešnejše in najzaslužnejše dijake organizira nagradno ekskurzijo. Ta izjemno lepa
gesta je dobro znana vsem dijakom, saj je omenjena tako na informativnem dnevu kot na predstavitvah šole po osnovnih šolah
v regiji. In prav je tako, saj nagradne ekskurzije ne organizirajo na vsaki srednji šoli v Sloveniji, ravno nasprotno – naša šola je
ena redkih, če ne celo edina, ki tako nagradi najbolj pridne dijake. Povrhu vsega je pa nagradna ekskurzija zastonj, saj šola vsa
sredstva zbere s pomočjo sponzorjev. Jaz sem imel to priložnost in čast, da sem se lahko udeležil vseh štirih izletov.
V prvem letniku, sedaj že davnega leta 2007, nas je pot vodila na Dunaj. V tej dvodnevni ekskurziji smo si pobližje ogledali
glavno mesto Avstrije. Prvi dan smo se zapeljali po Ringu in si ogledali vse večje znamenitosti sredi mesta. Sam sem bil še
posebno navdušen nad njihovim parlamentom, ki je zgrajen v stilu atenske Akropole in nekako izstopa v tej tipični evropski
prestolnici. V spomin se mi je vtisnil tudi prostor, kjer smo večerjali: 282 metrov visok vrteči se Donavski stolp, ki se dviga nad
Dunajem in ponuja veličasten razgled nad celim mestom. Po nočitvi v enem izmed hotelov smo se drugi dan odpravili še na
ogled znamenitega dvorca Schönbrunn, kjer smo se lahko tudi sprehodili med urejenimi vrtovi, nato pa se podali še v bližnji
živalski vrt, ki je najstarejši v Evropi. Po vseh teh pestrih ogledih nas je pot nato vodila proti domu.
Leto pozneje smo se podali v našo zahodno sosedo Italijo. Tu smo se najprej za dlje časa ustavili v Padovi in si ogledali
tamkajšnjo cerkev ter se sprehodili skozi botanični vrt. Pot nas je dalje vodila še v Verono, kjer mi je v spominu najbolj ostal
Julijin balkon in njen kip pod njem. Vsakdo se je seveda tudi dotaknil Julijinega oprsja, ki naj bi prinašalo srečo, tako da smo
združili prijetno s koristnim. Po parih prostih uricah, ki smo jih večinoma izkoristili za ogled mimoidočih domačink, smo se
odpravili v hotel, kjer smo preživeli noč. Skoraj polni energije smo naslednji dan odkrivali radosti še zabavne plati tega izleta:
Gardalanda. Po celodnevnem vpitju, kričanju in veliki dozi adrenalina smo se vrnili domov.
Lani je bila zavoljo več dejavnikov ekskurzija samo enodnevna, toda vseeno smo videli veliko novega, pa čeprav je bil naš prvi
postanek spet v Padovi. Kasneje smo se z ladjo odpravili še v romantične Benetke, kjer smo poslušali zgodbice o Casanovi in si
ogledali njihove kanale in promet, ki se odvija kar po vodi. Seveda smo se ustavili tudi na trgu svetega Marka, kjer smo le nemo
opazovali arhitekturo tega turističnega mesta. Posebej v spomin pa sta se nam vtisnila tudi oba najbolj znana mostova: Rialto,
ki je povsem trgovsko obarvan, in pa most vzdihljajev, ki velja za najbolj romantičnega v Benetkah, pa čeprav je za vse, ki so
ga prečkali, pomenil še zadnji vzdihljaj svobode, saj je vodil v najbolj krute zapore v mestu. Z ladjo smo se nato spet odpravili
nazaj do avtobusa, ki nas je varno pripeljal v našo lepo domovino.
Letos pa je bila ekskurzija spet dvodnevna. Najprej smo se odpravili na Dunaj in se zapeljali po Ringu ter opazovali arhitekturo
te moderne evropske prestolnice. Sledil je kratek ogled veličastnega Schönbrunna in pa ogled živalskega vrta, kjer me je še posebej navdušilo hranjenje pingvinov, ki so naravnost specialni. Nato smo se podali v 60 kilometrov oddaljeno Bratislavo, ki pa je
popolno nasprotje Dunaja. Posledice tega, da je bila skoraj polovico stoletja med obema mestoma železna zavesa, kar kričijo iz
sicer umirjenega vsakdana. Nastanili smo se v enem izmed hotelov, ki je deloval precej elegantno v primerjavi z okolico, ki ga
je obdajala, saj je bila ta bleda, neurejena in nasploh zanemarjena. Svetla točka Bratislave je njeno mestno jedro, ki ga prevevajo
urejene barvne hiše iz preteklih stoletij, ki skupaj tvorijo ozke uličice. Pred odhodom domov smo se še povzpeli na stolp UFO,
ki je svoje ime dobil ravno zaradi svoje oblike, saj je videti kot kakšen neznan leteči predmet. Z tega stolpa, ki je sredi mesta
na enem izmed mostov preko Donave, smo imeli čudovit pogled nad celotno prestolnico Slovaške. Kljub parim izjemnim
znamenitostim pa so v oči najbolj bodli socialistični bloki, a ravno ta pestra arhitektura dela to mesto tako zanimivo. Nato je
sledila vožnja proti Novemu mestu, kamor smo prispeli v poznih večernih urah.
Če pogledam nazaj na vse te ekskurzije, imam v glavi same lepe spomine in pozitivne misli. Gre namreč za sproščene izlete, ki
so namenjene tudi izobraževanju, vendar pa to ne predstavlja bistva ekskurzije. To je namreč še nekaj več lepih spominov na
srednjo šolo in pa polno novih doživetij. Ob tej priložnosti bi se rad tudi iskreno zahvalil šoli, ki mi je omogočila udeležbo na
nagradnih ekskurzijah v vseh štirih letih. Imel sem se fantastično, tako da bi vsem, ki še niste maturirali, sporočil, da se potrudite, da dobite sedež na avtobusu za nagradno ekskurzijo, saj so dobri občutki zagotovljeni.
Črt Jaklič, T4B
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POTEPANJA
Obisk v parlamentu in pri predsedniku
države
V torek, 4. maja 2010, smo dijaki drugih letnikov tehniške gimnazije odšli na ekskurzijo v Ljubljano. Ogledali smo si parlament ter obiskali predsedniško palačo, kjer nas je sprejel sam predsednik dr. Danilo Türk.
Po kratki vožnji iz Novega mesta do Ljubljane nas je v parlamentu sprejel vodič in nas popeljal po sami ustanovi, ki je zgrajena
iz različnih vrst kamna in marmorja. Pokazal nam je tudi freske, ki ponazarjajo zgodovino Slovencev, in nam razložil njihov
pomen. V dvorani državnega zbora smo se na balkonu posedli na sedeže, ki so namenjeni obiskovalcem in novinarjem, seveda
če je seja javna. Izvedeli smo, da je državni zbor najvišja predstavniška in zakonodajna institucija, ki kot temeljno opravlja
zakonodajno funkcijo oblasti, poleg tega pa še volilno in nadzorno funkcijo. Gospod nam je povedal vse o glasovanju in razpravah; zanimivo je, da seje lahko trajajo po cel dan in se večkrat zavlečejo v pozno popoldne. V parlamentu smo si kasneje
ogledali tudi darila, ki jih v dar dobivajo predvsem predsedniki državnega zbora od različnih predstavnikov držav, s katerimi
se srečujejo. Posedli smo se tudi v dvorani državnega sveta, čigar funkcija je zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in
lokalnih interesov, kjer nam je svetnik povedal nekj o le-tem.
Po končanem obisku v parlamentu smo se napotili proti predsedniški palači. »A tukaj predsednik živi?« je bilo najpogostejše
vprašanje, ki se je slišalo. Po ogromnem stopnišču so nas pospremili do dvorane z veliki okni in s še večjimi lestenci, v kateri
predsednik sprejema svoje goste. Po kratkem čakanju je v spremstvu prišel dr. Danilo Türk, predsednik države, in nas vse prav
lepo pozdravil. Povedal nam je, da je njegova funkcija predvsem zastopanje in predstavljanje naše države. Pripravili smo mu
tudi nekaj vprašanj, na katera je prijazno odgovoril. V svojih odgovorih je veliko poudarjal, da je prihodnost na mladih, predvsem v smeri tehniških poklicev in tehniškega izobraževanja. Ob vprašanju, ali mlad človek lahko uspe v politiki, ne da bi imel
zveze in sorodstvo, se je najprej nasmejal, nato pa povedal, da sta bila njegova starša čisto preprosta človeka s preprosto službo.
Po intervjuju smo se s predsednikom še slikali, nato pa nas je pogostil s sokom.
Ekskurzija je bila zelo poučna, všeč mi je bilo, da smo se o tem pogovarjali že pred odhodom, saj smo tako lažje razumeli celotno delovanje in funkcije posameznih državnih teles.
Alenka Zupančič, T2C
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POTEPANJA
Juhuhu, Dalmacija je tu!
Pa smo ga tudi mi dočakali, projektni teden drugih letnikov v Dalmaciji, čudoviti hrvaški pokrajini na vzhodni
obali Jadranskega morja.
Glede naših »zgodnjih počitnic« smo imeli velika
pričakovanja, ki pa so se skoraj v celoti uresničila, vsi
pa smo mnenja, da bi lahko lepote Dalmacije spoznavali
malo dlje, saj so ti 4 dnevi minili, kot bi mignil. Prvi
dan smo se vsi navdušeni podali do Zadra in Trogirja.
V Zadru smo si ogledali le cerkev sv. Donata ter zvonik
sv. Marije, ker nas je slabo vreme kmalu pregnalo. Ker
je bil dež tako močan, da tudi dežniki niso pomagali,
smo ogled Trogirja izpustili ter odšli naravnost v hotel
Slavija, kjer je prijazno osebje zjutraj in zvečer skrbelo,
da nismo bili lačni. Naslednji dan smo se v sončnem
vremenu odpeljali do 3 ure oddaljenega Dubrovnika,
kjer smo iz 2km dolgega obzidja opazovali čudovit
razgled na mesto. Ogledali smo si še Stradun, trg Luža,
Onofrijevo fontano ter ostale dubrovniške znamenitosti. Po ogledu Dubrovnika smo odšli do Makarske, kjer
smo po prostem času utrujeni odšli nazaj v hotel. Tretji
dan je bil namenjen ogledu mesta Split, od koder smo
se s trajektom odpeljali na otok Brač. Na otoku smo si
ogledali mesto Bol ter znamenito peščeno plažo Zlatni rat, kjer je bilo načrtovano kopanje, vendar nam je
deževno vreme to onemogočilo. Zadnji dan smo zgodaj
zjutraj vsi pospravili stvari v kovčke ter se pripravili na
pot domov. Ogledali smo si še mesto Trogir, ki je na
seznamu kulturne dediščine UNESCA. Vodič nam je na
kratko razložil zgodovino Trogirja ter nam pokazal nekaj
znamenitosti, potem pa smo se polni vtisov odpravili
domov. Za zabavo (beri: red in disciplino) je skrbelo 6
učiteljev spremljevalcev: vodja ekskurzije in živa enciklopedija o znamenitostih Dalmacije, Ivica Tomić, Aleš
Tomič, Matej Forjan, Tina Cvijanovič, Špela Progar in
Vesna Čurk. Z nami so zagotovo uživali, čeprav nam
vreme ni bilo naklonjeno. Glavni cilj tega projektnega
tedna je bil, da spoznamo pokrajino Dalmacije ter njeno
kulturo in znamenitosti, kar nam je uspelo.
Zagotovo bomo ta projektni teden ohranili v lepem
spominu, saj smo kljub slabemu vremenu vsi skrbeli za
dobro počutje in zabavo, tudi na avtobusu z nekaterimi
dalmatinskimi glasbenimi uspešnicami. Verjamemo, da
bodo tudi generacije za nami preživele projektni teden
tako lepo, kot smo ga mi.

Kim Plut, Klavdija Mirtič, Tjaša Pavlin, T2B
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POTEPANJA
Ekskurzija po zamejstvu
V sredo 23. maja 2010, smo se dijaki 3. letnikov tehniške
gimnazije odpravili na ekskurzijo po zamejstvu. Zelo smo
se je veselili, saj smo mislili, da bomo tako kot prejšnje
generacije, to ekskurzijo preučili v vsaj dveh dneh. Toda
na našo žalost je bil izlet po zamejstvu samo enodnevna
ekskurzija.
Iz Novega mesta smo proti Gorici krenili že v jutranjih urah. Tam smo si ogledali frančiškanski samostan,
grobnico francoskih kraljev »Burbonov« in Škrabčevo
knjižnico. Sledila je vožnja do Čedada, upravnega središča
Benečije. Tam smo imeli tudi nekaj prostega časa, ki smo
ga porabili za osvežitev s pijačo ali pa kepico sladoleda,
saj je pripekalo vroče sonce. Nato smo pot nadaljevali
skozi nekdanje slovenske kraje po robu Beneške Slovenije, proti severu do Pušje vasi, ki ima močno obzidje okoli
celega kraja. Tukaj smo si ogledali še eno katedralo. Tisti
pogumnejši pa so si lahko ogledali tudi mumije. Zatem
pa je sledil najbolj zanimiv del našega izleta. V Reziji
smo spoznali tamkajšnjega zelo zgovornega domorodca,
ki nam je na zabaven način prikazal življenje Rezijancev.
Skozi predstavitev nam je pokazal slike njihove hrane,
običaje in kmečka opravila. Naučili smo se tudi nekaj
njihovih narečnih besed, skupaj z asistentko pa sta zaplesala tudi njihov ljudski ples.
Za tem smo si v vasi Solbica ogledali še muzej brusačev,
ki predstavlja ta, nekoč najbolj razširjen, poklic med Rezijani. To je bil naš zadnji ogled in zelo veseli smo bili novice, da sledi čas za tako imenovano kosilo v popoldanskih
urah, saj smo bili že zelo lačni. Tako smo v Trbižu naredili zadnji postanek, kjer smo se dobro najedli in izmenjali
svoje občutke in doživetja.
Špela Doles, T3A

Foto: Jaka Ercegovčević, T3C
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INTERVJU
»Kemija je pravzaprav vse, kar vidimo in
začutimo.«
BRAnKA KLEMENČIČ
Se še spomnite, kako ste kot otroci z velikimi in radovednimi
očmi opazovali različne pojave v naravi, hoteli začutiti vsako
stvar in imeli neskončno vprašanj za odrasle. Pri pouku kemije ste kot šolarji začeli spoznavati različne elemente, spojine
in reakcije, ki so ponudile nekatere odgovore na otroška
začudenja. Kot pravi profesorica kemije, Branka Klemenčič,
vse okoli nas je kemija in vsi smo nad njo navdušeni, čeprav se
nekateri tega ne zavedajo. Z njo sem se pogovarjala o poklicu,
ki ga opravlja, prvem eksperimentu in njenih hobijih. Vse,
kar mi je zaupala, pa si lahko preberete v spodnjih vrsticah.
Lahko opišete vašo življenjsko pot, ki vas je pripeljala do
profesorice kemije.
Poučevati sem začela čisto po naključju. Po končani osnovni šoli sem se vpisala na SŠTZU (Srednja šola tehniške in
zdravstvene usmeritve – današnji ŠC Novo mesto) na program kemijski tehnik. Po končanem študiju na Fakulteti za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani sem bila nekaj
časa doma na dopustu in se posvečala moji prvorojenki Tjaši.
Po njenem rojstvu sem svoje ambiciozne cilje glede nadaljevanja študija opustila in večino svojega časa usmerila v materinstvo. Ko je bil na Šolskem centru razpis za profesorico

PR OF E S OR IC A K E M I J E

18

kemije, sem se prijavila. V javnosti velja splošno prepričanje,
da imamo profesorji veliko »počitnic« in prostega časa. To
mnenje me je zapeljalo. In vesela sem, da je bilo tako, kajti
poučevanje jemljem kot poslanstvo. Z leti se je izkazalo, da
prostega časa med šolskim leto ni tako veliko, saj moram velikokrat žrtvovati tudi nočni počitek, da lahko opravim vse,
kar je potrebno.
Zakaj ravno kemija, kaj vas pri tem tako navdušuje?
Težko je opisati, zakaj ravno kemija, saj je kemija pravzaprav
vse, kar vidimo in začutimo. Vsak izmed nas je navdušen
nad kemijo, samo da tega še ne ve.
Meni je odprla oči moja učiteljica kemije Nada Medle
Kovačevič. V meni je prepoznala talent in ga po svojih
najboljših močeh razvijala. Moje navdušenje za kemijo je
verjetno izviralo tudi iz tega, da sem neverjetno hitro dojemala kemijske vsebine, ki ostalim sošolcem niso bile niti
približno jasne. Pri kemiji je edina težava v tem, da moraš
usvojiti 118 črk abecede, iz katerih lahko tvoriš besede in
stavke nevidnih dimenzij.
Se še spomnite,kako je zgledal vaš prvi eksperiment?
Vam je kdaj pri kakšnem že spodletelo?
Ne spomnim se svojega prvega poskusa. Vsekakor pa grajenje mesta iz peščenih potičk, ki čim dlje ostanejo stabilne
zaradi različnih dodatkov, predstavlja moje prvo opaženo
raziskovalno delo.
Med prve poskuse sodi tudi priprava lizik iz karameliziranega sladkorja, s katerimi sem podkupovala svoje tri sestre, da
so namesto mene opravile kakšno gospodinjsko delo, ki mi
ni najbolj dišalo.
Eksperimenti velikokrat spodletijo, kar se je tudi pokazalo
tekom mojih dijaških in študentskih let. Za prvo laboratorijsko vajo v srednji šoli (steklopihaški prijemi) sem dobila
nezadostno oceno. Ne sprašujte, kako sem to doma povedala staršem, ki so bili do takrat navajeni samo »lepih« ocen.
Sodim med tiste kemike, ki vsako stvar pretehtajo in oceni-

INTERVJU
jo, ali je poskus varen. Za razliko od večine dijakov želim,
da reakcijo vodim jaz in ne ona mene. Ne maram pokov in
nepričakovanih dogodkov.
Verjetno morate vložiti precej prostega časa, da ste lahko
na tekočem v vedi z nenehnimi novimi dognanji. Se morda
tudi dodatno izobražujete?
Ne predstavljam si, da se učitelj ne bi izobraževal. Kolikor
se da, spremljam novosti na področju kemije in na področju
vzgoje in izobraževanja. Mesečno prebiram različne strokovne
revije in se udeležujem predavanj na Fakulteti za kemijo,
Naravoslovnotehniški fakulteti in Institutu Jožef Stefan. V
kratkem pa bom zaključila tudi magistrski študij.
Čedalje bolj aktualno postaja medpredmetno povezovanje. Vem, da tudi sami večkrat sodelujete predvsem s profesorico biologijo. Kakšne so vaše izkušnje in mnenje o
takšnem načinu poučevanja?
Za razumevanje izsledkov naravoslovnih znanosti je nujno
medpredmetno povezovanje znotraj fizike, kemije in biologije kot tudi z ostalimi predmeti. Da dosežemo skupni cilj, je
potrebno sodelovanje tako profesorjev kot dijakov.
Z uvajanjem posodobljenih učnih načrtov se učiteljem fizike,
kemije in biologije ponuja veliko tem, ki jih lahko s timskim
poučevanjem in medpredmetnim povezovanjem obdelamo v
razredu.
Bistvo timskega poučevanja je vzajemna povezanost učiteljev,
ki si med seboj pomagajo in dopolnjujejo. Tim profesorjev ne
predvideva le odnosov med profesorji, ampak tudi med profesorji in učenci. Tovrstno delo je dober zgled dijakom o medsebojnem sodelovanju, saj vsak profesor vnaša v pouk svoje
strokovne in osebnostne posebnosti, po katerih je prepoznaven med učenci, sodelavci in starši. Za timsko poučevanje
so še posebej zanimive teme, pri katerih lahko dijaki s sodobnimi oblikami dela usvojijo tako procesne kot vsebinske
cilje. Prednost timskega poučevanja je vsekakor sodelovalno
načrtovanje in nenehno sodelovanje tako pri izvedbi kot pri
vrednotenju dijakovih učnih dosežkov. Za profesorje tovrstno
delo zahteva veliko več načrtovanja in fleksibilnosti kot pri
klasični izvedbi pouka. Za tovrstno delo se odločamo profesorji, ki se zavedamo, da medpredmetno povezovanje predstavlja didaktični pristop, kjer profesor poskuša določeno
vsebino podati in obravnavati čim bolj celostno, tako da isti
problem poskuša osvetliti z različnih vidikov.

S čim pa se ukvarjate v prostem času? Kaj je tisto, kar vas
razveseljuje in navdihuje?
Največja radost je moja družina. Večino prostega časa usmerim v družinske aktivnosti. Uživam v preprostih rečeh, ki
se marsikomu zdijo dolgočasne. Rada kuham, pečem pecivo,
gostim prijatelje, urejam dom in okolico hiše. S hčerkama
Tjašo in Pio rada ustvarjam izdelke iz različnih materialov,
tako da se v našem domu nahaja tisoč in ena drobnarija, na
kateri se nabira prah in od katere se ne morem ločiti.
Rada si ogledam dobro gledališko predstavo ali razstavo likovnih del. Poslušam rock glasbo in se še vedno občasno prelevim v »žurerko«, ki z večtisočglavo množico prepeva na nabito
polnem stadionu. Trudim se ukvarjati s športom, pa mi ne
gre najbolje od rok. Obožujem igro z našo psičko Candy. Ob
večerih rada berem.
Za konec pa vas prosim, če pobrskate po spominu in mi
zaupate kakšno zanimivo izkušnjo iz vašega poučevanja.
Vsak dan je po svoje zanimiv. Najbolj pa se veselim tistih dni
v letu, ko dijaki predstavljate svoje projektne naloge, saj se
takrat lahko učim od VAS. V vaših nastopih je zaznati, da ste
samostojni, ustvarjalni, samozavestni mladi ljudje, ki s ponosom pokažete sošolcem, kaj ste ustvarili. Če bi imela dovolj
prostora v tem našem šolskem glasilu, bi objavila lanskoletne
ženite oglase elementov periodnega sistema, ki so jih ustvarili
letošnji tretji letniki. Moram priznati, da sem se ob nekaterih
nasmejala do solz.
Darija Šalehar, T3A
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INTERVJU
»Da je nekomu biologija položena v
zibko, se kmalu opazi.«
VA L E N T I N A M AV R I Č
KLENOVŠEK

Ali veste, kako zgleda, ko dijakinja dobi v roke
ličinko mokarja oz. kaj so semenotvorniki?
Ne? Preberite intervju s profesorico Valentino Mavrič
Klenovšek, rojeno biologinjo, ki vam ponuja odgovore
s področja »sodobne« in klasične biologije, ob katerih
smo se vse odlično zabavale.
Lahko opišete vašo pot, ki vas je pripeljala do profesorice biologije?
Osnovno šolo sem končala v Tržišču, ga nadaljevala na
današnjemu Grmu Novo mesto – Center biotehnike
in turizma, kjer sem maturirala. Študij sem nadaljevala
na Biotehniški fakulteti, na Oddelku za biologijo, kjer sem
diplomirala in postala profesorica biologije.

Ali ste bili že kot otrok odločeni, da boste biologinja?
Kako se je to videlo?

Kaj vas pri biologiji navdušuje?
Biologija je zelo kompleksna veda, saj proučuje od ravni
molekule do ravni ekosistemov. Deli se na precej disciplin,
kot so: mikrobiologija, zoologija, botanika, genetika …, tako
da zagotovo vedno najdeš nekaj, kar pritegne tvojo pozor-
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nost. Njena spoznanja postajajo vse bolj pomembna za naš
vsakdan, tako da biologom še dolgo časa ne bo dolgčas.

Da je nekomu biologija položena v zibko, se kmalu opazi.
Takšni otroci z zanimanjem opazujejo naravo, nabirajo
deževnike, rožice, v roke brez sramu sprejmejo urhke iz
luže. Tudi jaz sem bila takšna. Da bom biolog, mi je bilo
jasno že proti koncu osnovne šole, ko smo obiskali Inštitut
Jožef Štefan in so nam predstavili ekološki laboratorij. Temu
je sledila tudi izbira tiste srednje šole, kjer so imeli veliko
bioloških vsebin.
Študiranje zna biti zelo zanimivo. Se vam je zgodil kakšen
nenavaden dogodek, ki bi nam ga zaupali?
Študij biologije poleg učenja zahteva tudi nekaj športnih
udejstvovanj in nenavadnih avantur. Zgodilo se je, da smo
kar za nekaj časa občepeli v rovu kraške jame, preden smo
sošolko prepričali, da prehod v drugi del kraške jame ne bo
nič usodnega. Bilo je tudi nekaj kričanja, preden je žabica
na fiziologiji darovala življenje za proučevanje srčnega utripa
in delovanja njenega živčevja.
Verjetno morate vložiti tudi precej prostega časa, da ste
lahko na tekočem, v vedi z nenehnimi novimi dognanji,
se morda še dodatno izobražujete?
Če si biolog, je konec študija šele začetek izobraževanja
v biologiji, saj moraš kar precej časa nameniti
samoizobraževanju, da si vsaj približno na tekočem. Redno
prebiram revije z biološkimi vsebinami, ki izidejo v Sloveniji,
se izobražujem na seminarjih, sem članica Društva biologov
Slovenije, spremljam nekaj tujih spletnih revij ter občasno
predavanja Botaničnega društva. Počasi zaključujem tudi
magistrski študij.

INTERVJU
Vam poleg biologije še kaj drugega popestri življenje?
V resnici kar precej časa posvetim biologiji, saj sva oba z
možem biologa. Včasih sva precej obiskovala gore, danes
pa nama ob vseh obveznostih zmanjkuje časa. Rada tudi
potujem.

Ali ste kdaj razmišljali, da bi svoj poklic zamenjali z
drugim?
Biologijo imam vsekakor zelo rada in je ne bi nikoli zamenjala. Pogrešam pa več raziskovalnega dela v laboratoriju oz.
na terenu.
Sami večkrat omenite, da je popravljanje kontrolnih
nalog zelo zabavno početje, saj vemo, da dijaki pišejo vse
mogoče. Katera je bila tista najbolj »sočna«?
Vsako leto se seznanim z novimi spoznanji »sodobne
biologije«, ko popravljam teste. Predvsem me zadnja leta
navdušujejo nova poimenovanja v anatomiji človeka. Imamo
že: semenotvornike, vrečke z različnimi funkcijami, pa tudi
ženski spolni organi niso več le značilnost ženskega spola.
Nas dijake pa zanima tudi, če bo maturo možno opravljati tudi iz biologije?
Zaenkrat se dijaki tehniške gimnazije v četrtem letniku,
nekateri pa že v tretjem, priključijo maturitetnemu tečaju.
Dijaki, ki letos končujejo prvi letnik, pa bodo že lahko
izbrali biologijo ali kemijo kot maturitetni predmet.
Za konec pa vas prosimo, če pobrskate po spominu
in nam zaupate najbolj zanimivo izkušnjo iz vašega
poučevanja.
Zgodilo se je na laboratorijskih vajah, ko smo uporabljali
ličinke mokarjev. Kar naenkrat zaslišim kričanje nato pa še
žvenket epruvete, ki se je razbila ob stiku s tlemi. To je bila
namreč reakcija, ko je dijakinja prišla v stik z ličinko hrošča.

Nina Urbič, K arin Jurglič, Nika Lužar, T2B
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INTERVJU
»V oblikovanju si lahko inovativen in
drugačen.«
Miha Henigsm an
Dijak T4B

Na naši šoli že 10 let izhaja šolsko glasilo Tegi, ki pa ne bi
bilo takšno, kakršno je, brez zagnane ekipe oblikovalcev.
Eden izmed njih je Miha Henigsman, dijak četrtega letnika
tehniške gimnazije, ki je na šoli znan ne le kot fotograf in
snemalec dogodkov, ki se odvijajo na šoli, temveč tudi kot nadarjen grafični oblikovalec, ki veliko pripomore h končnemu
izgledu Tegija. Ker se letos od nas poslavlja, sem se odločil,
da ga povprašam o njegovem ustvarjanju in spominih na
preživete srednješolske dni.
Kaj te je navdušilo za oblikovanje Tegija? Kaj vse je sploh
potrebno narediti, da vsi članki in fotografije stojijo na
svojem mestu?
V prvem letniku sem zelo rad prebiral Tegi, pozanimal sem
tudi, kdo ga oblikuje in kako, ker me je oblikovanje že od
nekdaj zanimalo. Vendar se v kaj več nisem niti spuščal. Takrat
si nisem niti upal pomisliti, da bi bil tudi del ustvarjalne ekipe.
Dijake, ki so ga oblikovali, sem občudoval. Na srečo pa me je
v naslednjem šolskem letu še pred izidom prve številke Tegija
povabila k sodelovanju mentorica ga. Magda Udovč, ker je
slišala, da v prostem času likovno ustvarjam. Na začetku sem
samo pomagal glavnemu oblikovalcu, vendar je kmalu prišel
tudi moj čas. Ob pozornem spremljanju oblikovanja sem se
zelo navdušil za delo. Program, v katerem smo oblikovali, mi
ni predstavljal večjih težav. Že pri naslednji številki sem imel
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eno vodilnih vlog pri oblikovanju.
Pri izdelavi je potrebno vse slike, povezane s članki, zbrati
na kup in med temi še tiste, ki so primerne za naše glasilo.
Obdelava slik je po navadi dolgotrajna, saj slike ne dobimo
v želenih velikostih, nekatere si moramo sami priskrbeti, zato
je tudi fotoaparat vedno pri roki. Celotno oblikovno podobo
Tegija si vsako leto na novo zamislimo, da bi bila čim bolj
moderna in privlačna za bralca. Mislim, da nam to uspeva, saj
smo vsakič pohvaljeni.
Tegi pa ni tvoj edini projekt na šoli, s katerim se ukvarjaš.
Na šolskih prireditvah te je večkrat opaziti s kamero ali
fotoaparatom...
Na začetku srednje šole ste me lahko večkrat opazili v roki s
fotoaparatom. Fotografiral sem ŠKL tekme in vse ostale prireditve, ki so se odvijale v sklopu SEŠTG. V zadnjih dveh
letih pa prireditve naše šole spremljam kot snemalec. Projekti,
kot so dijaški koncert, nastopi dramske skupine Dioniz in
reportaže ekskurzij so bile posnete in obdelane v moji režiji.
Ukvarjaš se tudi s slikarstvom. Kdaj si začel in v kakšni
tehniki najraje ustvarjaš?
Slišal sem, da si za svoje delo prejel že nekaj priznanj in nagrad.
S slikanjem in risanjem se ukvarjam od osnovnošolskih let.

INTERVJU
Že od majhnega sem veliko risal, saj je moja mama likovna
pedagoginja in sem prosti čas večinoma preživel s čopičem
ali svinčnikom v roki. Zadnje čase se ukvarjam predvsem s
slikanjem na platnu z akrilnimi barvami. Sodeloval sem na
skupinskih razstavah z umetniškim društvom Artoteka iz
Črnomlja in društvom likovnih ustvarjalcev iz Semiča. Slikali
smo pokrajine, običaje in naravne ter kulturne znamenitosti. V času osnovne šole sem sodeloval na mnogih likovnih
natečajev. Z veseljem sem risal oziroma slikal in bil tudi velikokrat nagrajen. Mojo polico krasi več kot 70 priznanj s
področja likovnega izražanja, od tega jih je kar velik odstotek
mednarodnih, npr.: s Kitajske, z Japonske, iz Bolgarije, Grčije
in Makedonije. Trenutno pa se ukvarjam z risanjem portretov,
figure in abstrakcij.
Je mogoče tudi izbira fakultete povezana z umetnostjo?
Izbira fakultete je bila kar precej lahka, saj sem o Akademiji
za likovno umetnost in oblikovanje sanjal že kar nekaj časa.
Vpisal sem se na smer vizualnih komunikacij- grafično oblikovanje, vendar sem ob pregledu razpisa opazil, da je zelo
težavno priti na to smer, saj jih je vpisanih več kot 100, sprejmejo jih pa 10. Sprejemni izpiti predstavljajo 90% vpisnih
pogojev na izbrano smer na fakulteti. Za sprejemni izpit je
potrebno veliko risarskega, umetniškega in abstraktnega
razmišljanja, pa verjetno še nekaj sreče.

izkušen kolektiv, ki deluje kot družina. Te prijateljske vezi
ostanejo v življenju najbolj čvrste in največ se jih ohrani v
nadaljevanju življenja posameznika. Trenutno razmišljamo in
se učimo za maturo. Zato upam, da se bomo 14. julija vsi
dijaki zaključnih letnikov veselili končanega srednješolskega
izobraževanja in začetka uresničevanja naših sanj.
Kakšni so tvoji cilji za prihodnost?
Moje srednješolsko šolanje se končuje, zato si najprej želim
predvsem uspeha na maturi in opraviti sprejemne izpite za nadaljnji študij. Želje in motivov, da pridem na želeno fakulteto,
ne manjka. Želim si, da bi se lahko tudi v nadalje ukvarjal
z oblikovanjem in da me bo to spremljalo celotno življenje,
saj je poklic oblikovalca zelo privlačen, ker je delo raznoliko,
lahko si inovativen in drugačen od drugih.
Gašper Rojc, T3A
Foto: Benjamin Česen

Končuje se tvojo srednješolsko šolanje, pred teboj je le še
matura. Kakšni so tvoji vtisi in najboljši spomini na ta
štiri leta?
Ob prihodu na Šolski center Novo mesto sem bil popolnoma izgubljen. Vsa ta veličina, ki je nisem bil navajen na naši
podeželski osnovni šoli, se je takrat pokazala v veliki meri.
Med sošolci sem poznal takrat samo bivša sošolca, vsi smo
bili bolj zadržani. Začeli smo navezovati stike, še posebej
na ekskurzijah, ki jih v teh štirih letih ni manjkalo. Kljub
težavam, povezanih s šolo, smo iz zadržanih dijakov postali
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»Vsi za enega,
eden za vse.«
Vsaka uspešna ekipa mora delovati v duhu treh mušketirjev
s slavnim motom: Vsi za enega, eden za vse. Novomeški skupini Dan D je z vztrajnostjo in ljubeznijo do glasbe uspelo
iz lokalnega fenomena postati nacionalni glasbeni pojem. Na
njihove uspešnice, kot so Google me, Voda, Počasi, Čas in
druge, pa smo v soboto, 10. aprila 2010 poplesavali tudi na
naši šoli. Da je delovna sobota minila v prijetnem vzdušju in
da smo lahko uživali ob res izvrstni glasbi, je poskrbela dijaška
skupnost, ki je skupino povabila v goste.
Sama pa sem kasneje imela priložnost povprašati kitarista skupine Marka Turka o koncertu, njihovi novi plošči, sodelovanju s simfoniki in še marsičem.

K I TA R I S T V D A N D

MARKO TURK

Nastopanje v soboto dopoldan najbrž ni v vaši navadi.
Kakšen se vam je zdel ta dopoldanski koncert pred tako
številno najstniško publiko?
Dopoldanske koncerte res ne prakticiramo pogosto, ni pa bilo
prvič. Nekaterim članom sicer “zgodnja ura” zmoti bioritem,
ampak dober namen na koncu prevlada. Koncert je bil prav
lušten in nek vaš dijak mi je kasneje rekel, da mu ni jasno, da
je bila lahko dopoldan taka žurka.
V času od vaših srednješolskih poigravanj se je verjetno
precej spremenilo, tako na področju glasbe, ki jo igrate,
kot načinu dijaškega življenja. Kako sami gledate na te
spremembe?
Zdaj smo v dobi informatike, vse novosti pridejo hitreje do
nas, včasih pa se je bilo treba bolj “pomujati“, če si hotel kaj
izvedeti. Čas se hitro odvija in evolucija gre dalje, dobro pa je,
da ostanejo določene vrednote iz preteklosti. Da, spremembe
so dobrodošle; tako na osebnostni, kot na družbeni ravni.
Od vsega začetka ste v ekipi vi, Tokac in Obra. Lahko
predstavite še okrepitev?
Na klaviaturah je Boštjan Grubar, nekoč član skupine Durchmarsh, basist pa je Nikola Sekulović, ki ga lahko poznate iz
skupine Demolition group in Laibach.
Lani je izšla vaša plošča Ure letenja ze ekstravagantne ptice,
ki je že precej uveljavljena. Je dosegla vaša pričakovanja?
Za glasbenike je plošča kot otrok, ki se mu moraš posvetiti.
Pri njenem nastajanju vsak vloži del sebe, zato ne moreš biti
objektiven, ko govoriš o svoji glasbi. Trenutno je naš zadnji album v fazi promoviranja in šele čez nekaj časa ga bomo lahko
realno ocenili.
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Velik vtis name je naredil vaš koncert s simfoničnim orkestrom, od kod ideja za združitve na videz tako različnih
glasbenih zvrsti?
Pravzaprav se je ta dogodek zgodil kot posledica našega
minulega dela, pri tem pa je imel veliko tudi Andrej Karoli
iz Vala 202, ki je dal pobudo. Da pride do simbioze dveh
glasbenih zvrsti, je potrebno veliko energije in vzajemnega
spoštovanja z obeh strani.
Vaša pot do uspeha ni bila lahka. Se sami počutite kot
zvezda?
Nekateri mogoče tako g ledajo name, sam pa se ne vidim v
tej vlogi.
Kaj vse je potrebno, da nekdo postane DAN D ?
Veliko stvari se mora poklopiti, predvsem pa moraš biti vztrajen in v bandu mora biti prijateljstvo. Pomembna je tudi ekipa, ki dela za tebe (roadiji, tonski mojster, lučkar, piarovec).
Na kratko, vsi za enega, eden za vse.
Darija Šalehar, T3A

INTERVJU

Foto: Benjamin Česen
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ALI VESTE,DA
- Tegi izhaja že 10 let
- naj bi s prvim septembrom 2011 ukinili NMS in da prihaja nov pravilnik o ocenjevanju ter nov hišni red
- bosta učilnici 309 in 311 na novo opremljeni za pouk kemije in biologije
- je ministrstvo ukinilo program PTI elektrotehnik, ki ga šola izvaja že od vsega začetka
- imajo dijaki 3. letnika junija športni dan, na katerem se spoznajo z osnovami golfa in s kajaki zaplujejo pa Krki
- bo letošnje maturitetno branje Gospa Bovary francoskega realista Flauberta in Ločil bom peno od valov Ferija Lainščka
- da je na šoli predavala svetovno znana klimatologinja dr. Lučka Kajžef Bogataj
- dijakinje Karin Jurglič, Nina Urbič in Nika Lužar izdelujejo raziskovalno nalogo Pojav rezistence gliv na fungicide in antimikotike in se z njo potegujejo za Krkino nagrado (mentorica: prof. Mavrič Klenovšek)
-Kim Plut, Tjaša Pavlin in Klavdija Mirtič raziskujejo vpliv nanodelcev v kozmetiki, ki jo bodo prav tako prijavile za Krkino
nagrado (mentorica: prof. Klemenčič)
- poteka gradnja razširjene jedilnice in šolskih delavnic (kar se gotovo sliši:))
- ima Fakulteta za matematiko in fiziko zanimivo novo spletno stran, ki jo lahko najdete na naslovu: http://www.nauk.si/
- je bil dijak Simon Dobelšek nagrajen s počitnicami v Angliji za 1. mesto v kategoriji strokovnih gimnazij iz znanja
angleščine
- sta v medoddelčnem tekmovanju zmagala oddelka T2B in E2A
- je na ŠC predaval tudi prof. dr. Matjaž Vidmar s Fakultete za elektrotehniko, in sicer o digitalnih komunikacijah preko radijskih povezav
- je na šoli potekalo tekmovanje iz robotike za osnovnošolce
- bo zadnji teden v juniju na šoli organizirana poletna šola Elektrotehnike in Računalništva za osnovnošolce
- je bil prvi letnik TG 10. in 11. junija 2010 na strokovni ekskurziji na Dunaju in v Bratislavi
- so se akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu udeležili tudi naši dijaki in očistili šolski okoliš, okolico dijaškega doma, športna
igrišča, vse do želežniške in avtobusne postaje
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Vandalizem brez
primere
'To, čemur smo danes priča, niso demonstracije, ampak vandalizem brez primere,' je 19. maja 2010 izjavil predsednik
Državnega zbora Republike Slovenije Pavel Gantar. Napovedana stavka dijakov in študentov zaradi predlaganih sprememb zakona se je po sicer mirnem začetku končala kaotično
– mladi prestopniki so napadli hram naše demokracije.

“Realnost je drugačna.”
Granitne kocke, les, jajca, kamenje, steklenice, palice, železo,
pločevinke – skratka vse, kar je prišlo pod roko, je letelo v
parlament in razbilo skoraj vsa okna v prvih treh nadstropjih
ter poškodovalo vhodna vrata. V stavbo je priletela tudi molotovka, ki pa na srečo ni zanetila hujšega požara, saj se je vnel
le grm pred poslopjem in malo osmodil pročelje.
Na prizorišču so seveda bili tudi policisti, ki pa so ohranili
mirno kri in se niso nasilno spravili nad vandale, ki so hoteli
škodovati tudi njih. Zaščitne ograje bi po kasnejših ocenah
lahko postavili malo dlje od parlamenta, vendar sami niso
mogli pričakovati česa takšnega. Kasneje so na licu mesta
zaradi izgredov pridržali 30 prestopnikov, množico pa so z
uporabo živega ščita in solzivca pregnali s Šubičeve ulice na
Kongresni trg.

ZA K A J S O DE M ON S T R A C I J E S PLOH BI L E ?
Ker pogajanja z vlado niso bila uspešna, so vodilni v dijaških
in študentskih organizacijah uresničili svoje napovedi in pozvali dijake ter študente na ulice. Borili naj bi se za ohranitev
brezplačnega dijaškega obroka, proti zakonu o malem delu
in za ohranitev študentskega organiziranja, vsaj take so bile
zahteve na uradni spletni strani. Hkrati pa so zahtevali več
štipendij in študentskih postelj.
Ne rahlo, ampak zelo drugačna. Bo že držalo, da so to dejanske zahteve, samo voditelji so množico kot največji demagogi
spretno zavedli. Večina sploh ni vedela, zakaj stavka. Oziroma
bolje rečeno, večina ni imela popolnih informacij ter je le brez
premisleka sledila voditeljem in ostalim. Jasno, da bo vsak za,
če zadevo predstaviš tako, kot ti paše, toda vsaka zgodba ima
dve plati.

DIJAŠKA PREHRANA
Če gremo po vrsti glede zahtev: prva je ohranitev brezplačnega
dijaškega obroka. Ena poštenih zahtev, kajti po dveh letih

stoodstotnega subvencioniranja prehrane je spreminjanje
zakona kritično. Komaj smo dijaki prišli do vsakodnevnega
obroka, ki je povrhu vsega še brezplačen, pa nam ga že hočejo
vzeti. Strinjam se, da ni prav, toda na zadevo je treba gledati
širše.
Pred tremi leti je bilo vsakemu čisto normalno, da je med
dvajsetminutnim odmorom šel in dal dva evra za sendvič.
Nato je prišel predvolilni čas in vlada je začutila priložnost,
da vendarle postori kaj, da bo raja srečna, tako da je uvedla
brezplačno toplo malico za dijake. Sedaj, ko se je vlada zamenjala, je seveda velika luknja v proračunu, ki bi jo vodilni
v državi radi zmanjšali.
Predlagane spremembe ne bi popolnoma ukinile subvencioniranja, le da bi večini dijakov (tisti s slabšim ekonomskim
statusom bi bili še vedno upravičeni do 100% subvencije)
zaračunali tretjino vsakega obroka, ki ga posameznik poje. V
številkah je to 0,80 evra na obrok oziroma nekje slabih dvajset evropskih na mesec. Hkrati bi se topel obrok spremenil v
zdrav obrok.
Velik plus bi bil tudi zmanjšanje količine stran vržene hrane.
Zaradi plačevanja bi bilo treba uvesti beleženje tistih, ki so
malicali, kar bi na naši šoli popolnoma spremenilo sistem
deljenja malice, ki sedaj temelji na principu zaupanja in prijateljstva. S tem, ko bi dijaki delno plačevali za svojo malico,
bi brezplačen obrok omogočili tudi osnovnošolcem.
Če potegnemo črto glede dijaške prehrane, pridemo do
zaključka, da bi se dalo luknjo v proračunu zmanjšati tudi
na drugačen način, čeprav ima tudi ta pluse. Vsekakor razlog

“Velik plus malega dela
je tudi, da bi se štelo v
delovno dobo!”
za stavko, vendar ne ključen, saj ne bi šlo za drastične spremembe. Vlada je kljub nasprotovanju Dijaške organizacije
Slovenije (DOS) zakon že sprejela.

M ALO DELO
Za začetek: ne, malo delo ne bo pomenilo, da kot dijaki in
študentje poleti ne boste mogli delati. Niti ne bo pomenilo,
da boste lahko delali le par dni na mesec. To sta dve največji
cvetki v povezavi z malim delom, ki pa jih na žalost slišim
prepogosto. 'Malo delo, veliko sranje,' je bila propaganda za
nasprotovanje predlaganemu zakonu, toda… Zakaj že?
Malo delo bi omejilo študentsko delo vseh tistih, ki le
izkoriščajo status študenta in delajo prek napotnic, medtem
ko je študij na stranskem tiru. Omejilo bi se število ur na 728
na leto oziroma 14 na teden. Vendar pa bi potencialen delavec
lahko te ure koristil skozi vso leto, kakor bi mu pač ustrezalo,
prilagodil bi jih svojim študijskim obveznostim ali potrebam.
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Torej v realnosti bi lahko delali več kot 14 ur na teden, vendar
ne bi smeli preseči skupnega števila omejenih ur. V številkah
je to takole: če delaš 8 ur na dan vseh pet dni v tednu, bi
lahko vse skupaj delal 18,2 tedna, kar je nekaj več kot štiri
mesece. Ja, lahko bi delali vse počitnice, pa še kakšen vikend
med šolskim letom, in to popolnoma brez problemov.
Predlagani zakon skrbi samo tiste, ki ne delajo ob študiju,
ampak študirajo ob delu. Letna omejitev ur tako ne bi vplivala
na poštenega študenta, ki se zaveda, da je njegovo prvo poslanstvo študij, ob katerem pa bolj težko služiš denar s polnim delavnikom. Vplivala pa bi na tiste, ki sedaj izkoriščajo
študentski status in tako bogatijo.
Tukaj se seveda vsakomur poraja vprašanje, kaj pa bo s tistimi,
ki se ob študiju z delom dejansko preživljajo? Taki bi morali
zaprositi za štipendijo, do katere bi morali ob prejšnji predpostavki biti upravičeni, hkrati pa bi lahko še vseeno delali
in zraven služili denar. Določile bi se tudi najnižje in najvišje
bruto urne postavke, te bi segale od 3,50 do 8,00 €.
Velik plus malega dela je tudi, da bi se štel v delovno dobo. Ob
čedalje višji starosti, ko gredo ljudje v pokoj, je to dobrodošla
sprememba. Osnoval pa bi se tudi enotni rizični sklad, iz katerega bi bili vsi delavci, ki so sicer delali, a bili opeharjeni
s strani neplačniškega podjetja, plačani, tako da ne bi ostali
brez svojega zasluženega dobička.
Torej študent, ki redno študira in ob tem dela priložnostna
dela (skozi vso leto ali pa med glavnimi počitnicami), ne bo
čutil nikakršnih omejitev, zakon pa bo tako med drugim le
omejil delo tistih študentov, ki status izkoriščajo le za zaslužek.
Namen študentov je vendar študij, ob zavzetem študiranju pa
ni ravno časa za delo.

OH R A N I T E V
Š T U DE N TS K E G A OR G A NIZIRANJA
Obstanek dijaške in študentske organizacije je tesno povezan
s študentskim delom. Sedaj je stvar taka, da mora za vsakega
študenta, ki dela preko napotnice, delodajalec na študentski
servis nakazati še 14 odstotkov zasluženega več zaradi koncesijske dajatve. Torej če je študent zaslužil 100 €, mora delodajalec nakazati 114 €. Ste se kdaj vprašali, kam gre ta denar?
25 odstotkov teh štirinajstih odstotkov gre za štipendije, 37,5
odstotkov je namenjenih Študentski organizaciji Slovenije
(ŠOS), preostalih 37,5 odstotkov pa ostane študentskemu
servisu za posredovanje dela. Dodatno se lahko obračunava
še 2% koncesijske dajatve, ki se namenja za izgradnjo in
vzdrževanje študentskih domov.
Zdi se, da govorimo o drobižu, a ob boljšem pomisleku ugotovimo, da se tu obračajo veliki denarci. Pomislite, koliko dijakov in študentov dela prek napotnice. Ogromno, pa še vsak
služi precej več kot le 100 evropskih. A velik del teh milijonov
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je namenjen študentskim servisom in pa krovni študentski organizaciji, ki potem financira druge organizacije in klube.
Po podatkih iz leta 2008 se je denar delil tako: največji kos
pogače ŠOSa je dobila Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani (ŠOU), ki ji je pripadalo 4,9 milijona evrov, sledila pa sta ji ostali študentski organizaciji, to sta mariborska
(dobila je 2,8 mio €) in primorska (pol milijona €). Preostali
delež so si med sabo razdelili študentski klubi (skupaj so dobili slabih pet milijonov).

“Nasilje ni rešitev.”
Dejstvo je, da vsi ti lahko pridobivajo tudi druga sredstva,
zato je njihov proračun še večji. In kam gre ves ta njihov denar? V razne aktivnosti, za funkcionarje, ki so dobro plačani,
večina pa gre za lastno delovanje. ŠOU je v letu 2009 v ta
namen porabila okoli 4 milijone evrov (polovico proračuna),
kar je skoraj milijarda slovenskih tolarjev.
Zanimiv pa je podatek, da si je v ŠOU 809.000 € med sabo
razdelilo 21 redno zaposlenih, kar pride dobrih 3000 evrov
mesečno na zaposlenega. Hkrati je ŠOS samo za svetovanje
glede nakupa nepremičnin plačala 85.000 evrov, nakar so jim
ti strokovnjaki nakup odsvetovali in se ŠOS zanj ni odločila.
Le-ta pa ima že sedaj v lasti 6 nepremičnin v skupni vrednosti
dobrih 6,5 mio €.
Torej – očitno je, da se obrača veliko denarja, ki bi bil sicer
lahko namenjen tudi za štipendije. In to je ena izmed predlaganih sprememb zakona o malem delu. Delež sredstev, ki
je namenjen za štipendije, se bo podvojil, ohranila pa se bo
višina odstotka za izgradnjo in študentskih domov. Ker bo več
denarja šlo v te namene, je jasno, da bo nekdo ostal brez.
Tako bo bistveno manjši delež namenjen kritju stroškov
posredovanja dela, manj sredstev pa bo neposredno prejela
tudi Študentska organizacija Slovenije. Nova delitev koncesijske dajatve, ki bo ostala 14%, bo takšna: 6% bo namenjenih štipendijam, 2% študentskim domov, 1,5% bo pripadlo
študentskemu servisu, 0,3% bo šlo v rizični sklad, 0,2% pa v
vodenje evidence.
Preostali 4% pa se bodo razdelili tako, da bodo sprva popolnoma namenjeni ŠOSu, v dveh letih pa se bo ta delež zmanjšal
na 2%, pridobljena odstotka pa bosta namenjena financiranju projektov, namenjenih obštudijskim dejavnostim dijakov
in študentov, na razpis za katere bi se lahko prijavili tudi
študentski klubi in organizacije.
To bi seveda pomenilo manj denarja v študentski zakladnici, s
katerim bi bilo treba bolj gospodarno ravnati; na vprašaj bi se
znal postaviti celo obstoj študentskih organizacij. Stanje sedaj
je kritično, saj gre skoraj za razmetavanje z denarjem, toda ob
pravilnem ravnanju z prihodki, čeprav manjšimi, bi se znalo
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vseeno postoriti veliko koristnega.

ZA K L J U Č E K DE M ON -

Če se vam zdi prav, da študentska organizacija dobiva toliko
denarja, je vaša zadeva. Koliko imate od slednje, pomislite
sami, vendar pa je poglaviten razlog, da sama nastopa proti
malem delu, dejstvo, da bi ob sprejetju zakona dobivala precej manj denarja, zato je tudi nagovarjala vse, da naj odločno
protestirajo proti malemu delu.

STRACIJ

Z A H T E V E S K U PA J
Prav je, da je vsak seznanjen z resničnim stanjem, z realnostjo.
Kdor se je udeležil demonstracij, upam, da je že prej vedel,
proti kakšnim spremembam nastopa, čeprav je znano dejstvo,
da večina mladih 19. maja sredi Ljubljane ni znala povedati,
zakaj je tam. 'Ker sem proti malemu delu,' je bil nekakšen
maksimum, toda brez kakšnih utemeljenih razlogov.
Nasploh so bile zahteve pretirane za stavko. Mislim, da nam
dijakom ni tako hudo, kot so zaostrovali voditelji demonstracij, saj bomo lahko še naprej v vsakem primeru poleti delali, prispevanje k dijaški prehrani pa tudi ne bo kritično. Konec
koncev večina izmed nas kakšen vikend pusti v bližnjem lokalu dosti več kot pa le dvajset evropskih.

“25 odstotkov teh štirinajstih
odstotkov gre za štipendije,
37,5 odstotkov je namenjenih Študentski organizaciji
Slovenije (ŠOS), preostalih
37,5 odstotkov pa ostane
študentskemu servisu za
posredovanje dela.”
Transparenti pa so bili v Ljubljani le pika na i. 'Tu sem zaradi
alkohola' in 'Tu sem, ker ni pouka' govorita sama zase dovolj
nazorno. Čeprav so organizatorji pozvali, naj udeleženci ne
uživajo alkohola, pa je bilo za razigrano množico kaj takega
nemogoče. Zastonj prevoz in žur brez neopravičenih ur sta
bila zadostna razloga za udeležbo večine.
Razlogi za demonstracije, kot so jih predstavili organizatorji,
pa so bili le še dodatna spodbuda za sodelovanje. Udeleženci
so izpadli kot kakšne ovce, ki le sledijo, ne znajo pa misliti
s svojo glavo. Žalostno. Kdor pa se je udeležil demonstracij
in je dobro vedel, o čem se gre in je zato nastopal proti spremembam, pa ni ovca, ravno nasprotno, a je bil verjetno eden
izmed redkih.

Zaključek demonstracij, ki po besedah organizatorjev naj
ne bi bil več del stavke, a je ostal najbolj v spominu, pa je
naravnost patetičen. Žalostno je že to, da so obmetavali parlament, še bolj žalosti podatek, da je množica z navdušenjem
pospremila vsako razbitje okna. Prav tako je skrb vzbujajoče
namerno poškodovanje policistov, ki so tam bili le zaradi zagotavljanja javnega reda in miru.
Nasilje ni rešitev. Dijaške in študentske težave bo rešil le dialog, vendar pa me je strah, da smo dijaki pri sicer za pogovor
zelo odprti vladi zapravili svoje možnosti. Pero je pač močnejše
od meča. Mirne demonstracije, ki bi še lahko naredile kanček
spremembe, so se sprevrgle v nekaj, kar je zaznamovalo našo
generacijo z madežem, kateremu lahko zavida še črna barva;
sprevrgle so se v sramoto.
Organizatorji stavke niso hoteli prevzeti odgovornosti za
nekontrolirano divjanje, nasprotno, le-to so zvalili na policijo.
Najlažje je reči 'Stavka se je zame zaključila na Prešernovem
trgu, udeležence pa smo večkrat pozvali k mirnemu razhodu,'
kot je to rekla predsednica ŠOSa Katja Šoba in dodala, da so
pristojne organe seznanili z dogajanjem.
Organizatorji so bili nesposobni obvladovati množico, ki so jo
sami sklicali. Večina je bila pijana, ampak pozivanje vodilnih,
naj ne pijejo alkohola, ni opravičilo. Posledice so bile logične,
zato obtoževanje policije, da ni bila sposobna vzpostaviti reda
in miru, ni na mestu. Na samem parlamentu je tako nastalo
za 27.000 evrov škode, žalostna pa je bila nasploh podoba letega po koncu stavke.
Kdo bo poravnal to škodo? Organizatorji nočejo prevzeti
odgovornosti za dogodke, saj po njihovih besedah škode
niso povzročili sami. Bo šel denar iz žepov davkoplačevalcev?
Močno upam, da ne. Vsekakor pa bi teh 27 tisočakov in še
50 tistih, ki so bili porabljeni za organizacijo stavke, lahko
končalo na kakšnem bolj pametnem mestu.
Več tisočglava množica, ki se je udeležila demonstracij (govorilo naj bi se o 15.000 protestnikih), pa seveda tudi ne more
odgovarjati za dejanja posameznikov. Od teh dejanj so se kasneje distancirali vsi, dejstvo pa je, da si ne zaslužijo nič drugega kot obsojanje in neodobravanje. Vandalizem brez primere.
To, kar se je zgodilo, je res nesprejemljivo za demokratično
družbo.

Črt Jaklič, T4B
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Jezdeci nevihte
Iz p o d č e l a d e p r i p o v e d u j e
Sajmn
Po dolgi zimi in deževni pomladi nam poletje končno trka na vrata. Dan je vroč, na nebu ni oblačka in le lahen vetrič lajša vročino
žgočega sonca. Vse naokrog so sama polja, v daljavi pa se vidijo hribovja, kako objemajo Dolenjsko. Levo in desno se se vije zelena
pokrajina. Čelado mi obliva grmeči veter in le dober decimeter pod mojimi škornji drvi vroč asfalt. Sem namreč na enem izmed
Yamahinih malokubičnih motorjev. Nikamor se mi ne mudi.
Če vprašaš motorista, zakaj vozi, torej, kaj je
tako posebnega pri vožnji, da je zaradi tega
pripravljen tvegati glavo, bo skoraj gotovo
odgovoril: “zaradi svobode”. In če nam uspe
razumeti številne pomene, ki jih ta beseda
nosi, potem bomo tudi razumeli, kaj žene
motoriste, da se leto za letom vračamo na
pot.
Veter mi pritiska na prsa, čelado mi polni vonj
spomladanskih cvetlic, v ušesih imam piš vetra
in grmenje stroja, ko se le-ta pri osem tisočih
obratih na minutoprebija skozi zrak. Z mislimi in telesom sodelujem pri plesu premikov,
katerih dirigent je cesta. Čutim, da sem živ.
Avtomobilist je v svojem vozilu močno odmaknjen iz svoje okolice. Zvočna izolacija, klima, foteljast sedež, radio, GPS in
zadnje čase tudi avtomatski menjalnik skrbijo, da te avto spravi od A do B s čim manj razmišljanja in v čim večjem udobju.
In zaradi tega mnogi vozniki avtomobilov težko razumejo, da motoristi ne vozijo zaradi cilja, ampak zaradi vožnje same. Na
motorju lahko občutiš okolje, ki te obdaja. Ves čas doživljaš svoje premikanje. Si pozoren in prisoten v vsakem trenutku.
Enakomerno vožnjo prekine bližajoči se ovinek. Popuščam na ročici za plin, da se mi hitrost primerno zmanjša. Z nagibom telesa
premaknem težišče, nakar potisk krmila nagne vozilo v ovinek. Sredi zavoja zagledam nevarnost: dolgo črto peska po sredini voznega
pasu. Majhen popravek na krmilu spremeni tirnico gibanja in pesek je kmalu preteklost. Na koncu ovinka nasprotni gibi motor ponovno poravnajo. Hipni stisk sklopke in sunek s stopalom preklopita menjalnik v nižjo prestavo in že letim novim potem naproti.
Premikanje je najosnovnejši in hkrati izjemno raznovrsten vir užitka za ničkoliko različnih dejavnosti; od smučanja do plezanja,
od teka do kolesarjenja, letenja, padalstva, plavanja... Ni trajalo dolgo od nastanka motornih vozil, da so ljudje odkrili veselje,
ki se skriva v njihovi vožnji in upravljanju. Kar naredi vožnjo prav na motorju tako privlačno, je mešanica izjemnega občutka
nadzora nad svojim premikanjem ter sil, ki delujejo na voznika. Lahkotnost in hkrati moč pomenita veliko razmerje “konjev na
kilogram”, kar botruje dobrim pospeškom, dvokolesna geometrija pa omogoča edinstven način upravljanja. Zaradi nje lahko
motorist spremeni smer že samo s spremembo položaja. V gibanju postane motor podaljšek motorista, le orodje, s katerim
uveljavlja svojo voljo.
Izza ovinka po nasprotnem pasu “uleti“ motorist na težje-kategornem BMWju. Čeprav se ne poznava,
si oba skorajda nagonsko pomahama v pozdrav, preden oddrvima naprej vsak svojo pot.
In le redkokateri motorist ne bi pomahal nazaj, saj smo vsi pripadniki manjšine.
Verjetno je, da imam z mimoidočim motoristom več skupnega kot z večino
svojih znancev. Zaradi tega se počutimo toliko bolj povezane in se razveselimo vsakič, ko kje katerega zagledamo.
Pred vasjo začnem postopno upočasnjevati in umirjati vožnjo. Cesta skozi
naselje je vijugasta ter na obeh straneh polna hiš in nepreglednih dovozov,
zato se omejim na predpisanih 50 km/h, raje še malo manj. Nenadoma
iz desne pred mano zapelje velik terenec in mi zapre pot. Refleksno v hipu
stisnem obe zavori in začnem odvijati s poti avtomobila. Na srečo mlada
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voznica v avtu opazi svojo napako in hitro ustavi.
Z izrazom se opraviči in me spusti mimo... Še dobro da sem bil dovolj počasen.
Na žalost imajo prednosti vožnje z motorjem
tudi svojo ceno. Ta je mnogo večja občutljivost
na nesreče, zaradi česar morajo biti motoristi na
cesti še toliko bolj previdni. Kar bi bilo pri avtih
razbito ogledalo, je na motorju lahko smrt. Dejstvo pa je, da so za veliko nesreč z motorji krivi
motoristi sami. Prenekateri iz nepremišljenosti
vozijo po cestah kot po dirkališču, s čimer
prekoračijo svoje meje, omejitve cestišča in
so tudi veliko slabše opazni. Potem je nesreča
praktično neizogibna. Kot voznik (motorja ali
avtomobila) moraš vedno upoštevati pogoje na
cesti in le-tem prilagoditi svojo hitrost. A včasih
tudi to ni dovolj. Zato se motoristi moramo
sprijazniti s tveganjem, da bo morda en dan po
našem pasu skozi ovinek priletel kakšen audi ali
pa nam bo pot zaprl kakšen terenec. Življenje je
navsezadnje polno tveganj.
Počasi zavijem na domače dvorišče, odklopim vžig
in spustim motor na tačko. Stopim korak nazaj in
si ogledam svoj jekleni konjiček. Nasmehnem se:
“Dober dan je bil.”
Poleg vseh voznih lastnosti pa je velik del njihove privlačnosti v dodelanem izgledu, visoko
tehnološki izdelavi, v tem, da že z izgledom
prosijo po vožnji. Pri vsem tem imajo v primerjavi z avtomobili precej nizko ceno, poraba
goriva je kljub večjim zmogljivostim manjša,
zlahka najdejo prostor za parkiranje... Vse, kar
resnično potrebuješ, je trezna glava in žilico za
avanture.
Dan je vroč, na nebu ni oblačka in edino lahen vetrič lajša vročino žgočega sonca. Yamaha je že ogreta, cesta pa me kliče.
Simon Doblšek, T3A
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ZANIMIVOSTI
SKINHEAD Vol. 2
P r v o p o j av l j a n j e v m e d i jih:

Skinheadi, so se prvič v medijih pojavili oktobra 1968 v članku
''Great Vietnam Solidarity March'', ko je okoli dvesto fantov
starih od 17-25 let, oblečenih v barve FC Millwalla teklo za
skupino hipijev in vzklikalo ''Enoch, Enoch''. Enoch Powel,
je bil Britanski politik, član konzervativne denso usmerjne
stranke in je poznan po svojem govoru ''Rivers of blood''.
V katerem je obsodil emigracijo in opozoril na rastoči delež
črnskega prebivalstva. Prvič ko so se pojavili v medijih, so se
pojavili v podobnoh okoliščinah, kakor se pojavljajo danes.

Suedeheadsi, so imeli malo daljše lase, ampak vseeno veliko
krajšo od običajne v tistem času. Nehali so nositi bulerje,
namesto tega pa se jih je pogosto dalo opaziti z marelo, katera
ni bila nič manj nedolžno orožje kot bulerji (imeli so naoštrene
špice, v ročaju pa so pogosto skirli manjši nož). Med drugim
so spet začeli nositi obleke v vsakodnevnem življenju.
Smoothies, so popolnoma zapustili videz skinheada, nosili so
teniske, vetrovke in hlače ''na zvonec''. Z skinheadsi in suedeheadsi jih je povezovala samo ljubezen do iste glasbe, nogometa in piva.

Z l ata d o b a :

Beseda ''skinhead'' je v govor prišla šele leta 1969, čeprav so
bili opaženi že leta 1964 v ''Mod krogih''. Ker so se hipiji in
njihov način razmišljanja pojavili kasneje ne moremo reči, da
so skinheadi antiteza na kulturo hipijev. Hard modsi, so začeli
obleke puščati doma, oblačili so majice in naramnice, drage
čevlje pa so zamenjali bulerji z železno kapico. Med tem pa je
frizura postajala vse krajša in krajša. Skinheadi so se začeli pojavljavi po vešjih mestih v Veliki Britaniji: od Londona, Liverpoola, Birminghama, Newcastlea pa vse do Glasgowa. Kot
v ostalih subkulturah, tudi v tej pomembno vlogo igra glasba.
To je takrat bil reggae (za zanimivost lahko omenim, da je
to drugi najpomembnejši izvoz Jamajke). Skinheade, je bilo
opaziti v plesnih dvoranah, kako so skupaj s črnci plesali na
najnovejše hite ska in reggae glasbe (takrat so to bili Desmond
Dekker, Jimmy Cliff, Pat Morgan in drugi). To obdobje se v
krogih skinheada imenuje ''zlata doba'', doba ko je življenje
skinheadov sestavljala šola in služba, kasneje pa tudi nogmet,
alkohol in nasilje.

Ča s sprememb:

Zelo kmalu je v reggae glasbi prišlo do sprememb. Glasbeniki
so se vse bolj obračali rasnim temam, oziroma rastafarizmu:
glavni motiv je postal Jah in moč črnega človeka. S časoma se
je reggae glasba vse manj dotikala kulture skinheadov in jih
počasi odstranila iz svoje liste poslušalcev. Jezik rastafarijancev
je bil namerno nejasen, nastal pa je iz jamjskega žargona katerga, kot pravijo tudi ''gospodar'' ne razume. Teme o vračanju
v Afriko in Etiopijo, so vse manj privlačile belo poslušalstvo.
Tako je v zgodnjih sedemdesetih veliko starejših skinheadov ''obesilo bulerje na klin''. Postali so sinonim za nasilje,
neprestani jih je kontrolirala policija, oteženo pa jim je bilo
tudi iskanje službe. V Lutonu, jim je policija zaradi serije incidentov z Azijati in greaserji (subkultura zbrana okli funka,
diskotek, v zlati dobi Jhona Travolte), prepovedala večernje
izhode.
Stil skinheadov ni popolno izginil, postalo pa je očitno, da
so se razdelili na tri večje skupine: suedeheads, smoothies in
bootboys.
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Leta 1972, so se pojavili ''Bootboysi''. Glasba in moda, so bile
vzporedne stvari, katere so postajale vse manj pomembne, vse
je vrtelo okoli nasilja in bitke za teritorij (v mestu, vasi, naselji
in pa celo mesta na navijaški tribuni). Obuvali so se v bulerje
z osem do deset lukenj, katere so suedeheadsi in smoothiesi
popolnoma opustili. Ska in reggae skupine so bile še vedno
popularne, poslušali so pa tudi pesmi iz TOP list tistega časa.
Bili so fanatični navijači, kateri so vsako nedeljo preživeli na
stadionu, da bi bilo vse popolno ni smel manjkati tudi pretep,
bodisi s policiji, nasprotnimi navijači ali celo medseboj.
Tako je leta 1972 tisto kar je bilo znano kot skinhead skoraj
popolnoma zamrlo.

Dr u g a fa za :

Okoli leta 1977 je bil fenomen punka ''mrtev''. Sex pistolsi
so se razpadli, ko je umrl Sid Viscous, The Clash so potpisali
pogodbo z veliko založbeno hišo, ''punk oblačila'' pa so se
lahko kupila v večjih trgovinah na Kings Roadu. Johnny Rotten je to opisal z enism stavkom na oprostilnem koncertu Sex
Pistolsa: ''Se počutite prevarane?''. No, to ni bil konec, pojavile so se nove skupine, katere so pele o resničnem življenju:
Sham 69, Cock Sparrer, Slaughter And The Dogs, Menace in
Skrewdriver. Mladi so po tem, ko se je punk in reggae odtujil,
našli novo zvrst glasbe, to je bil – Oi! Ali Streetpunk.

ZANIMIVOSTI
Pojav Oi! glasbe, označil je vračanje skinheadov na sceno. Ampak oni so se po marsičem razlikovali od skinheadov iz 1969.
Minilo je dosti časa, zamenjala se je generacija in družba v kateri je odraščala mladina. Strigli so se ''na nulo'', nekateri celo z
britvico, nosili bulerje (tako kot na začetku), ampak z nogavicami dvignjenimi nad rob le teh. Prav tako, za razliko od bulerjev
v 60ih, so ti imeli štirinajst do šestnajst (nekateri celo dvaindvajset) lukenj. V modi so bili tatuji na obrazu i zatilju, pogosto
''Made in britain''. Skinheadi kateri so ostali verni stilu iz 1969, niso hoteli imet nič z ''novo generacijo'' oz. Kakor so jih imenovali ''obritimi punkerji''. V pretepih na Kings Roadu, med tediboysi in punkerji, so sodelovali tudi skinheadi, tisti iz 1969
na strani tediboysa in novopečeni na strani punkerjev.
Čez nekaj časa, ko je punk postal družbeno sprejemljiv, so tudi novopečeni skinheadi prevzeli stil tistih iz 1969. Prevzeli so
predvsem urejen videz, katerega so prvotni skinheadi podedovali od Modsov. Skinhead reggae je spet postal popularen, in so
ga igrali med premori Oi! koncertov. Člani večjih Oi! bandov, niso bili skinheadi, saj streetpunk ni bil namenjen izključno
skinheadom. Bili so zelo odprti, saj so se pred koncertom družili s publiko, po koncertu pa so bila vrata ''backstagea'' odprta
za vse. No, ta idila ni trajala preveč dolgo, kmalu je nasilje prevzelo inicijativo na koncertih – punkerjih proti skinheadom,
skinheadi proti punkerjem, problemi s varnostniki...
V naslednjih letih, se je v skinhead kulturo vplela politika, nekateri so postali člani National Fronta ali Brittish Movementa.
Čeprav sta bili stranki desno usmerjeni, jih v tistem času še niso povezovali z neo-nacizmom. Skinheadi so se pojavili v vseh
večjih mestih po Veliki Britaniji, Evropi, ZDA. Šele leta 1988 so mediji dali večjo pozornost skinheadom, in to ne skinheadom
iz Velike Britanije temveč tistim iz ZDA. Ku Klux Klan, Aryan Nations, White Aryan Resistance...so le nekatere od organizacij,
katere so se pojavile v ZDA, sredi 80ih let prejšnjega stoletja. Ameriški skinheadi so vili vidno bolj nasilni od angleških, saj so
pesti in nože iz ulic Londona, zamenjale pišitole in bombe vo celetoni ZDA.

Druga kriza:
Leta 1988, sta izraza ''skinhead'' in ''neonacist'' postala sinonim. Predvsem zaradi večjih medijskih hiš, saj so se po vseh večijih
televizijah prikazovali dokomentarci o slabi strani skinheadov, vse večje časopisne hiše, pa so pisale članke o tej slabi subkulturi.
Rezultat vsega tega je bil, da se je povečal delež nacistov med skinheadi (predvsem zato ker so mnogi nacisti prevzeli njihov
videz) in vse to je privedlo do skorajšnjega izginotja skinheadov. Po dogotku v Southallu je bila tudi Oi! glasba označena za
rasistično, in prav zaradi tega se je veliko večjih Oi! skupin raspadlo.
Tr e t j a fa za :

V tretji fazi (od leta 1987 naprej), so nastale vse večje frakcije skinheadov katere poznamo danes, to so: SHARP (Skin Heads
Against Racial Prejudice – Skinheadi proti rasnemu razlikovanju), RASH (Red & Anarchist SkinHeads – Komunistični in
anarhistični skinheadi), GAY (homoseksualni skinheadi), GASH (Gay Aryan Skinheads – homoseksulani skinheadi kateri so
verjeli v premoć bele rase), HAMMERSKINS (mednarodno združenje neo-nacističnih skinheadov, ''elita'')...nastanek toliko
novih skupin lahko pripišemo predvsem ideji, da se spremeni pogleda na skinheade in da niso vsi ''neumni nacisti''.
V začetku devedesetih, po raspadu komunističnih režimov po Evropi so se skinheadi pojavili tudi v teh državah. Danes lahko
beremo članke o rasističnih izpadih v Budimpešti, Moskvi, Varšavi, Beogradu, Zagrebu, Reki...nastajajo pa tudi ne nacistične
organizacije na Norveškem, Danskem, Švedskem, v Mexicu, Nemčiji...Danes jih lahko najdemo po celem svetu, na vseh kontinentih, in vseh večjih mestih.
Josip J. Franz, T2B
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ZANIMIVOSTI
Magična sedmica
Minilo je komaj leto in pol, odkar je redmondški računalniški gigant izdal naslednika vsem znanih
oken XP. Slednji se je na mestu najbolj priljubljenega operacijskega sistema obržal dobrih 5
let, vse dokler ga ni zamenjala Vista. Prenovljen izgled in nešteto skritih bonbončkov,
ki jih je prinašal prvi zagon pa niso bili dovolj, da bi bila lahko pošten naslednik. Po
mlačnem odzivu med uporabniki, ki naj bi bil posledica prevelikih pričakovanj
in napak pri delovanju, jo je komaj leto dni po splavitvi zamenjal nov izdelek,
Microsoftova najnovejša okna, "Windows 7".
Skromen malček se je proti veliki in požrešni Visti kar pošteno obnesel. Čeprav
ji je v zasnovi podoben, pa nam že hitra namestitev in zagon dajeta jasno vedeti, da se z njim ni šaliti. Izboljšana varnost, univerzalnost in intuitiven vmesnik
so le nekatere lastnosti, ki jih je privzel od predhodnice, nato pa jih dodobra
preoblikoval in jih naredil bolj zanesljive in uporabniku prijaznejše. Da ne bi izpadel za časom, vsebuje, kot se spodobi, podporo vsej najnovejši tako strojni kot
programski opremi. Odlično se obnese z na dotik občutljivimi zasloni in malimi
prenosniki srednjega oz. nižjega srednjega cenovnega razreda, kot tudi z običajno
miško oz. tipkovnico ter z več deset tisoč evrov vrednimi kaloriferji. Vseh novosti in
izboljšav je toliko, da jih preprosto ne moremo opisati v eni izdaji Tegija, lahko pa na kratko
povzamemo, da so naredili velik korak na področju varnosti in učinkovitosti, pri čemer mnenja uporabnikov niso postavili na
stranski tir, ampak so bila vodila sila pri samem oblikovanju.
Novost je tudi pri številu izdaj, slednjih je sedem, tako da lahko izberemo ravno tisto, ki nam popolnoma ustreza glede na naše
zahteve in želje. Glavne razlike med njimi so predvsem v namembnosti in funkijah, ki so vanje vključene. Tako lahko izberemo
med dvema hišnima različicama, kjer je poudarek na medijski podpori, profesionalno različico za zahtevnejše uporabnike,
poslovno različico, različico za podjetja ter za tiste najzahtevnejše, ki želijo samo najboljše - ultimativna izdaja, ki vsebuje vse,
kar nam ta novi operacijski sistem lahko ponudi.
Če bi ga opisovali z eno besedo,
bi bila beseda magično zagotovo ustrezna. Magična številka
sedem, ki zaseda mesto v njegovem imenu, to zgolj potrjuje in
končno lahko potrdim, da smo
dobili dostojnega konkurenta, ki
bo lomil stereotipe njegovih predhodnikov. Si lahko predstavljate, kakšna bo šele "osmica"?
Matej Vehar, T3A
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MOČNEJŠI OD SMRTI:
Ronnie James Dio
(1942-2010)
Sing me a song, you're a singer
Do me a wrong, you're a bringer of evil
The devil is never a maker
The less that you give, you're a taker
So it's on and on and on, it's heaven and hell, oh well
(Black Sabbath:Heaven and hell)
Ronald James Padavona je bil rojen v v obalnem mestu Portsmouth v družini italijanskih priseljencev. V njegovih zgodnjih letih
se je z družino preselil v Cortland, kjer je tudi začel svojo glasbeno pot kot igralec na trobento v srednješolskem jazz bandu. Po
maturi je ustanovil skupino The Prophet, kjer si je tudi nadel umetniško ime '' Dio '' (iz italijanske besede, ki pomeni bog).
The Prophet so se poimenovali v Elf, katere so si Deep Purple izbrali kot predskupino na njihovi turneji.
Elf so razpadli, ko je Dia in večino drugih članov bivši kitarist Deep Purple Ritchie Blackmore povabil v svojo skupino Rainbow. Skupina je nizala uspeh za uspehom, vendar je Dio, ki je nasprotoval usmeritvi skupine v bolj komercialne vode, leta
1979 zapustil skupino.
Nova priložnost za Ronniea se je ponudila v Black Sabbath, ki je imela težave z zapitim Ozzyem Osbournom, in tako se je
sestanek v Los Angelesu s kitaristom Tommyem Iommiem končal s pristopom v Black Sabbath kot novi pevec. Z novo okrepitvijo je skupina izdala dva najbolj uspešna albuma, Heaven and hell (1980) ter Mob rules (1981) ter njihov prvi uradnji live
album Live evil (1982). Neverjeten zvok Black Sabbath v tem času je postal tudi navdih za mnoge nove skupine, ki so nastajale
v tem času.
Kljub velikim uspehom so bila trenja v skupini prevelika, tako da je Dio po stopnjevanih nasprotjih s Tommyem Iommiem
leta 1982 zapustil Black Sabbath.
Ronnie je s pomočjo bobnarja Vinnya Appicea ter bodočega kitarista pri Def Leppard Viviana Campbella ustvaril projekt, s
katerim je slog, ki ga je razvijal že od njegovih dni pri Elf, pripeljal do vrhunca. Band Dio je tako leta 1983 izdal svoj prvi album
Holy Diver, ki je kmalu dosegel platinasto prodajo ter uveljavil skupino kot eno najbolj pomembnih metal skupin v osemdesetih letih. Njihova popularnost je strmo naraščala z albumoma Last in line (1984) in Sacred Heart (1985). Neizogiben padec
priljubljenosti se je začel leta 1987 z albumom Dream Evil in z izdajo Lock up the wolwes se je končala njegova pot v ozadje
glasbene industrije. Ponovna združitev Dia z Black Sabbath, katere posledica je album Dehumanizer, je dvignila ugled tako
Ronniu kot skupini, a se je končala takoj, ko so podpisali pogodbo za nastop kot predskupina Ozzya Osbourna leta 1993.
Dio (tako pevec kot skupina) je ostal aktivna naslednjih 20 let, in je uspel ohranjati trden status v metal glasbi, ne glede na vpliv
mainstrema. Nov dvig priljubljenosti je povzročil album Magica (2000). Izid albuma Killing the dragon leta 2002 je sovpadal
z Ronnievo šestdesetletnico, leta 2004 pa mu je sledil še Master of the moon.
Ko pride do take osebnosti, kot je Ronnie James Dio, se zdi, da bo trajala večno, vendar temu ni bilo tako. Konec leta 2009
so mu zdravniki odkrili raka na želodcu. Kljub temu, da je bil rak še v zgodnji fazi, in da je pevec takoj začel z zdravljenjem, je
njegova žena Wendy 16. maja 2010 sporočila svetu, da je Ronnie podlegel bolezni. A četudi ga ni več med nami, bo še vedno
ostal znan kot pevec, ki je s svojim izjemnim vokalom pisal zgodovino metal glasbe.					
Gašper Rojc ,T3A
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Preden je prepozno
Bila sta si popolno nasprotje, a hkrati tudi neverjetna podobnost. Z njim je bila pogosto nesrečna, a brez njega ni mogla. Bil je
»tisti pravi« in je ob njem raje trpela, kot pa bila brez njega. Ljubila ga je in je lahko le upala, da tudi on ljubi njo.
V njenih očeh je bil posebnež brez začetka in konca in tekom zveze je prišla do ugotovitve, da jo to privlači, a hkrati tudi zelo
potre. Zanjo je bil kot nek umetnik, s posebnim stilom. Cele dneve se je ukvarjal z motorji, avtomobili in drugimi stvarmi,
ki so ga zelo zanimale. Počel je tiste stvari, ki jih ona ni marala in bil je odvisnik. Ona pa nežna, čuteča, pozorna, skrbna in
romantična. Bil je zaprt vase, vzkipljiv, agresiven in ni izražal čustev. V njegovih laseh, rjave barve, se je topila in v njegovih
rjavih očeh je videla svoj odsev.
Kot deklica je imela vedno predstavo, da ko srečaš pravo ljubezen, si srečen. Ugotovila je čisto nekaj drugega, in sicer to, da ti
je tisti pravi pač usojen, se vanj brezpogojno zaljubiš in da sreča v to ni vključena. Ne povsod. Počutila se je ujeto v strastnih
nočeh in ujeto v osamljenih dneh, ujeto v smehu in ujeto v solzah. Ta zveza ni bila zdrava, a brez njega ni mogla.
Nekaj let kasneje mu je pred oltarjem rekla DA. Mati je jokala, ker se je njena deklica poročila, oče pa je imel sumničav pogled,
češ: »Upam, da ve, kaj počne.« Ostali člani družine so zmajevali z glavo, večine niti na poroko niti na slavje sploh ni bilo.
Nihče ga ni razumel. Nihče ga ni sprejel in vsi so rekli, da sta kot ogenj in led. Bil je blazno daleč od popolnosti. A v njem je
enostavno nekaj videla.
Otrok nista imela. Bila je neplodna, njegovi spermiji pa niso bili dovolj aktivni, ker je bil strasten kadilec. Nikoli ji ni nič rekel,
a njo je žrlo, ker je vedela, da si oba želita otroka. Počutila se je krivo.
Zanjo ni imel nikoli časa. Niti takrat, ko sta si bila le fant in dekle, niti zdaj, ko sta si bila mož in žena. Nič se ni spremenilo.
Bila je osamljena.
Nekaj let kasneje se je zgodilo. Stala je na prehodu za pešce, sama, in prižgala se je zelena luč. Stopila je s pločnika in . . . BUM!
Pod njo luža krvi, okrog pa polno paničnih ljudi, ki so ji jemali zrak. Nekdo je poklical rešilce.
Zbudila se je v bolnišnični postelji. Zraven sta bila mati in oče. Njega ni bilo. »Kje je?« je vznemirjeno vprašala.
»Sva ga klicala, pa se ni oglasil. Bo že poklical nazaj, ko bo videl klic,« je z rahlim nasmeškom odgovorila mati,
da jo malo pomiri.
Čez 5 ur je prišel in sedel na stol ob postelji. Minute življenja so ji bile štete, ujel je zadnji dve. Odprla je
svetle oči in ga pogledala. On je pogledal njo in s sključeno glavo poljubil njeno roko. Nato je zakašljala in
privabila njegovo pozornost. Postajala je hladna, a čutila je toploto. Rekla mu je: »Nikoli me nisi ljubil in
cenil!« Iz očesa so pritekle tri solze, pogled je zaledenel, mišice so popustile in duh je odšel. Kričal je,
jokal in ponavljal: »Ni res, ni res …«
Po enem letu je od žalosti zbolel in umrl. Njegov obnovljen duh se je povrnil v najboljše stanje,
kar ga je v življenju imel. Tam med cvetlicami je našel njenega, lepega in vitalnega, kot takrat,
ko sta se spoznala. Nasmejan in napolnjen s srečo je pristopil k njej, a ona je s solznimi očmi
rekla: »Storila bom tisto, kar bi morala storiti že takrat «. Obrnila se je in odšla. Nikoli
več je ni videl, nikoli več je ni slišal, nikoli več je ni čutil in ostala mu je le še obžalujoča
bridkost za vedno.

Katja Račič, T3C
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ISKRA

PR E Ž I V E TO

Misel,
ki ogreje srce,
je absolutna resnica.
Pot.Tista pot.
Naprej.
Tudi če je pozabljena,
ali zakopana v mislih,
obstaja še zmeraj
skrita temi.
Namig na zadnji strani
izgubljene knjige
mirno čaka, da bo najdena,
da bo odkrita
le za minuto. Ali dve.

Vsak trenutek življenja
je le še ena stopnica
v stopnišču, ki vodi proti koncu.
Vsak preživet trenutek
je le še en spomin,
zaklad, ki nas uči čutiti.
Vsak nov prijateljle še ena duša ob poti,
ki govori nam svojo zgodbo.

NOR O S T
VSEGA
S V E TA

BAKLA

Kaos, anarhija,
vreščanje besa.
Norost vsega sveta
in pozaba nam znanega.

Preteklih spoznanj se komaj spominjam.
Kdo sploh sem? Počasi občutek izgubljam.
Na pravi poti do konca se izgubljam,
ko zdravo pamet zavestno zapravljam.

Kar je bilo in kar še bo,
sliši se divji krik posmeha.
Notranji boji odmevajo,
omamna skušnjava greha.

Divje se tresem v temeljih obstoja,
ko nekje neznana misel mi odmeva.
Jasna pot izginja mi izpred oči,
ko pogled je meglen od nesmiselnih skrbi.

Divji zvoki grmenja,
um na kosce raznese.
Požrešni ogenj pekla
nam le pozabo prinese.

V ogledalu vidim meni tujo osebo,
le prazno brezčutno lupino.
Srce le organ, nezmožno čutiti,
telo gotovi usodi ne more uiti.

Prerivanje misli,
šepet nas preganja.
Norost vsega sveta
in pozaba nam znanega.

Počutim se kot preživeta misel,
v temni sobi kot duh sem bel.
Sem le meglica strahu in zmede
ki dim pozabe jo vzema zase.

Gašper Rojc, T3A
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The Black Crystal
1. del:

»Jutro je...« V temačni sobici polni krame in papirjev se je prebudil. Pogledal je naokoli: »Luč, luč kje se skrivaš? Ne bodi nesramna.« Vstal je in se oblekel, odprl polkna, da je v sobo posvetila dnevna svetloba. Malo je pomežikal in zaprl okno Počasi se
prebija čez sobo in odide v kopalnico. Mrtva tišina... »Vsi še spijo,« je pomislil. V kopalnici se pogleda v ogledalo, razmrši lase
in se rahlo nasmehne sam sebi: »Vse najboljše, Luc!«
Bila je zima... Januar, mrzli mesec in najpomembnejše za Luciousa v tem mesecu je njegov 18. rojstni dan. Srednja šola, 4.
letnik, zabava, avti, punce... Ni ga zanimalo nič od tega, raje je svoje dni preživel v gozdu, na prostem. Lucious je imel srednje
dolge črne lase pod njimi pa se skrivajo kostanjevo rjave očki. Ponavadi je nosil majico s smešnimi napisi, kot so Never stand
between a dog and the Hydrant! Čez je imel črno jopico, sledijo jeans hlače in črne teniske.
Med hojo v šolo se Lucuousu pridruži njegov najboljši prijatelj Ben. Brez pozdrava Lucious začne govoriti: » Slab občutek
imam... Kot da mi nekaj sledi...« Ben se mu nasmehne: »Daj nehaj, stari... Ti imaš itak vsak dan nek ful slab občutek...« Lucious se rahlo nasmehne in skomigne z rameni. Preden vstopi v šolo začuti nekaj na svojih ramenih, kot bi mu nekdo položil
roko. Hitro se obrne in zmaje z glavo.
Luciousu dan mineva počasi. Med zadnjo uro pa se mu pred očmi vse zatemni in postane črnobelo. Pred sabo zagleda
podobo… Kot senca starega bojevnika... Podoba odpre oči in zajame ga bela svetloba. Rahlo pomežika z očmi in opazi, da
nad njim stoji njegova sošolka Azira. Srese z glavo in hitro vstane s tal. Debelo gleda v Aziro, ona ga pa nežno vpraša: »A si v
redu?« Lucious na hitro odgovori »Eeem, ja seveda... V redu je... Em, konec pouka je že... Moram it... Me... Mami čaka! Ja...
Se vidiva!« Preden je Azira sploh kaj izgovorila, jo je Lucious že pobrisal.
»Spet doma. Ah, kakšen bebec sem.« Še vedno je premišljeval o dogodkih iz šole... »Vedno mi daje take neprijetno dober
občutek... She is a mistery to me...« Popraskal se je po glavi in odšel v sobo. Odprl je vrata in pogledal v sobo, v tem trenutku
ga je strašno zabolela glava. Od same bolečine je padel na tla. Čez nekaj časa se je zbudil. Pogledal je po sobi in zagledal silhueto iz šole - vse je bilo črnobelo, v sobi so lebdeli predmeti... »Kaj bi rad od mene?!« se je jezno zadrl. Silhueta pa je mirno
dvignila roko in zgrabila meč, ki je bil na polici. Lucious je v glavi slišal besedo »KageShin«. Previdno je vzel očetov meč in v
istem trenutku je vse zginilo. Vsi lebdeči predmeti so se lepo postavili nazaj na svoja mesta, skozi okno pa je spet posijalo sonce.
Lucious je pomislil, da bi odvil meč in v istem trenutku so se povoji odvili sami od sebe... Iz trenutka občudovanja meča ga je
prebudilo zvonjenje telefona. Na hitro je odložil KageShin in se oglasil... Skozi zvočnik je slišal zaskrbljen glas: »Hej, Luc! Kako
si?« Klicala je Azira in Luciousu se je pojavil cmok v grlu... Azira je nadaljevala »A si v redu, res? Tisto danes ni bilo popolnoma
normalno...« Lucious je komaj zajecljal: »Ja, v redu sem... Malo sem spal, ko sem prišel domov... Bolje se počutim, res...« Azira
se je v svoji sobi iz stola premaknila na posteljo in se ulegla... Vprašala je Luciousa: »Lahko pridem h tebi?« Da vidim, če si res
dobro...« Luciousu je kri udarila v glavo in zardel je kot kuhan rak »Ne ne, ni treba vse je v redu, saj se vidiva v šoli... Moram
it, mami me kliče na kosilo... Čau.!« Azira je komaj izdavila svoj »se vidiva«, ko je Lucious že odvrgel telefon. Lucious se je
zagledal v črnino kristala in v naslednjem trenutku se je zavedal... Ni več v svoji sobi... Pogledal je naokoli. »Kje sem pa zdaj spet
pristal??« Bil je nekje sredi gozda. Listje pod njegovimi nogami je bilo vlažno in z listov na krošnjah so kapljale nežne dežne kapljice. Skozi krošnje pa je pronicala mehka luč sonca. Pogledal je naokoli. Drevesa so se vrstila eno za drugim na vse smeri: »Saj
temu ni konca! Kako naj se spravim ven iz gozda?« Pogledal je svoje roke in opazil, da ni več oblečen v svoje obleke... Namesto
črne majice in jopice je imel oblečen temno zelen suknjič brez rokavov, čez pa temno moder plašč z belim, vrisanim zmajem
na hrbtu. Lucious je slekel plašč in pogledal sliko na hrbtni strani: » Uuuu, zmaji! Nekdo me ima zelo rad tukaj! Vedno sem si
želel tako stvar!« Oblečene je imel tudi temno modre hlače in črne grofovske škornje. S pogledom na tla pa je opazil belo rožo.
Nekaj časa jo je opazoval in pogledal naprej v tisti smeri. Opazil je, da je več teh nenavadnih belih rož zaporedno postavljenih
v nekakšni črti. Sledil jim je in nekaj časa kasneje prišel iz gozda v malo mestece. Zgledalo je zelo srednjeveško... Stare lesene
hiške, okoli mesta pašniki in revni otroci so tekali po ulicah. »Bolje kot nič.« je pomislil Lucious. Počasi se je prebijal mimo
stojnic in skozi gnečo ljudi okoli njega in skoraj po pol ure hoje prišel do središča mesta. Edina misel, ki mu je prišla v glavo,
je bila: » Hej, tukaj sem pa že bil...!« Središče mesta je bilo kamnito tlakovano in v obliki kroga... Okoli so bile stojnice in
razne trgovine, na levi pa »Ulica, ki vodi do moje hiše!!« Lucious je hitro odkorakal, preden bi ga kdo opazil in skozi temačno
ulico prišel do stare trgovine, na kateri je pisalo Crystal Shop... »Hmm, tu naj bi bila moja hiša...« Nekdo je izstopil iz hiše in
Lucious ga je začudeno vprašal: » Hej, ti! Emm, a mi lahko poveste, kje sem?« Oseba ga je nekaj časa samo gledala. Nato pa je
odgovoril na Luciousovo vprašanje: » Ja, tu ste v... Eeeem na hribu Alteraza, gospod...« Lucious je debelo pogledal in nadaljeval
z izpraševanjem: »No, katerega leta pa smo in kdo ste vi?« in skoraj takoj je sledil odgovor: »Jaz sem Dante... In kako hudiča
ti pamž veš, kaj so leta?« Skoraj isto sekundo je Dante nadaljeval » Nisi od tukaj, a ne?« Lucious ga je pa debelo pogledal in se
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pripravil, da bi pobegnil, a je samo slišal za hrbtom besede Skhakk ellis eytrash.
Počasi je Lucious odpiral oči, Dante pa ga je na hitro zgrabil za ramena in ga stresel, kolikor je mogel:» Daj no, fant zbudi se
že! Nimam časa zate cel dan!« Lucious je sedel in pogledal po prostoru... Bil je v trgovini in v njej se je svetlikalo v vseh možnih
barvah... Pri občudovanju sijočih kristalov ga je zmotil Dante: »Tukaj si! To pomeni lahko le eno... Fant; kje imaš KageShin??
Kje je meč tvojega očeta?!« Lucious ga je nejevoljno pogledal in vprašal: » Kaj te briga, kje je meč od mojega očeta? Ni tvoj...«
Dante je vstal in zgrabil Luciousa ter ga povlekel k polici. »To je tvoj oče na sliki z mano v tem svetu! Vidiš meč? Samo to
rabim! Komu si ga ukradel?!« Lucious ni mogel verjeti svojim očem... Na sliki je bil njegov oče na pohodu z Dantejem, oba sta
nosila meče na hrbtih in hodila sta čez goro Sael, ki leži nad Alterazom. Dante je nadaljeval: »Tvoj oče je bil nosilec KageShina,
jaz pa nosim Lexor... Kje je tvoj oče?« Lucious ga je bledo pogledal in vstal » Moj oče je umrl... Pred 1 tednom... Zaradi papirja
v njegovi denarnici...« Dante ga je zgrabil za ovratnik in dvignil v zrak: »Ne igraj se z mano! To ni mogoče!!«
Luciousu ni prav nič ugajala hrana... Dante pa je ves čas govoril... Lucious ga ni poslušal, dokler ni slišal nekaj zanimivega:
»... kako sovražim vaš svet...« V tem trenutku je Lucious prekinil Danteja » Kako to misliš naš svet?« Dante je prenehal z
jedjo in ga vprašal: »Ti tvoj oče ni povedal za svet Elius?« Lucious je kratko odgovoril »Ne... Kaj je to, morda nekakšna druga
dimenzija??« Nenadoma je Lucious slišal glas v svoji glavi »KageShin te je pripeljal v naš svet... Sedaj se bo prerokba Eliusa in
kralja Teme začela...« Zatem je spet postalo vse črnobelo in pred Luciousem je stala silhueta tistega bojevnika. Dantejev glas je
odmeval nekje v daljavi... Silhueta se je obrnila in odšla iz hiše, Luciousu pa rekla: » Sledi mi.« Lucious je hitro vstal in stekel
iz hiše, da pogleda, kaj hoče silhueta... Zunaj je spet sijalo sonce in svet je imel barve... Pred Luciousem je stal črn konj. Dante
je stal za Luciousem in ga posvaril: » Ne poskušaj, tega konja ni nihče zajahal skoraj 10 let že.« Lucious ni poslušal svarila in
se precej vešče zavihtel na hrbet konja. Konj je samo malo prestopal na mestu in jezno pihal. »A ti že dolgo jahaš? Zgledaš
zelo, kako bi rekel, *natreniran*.« Lucious je le skomignil z rameni in se sam pri sebi začudil: » Saj res... Še nikoli nisem jahal... To bo zanimivo!« Dante je malo pomislil in se spomnil, kaj večina ljudi naredi, ko so prvič na konju. »Lucious, da ne bi
SLUČAJNO...« Prepozno, Lucious je že dreznil konja s petami v trebuh. Konj je poskočil in Lucious je za trenutek ujel sanje
kokoši (da bi letel). Lucious se je počasi usedel na tla in pogledal naokoli... Kar naenkrat je začelo močno pihat in po zraku je
odneslo nekaj listov. Eden se je ustavil malo nad Luciousem in se vžgal. Ogenj se je večal in počasi prevzel obliko človeka in
v sekundi ugasnil. Lucious je pogledal gor. Na njega je padla ženska oseba in obležala na njem. Lucious je počasi odprl oči in
pogledal, kdo mu je »skočil« na glavo. Na njem je ležala Azira. Dotikala sta se z nosom. Lucious se je zgubil v njenih izrazito
rjavih očeh, ki so se svetile v sončni svetlobi. Njeni srednje dolgi rjavi lasje so ga žgečkali po obrazu in po trenutku blaženosti
in zasanjanosti se je spomnil: »Aaaaaaa, Azira! Čakaj malo... Kaj dela Azira... Moja sošolka v svetu Eliusa?!« Dante se je rahlo
nasmehnil: »Ona je moja vajenka. Že vrsto let prihaja sem na treninge. Njen oče je bil moj dober kolega.« Azira je rahlo zardela zaradi situacije pred nekaj sekundami in pozdravila Luciousa »Hej, Luc... Em kako si?« Lucious jo je pogledal in ni mogel
pregnati metuljčkov iz trebuha. »Hej, Azira... Ja v redu, a ne... Upam, da nisi jezna... Pač zaradi... No, tistega prej...« Azira se je
zasmejala: »Ne skrbi, bolj bi se ti morala zahvaliti. Ujel si me.« Lucious je počasi že čutil, kako mu postaja vroče. Ob pogledu
na njo, kako je zardela, enostavno ni mogel, da ne bi tudi on zakuhal, zato je hitro menjal temo »Dante, a mi prosim razložiš,
kako je Azira lahko v šoli in tukaj pri tebi na vajah oz. karkoli pač že imata?« Dante se je zarežal in počasi odgovoril: »No, a
med vama je kakšna iskrica?« Lucious je še bolj zakuhal in se začel zadirati: »Dante! Utihni, ker ni nič res! Raje mi odgovori na
vprašanje!« Dante je začudeno pogledal Luciousa in mu odgovoril: »No ja, seveda je lahko... Med svetovoma je prost prehod...
Lahko se vrneš nazaj ali prideš sem kadarkoli le hočeš.« Lucious ga je začudeno pogledal, Azira pa se je začela smejati. Lucious je preusmeril pozornost na Aziro: »Zakaj se pa ti smeješ? Pač nisem vedel...« Azira pa se mu je zahihitala nazaj: »Luškan
si, kadar gledaš nekoga tako zelo zamišljeno...« Lucious je ponovno poskušal preusmeriti pozornost na Danteja in ga vprašal:
»In kako narediš, da se*teleportiraš* iz tukaj nazaj tja?« V pogovor se je umešala Azira in stopila pred Luciousa, on pa se ji je
hitro izmaknil: »Preprosto. So določeni kraji, kjer je nekakšna meja med obema svetovoma. Temu rečemo auratično polje in
tam je možen prehod.« Dante je odšel nazaj v trgovino. Lucious je milo gledal za njem, kako odhaja in si mislil: » Ne, kdo ti
je rekel, da lahko greš? Ne morem biti sam z njo!« Zavladala je popolna tišina. Azira in Lucious sta se opazovala nekaj časa,
potem pa je Azira prelomila tišino: »Zakaj si vedno tako živčen? Moral bi se malo sprostiti.« Lucious pa je kot prestrašen kužek
komaj zajecljal: »To bi bilo lažje, če mi ne bi razganjalo želodca.« Azira ga je presenečeno pogledala in zardela: »Kaj pa naj bi to
pomenilo?« Čez vrata je nazaj prišel Dante. Preoblekel se je v svoj rdeč plašč, spodaj pa je imel rjav usnjen brezrokavnik, rjave
usnjene hlače in preproste bulerje. Njegovi beli lasje niso bili več razmršeni po njegovem obrazu, zdaj so bili urejeno počesani
nazaj. Na hrbtu je nosil ogromen meč. Dante je zažvižgal in pritekla sta 2 konja, na belega se je usedel Dante, na rjavega pa
Azira. »Na katerega gre pa Luc?« je vprašala. Dante je pogledal Aziro in se nasmehnil »Na Diabla, očitno.« Lucious se je veselo
usedel na sedlo in tokrat bolj nežno sunil Diabla tako, da se je podal v galop. Skupaj so odjezdili proti auratičnem polju, da bi
se Lucious vrnil nazaj.
Se nadaljuje…

Patrik Grgič, T1B
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J a z za l j u bl j e n se m
Zgodilo se lepega je dne,
ko punca pristopi mi,
me vpraša, kako mi je ime.
Njeni dolgi rjavi kodravi lasje,
svetijo se tudi v temi,
ob svetlobi sončni bleščijo se.
Njene sinje modre oči,
ljubezen pokažejo mi
in mi pokažejo pot v temi.
Njeno res prelepo telo,
ki se mu ni moč upreti,
ampak močno si ga želeti,
ga objeti, poljubiti in
z njim vse dneve in noči preživeti.

Skupna zvezdica
Svetla je zvezda tvoja,
sije samo zate,
misli samo nate.
Njej upreti se ne moreš,
nje ujeti ti ne zmoreš.
Moja zvezda manj svetla je,
moja sije samo zame,
misli samo name.
Ujeti je ne moreš,
lahko pa združiš,
tvojo, mojo.
Zdaj svetita obe,
za tebe in za me.

M i s e l n at e
Ne morem nehati misliti nate,
saj sem zaljubljen vate,
ljubim te močno,
rad te imam zelo.
Zame si lepotica,
v ljubezni si kraljica.
Res lepo si dekle,
zato očaralo si me,
moje srce živi samo zate,
moja duša misli samo nate.
Ljubim te tako močno,
da življenje brez tebe je mrtvo.

Primož Virant, E2TA

Njena duša najlepša je,
veliko ljubezni notri skriva se,
močno ljubezni si želi.
Njene ustnice vabijo me,
nežne kot cvet rdeči,
so poljubile me, svet se mi zavrti.
Jaz zaljubljen sem,
tega nikoli ni moč pozabiti.
Kaj dal bi, da to res zgodilo bi se,
da bi ljubila me, mi izročila
vroč poljub na ustnice moje.
Vendar želja vedno izpolnjena ni,
a resnica je, da jaz ljubim te.

L j u be z e n j e
b ol e z e n
Ti si moja bolezen in jaz sem srečen,da
sem bolan.
Nočem se pozdraviti,
saj te hočem ljubiti in za vedno tvoj biti.

HOČEM!
Hočem živeti, hočem ljubiti,
hočem sanjati, hočem želeti,
kakor sama hočem in si želim.
Hočem verjeti, hočem dojeti,
hočem, da vedo… nisem poceni,
kakor drugi vidijo, mislijo!
Nočem teh laži, ne spletk nevarnih.
Nisem ta, ki bi nosila križ drugih,
naj sami ga prenašajo!
Živim svoje življenje tu in zdaj,
v njem želim tudi uspeti kdaj,
včasih delam za to tudi trdo.
Tisti, ki so pa le nevoščljivi,
naj premislijo v svoji glavi,
v čem je njihov smisel življenja.
Jaz zase vem, kam grem, kaj naredim.
Da nihče ni popoln, mi je znano…
ampak za spremembo… hočem le dobro.

Jožica Piškur, T2B
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THE TG TIMES
DER TG SPIEGEL
LE TG MONDE

Dear readers,
I hope you will enjoy browsing through the following pages, appreciate and praise
what you will like and eventually join a group of authors to make this section of the
journal even better and more interesting.
I wish you most enjoyable summer holiday with the following lines:
“Present! Present is ours with all its magical possibilities to exist and act.
Yesterday has been forgotten with all its mistakes, lost opportunities and failures.
Tomorrow does not interest us since it is only a promise which may come true.
Hidden under a veil of future it gives us vague signs which are like a shaded, unreal
vision which may never be perceived.
However, present, today, this moment, which appear with the first morning hour,
are real, precious. Our future happiness and success, misery and failure depend on
it, if we are not able to take advantage of it. This is the moment when our Faith is
being made.
Therefore, CEASE THE DAY!”
Darja Marjanović, prof.
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A basketball camp in Montenegro
Last summer I was on a camp organized and sponsored by the American Embassy. The camp was in Kolašin in Montenegro.
On the day of our departure from the airport in Ljubljana I met other members of the Slovenian expedition which consisted
of three basketball players and a coach. When our plane landed on the airport in Podgorica, the bus was already waiting for us
and we continued our journey to Kolašin. During the trip we saw the sights and beauties of Montenegro, at the end of the day
we settled down in hotel Lipka and met the coaches from Georgetown University and the U.S. ambassador in Montenegro.
Before bedtime we met a number of peers from other countries who also attended the camp. In the following days we mainly
focused on basketball trainings and we had some time for relaxation in various saunas, massages,... offered by the hotel. We
trained two to three times a day, exercises were drawn from different sectors of basketball, so we had the opportunity to learn a
lot about basketball skills and the American style of work on the basketball field. We had quite a few lectures on nutrition for
athletes, formations of training, fitness work etc… On the last day I was selected as the best player in the camp, which was a
really great recognition for my work so far and it is really an extraordinary feeling when the coach of the team which plays in
NCAA says that to you. I had a really nice week there, I met a lot of friends from different countries and learned a lot about
different cultures,... For me it was really an unforgettable experience.
Benjamin Muhič, T3C

The biggest cleaning campaign

It was Saturday, 17th April 2010. The ecologists without borders organized the biggest cleaning campaign in the history of
Slovenia. More than two hundred thousand inhabitants of Slovenia took part in it. Me and my friends were cleaning, too. Our
aim was to clean a part of the river Krka.
I woke up early on Saturday morning and then I had breakfast. It was a nice day; the sun was shining and the birds were singing. But I was sleepy because of my friend’s party last night. After I had eaten my breakfast, I took my mother’s car to drive a
boat with a trailer. We started our work in Žužemberk. At first we got bags and gloves. There were 10 people and we had five
canoes. We started very slowly and took all the rubbish we could. The cleaning was very difficult because the rubbish was deep
in the bushes. We found a lot of plastic and glass bottles, some bags, tins and lots of other things. We saw wild ducks, swans,
fish and other animals which live around the river. After three hours of cleaning we arrived to our meadow where we took
off the full bags. There were some other friends who helped us. But our work wasn’t finished. They gave us new bags and we
continued. We had to clean more. In this part of the river there was even more garbage. My friends were nervous but we came
to the end. We finished in Dvor and cleaned 4 km of the river. There were 10 bags of garbage.
I think the cleaning campaign was successful. A lot of people in Slovenia cleaned our beautiful country and collected a lot of
garbage. The ecological organization must repeat this action next year and more people must take part in it.
Rok Zupančič, T3C

Good education does not always bring
success

Nowadays we can often hear from the media or from our parents and grandparents that we need to study hard to become
somebody. Somebody with a good reputation, a lot of money, a successful life and business and the best possible place in the
society. But that is not always as easy as it seems to be because it’s a long way to the top.
We all know that we need to study hard and go to school so we could get to college, become well-educated and get a job. But
this is not so easy because not everybody has money or a possibility to be educated further more and there are not so many
places and free jobs to apply to. If you want to be successful, you have to do something stunning to make an impression to get
known and recognizable. However, it is not always necessary to be well-educated and successful. A typical example is a person
named David Murdoch.
When he was young he had to leave the high school because he had no money so he couldn’t afford to take a further education.
He became homeless and slept on a bench in the park. One day a rich man was walking by the bench David was sleeping on
and asked him what he would like to do. So he said he would like to have a restaurant. The rich man gave him money and
David bought an old restaurant and renovated it. He sold it for a better price and bought a new one and did the same as with
the first one. He continued with this type of business and soon became rich and well-known. Today he is a millionaire with a
lot of money, a huge house, an enormous property and he owns a chain of restaurants and shops and also produces fruit and
vegetables.
From what I have written we can see that education is not the most important for a successful life and business. You only need
to have reachable goals, to be creative and innovative, to be ambitious, optimistic and have a bit of luck. With this mixture
your success is guaranteed.
Matej Ilinković, T3C
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Listen to the sound
MUSIC is everywhere around us, just in different shapes. It is always there by your side when you drive to school or work,
at your best friend's party or when you just want to relax in your room. We know a lot of different genres of music and every
single person likes another genre. This makes our life different and adds some colours to our everyday. I like R&B and hip hop
music the most.
Hip hop is a musical genre which was developed alongside the hip hop culture. It consists of elements such as rapping, DJing,
sampling and beat-boxing. Its famous performers are Lil Wayne, T.I., Three Six Mafia, Busta Ryhmes, 50 Cent and others. Hip
hop music, being widely played in clubs, is a form of "club music" to many people, but a smaller percentage would describe
it as being a form of electronic dance music. Similarly, electronic dance music sometimes means different things to different
people. Both terms are used as if they were genres themselves. The distinction between them is that club music is ultimately
based on what is popular, whereas electronic dance music is based on attributes of the music itself.
And now just a little bit about R&B. It is a genre that combines hip hop and R&B (rhythm and blues). It is described as a
style of African American music and has been also used to refer to as rhythm & bass. It has a slick record production style,
drum machine-backed rhythms, an occasional pop-sounding fusion in its hooks, the occasional saxophone laced beat to give a
jazz feel and a smooth, lush style of vocal arrangement. The uses of hip hop-inspired beats are typical, although the roughness
and grit inherent in hip hop may be reduced and smoothed out. Well-known R&B musicians are Beyonce, Rihanna, Usher,
Akon…
Music has been and will always be around us... it is more like a marriage -in sickness and in health, in richer and poor until
death do us apart.
Sabina Golob, T3C

Spring holiday in Switzerland
I spent this year's spring vacation with my family in Switzerland. My first trip there was when I was eleven months old, but
now I have not been there for five years. Since I love travelling, discovering new places and getting to know other people, I was
very pleased to go on a journey.
We saw many interesting things and sights of this country. In Bern, the capital of Switzerland, we visited the new Bärengraben
and saw live bears, the mother and two children. They were very cute, especially when they played and climbed the trees. The
next day we went to explore the country. At first we climbed a thousand meters up high to a beautiful German-speaking village Gstaad. It is known as one of the most exclusive ski resorts in the world and it is home to one of the largest ski areas in
the Alps. We also saw the highest mountain in Europe, Mont Blanc. From my experience I can tell that Gstaad is really worth
visiting. The path took us forward to one of the most beautiful, historically and culturally richest cities on Lake Geneva, Montreux. The view of the surroundings full of colorful flowers, clean water and fabulously decorated buildings was really amazing.
Personally, I have never seen such a beautiful place as Montreux. Since we stayed only a few kilometers from Bern, we went
shopping there almost every day. Newly built shopping centers offer each visitor a unique range of all things. Like every girl I
also bought some new clothes for myself.
Every trip is soon over and so was this one. After five days we had to say goodbye and go on the road again. I am very glad I
went on holiday with my family and I hope we will soon go somewhere again.
Monika Medved, T3C
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Competition in English for the Third
Year Students
My teacher of English asked me if I wanted to take part in this year’s competition in the English language. I agreed and she
gave me the website link to help me study bits of the American culture. Apart from that I also went through some materials –
revision of the English grammar and tenses.
It all started on 5th February 2010 at 2.30 p. m. As we arrived at the Biotechnical Gymnasium, we were promptly redirected
to the classrooms where the whole event was supposed to take place. After we had been seated, we were given stickers with
our group on it (I was group A2 which meant professional gymnasia). The whole thing lasted for about one and a half hour,
with a short 15-minute break in between. The tests consisted of Reading Comprehension, The Use of Language and American
Culture. I did not find the tests too difficult and I hoped for the best.
The results came about two weeks later, and since I managed to get 4th place, I qualified for The National Competition which
took place at the High School of Economics in Ljubljana on 22nd March 2010. It started at about four o’clock. We came an
hour early so we had plenty of time to look around the place and had a little chat with others. The national worked similarly as
the regional competition; we went to our designated classrooms, got some stickers to put onto the tests. The whole competition
was once again divided into two parts: Writing and Listening. I was rather good at listening comprehension and not so terribly
good at writing; actually this was my weakest part. There was again a short break to ponder about all the incorrect answers we
had given. The whole thing lasted for two hours, at which point we simply went home. The results came in about a month
later, and as it turned out I managed to be 4th… again. This means of course that I was excluded from the final part of this
competition, since only the first three can qualify. Well, anyway this part took place on the 17 of April.
All in all, I am satisfied with what I have achieved. I believe it is more than my teacher of English expected. It was nice experience and I was able to learn something new. English is really my “cup of tea”. I wish I had more such subjects.
Rok Šuštaršič, T3b

A trip to Vienna and Bratislava
It was a day like any other with me minding my own business when I received an offer I couldn't (or rather, wouldn't) refuse.
A teacher happened to be going by and asked me out of the blue whether I'd like to go on a trip. Sure, why not. It'd be completely sponsored by the school, a two-day trip to Vienna and Bratislava. Apparently around I and 40 other students have, in
one way or another, accomplished feats for our school for which it is mightily grateful. The trip was considered as a gesture of
that gratitude. Anyway, it was around 5 o'clock in the morning when a bus carried us away from Šolski center and towards a
distant land as we slumbered aboard. Two stops and a whole lot of sleeping later and we were in Vienna. And it's a good thing
we did get that sleep as we were in for a long day (in a good way). Our first stop was the Schönbrunn ( meaning pretty-well)
castle which, although impressive in its own right, was a side tour on the way to visiting the oldest zoo in the world- a pretty big
zoo that is home to over a hundred different types of animals. Ranging from big to small, elegant to ugly, smart to not-quiteso we sure saw a lot of animals. We went from being showered by bats to having seals swim beneath our feet and later being
visited by the cutest squirrel ever. Having done all that we returned to the bus for a ride around the city and then continued
on to check some places out on foot. Last but not least, we went to a full sized carnival (or funfair). As I was checking out the
various overpriced rides I found something much better: gokarts. And not just one track but three. Needless to say I tried them
all and also managed to get a few pals to ride along. 10€ of driving and some French fries later and we were done for the day. It
was getting dark, so it was time for us to depart towards Bratislava. As it happens Bratislava is just on the border with Austria,
we got there pretty quickly. We were left with just enough time to settle down in a Slovakian hotel and go catch some sleep.
We had another day abroad ahead of us after all.
The plan for day 2 was to check out Bratislava. We'd wake up at about 8 since breakfast ended at 8.30. Not sure what breakfast
was like I simply decided to skip it for an extra hour of sleep. At 9 o’clock we got on the bus and drove towards the city center.
There we went on a short tour around the city to see how it generally looks and perhaps see something unique along the way.
After the tour we were given about an hour of free reign around the city. We mostly used this time to check out various stands
and shops littered around, while quietly hoping that we wouldn’t get lost in the process. When we finally found our way back
to the meeting place we went off to the UFO tower. Basically, this is a tower built above a bridge with a flying saucer shaped
restaurant on top. We didn’t go to the restaurant but to the view point on top of the tower. There we…well looked around.
Afterwards the only thing left for us to do was return to the bus and go on a looooong ride back home.
Day 1 by Simon Dobelšek, T3A
Day 2 by Rok Šuštaršič, T3B
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The one and only prom trip
The one and only supposed to be the most spectacular teenager party trip in Slovenia- a prom trip to Spain- was not that good
anyway. But I never expected it to be anything more than it was.
The main cause for my disappointment is the fact that I have travelled many times before to much more exotic places. Also this
was my first time travelling into remote country by bus, since I usually travel by plane. So this is a kind of a down-side of prom
trips although there was also an option of going by plane but it was sold-out immediately. However, the experience of driving
in a bus for the whole day with a group of future farmers that kept the smell of vomit going is one of a kind.
There are quite a few other things that left a bad impression. One of them is the fact that our agency's offer of discount cards
turned out to be useless and a pure marketing trick. Another thing are the hotel rooms. They are absolute rubbish; space is
minimized, so is the furniture, on top of it all everything is very old. We could barely move in our shower cabin. Also the food
in our hotel was really bad, over grilled, burned, monotonous and it tasted strange.
Well, at least the weather wasn’t that bad- I got some tan. After all, when looking back at the trip, it was quite an a amazing
trip but the credit doesn’t go to the travel agency, it was up to fifteen hundred students who brought out the spirit and moral
to the party. And at the end, this is the only thing that matters.
Jaš Zakrajšek, T3C
It’s usual for the third grade students in the secondary school to go on a graduation tour to Spain or Greece. So me and a
couple of my friends decided to go to Spain. At first I couldn’t decide whether to go to Spain or Greece but after considering
all the sightseeing, parties, and the most of all the famous fiesta it was an easy decision.
With final days, long like months, finally came the day when we started our trip from Novo mesto. After a very long twentytwo-hour bus ride we arrived to Lloret de Mar. But it wasn’t just a 22-hour ride, we also made a stop in Monako, the country
of wealth, glamour and the world’s famous race track for formula 1.
I was filled with excitement when the bus stopped and I took the first breath of the Spanish air. When I looked around, the
first thought that crossed my mind was “Really, this is it?!” A little sad and disappointed I went to a hotel to check in. Let’s just
say that the hotel was even a bigger disaster than the first sight of Spain. With time flying by, my anticipation for great and
unforgettable parties grew bigger and bigger. I must say that the parties were the only thing that didn’t let me down.
Thankfully, we had plenty of activities during the day, so I forgot all about my first impressions. Although it first seemed that
Spain would be a bad and lousy experience, the awesome time that I spent with my schoolmates, made it an unforgettable
memory which I will treasure forever.
Monika Blatnik, T3C
Every year students from all over Slovenia go to prom trips. I chose to go to Spain because everyone that I know suggested
that I should go there. So the journey to Spain began on 24th April 2010 at 2:00 pm. We gathered at the back of the grocery
store called Tuš, put our belongings into the bus and set off towards Spain. We drove for about 22 hours. In the mean time we
stopped in Monaco to see the famous Casino and the formula 1 racetrack. Driving for 22 hours was kind of a fun. We drank
and talked a lot. But then some stupid “farmer” from agricultural school vomited all over the bus. We all went berserk, but
what could we do. The rest of the journey in the bus was annoying and it smelled really bad. Finally we got there and unpacked
our belongings in the hotel called Don Juan. We took some time to look around the centre where all the tourists were staying.
There was soon a welcoming beach party where we got these really cool cocktails. Then the night fell and the party began. It
was called a Red love party. We were all dressed in red and listened to techno music in the disco called the Tropic. We danced
late into the night. The next day I woke up at 11:00 am. I missed a Costa Brava tour. But I didn’t care. We spent the day on the
beach and in our rooms playing a drinking game. When the night fell we went to the party called a White sensation. Everybody
was dressed in white from head to toe, at least I was. In my opinion this was the best night of all. The next day I woke up with
no voice and I felt terrible. Still, the day passed and soon the night came. This night’s party was called a Siesta party. We tried
a famous wine called sangria. We also watched a performance of the Spanish dancers on the stage. At 00:00 am we came to
our tourist centre, Lloret de Mar. There were Mladi Dolenci and mama Manka, too. The party continued there late into the
night. The next day was kind of boring concerning the night party. During the day time we went to the castle near Lloret de
Mar. There we saw knight’s duelling and some other events. We ate snail soup with bread and chicken with our hands only.
Then we came back to Lloret the Mar where there was a rapper named Zlatko. I hate rap music so I went to the hotel and got
drunk there. Our last day in Spain was very short. Some volley ball on the beach, some drinks and there it was the last night.
The party was called a Graphic party. It was a shame that this was our last party but nevertheless it was fun. The next day we
headed home at about 10:00 am. On the way home we stopped in France to see a famous perfume factory. Finally we arrived
to the place where we started our journey. This was the end of the best journey abroad I have ever had and I would do it again
any time.
Timo Hrovat, T3C
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Corinne Hofmann: Die weiße Massai
Ich habe das Buch mit dem Titel „Die weiße Massai“ vor zwei Jahren gelesen und es hat mir sehr gefallen. Die weiße Massai
ist der erste Teil einer autobiographischen Trilogie, wo Corinne Hofmann ihre Lebensgeschichte erzählt.
Die Schweizerin Corinne Hoffman fuhr mit ihrem Freund Marco in den Urlaub nach Mombasa in Kenia. Dort traf sie den
Massai Krieger Lketinga. Auf den ersten Blick verliebte sie sich in ihn. Sie schickte ihren Freund Marco allein die Schweiz
zurück und verließ auf solche Weise ihr altes Leben. Corinne blieb in Kenia und suchte Lketinga. Sie lernte die Deutsche
Elisabeth kennen und freundete sich mit ihr an. Elisabeth half ihr den Krieger zu finden.
Dann heiratete sie ihn und lebte bei seiner Familie. Sie gebar eine Tochter und eröffnete ein eigenes Geschäft für Lebensmittel.
Das Leben war sehr schwer. Sie hatten wenig Wasser, Speisen und einfache Lebensmittel wie Zucker oder Mais. Sie lebten sehr
traditionell. So kam es zu Schwierigkeiten. Ihr Mann war sehr eifersüchtig, dazu hatte Corinne auch große Gesundheitsprobleme – sie erkrankte mehrfach an Malaria. Letztendlich waren auch die Kultur- Unterschiede zu groß. In Kenia lebte Corinne
vier Jahre ihren Traum, aber dann beschloss sie mit ihrer Tochter in die Schweiz zu fliegen.
Corinne Hofmann schrieb auch „Zurück aus Afrika“ und „Wiedersehen in Barsaloi“.
Ich hoffe, dass ihnen meine Präsentation des Buches gefallen hat und dass ihr etwas Neues über das Leben der Massai erkennen habt.
Nuša Košmerl, T3C

Der Optimist und der Pessimist
An einem Sonntag im Sommer machten zwei Frösche einen Spaziergang. Sie sprangen durch die Wiesen und kamen schließlich
zu einem Bauernhaus. Dort war der Kellerfenster offen. Sofort sprangen die Frösche auf den Kartoffelhaufen im Keller. Von da
hüpften sie vergnügt zum Weinfaß, von den Äpfeln zum Sauerkraut, über Flaschen und Marmeladengläser, von einer Ecke zur
anderen. Im Keller war es nicht sehr hell, und so fielen beide plötzlich in einen Topf mit Milch. Der eine Frosch dachte: »Jetzt
ist alles aus. Ich habe es ja immer gewußt.« Nur einmal schwamm er die Wand des Topfes entlang, verlor dann jede Hoffnung
und ertrank. Er war ein Pessimist. Der andere Frosch aber war Optimist. Er schwamm und schwamm, denn er dachte: »Ich
will weiterlaben. Das Leben ist eine feine Sache.« Stundenlang bewegte er sich unermüdlich durch die Milch, und am Ende
saß er todmüde, aber glücklich – auf einer Butterkugel.
Kim Plut, T2B

Die Umweltverschmutzung
Heute spricht man viel von der globale Erwärmung und es ist immer wichtiger, dass die Menschen vor CO2-Ausstoßen bewahrt werden. Ozon ist der Gas, der die Erde vor schädlichen UV-Strahlen schützt. Durch Verbrennen von Benzin, Öl, Gas
(von denen das Produkt CO2-Ausstoßen sind) wird das Ozonloch vermehrt und die Temperatur an der Erde steigt. Wenn es
so weiter gehen wird, werden wir unsere Welt selbst zerstören.
Um Abgase zu reduzieren, müssen wir bei der Energieverbrauch, bei der Heizung des Gebäudes, bei der Fahrt mit dem Auto
sparen und eventuell überdenken wann wir wirklich das Licht oder der Computer an lassen müssen. Wir sollen energiesparende Geräte verwenden und nicht das Auto, sondern das Fahrrad nehmen. Man soll auf schnelle Autos und auf andere Pracht
verzichten.
Wir sollen unsere Umwelt erhalten wie sie ist. Aber die Gegenwartszustände sind sehr unangenehm. Unsere Grundwasser
werden mit den verschiedenen Abwässer und Düngern vergiftet. Firmen schädigen mit den Chemikalien nicht nur unser
Trinkwasser, sondern auch Luft, die man atmet. Die Atmung der Abgase kann nämlich direkt unsere Gesundheit beeinflussen. Große Abfallprobleme sind auch die Batterien und Atommüll. Die Mülltrennung ist heute in den westlichen Staaten
eingelaufen, aber bei uns ist es nicht Pflicht. Mit Trennsammlung der Abfälle kann man Verpackungen, Glas und Altpapier
verwerten.
Matic Češnovar, T3B
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Novo mesto
Novo mesto ist die siebtgrößte Stadt in Slowenien. Es hat etwa 22.400 Einwohner.
Es ist die Hauptstadt von Unterkrain und das Zentrum der Gemeinde Novo Mesto. Die Stadt liegt im Süd-Ost-Sloweniens,
190,3 m über dem Meeresspiegel. Zurzeit ist der Bürgermeister von Novo Mesto Alojzij Muhič.
Die Stadt wurde im Jahre 1365 gegründet. Der Gründer war Rudolf IV., der Römisch-Deutscher Kaiser. Deswegen wurde
Novo mesto zuerst »Rudolfsstadt« genannt.
In Novo mesto gibt es auch einige Standorte, die sehenswert sind, so zum Beispiel: Breg, Hauptmarkt, die Brücke »Kandijski
most«, National Hall, Rathaus, Brunnen, Bahnhof, Burganlage, Kirche, Miran Jarc Bibliothek, Krka und Dolenjski Museum.
Einige berühmte Menschen, die mit der Stadt verbunden sind, sind Bozidar Jakac, Miran Jarc, Marjan Novina, Prime
Podbevšek, Leon Štukelj, Janez Substrat und auch der berühmte Dichter Dragotin Kette.
"Nebo je omejitev..." (Notorious B.I.G.)
Matjaž Povšič, T2C

Slowenien ist ein schönes Land
Slowenien ist ein schönes Land. Man kann hier viel erleben. Die Landschaft ist wunderbar und es gibt viele Urlaubsmöglichkeiten.
In Slowenien gibt es zunächst die schöne Alpenwelt. Zu Slowenischen Alpen gehören die Julischen Alpen, die KamnikerSavinjer Alpen und der Karawankenkamm. In den Alpen kann man schleichen, spazieren oder einfach Skifahren. Es gibt viele
Wintersportzentren, wo die Angebote sehr reich und vielfältig sind.
Wenn man sich aber nicht für Alpen interessiert, kann man die Adriaküste besuchen. Da findet man Salinen, Kliffs und
Strände.
Wenn man anstatt des Meeres lieber den See hat, kann man auch das in Slowenien finden. Der Bohinjer See und der Bleder
See sind sehr beliebte touristische Destinationen Sloweniens.
Eine sehr interessante Landschaft Sloweniens ist auch der Karst. Hier gibt es viele Grotten, Höhlen und Tropfsteinen. Wir
haben auch den Grottenolm, ein Tier, das nur in Slowenien lebt. Noch ein weiteres Tier, der Lipizzaner, lebt auch nur in
Slowenien.
Wenn man nach Slowenien kommt, soll mann sich auch das Tiefland, das Soča-Tal und den Triglav-Nationalpark ansehen.
Slowenien ist ein sehr vielfältiges und schönes Land. Jeder, der nur einmal Slowenien besucht hätte, würde sicher für immer
hier bleiben.
Monika Medved, T3C
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Le français à T3A
L'amour interdite
Pierre et Marie se sont vus pour la première fois au marriage de leur ami. Pierre redardait Marie tout le temp set quand il a eu du
courage ils est allé lui parler. C'était le moment quand ils se sont connus. Les mois passaient, ils s'écrivaient, se téléphonaient.
En été ils se sont rencontrés à Paris et au printemps ils se sont mariés. Mais un peu plus tard ils se sont séparés parce que Marie
a reconnu que Pierre était son frère!
Les vacances d'enfance
Je me rappelle, c'était quand j'avais douze ans. Je suis allé à la mer avec ma famille et mes amis. Moi et mes amis nageaient
et sautaient à la mer et dans un moment nous avons vus un troupeau de méduses. Nous avons nagé de la mer et nous avons
commencé à pêcher une méduse. Quand nous l'avons pêché nous l'avons mise dans un conteneur. Après nous avons continué
à nage ret sauter.
Quand j'étais une petit fille de dix ans mois et ma famille sont allés à l'etranger. Nous restions dans un hôtel confortable sur l'île
de Rhodes pour deux semaines. Nous avons emprunté une voiture et nous avons utilisé beaucoup de trajets. Nous avons visité
toutes les grandes villes de l'île. Quand on s'est rendé à la ville de Rhodes, nous avons soudainement eu une accident avec une
voiture conduite en face de nous. Nous avons eu beaucoup de complications. Nous avons dû payer pour la voiture accidentée.
Peu importe, nous avons eu un temps merveilleux et magnifique.
Je me décris
Je suis de taille moyenne, j'ai un visage allongé, mes yeux sont bleus, mon nez est fin, j'ai une petite bouche et mes cheveux
sont châtains.
J'ai une large sourire mais mon caractère est changeant. Parfois je suis impatiente, mais aussi très généreuse, travailleuse et
timide.
Le voyage du courrier …
Quand vous avez écrit une lettre vous allez à la poste et vous soumettez la lettre dan sune boîte aux lettres. Un employé de
bureau de poste prend le courrier de la boîte aux lettres. L'employé timbre les lettres et les pilage dans les titres. Le camion
emmène la poste au bureau de la poste principale et à cinq heures et demie le camion plombe les sacs avec le courrier à la poste
régionale. Le facteur compose le courrier et va au sol. Vous recevez votre courrier dans votre boîte aux lettres.
Il y a longtemps…
Louise: Salut! Es-tu Camille? Je suis Louise. Tu te souvines de moi?
Camille: Non, je ne te souviens pas. D'òu peux-je te connaître?
Louise: Nous étions ensemble à l'école secondaire. Nous étions en classe T4a.
Camille: Tu es Louise? Je ne peux pas croire! C'est une surprise. Ça fait combien de temps que tu as quitté Novo mesto?
Louise: Ça fait doure ans que je suis partie de Novo mesto.
Camille: Et comment es-tu? Tu es mariée?
Louise: Oui, je suis mariée. Mon mari et moi, nous avons deux enfants- une fille Ella et un fils Mario. Et toi?
Camille: C'est très beau. J'étais mariée pendant sept ans mais je me suis séparée l'année dernière. J'ai deux filles, Barbara et
Charlotte.
Louise: C'est très beau aussi.
Pat: Bonjour! Vous vous appelez comment?
Mat: Oh, je suis Mat. Et tu es Pat que je n'ai pas vu depuis l'université?
Pat: Oui, c'est ça. Il est très bien que nous nous voyons après beaucoup de temps. Ça va?
Mat: Oui, ça va bien. Qu'est-ce que tu as fait après la fin de l'université?
Pat: Je suis un acteur au cinéma de Londres. Qu'est-ce que tu as fait?
Mat: Oh, je ne suis pas un acteur, je suis un politicien. Je suis heureux de te voir après si longtemps.
Pat: Tu as des enfants?
Mat: Oui, je suis marié et j'ai trois enfants.
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