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DIREKTOR ŠC ŠTEFAN DAVID ZNOVA PREJEL

Pod zaprtimi vekami, na krilih sončnih žarkov, pod nebesno modrino, v pa duši
pomlad…

NAGRADO MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Poživljajoča vedno znova prinaša zmago nad zimo, novo rojstvo vsega živega. Daje
nam vedeti, da življenje zmaguje, da je pod snegom še zimzelen. Vsa živobarvnost
narave, urejena in delujoča po natančnih pravilih in zaporedju, čudež, če se mu le
še znamo čuditi. Kako neznatne postanejo vsakdanje skrbi in kako hitro uvidimo
rešitev, če se le prepustimo življenju tam zunaj. Kajti narava je večna in neskončna
v svoji ponovljivosti, človeška majhnost pa na tem svetu končna.
Da pa jo lahko takšno zaznamo, moramo pristopati s čistimi srci in očmi, odprtimi
za dobro in lepo. Le takrat se nas čudež pomladi dotakne.

ISK
ČES RENE
TITK
E!

Želim, da se pri vsakomur dotakne tistih strun, ki lahko ubrano zazvenijo v
najlepšo simfonijo.
Mag. Magdalena Udovč, prof.
mentorica Tegija
PS: Darija Šalehar, hvala ti za topel nasmeh, iskrive domislice in pozitivno energijo, ki si jo vnašala v urednikovanje Tegija. Srečno tebi in vsem maturantom na
nadaljnji poti!
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P

N

Š

. aprila 2011 je g. Štefan David za pomemben
prispevek k razvoju srednje-, višje- in visokošolskega
izobraževanja v Novem mestu za leto 2010 prejel
prestižno nagrado.

Spoštovani!
V rokah imate prvo številko našega glasila. V njem 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.
Za nami je že kar nekaj tekmovanj v znanju, športu, izvedenih je bilo tudi nekaj
odmevnih projektov in nagrajenih projektnih nalog.
Bližajoč zaključek šolskega leta zaznamujejo lepo izvedeni maturantski plesi in
»nervoza« tretjih letnikov zaradi maturantskih izletov, ki kmalu sledijo.
Vse ni zajeto, vendar občutek, da smo tudi ostali del te zgodbe, je zelo prijeten.
Tegijevci ste navkljub pomladanski utrujenosti znova opravili izjemno delo.
Vaše odrekanje in požrtvovalnost nam je vsem skupaj za zgled in motiv.
Vsem skupaj želim čimbolj ugodno klimo za zaključek šolskega leta in aktivnosti,
ki nas še čakajo, saj boste le tako uživali v bližajočih počitnicah.
Boris Plut, univ. dipl. inž.,
ravnatelj SEŠTG

a ŠC Novo mesto je zaposlen od leta 1980, uspešno
pa ga vodi od leta 1992. Še posebej pomemben je
njegov prispevek k razvoju višjih strokovnih šol. Vodil je
razvoj 1. programa višje strokovne šole v RS (strojništvo)
in ga uspešno uveljavil v praksi, saj je bil v. d. ravnatelja
višje strokovne šole. Kasneje je sodeloval pri razvoju
višješolskega programa kumunala, zdaj varstvo okolja
in komunale, elektronike, logističnega inženirstva, v
sedanjem času pa pri aktivnostih za vpis v program
kozmetika. Izredno pozornost namenja tudi izvajanju
programov za odrasle.

Š

tefan David izredno uspešno sodeluje z velikimi
gospodarskimi družbami na Dolenjskem ter obrtniki. Predvsem pa je zaslužen za zagotavljanje sodobne
opreme in učne tehnologije.

rav njegove so zasluge pri izgradnji in opremljanju
delavnic, izgradnji Športne dvorane Leona Štuklja,
zunanjih igrišč in atletske steze, ureditvi prostorov
za tehniško gimnazijo, razvoju informatizacije in
računalniški podpori pouka itd.
tefan David je tudi ugleden in spoštovan občan
Novega mesta. Dvakrat je bil izvoljen za svetnika v
občinskem svetu Mestne občine Novo mesto, predsedoval je tudi Odboru za družbene dejavnosti.

J
D

e član in ustanovni član mednarodne humanitarne
organizacije Lions klub Novo mesto.

ruštvo Ravnatelj mu je iz spoštovanja do njegovega
ravnateljskega dela za dosežke na področju vodenja
Šolskega centra Novo mesto podelilo naziv PRIMUS
zaslužni ravnatelj, prejel pa je tudi nagrado Republike
Slovenije na področju šolstva za leto 2009, in sicer za
posebno uspešno vzgojno-izobraževalno, inovacijsko in
organizacijsko delo v srednjem šolstvu.
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PRAKTIČNA UPORABA

ZNANJA FIZIKE

BESEDE.Matej Rožič.prof

V

četrtek, 30. 9. 2010, je bilo v veliki predavalnici
Šolskega centra Novo mesto predavanje profesorja
dr. Ika Burgarja. Dr. Burgar je rojen Šmihelčan. Po končani
osnovni šoli je maturiral na novomeški gimnaziji in nato
doštudiral fiziko na Univerzi v Ljubljani.

je do znanja prišel s študijem na Fakulteti za matematiko
in fiziko v Ljubljani. Zanjo se je odločil, ker je vedno rad
raziskoval, kako stvari delujejo, in je rad eksperimentiral
(razstavljal stvari). Malo je bil celo razočaran, ker v času
dodiplomskega študija ni bilo dovolj eksperimentalnega
dela (manj, kot je pričakoval). Nato pa se je zaposlil na
Inštitutu Jožef Štefan in nadaljeval šolanje na podiplomski stopnji.

V

štiridesetih letih raziskovalnega dela na inštitutih
in univerzah je delal na področju fizike trdne snovi,
materialnih znanosti in biofizike. Dr. Burgar je postal
mednarodno priznan strokovnjak na področju uporabe
metod jedrske magnetne resonance pri študiju molekularnih struktur v trdnih snoveh kot tudi v naravnih materialih in urejenih tekočinah – tekočih kristalih in ionskih
tekočinah. Z bogatim znanjem o fizikalnih in kemijskih
lastnostih snovi je pri študiju poroznih materialov razvil
nove metode jedrske magnetne resonance za uporabo
pri študiju tekočin, trdnih snovi in plinov v realnih materialih, kot tudi metode za preslikave z magnetno resonanco.

V
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predavanju je dr. Burgar predstavil svoje delo v Avstraliji, kjer je trenutno zaposlen, in nekaj zanimivosti
s svojega področja dela.  Dela namreč za največjega oskrbnika z gorivi v Avstraliji. Tam s pomočjo svojega znanja o magnetni jedrski resonanci raziskuje in izboljšuje
prenos surovin na velike razdalje. Kot primer je navedel
prevoz premoga in problem, kako zagotoviti kritično vlago v samem premogu glede na vremenske pogoje (toplo
vreme – izsuševanje oziroma hladno vreme – absorbiranje vlage iz zraka) ter s tem povezano kvaliteto premoga. S podobno težavo se srečujejo tudi pri transportu
zemeljskega plina po ceveh, kjer se plin v njih absorbira,
kar privede do puščanja. V svojem govoru je poudaril, da

OBISK ANDRAŽA TORIJA

IZ PODJETJA ZEMANTA
BESEDE.Matej Rožič.prof

V

torek, 14.2.2010, smo lahko na Šolskem centru Novo
mesto poslušali predavanje Andraža Torija, 29-letnega Ljubljančana, ki je skupaj s prijateljem Boštjanom
Špetičem ustanovil podjetje Zemanta, ki je za svojo idejo
uspelo pridobiti finančna sredstva iz tujine in jo plasirati
na zahteven trg računalništva.

P

redavanje je zaključil z želje, da bi se dijaki zavedali,
da je potrebno vlagati delo v svoj razvoj in če imaš
srečo, potem tisto, kar rad počneš, postane tvoj poklic,
kot je to uspelo njemu.

A

ndraž je poudaril, da je dobro iti v tujino med
študijem, da se naučiš drugačnega načina
razmišljanja, kot je to izkusil pri sebi. V New Yorku ti
ljudje pomagajo pri uresničitvi ideje, seveda pa je na
tebi, da jih poprosiš za pomoč. Ljudje ti povedo, kje
so sami zgrešili, kaj se ne more izvesti in kaj še ni bilo
preizkušeno in je vredno preveriti. Seveda je potrebo
verjeti v idejo in jo predstaviti drugim. Poudaril je, da je
način dela v tujini veliko bolj fleksibilen (komunikacija in
trg dela). Sam se je s sodelavci veliko gibal (v začetku so
se v samo treh tednih preselili v New York) in navezoval
stike. Velja namreč, če nisi fizično prisoten, te ni.

A

ndraža Torija je računalništvo pritegnilo že v zgodnjih
najstniških letih. Poleg programiranja, odprtokodnega aktivizma in računalniške grafike so ga zanimali tudi
mediji, zato je na nacionalni televiziji pet let vodil oddajo Resnična resničnost. Leta 2000 je postal eden izmed
soustanoviteljev Kiberpipe, v kateri je pozneje delal kot
programski vodja in spoznal študenta filozofije Boštjana
Špetiča. Čeprav je bil Boštjan kot ljubitelj filozofije, umetnosti in sodobnih družbenih fenomenov sprva prepričan,
da noče imeti nobenega opravka z računalniško industrijo, je kot projektni vodja v Kiberpipi ugotovil, da ta
področja niso nezdružljiva. Andražu je skupaj z drugimi
sodelavci pomagal razviti storitev Odprti kop (sistem, ki
na podlagi podnapisov in videoposnetkov samodejno
ustvarja spletne strani televizijskih oddaj), ki ju je tudi
spodbudila, da sta pred dvema letoma ustanovila podjetje Zemanta in se z njim podala v tujino.

Z

animivo in zabavno predavanje Andraža Torija bo
mladim zagotovo v spodbudo, motiv, da sledijo svojim sanjam, idejam ter da je zgodba o uspehu v bistvu
rezultat trdega dela, vztrajnosti, pa tudi zanosa in drznosti.
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VSESTRANSKI USTVARJALEC

BESEDE.Monika Medved.T4C

V

četrtek, 8.3.2011, smo na Šolskem centru Novo
mesto gostili prav posebnega gosta. Z nami je bil
vsestranski ustvarjalec, pisatelj, pesnik in dramatik Feri
Lainšček. Širši javnosti je najbolj poznan s filmi, ki so
nastali na podlagi njegovih romanov, kot so Petelinji
zajtrk, Hit poletja, Halgato, Ljubezen traktor in rock n
roll ter drugi. Ustvarjalen je kot pisec tekstov, mladinske literature ter radijskih in lutkovnih iger. Prav zato ga
uvrščamo med najboljše slovenske literarne ustvarjalce
sodobnega časa, kar dokazujejo tudi številne prejete nagrade in priznanja.

Z

njim smo se sestali dijaki četrtega letnika tehniške
gimnazije. Sprva nas je lepo nagovoril direktor
Šolskega centra, gospod Štefan David, intervju pa je
vodila profesorica Barbara Grabnar Kregulj. Skozi pogovor smo spoznali Lainščkov pogled na pisateljevanje, saj
je zanj le-ta način življenja. Dotaknili smo se vprašanja
zamejstva na Madžarskem in položaja Madžarov v
Sloveniji ter ga primerjali s pisateljem Tadejem Golobom
(slednjega smo letos že gostili na naši šoli). Zanimal nas
je tudi njegov pozitiven odnos do Ciganov, saj pravi, da
se z njimi rad druži.

FERI LAINŠČEK
PISATELJ

TADEJ GOLOB
BESEDE.Darija Šalehar.T4A

V

FOTO.Jaka Slobodnik.T4B

“Ljudje pišemo tako, kot živimo!”

četrtek, 9. decembra 2010, smo na ŠCNM gostili
pisatelja Tadeja Goloba, ki je za svoj prvenec Svinjske nogice letos junija prejel nagrado kresnik časopisne
hiše Delo. Nagrada je bila zanj veliko presenečenje, saj je
tekmoval z že uveljavljenimi slovenskimi pisatelji. Publicist, kolumnist, urednik različnih revij in tudi zagrižen
alpinist ostaja skromen. Enourni pogovor, ki ga je vodila

tako, da provociraš, kajti šele tako boš pri bralcu dosegel
pravi učinek. Osnova za dobro pisanje je seveda branje,
ki je odvisno od vsakega posameznika. Priznal je, da je
njegova knjiga odraz njegovih strahov in samo bralec s
podobnimi strahovi bo knjigo lahko pravilno razumel in
začutil.

N

D

rugi del predavanja je potekal v znamenju romana
Ločil bom peno od valov, ki je letošnje čtivo za maturitetni esej na splošni maturi. Pripovedoval nam je o svojem osebnem doživljanju nekaterih dogodkov iz knjige,
primerjal osebne odnose glavnih junakov zgodbe ter se
dotaknil nadaljevanja omenjene trilogije. Veliko vlogo v
knjigi ima tudi reka Mura, ki je v preteklosti pomembno
zaznamovala življenje Prekmurcev.

jegov roman Svinjske nogice je odkrit, neposreden
in berljiv. Glavni junak je tridesetletni kvaziumetnik
Jani Bevk. Star je trideset let in nima nobenega dneva
delovne dobe, ima osnovno zdravstveno zavarovanje
in triletnega sina Simona ter partnerico Majo. Roman
pripoveduje zgodbo o življenju umetnika z neurejenim
življenjem, ki pa mu tik pred zdajci zmanjka drobec sreče.
Dotakne se kar nekaj resnih tem, kot so revščina, težave
z iskanjem zaposlitve ter posledično tudi nasilje, ki so realnost slovenske družbe.
Zanimiv naslov knjige pa
izhaja iz tega, da glavni
junak na svinjskih parkeljcih vadi tetoviranje.

O

M

b pogovoru je čas zelo hitro minil. Izvedeli smo veliko zanimivih stvari; ne samo pisateljev pogled na
omenjeno knjigo, temveč tudi njegov pogled na svet in
življenje. Za konec nam je zaželel veliko uspeha na maturi, mi pa smo mu namenili simbolično darilo v zahvalo
za obisk.

profesorica Barbara Grabnar Kregulj, je bil namenjen
dijakom četrtih letnikov tehniške gimnazije. Beseda je
tekla o pisateljevanju, alpinizmu, njegovi knjigi in slovenski literaturi.

T

o, da bo pisatelj, je Golob v sebi čutil že od nekdaj,
čeprav so mu šolski spisi vedno predstavljali težave.
Razlog za njegove obupne izdelke naj bi bil v tem, da je
skušal ugajati, kar je po njegovem mnenju največja napaka, ki jo lahko stori pisatelj. Pisati moraš tako, kot misliš,
tako kot živiš, in namesto da skušaš ugajati, moraš pisati

nenja o njegovem
delu
so
zelo
različna, nekaterim je
všeč, drugim ne. Avtor
je zatrdil, da je bil njegov
namen le povedati zanimivo zgodbo. Pri njem
sta me najbolj presenetila njegova skromnost,
saj začutiš, da je pisanje
njegova strast, ki ga žene in izpopolnjuje. Kako pa bo
Tadej Golob s svojim pisanjem prepričal vas, pa lahko izveste le, če tudi sami vzamete v roke najboljši slovenski
roman leta.
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ISKANJE POTI
V LABIRINTU
D

PROGRAMERSKA DELAVNICA O

UMETNI INTELIGENCI
M

ed jesenskimi počitnicami je na Šolskem centru
potekala programerska delavnica. Rdeča nit delavnice je bila umetna inteligenca, namenjena pa je bila
dijakom, ki jih programiranje veseli ter mu kako minuto
namenijo tudi v prostem času. Ideja za motiviranje dijakov k udeležbi je bila obljuba, da bomo reševali probleme, ki so zanimivi in uporabni. Tako smo se ukvarjali
z iskanjem (najkrajše) poti med dvema točkama. Izziv je
zanimiv, saj se z njim vsakodnevno srečujemo, rešitev
pa ravno prav težka oziroma lahka. Dijaki so tako dobili
občutek, kako lahko kupu železja vgradimo tudi nekaj
pameti.

D

elavnica je bila razdeljena na dva dela: prvi del je
bil namenjen samem algoritmu iskanja poti, drugi
del pa implikaciji logike na konkretnem primeru (igri).
V prvem delu smo iskali pot skozi labirint med začetnim
in končnim poljem. Sprva smo bili zadovoljni s katerokoli najdeno potjo, kasneje pa smo naše zahteve
malce dvignili in iskali najkrajšo pot. V drugem delu je
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BESEDE.Aljaž Štrucelj.vodja delavnice
vsak udeleženec napisal svojo logiko (program) za lovca
na zaklade v računalniški igri, nato pa so se programi v
parih pomerili med sabo. Tekmovanje je bilo zelo zanimivo in napeto, v učilnici pa je vladalo pravo navijaško
vzdušje.

S

am sem z delavnico zelo zadovoljen, saj je potekala
tako, kot sem si jo zamislil. Udeleženci so pokazali veliko interesa, pripravljenosti, dobre volje ter zelo hitro
dojemali predstavljene koncepte. Navala res ni bilo, sem
pa prepričan, da bo naslednjič odziv dijakov večji. Na
koncu bi se rad zahvalil Borisu Plutu in Dragu Crniću za
posluh in podporo pri snovanju ideje za delavnico ter Simonu Vovku in Tomažu Ferbežarju za pomoč pri izvedbi.

V

nadaljevanju sta opisana iskanje poti v labirintu ter
igra Lov na zaklade. Za kakršna koli vprašanja sem
dosegljiv na spodaj navedeni elektronski pošti.
aljaz.strucelj@gmail.com

andanes se nemalokrat
srečamo z labirintom, bodisi
v otroških revijah, bodisi v razvedrilnih. Zastavili smo si nalogo, da bi še tak težaven labirint
rešil s pomočjo računalnika in si
s tem skrajšali čas. S tem problemom smo se ukvarjali prvih
nekaj dni računalniškega krožka
med počitnicami. Sprva smo program naredili v konzolni aplikaciji, kasneje pa smo zaradi lažjega
dela z grafičnim vmesnikom
program izdelali še v okenski
aplikaciji. Večina programske
kode, ki določa izgled programa,
je bila že napisana, tako da sta
na nas ostala samo še glavna
logika delovanje programa ter
izris labirinta in rešitve. Ko je bil
program končan, smo naredili
še preizkus z različnimi vrstami
labirintov in program je bil pri
kraju.

O

snovna logika
pri iskanju cilja
je sledeča: Iz trenutnega polja se premakni v vse možne
smeri (levo, desno,
gor, dol), pri tem
pa pazi, da se ne
postaviš na že obiskano polje ali zid.
To ponavljaj, dokler
trenutno polje ni
cilj.

BESEDE.Jure Grabnar.T4B Albin Jordan.T4C

V

erjamem, da mi bo to znanje pomagalo pri nadaljnjem šolanju in se že vnaprej veselim podobnih
bodočih krožkov, saj niso zgolj teoretično predavanje,
temveč se v njih skriva tudi druženje, predvsem pa zabava in nekakšen izziv lastnim sposobnostnim. (Jure)

Sprva smo iskanje poti skozi labirint realizirali v konzolni aplikaciji.
Polje S je začetno, polje C je končno, polja s pikicami pa predstavljajo
pot od starta do cilja.

M

enim, da je bil krožek zelo v redu zastavljen ter več
kot odlično izveden. Sam sem sicer pričakoval, da
bo zelo dolgočasno, vendar sem se ga iz radovednosti vseeno udeležil. Na koncu prvega dne pa sem bil  tako pozitivno presenečen, da sem se ga udeležil tudi preostale
dni. Upam, da se bo kaj takšnega pojavilo tudi v bodoče.
Pozval pa bi tudi ostale, ki jih to zanima, da se podobnih
krožkov udejstvujejo, kajti tako imajo možnost, da si v
zelo kratkem času ter brezplačno pridobijo izkušnje, ki
jim bodo gotovo koristile tako pri nadaljevanju šole kot
pri iskanju poklica. (Albin)

P
V

RIŠEL: Z namenom, da se kaj novega naučim, poglobim tedanje znanje ter razširim še nevidena obzorja.

IDEL: Naloge niso bile ravno na visokem nivoju, a
vendar tudi ne na nizkem. Potrebno je bilo nekoliko
bolj abstraktnega mišljenja, da si uvidel rešitev naloge.

O

SVOJIL: Brez muje se še čevelj ne obuje. Z nekoliko
truda sem se prebil skozi manjši ledeni hrib in osvojil
znanje, ki ga je računalniški krožek doprinesel.

Okenska različica programa za iskanje poti v labirintu. Siva polja
označujejo zid, bela polja prazna polja labirinta, rdeče polje prestavlja začetno, zeleno pa končno polje labirinta, modra polja povezujejo
eno izmed možnih poti skozi labirint.
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BESEDE.Žan Skoporc.RE3C Andraž Lavrič.RE3C

L

ov na zaklade je igra, ki je bila na tekmovanju iz
računalništva na Inštitutu Jozef Stefan leta 2007. Pri
igri dobimo že sprogramiran strežnik, na katerega se
povežemo s svojim programom. Za client dobimo že
ogrodje kode in sprogramiramo zgolj 3 metode: ZbudiSe(), KamGres() in KonecIgre(). Metoda ZbudiSe() se
pokliče samo na začetku igre. Metoda KamGres() se
poklice za vsak posamezni korak in metoda KonecIgre()
se poklice na koncu igre.

P

arametri metode ZbudiSe so začetna polja obeh igralcev, velikost igralnega polja in tabela zakladov. Tu
velja pravilo, da noben od igralcev ne stoji na zakladu,
tako da ni nihče v prednosti. Metoda KamGres ima
kot vhodne parametre pozicije obeh igralcev, tabelo
nepobranih zakladov ter dva izhodna parametra za
premik. Če se želimo premakniti za več kot eno polje,
nas strežnik premakne zgolj za eno polje v želeno smer.
KonecIgre ne dobi nobenih posebnih parametrov in se
pokliče ob koncu igre.

LOV NA
ZAKLADE

L

ogika programa je v tem, da najprej pobiramo
zaklade, ki so nam blizu. Najbolj osnovna logika je,
da razvrstimo tabelo od najbližjih zakladov do tistih, ki so najbolj oddaljeni. V primeru, da pridemo z
nasprotnikom na isto polje, se točke delijo, zato lahko
preskočimo en zaklad v polju, da dobivamo celotne
točke. Proti koncu pa je pomembna tudi gostota, saj  
imamo lahko do najbližjega zaklada 10 polj, čeprav se
15 polj v drugo smer skriva kupček petih zakladov.

P

očitniška šola nama je bila zanima, saj smo se dotaknili tehnik programiranja, katerih se pri pouku
ne bi. Pristop do samega programiranja je bil učinkovit,
saj smo programirali »robote«, ki igrajo igre, v zraku pa
je bilo tekmovalno vzdušje. Z veseljem bi se udeležila
nadaljevanja.

P

osebno zahvalo izrekamo mentorju Aljažu Štruclju, ki
je s svojim trudom omogočil realizacijo projekta.
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KRKINA NAGRADA IN PRIZANJE

DIJAKINJAM NAŠE ŠOLE

BESEDE.Krkine nagrajenke.T3B

V

petek,   15.10.2010,   se nas je 6 dijakinj iz T3B  
udeležilo  40. podelitve Krkinih nagrad v Kulturnem
centru Janeza Trdine.

S

lovesnost se je pričela ob 9. uri s simpozijem, na katerem so avtorji predstavili svoje naloge, ki so bile izbrane za Krkine nagrade za posebne dosežke na področju
raziskovalnega dela. Te naloge so zavzemale aktualne
teme, ki bodo spodbudile razvoj novih farmacevtskih
tehnik.

O

b 10.45 je v mali dvorani potekala podelitev Krkinih
priznanj, ki ga je osvojila tudi raziskovalna naloga s
področja kemije z naslovom Nanodelci v kozmetiki, avtoric  Klavdije Mirtič, Tjaše Pavlin in Kim Plut (mentorici
Branka Klemenčič in Magdalena Udovč).

O
Igra lov na zaklade – oranžna polja predstavljajo zaklade, modro in
rdeče polje pa sta igralca (programa). Strežnik izmenično »sprašuje«
igralca, v katero smer se želita premakniti, igralca pa pri tem
poskušata pobrati čim več zakladov.

Najpreprostejša logika pri programiranju našega igralca je ta, da ga
pošljemo proti najbližjemu zakladu na osnovi razdalje (levo). Vsekakor pa se velikokrat splača iti proti zakladu, ki je malce bolj oddaljen,
vendar je v njegovi okolici veliko zakladov (desno).

b 11. uri se je pričela osrednja prireditev, na kateri
so podelili Krkine nagrade, s svojim prihodom pa
jo je svečano pričel  predsednik države dr. Danilo Türk.
Pod mentorstvom Valentine Mavrič Klenovšek so Karin Jurglič, Nika Lužar ter Nina Urbič za svojo nalogo s
področja biologije z naslovom Rezistenca gliv prejele
Krkino nagrado.

P

oplačan trud in veselje do   biologije ter kemije nas
spodbujata  k temu, da bomo raziskovale še v bodoče.
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NI HÃO!

BESEDE.Saša Gognjavec

M

OBISK S

KITAJSKE

FOTO.Matic Krevs.T2B

N

a naši šoli je 22. oktobra 2010 potekalo potopisno predavanje za dijake drugega letnika tehniške gimnazije.
Obiskali sta nas Saša Gognjavec, študentka ekonomije, in
njena prijateljica He Ling, ki prihaja s Kitajske, natančneje
iz mesta Chengdu. V Slovenijo je prišla študirat za dve,
mogoče tri leta.

S

BESEDE.Ema Gričar.T2B

am, dijakom, je bilo predavanje izjemno zanimivo,
tako da se je na koncu iz ene šolske ure in pol zavleklo
na kar tri. Iz prve roke smo izvedeli veliko informacij o Kitajski, predvsem o Šanghaju in Pekingu. Naši gostji sta nam
podrobno predstavili kitajski način življenja, prehrano,
šolanje, kulturo vožnje, pa tudi (ne)higieno, ki je v mnogih
pogledih prav neznosna.

aša nam je Kitajsko predstavila iz svojega vidika. Izrazila
je svoje presenečenje nad kitajskim načinom življenja,
predvsem pa je bila presenečena nad nizkimi cenami in
dobro hrano. Povedala nam je, da je svojo kitajsko gostjo
v Sloveniji peljala v kitajsko restavracijo in da ji je Ling povedala, da je kitajska hrana tu zanič in predvsem premalo
pekoča, je pa zato zelo navdušena nad slovensko hrano, še
posebej nad krompirjem. Saša pravi, da je kitajščina zelo
težak jezik, še posebno je težko pisati, saj je pomembno
tudi zaporedje »črtic« v pismenki. Kitajci namreč takoj
ugotovijo, če si »goljufal« med pisanjem. V času svojega
bivanja na Kitajskem se jih je naučila prek šestdeset, a si
jih je zapomnila le malo. Povedala nam je, da so Kitajci
pravi plagiatorji in da se jim to zdi popolnoma normalno.

K

N

N

itajskim otrokom je šolanje izjemno pomembno, njihov urnik je poln tudi med vikendom, med počitnicami
pa njihovi starši navadno najamejo učitelje in pogosto se
zgodi, da je njihov urnik takrat še bolj natrpan kot med
šolskim letom. Na Kitajskem namreč človek z nizko izobrazbo ne velja skoraj nič. Slišali smo tudi, da zna Ling brez
računalnika izračunati katerikoli koren, pa tudi kotne funkcije. Seveda smo to želeli videti na lastne oči, zato smo jo
prosili, naj izračuna nek koren. Njen rezultat smo preverili
z žepnim računalnikom in bil je popolnoma pravilen! Poleg tega nam je Ling predstavila osnovne informacije in
zanimivosti o njeni domovini, naučila pa nas je tudi nekaj
osnovnih kitajskih besed.

a Kitajskem so pogoste prometne nesreče, pravi Saša.
Pešec tam ne velja skoraj nič, izsiljevanje v križiščih je
nekaj povsem normalnega, vidljivost pa je, predvsem v
večjih mestih, zelo slaba zaradi smoga. Pogosto se zgodi,
da vozniki prevozijo rdečo luč, saj so semaforji postavljeni na nasprotni strani ceste, tako da se ob slabi vidljivosti sploh ne vidi do njih. V glavnem, na cesti je prava
zmešnjava!

L

ing in Saši smo hvaležni za obisk, saj smo izvedeli veliko
zanimivosti, ki se nam bodo gotovo vtisnile v spomin.
Morda sta dekleti celo koga prepričali o obisku Kitajske.
V nadaljevanju članka pa lahko izveste še več podatkov o
naših gostjah.

oje ime je Saša. Na Ekonomski fakulteti (EF) v Ljubljani delam magisterij iz International business-a
(mednarodno poslovanje). Tu smo zbrani študentje z vseh
koncev sveta. Učimo se, kako poslovati predvsem s tujino,
spoznavamo različne kulture in navade, kar je po mojem
mnenju neskončno zanimiva tema. Želim si čim več potovati in se čuditi, kako drugačen je ta svet. To mi EF tudi
omogoča. V letu 2009 je EF v Ljubljani podpisala sporazum s Konfucijskim inštitutom, ki ima sedež na Kitajskem.
Inštitut omogoča širjenje kitajske kulture in jezika tudi v
Sloveniji. Omogoča tudi izmenjave študentov. Tako sem
spoznala tudi kitajsko študentko He Ling, ki je bila moja
sošolka v prvem semestru prvega letnika. Študira Banking and financial management (Bančništvo in upravljanje s financami). V Slovenijo je prišla za dve leti, mogoče
ostane tri, ker ji je neizmerno všeč »ta majhna vasica«.
Prihaja iz 15 milijonskega mesta Chengdu, ki je tudi rojstno mesto pand. Sama je v Ljubljano prišla preko svoje
fakultete, ki jo je obiskovala v Šanghaju. »Kako ste Kitajci
sploh našli Slovenijo na zemljevidu?« je bilo moje prvo
vprašanje Ling. Široko se mi je nasmehnila, a konkretnega
odgovora le nisem dobila. Vedo pa, da je obstajala Jugoslavija in spomnijo se Tita, ki je bil tudi pogosti gost na
Kitajskem v tistih časih. Kmalu sem spoznala, kaj pomeni
druga kultura. Njihovo razmišljanje in obnašanje je tako
drugačno, da moraš res odmisliti svoja zacementirana
prepričanja in začeti razmišljati širše. Samo za opomin,
Kitajci nikakor ne razumejo našega smisla za humor. No
saj, jaz pa ne njihovega. Veliko sva se družili, ker sta mi
kitajska kultura in jezik tako všeč, da sem hotela vedeti
vse. Več sem vedela, bolj sem si želela to videti v živo. In
res se mi je v letu 2010 ponudila neverjetna priložnost, da
odidem na poletno šolo v gospodarsko središče Kitajske,
prečudovito mesto Šanghaj. Po uspešnih razgovorih nas je

bilo izbranih 18 ekonomistov. Polni pričakovanj in tudi stereotipov smo 1. julija 2010 za dva meseca odleteli na potovanje »na konec sveta«. Ko smo stopili z letala, sta nas
vlaga in vročina skoraj zadušili, kar nam je dalo vedeti, da je
pred nami peklensko poletje. Dopoldneve smo preživljali
v šoli, kjer smo se učili kitajščine, popoldneve in vikende
pa smo izkoristili za samostojno raziskovanje Šanghaja. Če
napišem, da sem doživela kulturni šok, ne povem dovolj.
Drugačni ljudje, jezik, obnašanje, neobstoječa higiena,
kultura vožnje, kultura prehranjevanja itd. Najbolj me je
razočaralo neznanje angleščine, ker smo bili večino časa
prepuščeni sami sebi in nam je za vsako stvar vzelo najmanj dve uri, da smo se kaj zmenili. Po drugi strani pa sem
se počutila zelo varno, ker nisem nikoli imela težav, niti
kadar sem se v hotel vrnila ob treh zjutraj.

K

o sem se vrnila domov, sem bila polna različnih vtisov in
zanimivih dogodivščin. Vse sem seveda poročala Ling,
ki je samo kimala z glavo, včasih zardela in tiho poslušala,
na koncu pa dodala: »Me zdaj razumeš?« Vsekakor, odpravila pa sem tudi marsikakšen stereotip. Odločila sem
se   spraviti vse to v neko smiselno celoto. Kitajec težko
reče ne, tako da sem tudi Ling uspela prepričati, da se mi
pridruži in deli svoje bogato znanje. Najprej sva se odzvali
vabilu pomočnice ravnateljice na OŠ Trebnje in naredili
potopisno predavanje na šoli. Glas se je hitro razširil v deveto vas oz. v Novo mesto, kjer sva imeli drugo predavanje
na Šolskem centru Novo mesto, natančneje na tehniški
gimnaziji. O Kitajski bi se lahko pogovarjali cel mesec, pa
še ne bi povedali vsega. Žal sva bili omejeni na le dve uri.
Dijaki in nekaj profesorjev so bili zelo dobra publika in se
jim ob tej priložnosti obe zahvaljujeva. Upava, da so si kaj
zapomnili, predvsem pa, da sva koga prepričali, da kdaj v
prihodnosti na Kitajsko odpotuje tudi sam.
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Vzor so mi »pravi« športniki, ki po treningu
vržejo še 100-krat na koš, odtečejo še krog
več, naredijo še dve vožnji s smučmi…

KRISTJAN TURK, PROF.
BESEDE.Tjaša Kobe.T3B

FOTO.Žan Skoporc.RE3C

G

otovo lahko vse dijakinje in dijaki za profesorja
športne vzgoje Kristjana Turka potrdijo, da je le-ta
s svojo športno in pedagoško žilico nepogrešljiv. Zagnani profesor pa svojo energijo z veseljem vlaga tudi v
treninge akrobatske skupine Letečih norcev in z njimi
dosega najboljše uvrstitve na ŠKL-ju.

kateri športni disciplini ste vedno blesteli?

Lahko rečem, da sem bil vedno dober v smučanju, saj
sem tudi treniral to športno zvrst. Bil sem med tremi najboljšimi v dolenjski regiji, vendar za uspehe na
državnem nivoju nismo bili dovolj   konkurenčni, predvsem zaradi pogojev, ki smo jih imeli.a

K

aterega športa ne marate ali pa vam ne gre preveč
od rok?

Hm, verjetno so to vse borilne veščine. Nekako me
ne pritegnejo, nikoli jih nisem maral, oziroma nisem
poskušal meriti moči na ta način, pa čeprav v športnem
smislu.

am zaupate kakšno izkušnjo iz DIF-a, ki se vam je
najbolj vtisnila v spomin?

DIF je okrajšava za Državni institut fiskulture v Beogradu,
v Ljubljani je danes Fakulteta za šport, vendar se pogovorno še kdaj uporablja kratica DIF. Težko bi izpostavil
kakšno izkušnjo, saj jih je bilo veliko. Študij je bil pisan
meni na kožo, saj sem spoznal in preizkusil ogromno
športov in se v mnogih dodatno izpopolnil. Ker sem usmerjal športno rekreacijo, sem se spoznal še z nekaterimi
ne tako razširjenimi športi, kot so golf, jadranje, jadranje
na deski, kegljanje, hokej na ledu in rolerjih, lokostrelstvo, jadralno padalstvo, canjoning, squash... Najbrž sem
še kakšnega pozabil.
aj pa nepozabna izkušnja iz poučevanja?

i nam lahko z nekaj besedami opisali, kako izgleda
vaše življenje kot življenje športnika?

V

N

K

B

Predvsem je družinsko obarvano. Ko družine še nisem
imel, je bilo res vsakodnevno zasedeno s športnimi
dejavnostmi. Najraje sem imel igre z žogo, predvsem
košarko, ki sem jo redno igral od srednje šole naprej.
Danes so osebne športne dejavnosti omejene na tiste,
ki vzamejo manj časa in organizacije, tako da popoldneve lahko posvečam družini. Trenutno pa se ukvarjam s
smučanjem, hokejem na rolerjih, tekom, nogometom,
občasno pa tudi z odbojko in košarko.

javnosti ti stvar postaja čedalje bolj zanimiva in kasneje
brez gibanja ne zdržiš več. Za ta poklic pa sem se odločil
v srednji šoli in sem bil trdno odločen, da študij tudi
končam.

Najbolj se mi je vtisnila v spomin čestitka za moj rojstni
dan dijakinj sedaj 2. letnika. Prekinile so začetek ure, se
postavile v polkrog na galeriji dvorane in tudi pred ostalimi dijaki drugih šol zapele Happy birthday. Še malo,
pa bi solzico potočil. Zaradi taki dni je vredno vsak dan
priti v šolo.

I

mate izbrane kakšne športnike, ki so vam za vzor?

Vzor so mi »pravi« športniki. To so tisti, ki tudi svoj prosti
čas posvetijo športnemu življenju, prehrani, počitku in
svojim rezultatom, obenem pa si znajo časovno razporediti tudi druge dejavnosti ( šolo, domače naloge...). To so
tisti, ki po treningu vržejo še 100-krat na koš, odtečejo
še krog več, naredijo še dve vožnji s smučmi ipd. Tudi na
naši šoli je nekaj takih dijakov. Tak je bil v času aktivne
kariere tudi moj sodelavec Aleš Tomič, ki je še vedno
državni rekorder v teku na 1500 m.

K

daj in kako ste se odločili za šport kot življenjski
poklic?

Verjetno so mi pot v šport pokazali starši, saj je tudi moj
oče športnik. Igral je nogomet, rokomet in je tudi učitelj
smučanja. Nič ni bilo posiljeno. Preko igre, skupnih de-

V

am mentorstvo in treningi akrobatske skupine
Letečih norcev vzame veliko časa? Se pri tem sprostite, uživate ali vam to predstavlja zgolj službeno obveznost?
Moram priznati, da mi je v veselje voditi akrobatsko
skupino, sploh sedaj, ko jo vodim že sedmo leto in so
rezultati dela vidni. Temelji so postavljeni, vsako leto pa
poskušamo dopolniti skupino, saj zaključni letniki odhajajo, tako da imamo vsako leto prenovljeno ekipo. Na
treningih je vedno sproščujoče vzdušje, saj dijaki prihajajo med poukom (ponavadi odmor za malico) ali po njem
in tudi ne morem od njih zahtevati strogega trenažnega
procesa, kot ga vidimo na treningih kakšnih drugih selekcij. Oni so tam prostovoljno  in svoj prosti čas med šolo,
predvsem pa ob vikendih, razdajajo treningom in nastopom ter promovirajo Šolski center Novo mesto.

N

am opišete občutke, ki ste jih doživeli ob lanskem
dosežku zlatega pokala po 6x nizu drugih mest?

Končno! Po toliko drugih mestih mi je odleglo. Pričakovali
smo zmago že lansko in predlansko šolsko leto, vendar se je vedno kaj zalomilo. V sezoni 2009/10 smo vse
podredili finalnemu nastopu in na koncu je zadostovalo
za prvo mesto.

B

i za konec morda kaj svetovali dijakom o obvezni
športni vadbi, ki prinaša zdravje in dobro počutje?

Lahko nakladam o koristnosti redne športne vadbe,
prehrane in bla bla bla, vendar se mora vsak  premakniti
in to začutiti v sebi. Dejstvo je, da nam redna športna aktivnost pomaga prebroditi vsakdanji stres (učenje, šola,
služba...) in nam dvigne kvaliteto življenja.Pri športni
vzgoji poskušamo dati neke smernice, navodila, ideje,
zglede in mogoče kakšnega dijaka/dijakinjo pomaknemo
bližje k rednemu športnemu udejstvovanju, vendar je na
koncu zadnji korak odvisen od posameznika samega.
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BESEDE.Karin Jurglič.T3B
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OD KREATIVNE
ZAMISLI DO UNIKATA
FOTO.Žan Skoporc.RE3C

V

ideli smo te nastopati tudi v okviru dramske skupine Dioniz. Kakšen je občutek nastopati pred polno dvorano? Ali bi nam zaupala še kakšno dejavnost, s
katero se ukvarjaš v šoli ali pa v prostem času?

tudi zahvalila obema profesoricama kemije za ves njun
trud. Zahvala pa gre tudi vsem ostalim profesorjem, ki
so pripravljeni pomagati, prisluhniti in spodbujati dijake,
kar je velika kvaliteta šole.

N

S

astopati pred polno dvorano Leona Štuklja na
začetku ni nič kaj preveč prijetno, saj je prisotno kar
nekaj treme, a ko poveš prvi stavek svojega teksta in se
vsa ekipa sprosti, se sprostiš tudi ti in se imaš prav »fajn«
na odru ter pozabiš na ljudi, ki te gledajo. Dramskega
krožka aktivno ne obiskujem več, ker imam med vajami
druge obveznosti. Mi je pa včasih kar malo žal, ker so bile
vaje vedno zabavne, vsi so polni domislic in tudi letos
pripravljajo prav zanimivo predstavo. V šoli sodelujem še
v krožku ŠKL-novinarstvo, drugače pa v prostem času delujem tudi kot prostovoljka na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela, kjer se družim z otroki, ki so večinoma
tujci, in jim pomagam pri njihovih domačih nalogah. Kot
maturante pa nas letos aprila čaka še maturantski ples in
seveda matura, kar malo poveča število obveznosti.

V
K

aj te je pritegnilo k sodelovanju pri izdelavi Tegija?
Kaj vse je po tvojem potrebno za nastanek zanimivega članka?

Z

ato, da sem začela aktivno sodelovati pri Tegiju,
sta odgovorni naša mentorica, ki me je povabila k
sodelovanju, in prijateljica Urška Kobe, bivša dijakinja
naše šole in urednica, ki me je v to prepričala. Sama nisem nikoli v sebi videla nekega talenta za pisanje, a mi je
to postalo všeč in se trudim. Pri novinarstvu je nekako
tako, več pišeš, boljši si, saj s pisanjem izboljšuješ svojo sposobnost pisnega izražanja. S svojim izdelkom pa

nikoli nisem popolnoma zadovoljna, vedno bi bilo lahko
boljše. Za dober in zanimiv članek je pomembna dobra
ideja. Moraš biti izviren in kreativen ter izbrano tematiko
predstaviti na drugačen način z neke svoje perspektive.

A
I

li te na Tegi vežejo kakšni posebni spomini? Se ti je
kakšen prispevek še posebej vtisnil v spomin?

zdelovanje Tegija bom zagotovo hranila v lepih spominih,
saj je bila to zelo koristna izkušnja. Celotna ekipa je zelo
kreativna in moram pohvaliti oblikovalce, ki s svojimi idejami poskrbijo, da Tegi res dobro izgleda. Vsak prispevek
nastane drugače. Pri nekaterih si poln idej, pri nekaterih
ti zmanjka navdiha in le s težavo končaš, nekatere teme,
ki jih predstaviš so ti bližje in zanimivejše …  Posebej pa
se spominjam intervjuja z igralko Violeto Tomić, ki je na
naši šoli gostovala s komedijo Popravni izpit. Da bom
morala narediti intervju z njo, sem izvedela dve uri pred
predstavo in me je zagrabila panika, saj sem morala sestaviti še vprašanja, a na koncu se je vse dobro izšlo.

S

em se morala odločiti. Moram priznati, da sem se kar
nekajkrat premislila, saj se mi veliko stvari zdi zanimivih in najraje bi šla študirat kar nekakšno mešanico
parih stvari. Odločila pa sem se, da bom drugo leto
nadaljevala svoje izobraževanje na Fakulteti za elektrotehniko. Na vprašanje, če je študij v Sloveniji dovolj
vsestranski, pa ne morem odgovoriti, ker ne poznam najbolje, kakšna je situacija drugje. Upam pa, da bom v prihodnosti imela priložnost za kakšno študijsko izmenjavo
ali prakso v tujini.

A

G

N

V

K
T

V

li je težko najti prosti čas glede na številne dejavnosti, s katerimi se ukvarjaš poleg šole?Ali meniš, da
smo dijaki preobremenjeni?

tej številki vam predstavljamo intervju z Darijo Šalehar, dijakinjo iz T4A, ki že vsa leta svojega šolanja sodeluje na najrazličnejših področjih
izvenšolskih dejavnosti. Darija je ena izmed tistih, ki
vsakoletno prispeva svoj delež kreativnosti k izdelavi Tegija in pravi, da so za dober intervju pomembne
predvsem velika mera kreativnosti in izkušnje.

i se že odločila, kje boš nadaljevala svoje
izobraževanje? Ali meniš, da je v Sloveniji nabor
študijskih smeri dovolj obširen?

a to vprašanja bom odgovorila z naslednjo mislijo: Skrivnost sreče ni v tem, da počneš to, kar rad
počneš, temveč v tem, da imaš rad to, kar moraš početi.
Čas za stvari, ki jih rad počneš, se vedno najde, za tiste, ki
jih moraš početi, pa se mora najti. Ne zdi se mi, da smo
dijaki preobremenjeni s šolskim delom in obveznostmi.
Mogoče smo včasih preobremenjeni z ideali, ki nam jih
postavlja družba.
akšno je tvoje mnenje o uveljavitvi možnosti opravljanja mature iz kemije in biologije?

o možnost zelo podpiram, saj bom tudi sama letos
opravljala maturo iz kemije. S tem bo šola postala
celostno naravoslovno usmerjena. Malo je takih, ki
že na začetku gimnazije vedo, kaj bodo študirali in kaj
jih resnično veseli in zanima, vedo pa, ali jim bolje leži
naravoslovje oziroma  družboslovje. Z možnostjo opravljanja mature tudi iz teh dveh predmetov bodo imeli
dijaki res zelo dobro podlago za študij na kateremkoli
naravoslovno obarvanem študiju. Bi se pa na tem mestu

lede na to, da te do konca šolanja na naši šoli ločuje
le še nekaj mesecev, si gotovo doživela že kar nekaj
zanimivih dogodkov. Nam lahko zaupaš katerega izmed
njih?
eliko je bilo zanimivih, pa tudi zabavnih, neprecenljivih, poučnih in smešnih dogodkov, ki sem
jih preživela v družbi najboljših sošolcev. Na šoli sem
spoznala veliko novih ljudi in preživela res štiri čudovita
leta, katera ne bi prav nič spreminjala. Najbolj pa mi
bodo v spominu ostale vse ekskurzije in vse dodatne dejavnosti, ki so se zvrstile v teh štirih letih, saj ravno te
našo šolo delajo posebno.

vseh letih svojega obiskovanja tehniške gimnazije
si vseskozi sodelovala na najrazličnejših področjih
in bila pri vsem tem tudi zelo uspešna. Imaš morda
kakšno sporočilo za naslednje generacije?

S

vetujem vam lahko le, da čim bolje izkoristite
srednješolska leta in uživate, ker kar na enkrat se
znajdeš v četrtem letniku in pred tabo so samo še trije
meseci in matura. Preizkusite se v raznolikih stvareh, odkrijte svoje strasti in talente, prepustite se in zabavajte
se.
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IZNAJDLJIV IN
PODJETEN DIJAK

BESEDE.Domen Potočnik.T3C

FOTO.Klemen Bercko

K

A

B

Sem Klemen Bercko, star 19 let, in prihajam iz okolice
Novega mesta.

Za vsako stvar se najde čas, čeprav je včasih marsikaj
prikrajšano na račun dela, saj se velikokrat delo zavleče
v noč.
Moji drugi interesi so fotografiranje http://www.klemenbercko.net/fotogalerija (čeprav zadnje čase le-to
nekoliko opuščam, saj mi ne pomeni več toliko, kot mi
je včasih), druženje s prijatelji, občasen obisk fitnesa …

Elektro smer je zame prava smer v življenju, za katero
sem se odločil. Če bi se ponovno odločal, bi vsekakor
ubral isto pot. Dijakom bi priporočil, da je učenje veliko
lažje, če naučeno iz šolskih delavnic uporabljajo pri vsakdanjem delu, tako da se je dobro udejstvovati in ustvarjati na področju, za katerega se šolaš.

do si? Kako bi se predstavil s tremi besedami?

li ti ostane kaj časa še za tvoje druge interese? S čim
se ukvarjaš v prostem času?

O

biskuješ Srednjo elektro šolo na ŠC Novo mesto?
Kaj te je prepričalo, da si se odločil za šolanje na
tej šoli?
Moje veselje do elektronike sega že v osnovnošolsko obdobje. Radovednost me je gnala, da pogledam vsaki napravi v »srce«.  Na informativnem dnevu Šolskega centra
sem tako dokončno spoznal, da želim v življenju delati na
tem področju.

T

N

am zaupaš svoje »elektro« sposobnosti?

Prva resnejša izdelka sem naredil v osnovni šoli, in sicer
disko stroboskopsko luč ter 4-kanalni digitalni light show.
Do sedaj sem zrisal okoli 90 tiskanih vezij, v svoji domači
delavnici sem zjedkal ter izdelal preko 100 tiskanih vezij.
Moji večji projekti so:
-Hišna elektronska ključavnica (šest različnih verzij, zadnja verzija je namenjena kot izdelek za maturo).
Zaradi obširnosti področja programiranja se pri večjih
projektih posvetim bolj projektiranju ter izdelavi, programiranje pa prepustim strokovnjaku s tega področja,
s katerim poslovno sodelujem.  Imava že kar nekaj projektov.
-Kontrolni sistem (štiri različne verzije), sistem nadzira
delovanje katerega koli stroja in pridobljene podatke
sproti vpisuje na spominsko kartico.
-Sledilnik sonca   (dve različni verziji), sistem na osnovi
vnesenih koordinat izračuna čas vzhoda ter zahoda sonca in na podlagi tega podatka premika sončne panele
tako, da je padec sonca pravokoten, kar poveča izkoristek sonca (zelo uporabno pri sončnih elektrarnah).

K

je vse si se že predstavil s svojimi izdelki? Sodeluješ
s podjetji?

V začetku srednje šole sem ljubiteljsko začel z vgradnjo
LED-svetil v avtomobile. Ker mi to ni dajalo dovolj izziva, sem v 3. letniku  začel z resnejšimi zadevami, kot so
programiranje elektronskih modulov in izdelava spletnih
strani.
Večji preobrat v mojem delu je bil v letu 2010, kjer je oče

k svoji obrti priključil še dodatne dejavnosti s področja
elektronike, računalništva in trgovine. Kmalu po tem, sva
skupaj s sodelavcem ustvarila kontrolni sistem za nadzor
delovanja elektronskih naprav po naročilu podjetja, ki se
ukvarja z dobavo čistil.
Sistem je bil testiran v obdobju štirinajstih dni v kuhinji
na tračnem pomivalnem stroju v večjem podjetju. Sistem
nadzira vklope črpalk za čistilo, alarmov, temperature
ter prevodnost vode, vsi podatki so potrebni za standard HACCP, ki je predpisan za delo z živili. Pred kratkim
je podjetje s pridobljenimi podatki iz testnega obdobja
kandidiralo na javnem razpisu za največjo kuhinjo v
Sloveniji, kjer je bil najin sistem ključna stvar, brez katere
podjetje ne bi moglo kandidirati. Trenutno so zmontirani
trije sistemi, ki podjetju dajejo odlične rezultate.

K

akšni so tvoji načrti po končanju srednjega strokovnega izobraževanja?

Moj načrt po uspešno zaključeni maturi je vsekakor
širjenje znanja na področju elektrotehnike, in sicer na Univerzi v Ljubljani - Fakulteti za elektrotehniko, visokošolski
strokovni študij. Ob študiju seveda načrtujem tudi širitev
svoje dejavnosti v podjetništvu.

e skozi življenje vodi kakšen moto?

“Success is not the key to happiness. Happiness is the
key to success. If you love what you are doing, you will
be successful.”
Herman Cain
(»Uspeh ni ključ do sreče. Sreča je ključ do uspeha. Če
ljubiš, kar delaš, boš uspel.«)
Tako se jaz počutim v svojem vsakodnevnem delu z elektroniko, kot bi mi bil to prosti čas.
8. Kako si sebe predstavljaš čez 10 let?
To je težko napovedati. Vsekakor želim v čim krajšem
času končati študij in uresničiti svoje sanje, da si ustvarim družino in nadaljujem s podjetjem očeta v elektrodejavnosti.

i želel kaj povedati dijakom, ki se vpisujejo na Srednjo elektro šolo?
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urat in Jose sta v komadu »Od ljudi za ljudi«
vprašala, kaj si, kje si, kdo si? Kdo je Povšo, od
kod prihaja, kaj počenja?

S

em Matjaž Povšič, alias Povšo. Vzdevek Povšo je izpeljava iz mojega priimka. Prihajam iz Novega mesta,
okrožja Grma, če magnificiramo moj domač kraj. Sem pa
vse, kar vzameš, mi pa vzamemo vse, he he. Zadnji čas
se posvečam glasbi, največ pa pisanju tekstov in rapanju.

S
G

i kdaj ustvarjal kakšne beate, glasbene produkcije,
podlage?

DOBRODOŠLI NA

HIP HOP GRMU
FOTO.Gal Sušnik.R3B Matjaž Povšič.T3C

N

ekaj korakov skozi 114 let star kandijski most, na
desnem bregu reke Krke, mimo potetovirane stene
Windischarjevega vrta stene govorijo »Dobrodošli na
Grmu«. Če boste dobro prisluhnili blokom, boste slišali
bobnenje »kickov« in »snareov«, klepanje rim in odmev
grsmkih dogodivčin, zapisanih v grmsko kroniko s podpisom osemnajstletnega avtorja, ki nosi iz priimka izpeljano ime, Povšo. Ker ga slovenska publika še ne pozna
dobro, sem se odločil, da ga malo povprašam, kako
stvari stojijo.

BESEDE.Denis Džananović.T3B

otovo se je to tako začelo, da sem pred svojim prvim
poskusom rapanja želel ustvariti kakšno podlago, na
katero sem nato zarapal. Preden sem začel rapat, sem
to ustvarjal z nekimi preprostimi orodji, ki so dostopna
vsem, še pred tem pa sem si beat raje snel z interneta.
Resno se nikoli nisem ukvarjal s produkcijo glasbe, raje
to prepustim drugim.

K
P

daj in zakaj je hip hop pritegnil tvojo pozornost?

rvič sem se srečal s hip hop-om, ko sem še igral
električne klaviature in obiskoval glasbeno šolo. V
naši skupini smo dobili idejo, da bi igrali po notah Murata in Josea, kot si ju že prej omenil, s prijateljem pa naj
bi rapala tekst. Velik vpliv na moj okus je prispeval sosed
Mirko, ki je danes uveljavljen raper in je doma hranil veliko kaset in plošč, ki mi jih je redno posojal, da sem jih
lahko poslušal. Še več pozornosti tej zvrsti glasbe sem
namenil, ko smo imeli v šoli referat o naši najljubši zvrsti
glasbe. Takrat še nisem imel dobro razvitega glasbenega
okusa in sem si izbral za predstavitev rep in hip hop, ker
sem ga v tistem trenutku največ poslušal in tako sem

počasi začel spoznavati kulturo hip hopa.

K
K

aj je najbolj zanimivo pri današnjih slovenskih
komercialnih raperjih?

aj mi je zanimivo, he he? Komerciala je komerciala. V
Sloveniji ne moremo govoriti o tem, da raperji prodajajo svojo dušo. Če delaš s srcem in dušo, me ne moti,
da je rap komercialen. Bedno je, če si v komerciali in se
delaš nekaj, kar v resnici nisi, samo zato, da bi bil všeč
ljudem – kar je tudi bistvo komercialne glasbe.

K
O

ateri je tvoj najljubši artist, po katerem se zgleduješ?

naj artistu ne moremo govoriti, ker se menjajo kot
gate, he he. Lahko pa rečem, da takrat, ko sem začel
poslušat rap, sem si zmeraj želel postati kot Eminem. Če
me pa vprašaš, kateri je moj trenutno najljubši izvajalec, je pa to Jay Z, ker sem ga v zadnjem tednu največ
poslušal, he he.

S

pominjam se tvojega prvega zvezka, ko si še kot moj
sošolec pisal rime med poukom. Obstaja kakšna anekdota, kako si napisal prve rime, kako si začel snemati
komade, anekdota iz tvojega prvega nastopa?

K

ot sem že omenil, sem prvič nastopal na prireditvi
za starše, ko smo imeli nastop z glasbeno šolo pred
približno osmimi leti. Potem se je nekako moj okus
spreminjal, bili so aktualni najstniški rock bandi, vsi smo
imeli dolge frizure, da bi nas punce imele raje, he he.
Prvi tekst pa sem napisal nekje v sedmem razredu osnovne šole, ko smo se igrali težke gangsterje s pištolo,
rutkami in hlačami pod ritjo, seveda so na nas vplivali
ameriški raperji, ki so v svojih spotih kadili travo in vozili
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drage avtomobile. V devetem razredu sva s prijateljem
Josipom začela pisati besedila, ki so po današnjem
pregledu zabavna in smešna za branje. Pri njem sva tudi
želela posneti ploščo, vendar zaradi okoliščin to ni bilo
mogoče. Sva tudi nastopila na nekem dobrodelnem koncertu, vendar je bil to pravi polom. Svoj prvi komad pa
sem posnel z video kamero in ga z različnimi programi
pretvoril v vsem znani format mp3, ki je nekaj časa krožil
po internetu, danes pa je zapečaten v arhivu na trdem
disku. Za moj prvi uraden nastop priznavam pa šolsko
valeto, kjer smo priredili Trkajev komad »Ni več tko.«

S
R

e pravi, da si rapal zgolj v okviru šolskih dejavnosti.
Kaj pa kakšen bolj resen nastop?

es je, prej sem zastopal bolj kot ne grmsko šolo, prvič
pa sem se predstavil občinstvu na rojstnodnevni zabavi raperja Mirka, kjer sem kot gost odrapal svoj komad. Bila je zanimiva izkušnja, saj je bil med gosti tudi
vsem poznan raper Trkaj, tako da me je takrat opazilo
veliko ljudi.

N
B

a spletu odmeva »Dobrodošli na Grmu, samo to ni
tisto bistvo…« Torej, kaj je bistvo?

istvo je Grm! Bistvo je, da predstavljam svoj kraj, kjer
čas teče popolnoma enako kot drugje po svetu, le da
smo ljudje po načinu obnašanja drugačni kot drugod.

L

judje so te spoznali s priredbo komada »Ni več tko«
leta 200, na naši valeti. Kaj se je do leta 2011 spremenilo?

P

rvo, kar se je spremenilo, je to, da sem našel producenta – Klemna Šinkovca, zato ne kradem več podlag
z interneta, he he. Spremenilo se je, da namesto da sne-

mam doma, snemam v studiu pri Urošu Finku. Vsekakor
pa sem v tem času mutiral in izpilil svoje znanje, da lahko
rečem, da je moje rapanje na nekem nivoju.

T
R

orej snemaš album? Kako bo naslov albuma, kdaj
bo ugledala polico in zašla na radijske postaje?

es je, snemam ploščo z debitantskim naslovom
Dobrodošli na Grmu. Preden izdaš ploščo, se moraš
vprašati, komu je namenjena in ker je plošča namenjena
Novemu mestu oz. njegovemu predelu Grmu, zato dvomim, da bo prvo plato možno kupiti v trgovini. Najprej
želim uspeti v lokalnem smislu. Po moje jo bo možno
potegniti z interneta ali pa se bo kupila na ulici, tako da
se izognem davku, he he. Če pa želim svojo glasbo promovirati na radijskih postajah, moram iti skozi postopek,
ki je trenutno preglobok za moj žep.

P
V

raviš, da najprej lahko uspeš samo v lokalnem smislu. Kako te sprejema lokalno občinstvo ter kritiki?

edno je tako, da imaš proti sebi dve strani – tisto, ki
te na vsakem koraku spremlja in občuduje, in tisto, ki
te bo kritiziralo v negativnem smislu za vsako napako. Za
enkrat sem zadovoljen s kritikami, sem še mlad, učim se
še in sprejmem vsako argumentirano mnenje.

M

isliš da je slovenska rap scena dobro razvita? Kaj
slovenske raperje povezuje? Kateri od znanih
slovenskih raperjev je tebi najbližje? Katere slovenske
hip-hoperje bi rad spoznal?

S

lovenska rap scena je dobro razvita, ampak premalo poznana. Problem je v tem, da je več artistov kot
poslušalcev, po večini pa smo sami artisti poslušalci ostalih slovenskih rap izvajalcev. Za razvoj slovenskega rapa

se pripravlja tudi spletna stran, ki bo povezovala slovenske hip-hoperje in bo predstavljena širši množici. Povezujejo jih razni spletni forumi in strani, recimo Monkibo in
slorapfan.info. Meni najbližje so nekoliko manj poznani,
recimo sosed Mirko, Ljubljančan Boris, od bolj poznanih
pa Trkaj, ki me je tudi povabil kot gosta na njegovem
koncertu na Otočcu. Spoznal sem tudi skupino T-set iz
Ljubljane, za katere sem pred časom tudi oblikoval neke
plakate, ki so promovirali njihov koncert.

S
R

o slovenske rap glasbene skupine popularne? Si tudi
sam član kakšne skupine?

ap glasbene skupine so kvalitetne in popularne, vendar kot sem ti že odgovoril, zaradi prepoznavnosti
v Sloveniji ne pritegnejo veliko pozornosti. Nekako ne
morem reči, da sem član kakšne skupine. Želeli smo
ustvariti skupino Timo produkcije, vendar ker ni bila
nikoli uradno ustanovljena, ne morem reči, da je skupina
propadla. Če nimam skupine, imam pa zagotovo ljudi,
s katerimi sodelujem. Prvo že omenjeni producent Klemen Šinkovec, veliko pomaga tudi že omenjeni Mirko
Vorkapić, ki se bo tudi kot gost znašel na moji plošči. V
ekipi sta tudi tonski mojster Uroš Fink in Uroš Milić, oba
študenta SAE Institute v Ljubljani.

D

a se posvetiva tvoji plošči, ki si jo naslovil
»Dobrodošli na Grmu«. Kdaj in kaj konkretno lahko
pričakujemo?

P

ričakovalo se je, da bo končana že konec prejšnjega
leta, vendar zaradi spleta nesrečnih okoliščin projekta
nismo realizirali do konca. Torej, v teku letošnjega leta
mora biti izdana. Gor pa pričakujte Grm z vseh strani,
he he. Če je bila Cankarjeva enajsta šola pod mostom,
je moja na Grmu. Opisujem Grmske zgodbe, kot sem jih
videl in slišal, poglobil sem se v zgodovino in v rimah obnovil zgodbo o družini Valantič, ki jo je črna roka ubila po
drugi svetovni vojni. Ker je na Grmu tudi del blokovskega
naselja, bom razložil, zakaj ne bom zapustil bloka. Obudil
bom pozabljene legende novomeških cest. Rabil bom
stereotipe o raperjih, ki si spuščajo hlače pod rit. Tako
da, za lokalne ljudi lokalna plošča, to lahko pričakujete.

P
Z

lata bo, kaj pa promocija plošče?

agotovo se bodo po izidu plošče organizirali nastopi,
vendar sprva samo v Novem mestu.

K

er si na Šolskem centru Novo mesto še nepoznan,
sem prepričan, da profesorje zanima, zakaj nisi bil
deležen dijaškega koncerta. Te je strah občinstva, zakaj
se ga nisi udeležil?

P

o eni strani me res skrbi, kakšen bo odziv ljudi na šoli.
Sem si pa obljubil, da naslednje leto zagotovo grem in
se predstavim v najlepši luči. Manjka mi še veliko vaje, da
bom zažigal na odru, he he.

Z
K

a na konec, kje boš viden v bližnji prihodnosti? Kje
so slišani tvoji komadi?

aj pa vem! Trenutno ne načrtujem nobenega nastopa,
vsi nastopi, ki so prišli, so prišli spontano. Opravljen je
bil telefonski klic, naslednji dan pa sem že nastopal. Komade, ki sem jih objavil, pa najdete na internetu pod zadetki Povšo. Je pa vse dosti amatersko, se splača počakat
na ploščo, he he.
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T
K

ony in PerfectLady sta vaši avtorski skladbi. Kako sta
nastali ter zakaj besedilo v angleščini?

lemen: Naši avtorski komadi nastajajo, ko ima Aljaž
ustvarjalen dan. Na vaje prinese idejo in besedilo ter
z nekaj dodanimi ''začimbami'' stvari sestavimo skupaj.

A

ljaž: Tako je. Začelo se je z idejo o fantu brez telefona, ki bo kmalu imel rojstni dan.  Ta fant naj bi bil naš
saksofonist Tone in tako smo mu  ostali člani namišljeno
kupili telefon. Začetna ideja se je začela razvijati, oblikovali smo besedilo in postopoma dodajali kitice, da je celotna pesem postala bolj zanimiva. Nastanek naše druge
pesmi Perfectlady  pa ima malo bolj realno zgodbo. Govori o mojem življenju in najbrž tudi o izkušnjah katerega
drugega fanta, ki je bil nesrečno zaljubljen v dekle, ki ga
je žal odvračala.  Nesrečna ljubezen je poskrbela, da je
nastalo še to besedilo in pesem, ki je bolj umirjena balada. Besedila so v angleščini zato, ker se mi zdi, da se
besede nekako lažje ujamejo.

FANTJE Z NAJBOLJŠIMI SKA RITMI

SKUPINA ALA'SKA
V

sako leto se nam na že tradicionalnem dijaškem
koncertu predstavijo nadarjene mlade glasbene
skupine. Tudi letos dobre glasbe in odličnih plesnih
predstav ni manjkalo. Odločila pa sem se, da vam predstavim simpatičnih šest fantov, ki uživajo v skupnem
preigravanju najboljših ska ritmov. Pogovarjala sem se
z maturantoma Aljažem in Klemnom. Kaj sta povedala
o njihovi skupini, glasbi in skupnem druženju pa razkrivajo spodnje vrstice.

L

etos smo vas na dijaškem koncertu videli že drugič.
Kako je nastopati pred polno dvorano sošolcev,
profesorjev in znanih obrazov, ki jih je vsakodnevno
srečujete ?

A

ljaž:Nastopati pred tako množično publiko je enkratno! Vsak, ki se ukvarja z glasbo, rad pokaže tisto, kar
ustvari in pri tem tudi uživa.

BESEDE.Darija Šalehar.T4A

K

lemen: Nastop pred polno dvorano znancev je seveda
drugačen od ostalih, je poseben. S tako predstavitvijo
smo lahko pokazali profesorjem, da se poleg šole ukvarjamo tudi z drugimi dejavnostmi, ki zahtevajo svoj čas,
zato nam bi lahko tu pa tam opravičili kakšno nerešeno
domačo nalogo :).

K

je vse ste poleg dijaškega koncerta še nastopali?
Ste pridobili že velik krog oboževalcev, če sem bolj
natančna, oboževalk?

K

lemen: Zaenkrat se lahko kot skupina pohvalimo le
s koncertom na Kolektivcu 2010 in pa Magma festu
2011. Letos nas čaka še nekaj nastopov in upamo, da s
tem posledično tudi večji krog podpornikov.

A

ljaž: Naši oboževalci so predvsem sošolci in prijatelji.  
Je pa tudi kar nekaj takih, ki so se nam pridružili na
naši facebook strani, kjer so poslušali našo avtorsko glasbo in očitno jim je bila všeč.

K

atere so tiste glasbene skupine in izvajalci, ki jih še
posebej spoštujete in se po njih morda celo zgledujete ?

A

ljaž: Predvsem bendi, ki izvajajo živahno, veselo in
včasih mešanico temačne glasbe. To so Reel big fish,
Zaklonišče prepeva, Prljavo kazalište...

K

lemen:  Reel big fish je bend, v katerem vidimo vzor.
Spoštujemo  vse velike glasbene skupine, ki so požele
uspeh.

V

glasbi je težko uspeti. Veliko je mladih skupin in izvajalcev , ki imajo talent, željo po uspehu ter igrajo
kvalitetno glasbo. Kaj je tisto, po čemer ste drugačni od
ostalih?

A

ljaž:  Ja, res je težko uspeti. Treba se je znati prodati,
pa tudi če nisi kvaliteten. To se mi zdi zelo žalostno.
Vsak je poseben   že z načinom, kako izvaja glasbo. Mi
smo to, kar smo, tako kot izgledamo, tako kot igramo…

K

lemen: Od večine mladih oz. neuveljavljenih skupin
smo drugačni že po zasedbi (poleg standardne rock
zasedbe še saksofon in trobenta) in pa seveda po glasbi,
ki jo igramo, ki je nekakšna mešanica punk- rock in reggae glasbe.

B
A

i nam zaupali kakšno smešno, zanimivo ali razburljivo prigodo iz vašega druženja ?

ljaž: Ena izmed prigod je ta, da je naš bobnar  zamenjal skladbo, ki smo jo imeli na seznamu. Ritem je bil
seveda čisto drugačen, kot bi moral biti, kar je tragično
spremenilo naše izraze na obrazu. Postali smo kar malo
zategnjeni, potem smo se vsi začeli smejati in nadaljevali
z novim tempom. Smeha in raznih prigod res ne manjka.

Z
K

a konec pa me še zanima, kakšni so vaši cilji, želje in
pričakovanja?

lemen: Ostajamo skromni.  Želimo si še čim dlje ustvarjati skupaj, saj je to prav posebna sprostitev. Če
nam bo med tem sproščanjem uspel preboj na širšo glasbeno sceno, bomo seveda veseli in se bomo trudili, da
tam tudi ostanemo. Drugače bo pa tudi igranje za dušo
super.

A

ljaž: Želimo si, da bi nas ljudje bolje spoznali in nas
povabili na kakšen koncert. Kajti ko vidiš, da je nekomu všeč tvoje ustvarjanje, dobiš potrditev, da je to, kar
počneš, dobro ter si motiviran za nadaljnjo delo.  

B
P

IOGRAFIJA

iše se leto 2009, sije sonce ter pada dež. Nič kaj prida
dijaku, a odličnemu basistu Aljažu Hrastarju se ob
pogledu na mavrico utrne zamisel o ustanovitvi benda.
Odloči se, da bo poiskal ljudi s podobnimi nameni. Najprej išče med sorodniki in po nekaj kolenih, komolcih
ter zlomljenih gležnjih, kot bi rekli Zmelkoow, naleti na
kitarista Žigo Štamcarja. Skupaj začneta s preigravanjem
razne glasbe in ugotovita, da je to to! Oziroma, da bo
to to, ko poiščeta še ostale. Najprej nekoga, ki bi jima
dajal ritem. V sosednji vasi se tako najde bobnar Anže
Zupančič, ki se jima z veseljem pridruži. Kmalu uigrani
fantje za šankom in pa tudi v zaklonišču Glasbene šole  
Trebnje ugotovijo, da mogoče to še ni čisto to, kar so hoteli. Njihovi najljubši ska ritmi so bili pusti brez pihalno
trobilne sekcije, zato se podajo v lov. V šoli se najdeta
saksofonist Anton Zupančič in trobentač Klemen Šterk,
ki sta bila kljub številnim orkestrom pripravljena priti pogledat tudi na tovrstne vaje. Prvič jima je bilo kul, zato sta
prišla še drugič, ko jima je bilo še bolj všeč, pa tretjič, ko
jima je bilo še bolje, zato sta sklenila, da se jim pridružita.

TEGI. skozi objektiv
027

TEGI. intervju
026
FOTO.Žan Skoporc.RE3C
Fantje so ugotovili, da bi, če bi seveda našli dobrega pevca, lahko začeli z resnim delom in tako uresničili želje in
pa tudi že nastala pričakovanja. In res, prikaže se zainteresiran pevec, sosed zaklonišča, Tilen Šušterčič, ki naredi
dober vtis, kar bend s težko najdenim imenom Ala'Ska
požene s polno paro. Začnejo se pripravljati za nastop
na dijaškem koncertu na ŠCNM in po uspelem špilu ugotovijo, da je to to!

UTRINKI Z DIJAŠKEGA
KONCERTA

FOTO.Jaka Ercegovčević.T4C
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BESEDE.Maja Berdajs.R3B

SLOVENEC S
PRIDIHOM JAPONSKE

A

ndraž Žagar je študent, ki je podlago za svoj uspeh
pridobil ravno na Šolskem centru Novo mesto oz.
Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji, sedaj pa opravlja prakso na Japonskem. Povprašala sem ga o njegovem bivanju v deželi vzhajajočega sonca in izvedela
marsikaj zanimivega, npr. ena od njegovih zanimivosti
je bilo kosilo na novega leta dan, ki sem si ga ogledala
na youtube, vse ostale pa odkrite kar sami v intervjuju.

Z

akaj si se odločil za Japonsko?

Že dolgo časa sem navdušen nad japonsko kulturo, saj
je Japonska kot država bila dolgo časa izolirana od preostalega sveta, kar jo je naredilo edinstveno.

K

ako si se znašel v njihovi kulturi?

Preden sem odšel, sem eno leto obiskoval lektorat iz
japonskega jezika, s čimer sem se naučil nekaj osnov
o komunikaciji z domačini in seveda tudi kar veliko o
kulturi sami. Tako mi ob prihodu njihova kultura ni bila
popolnoma tuja, čeprav sem vsake toliko časa še vedno naredil kako “kulturno napako”. Moram pa omeniti,
da je kultura zelo različna in da ogromno dejanj, ki so
v Sloveniji socialno sprejemljiva ali celo kulturna, na
Japonskem ne marajo in obratno (recimo palčk se nikoli

ne sme zapičiti navpično v riž, hrane se nikoli ne sme podajati s palčkami... ). Zanimiv mi je tudi odnos Japoncev
do tetoviranih ljudi, ki je vse prej kot pozitiven (vstop
v toplice je skoraj povsod prepovedan tistim, ki imajo
tetovaže).

K

akšen je način poučevanja pri nas in kakšen pri njih?

Na žalost bolj težko odgovorim na to vprašanje, saj me
ni nihče poučeval ;) (Kot sem prej omenil, sem opravljal
prakso.)

Č

e bi se danes odločil še enkrat, bi si izbral kakšno
drugo državo?

Če bi imel na izbiro Japonsko, ne. Kot dokaz lahko omenim, da sem trenutno ponovno tukaj :P

A

li ti je naša šola oz. konkretno profesorji kaj pripomogla k temu, da si dosegel ta cilj?

Tu se verjetno vsi strinjamo, da je uspeh na fakulteti posledica uspeha na srednji šoli, ki pa je seveda posledica
ali velike količine učenja ali pa velike količine dobrih
učiteljev. Pri meni pride v poštev drugo, saj sem se zaradi
dobrih profesorjev iz srednje šole na fakulteti že v prvem
letniku “zapletel” v dejanja, ki so kasneje pripeljala do
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BIVŠI DIJAK

ANDRAŽ ŽAGAR

ponudbe za prakso na Japonskem. Seveda pa mora vedno biti zraven ogromno sreče. Brez tega pač ne gre.

K

akšen je tvoj vsakdanjik na delu in ‘doma’?

Tukaj res ni veliko za povedati. Vsak dan sem ob 9:00 na
delu in tam ostanem 8 ur. Na srečo se zavedajo, da nisem
Japonec, saj vsi drugi uslužbenci ostajajo na delu precej
več kot “samo” 8 ur. Velikokrat ostanejo do polnoči ali pa
celo čez polnoč. Med vikendi, ko sem ‘doma’ , pa si raje
privoščim kak turistični izlet ali pa poskusim izboljšati
mojo (ne ravno najboljšo) veščino kuhanja.

K

ako pogosto se vračaš v svoj domači kraj?

Med samo prakso se na žalost ne morem vrniti v Slovenijo, saj imam vizo, ki dovoljuje le en sam vstop na Japonsko.

I

maš sošolce, ki so se ravno tako kot ti, odločili za študij
ali prakso na tujem?

Ogromno mojih sošolcev se je odločilo za študij na tujem, saj postaja to, kot kaže, ena izmed bolj popularnih
aktivnosti višjih letnikov.

FOTO.Andraž Žagar

K

ako si se znašel v japonščini, namreč vsakemu se to
zdi bav-bav ali bolje rečeno hieroglifi?

Čeprav sem se jo eno leto učil, še vedno ne znam veliko. Seveda se po enem ali dveh mesecih navadiš
naročiti hrano in ugotoviš, kaj te v trgovini sprašujejo,
ampak voditi kakršenkoli daljši pogovor je enostavno
nemogoče. Seveda, potem so tukaj še dialekti, tako da
s tem, ko zapustiš regijo, kjer stanuješ, si takoj spet na
nuli.

K

ako so to sprejeli tvoji prijatelji v Sloveniji in tvoja
družina?

Moji prijatelji so to seveda bolje sprejeli kot moja družina.
Je pa res, da dandanes, v času interneta, nikoli nisi več
kot en kratek klic preko Skypa stran od kogarkoli. Tako se
pogosto slišim (ali preko videoklica vidim) z domačimi in
s prijatelji. Tako sem recimo za novo leto lahko nazdravil
z vsemi dragimi. Da pa vedo, kako moje življenje tukaj
napreduje, sem postavil tudi blog in odprl kanal na youtubu (www.youtube.com/azdhex), kamor med vikendi
nalagam posnetke svojih “dodatnih” aktivnosti.

V

imenu vseh bralcev Tegija ti želim še veliko zanimivih
izkušenj in se ti zahvaljujem za intervju.
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NAJLEPŠI SO SPOMINI

NA NAGRADNE EKSKURZIJE

BESEDE.Marjana Pogačnik.prof

K

ot Andraževa razredničarka vsa štiri leta
izobraževanja na tehniški gimnaziji, sem imela tudi
sama željo in možnost svojemu bivšemu odličnemu dijaku zastaviti nekaj vprašanj, na katera je z veseljem
odgovoril.

A

ndraž, kakšni so tvoji spomini na tehniško gimnazijo?

Spomini na tehniško gimnazijo so seveda fantastični. Še
vedno mislim, da so bila to moja najboljša leta, čeprav
mi tudi kasneje ni bilo hudega.

K

ako si /bil zadovoljen s študijem?

Študij na FRI mi je zelo všeč, še posebej zato, ker moja
smer (IŠRM = Interdisciplinarni Študij Računalništva
in Matematike) ponuja ogromno izbire pri predmetih.
Čeprav moram priznati, da sta se mi 1. in 2. letnik malo
vlekla, sem v višjih letnikih ugotovil, da so dolgočasni
obvezni predmeti obvezni z razlogom (na primer
računalniška grafika brez poznavanja matrik ne obstaja).

M

eniš, da si v srednji šoli pridobil dovolj veščin in
znanja, da si se brez težav lotil študija?

V srednji šoli sem pridobil toliko znanja, da sem, po pravici povedano, 1. letnik v večini prespal in ga še vedno
naredil z dovolj visokim povprečjem, da sem obdržal
štipendijo. Seveda pa brez volje za študij nikomur ne
uspe priti niti v 2. letnik.

N

a koga/kaj imaš najlepše spomine na srednjo šolo?

Kot najlepše spomine iz srednje šole še vedno štejem
nagradne ekskurzije (z razredom ali z “zaslužnimi” dijaki). Seveda tudi pouk ni bil grozen in pri marsikaterih
profesorjih (vsi vemo, katerih) sem tako kot drugi sošolci
močno užival.

K

daj ti je bilo najtežje?

Najtežje mi je seveda bilo med zdajšnjim obiskom, ko

sem sam preživel božično-novoletne praznike. Seveda na
Japonskem ne praznujejo božiča (Japonci so večinoma
šintoisti in budisti), za novo leto pa (vsaj v Nari) obiskujejo templje, kar pa se seveda dela v tišini, tako da ni ob
polnoči bilo ne duha ne sluha o novem letu.

B

i se še enkrat odločil za enako pot?

Brez kakršnegakoli pomisleka. Saj ne, da ni bilo težkih
trenutkov, ampak dobri trenutki takoj odtehtajo vse
slabe.

K

ako si pristal (dvakrat) na Japonskem?

Če bi hotel odgovoriti na to vprašanje, bi moral napisati
že kar esej. Seveda lahko celotni proces površno opišem
v eni besedi - Želja.
In točno to drži. Ker je bila želja, se je pokazala tudi
pot. Moram priznati, da ta pot ni bila lahka in da se je
marsikakšen dogodek, ki me je pripeljal do tu, zgodil po
naključju.

N

a kratko opiši svoje bivanje, vtise.

Sam sem lociran v Nari, ki je eno izmed najbolj turistično
obiskanih mest na Japonskem. Čeprav ima mesto 350.000
prebivalcev (kar je skoraj 100.000 več kot Ljubljana), se
šteje pod podeželje, saj se nahaja v bližini precej večjih
mest kot sta Kyoto (ki ima 1.500.000 prebivalcev) in Osaka (ki jih ima 2.600.000).
Vseh vtisov je resnično ogromno. Najmočnejše pa so
seveda naredili ljudje. Še nikoli v življenju nisem videl, da
bi nekomu popolni tujci plačevali (dokaj drago) večerjo.
In to se mi ni zgodilo le enkrat.

K

akšni so Japonci in kako se ločijo od nas?

Čeprav so Japonci fizično zelo različni, je ta razlika v
primerjavi z mentalno skoraj ničelna. Vzemimo za primer
vloge staršev v družini. Tradicionalno naj bi v japonski
družini delal le oče, ženina naloga pa naj bi bila, da ga
pripravi na delo, torej da se popolnoma posveti možu.
Čeprav dandanes že ogromno žena dela v službah, velik
del družin še vedno sledi stari tradiciji.

FOTO.Andraž Žagar
Druga večja razlika je deljenje med ljudmi. Ko
nekdo nekaj kupi, recimo, nikoli ne bo zadeve
imel le zase. Tudi v naši pisarni se vedno ponudi
drugim. Velikokrat se je zgodilo, da je kakšna
sodelavka prinesla hrano za vse, še posebej,
če je skuhala nekaj značilnega za njeno regijo.
Ker imam 3 sodelavke, vsak teden v povprečju
2x jem nekaj, kar one skuhajo. Seveda vrnem
uslugo v obliki slovenske ali italijanske kuhinje.
To je seveda le ena izmed mnogih razlik, ki sem
jih opazil med bivanjem na Japonskem.

K

aj te je najbolj/najmanj presenetilo?

Po pravici povedano so me skoraj vse stvari
močno presenetile. Čeprav sem se eno leto učil
japonščino in s tem spoznaval tudi japonsko
kulturo, je biti tukaj nekaj popolnoma drugega.
Enostavno je ni stvari, ki me ni presenetila. Celo
blagajne v trgovinah so drugačne (avtomatsko
vračajo drobiž), WC-ji so vse prej kot trivialni
za uporabo (en kup gumbov - na zadnje ko sem
eksperimentiral,sem dobil v zadnjico močan
curek vode) in še ogromno drugih stvari.

B

i bil pripravljen živeti tam?

Če bi dobil primerno ponudbo za delo, bi jo kadarkoli z veseljem sprejel. Seveda pa tujec brez
dela ne more dobiti vize in mora zapustiti državo
v 3 mesecih.

J

e kaj posebnega (razen družine in prijateljev),
kar te veže na Slovenijo?

Poleg družine in prijateljev seveda pogrešam
tudi orkester, v katerem igram. Čeprav moram
pa priznati, da najbolj pogrešam slovensko hrano. Je pa res, da nameravam v kratkem obiskati
slovensko restavracijo Pikapolonica v Kyotu.
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JAPONSKA

V CVETJU

BESEDE.Andraž Žagar

J

aponska (Nihon -日本 – (dan +
vir)) – dežela vzhajajočega sonca,
kot ji pravijo domačini, je dežela velikih nasprotij. Dežela, kjer po eni
strani prevladuje tradicija, po drugi
strani pa jo žene napredek. Dežela,
kjer se poleg mogočnih stolpnic  
nahajajo obširni parki. Dežela, za

katere obisk smo se odločili v času
najobširnejšega praznika – praznika
opazovanja cvetov (hanami -花見 –
(cvet + gledati)).

K

er je Japonska dežela naprednih
tehnologij, smo se odločili potovati v stilu – s hitrim vlakom (shinkansen -新幹線 – (nova + glavna +
linija)). Vožnja se je izkazala za neverjetno dogodivščino. Kot turisti smo
imeli pravico do nakupa t.i. JRPass
(posebne prepustnice). Na žalost
nam ta prepustnica ni omogočala
vožnje po vseh linijah (najhitrejša
linija Nozomi-のぞみ na žalost ni
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GLAVNO MESTO ŠPANIJE

bila vključena v karto), a vseeno smo
na vlaku dosegli visoke hitrosti (tudi
do 285 km/h). Stvar, nad katero sem
bil še dodatno presenečen, je sama
postrežba na vlaku. Vsi sprevodniki
in stevardese (ja, tam imajo tudi
na vlakih stevardese, ki večinoma
prodajajo hrano in pijačo) se ob vs-

akem vstopu in izstopu iz vagona
prijazno priklonijo. Seveda so me
presenetili tudi »tihi vagoni«, kjer
je morala biti ves čas tišina ter vagoni, ki so bili označeni kot »Female
Only«.

N

ajverjetneje mi boste vsi verjeli
če vam rečem, da so na Japonskem moderni vlaki le kaplja v morje.
Ko se sprehajaš po neverjetno čistih
ulicah (na nekaterih je celo prepovedano kaditi), se tudi v največji
gužvi ne zgodi, da bi se kdo (razen
tujcev) zaletel vate ali se te kakorkoli
dotaknil. Med vsemi stolpnicami

FOTO.Andraž Žagar

v velemestih se vedno najde prostor za kak park ter seveda tempelj.
V mestu Kyoto na primer, je več kot
2000 verskih lokacij, da ne omenim
še vseh parkov , ki so kot oaze narave
v betonskih mestih.

MADRID

N

ajboljši del japonske, ki sem ga
obiskal pa je Akihabara (秋葉原
ali krajše Akiba 秋葉) – četrt Tokya
,ki se ji drugače reče tudi »Elektronska Četrt«. Četrt, polna trgovin
računalnikov, fotoaparatov, seveda
ne smem izpustiti arkadnih iger ter
kazinojev, kjer že zgodaj zjutraj pred
vrati čaka ogromno navdušencev, da
bi odigrali igro Pachinka. Pachinko
(pačinko パチンコ) je igra na srečo,
ki je mešanec med fliperjem ter igralnim avtomatom.

Š

panska kuhinja slovi po paelli (rižota s piščancem,
morskimi sadeži in zelenjavo), tortilli (omleta s krompirjem) in sangriji (pijača iz vina z dodanim sadjem).

M

adrid je glavno mesto Španije in z okoli 3.200.000
prebivalcev največje mesto v državi. Leži na obširni
ravnici sredi Iberskega polotoka ob reki Manzanares in je
središče Madridske skupnosti, ene od španskih avtonomnih skupnosti. Ta vključuje širše velemestno območje z
okrog 7 milijoni prebivalcev in obrobna naselja.

S

eveda ne smem pozabiti tudi na
hrano, ki seveda vsebuje prepoznavni simbol Japonske, suši. Pomembno pa je doumeti, da suši ni edina
japonska jed (kot referenco lahko
podam dejstvo, da sem med celim
19-dnevnim obiskom jedel suši le
enkrat, med prejšnjim, 24-dnevnim
pa sušija niti probal nisem. Na japonskem poznajo še ogromno drugih
jedi, od jedi z rižem, do jedi z rezanci,
ter seveda ne smemo pozabiti na
ogromno različnih slaščic. Med slednjimi so predvsem popularne sladice
iz riževe moke ter seveda rdečega
fižola. Ja, prav sem napisal. Ogromno
sladic na japonskem je iz kreme, narejene iz rdečega fižola. In verjamete
ali ne, okus dejansko ni slab, le malo
preveč sladek za moj okus.

BESEDE.Kim Plut.T3B

N

Š

panija se razteza po večini Pirenejskega polotoka.
Njene sosede so Portugalska, Francija in žepna
državica Andora. Glavno mesto Španije je Madrid.

aselje izvira iz časov Emirja Mohameda I. (852-886),
ki je ukazal zgraditi utrdbo na levi strani reke Manzanares. V tem vznemirljivem in živahnem mestu se
poznajo vplivi arabske arhitekture. Od 16. stoletja dalje
je prestolnica Španije.
Medved in drevo – simbol Madrida

C

elinski del Španije pokrivajo visoke planote in gorovja, kot so Pireneji in Sierra Nevada. Z njih teče več
velikih rek, na primer Ebro, Duero, Tajo in Guadalquivir. V Sredozemskem morju so še Balearsko otočje pred
špansko obalo in samostojni Kanarski otoki pred afriško.

Š

panija je ustavna monarhija z dednim nasledstvom,
parlament (Cortes) je dvodomen. Ustava iz leta 1978
varuje jezikovno in kulturno pestrost združene Španije.
Država je razdeljena na 17 avtonomnih skupnosti (regij),
ki vse neposredno volijo svoje organe. V Kataloniji,
Baskiji in Galiciji imajo poleg španščine (imenovane tudi
kastiljščina) uradno veljavo še regionalni jeziki.

V

Španiji sta močna zlasti storitveni sektor in industrijska proizvodnja, dohodek prinašata tudi kmetijstvo
(predvsem sadje in zelenjava, oljčno olje in vino) in turizem.

G

lavne madridske ceste so žarkasto speljane
s Plaza del Sol, ki je v srcu starega mesta.                                                                                                                      

Š

panija ima bogato slikarsko dediščino z Velázquezom
v 17. stoletju, Goyo v 18. in 19. stoletju ter Picassom,
Dalijem in Mirojem v 20. stoletju. Cervantesov Don Kihot je eden od mejnikov sodobne evropske književnosti,
medtem ko španski flamenko poznajo vsi ljubitelji glasbe
in plesa.

M
ñuel.

ednarodno priznanje so osvojili tudi filmski režiserji
Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar in Luis Bu-

»Gran Via« -  glavna ulica Madrida
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D

anes Madrid slovi kot mesto muzejev in velikih
spomenikov.

M

ed leti 1960 in 1970 so bili številni zgodovinski
spomeniki v nevarnosti, da bodo poplavljeni zaradi
gradnje Asuanskega jezu.

V

novejšem času je postal Madrid pomembno trgovsko in industrijsko središče. Novejši mestni predeli
ležijo na vzhodu.  Zaradi svojih visokih poslovnih stavb je
ta del mesta dobil vzdevek Madridski Manhatten.

Š

panski inženirji so pomagali egiptovski vladi, da so
premaknili te spomenike na varna območja. Leta
1968 je Egipt daroval enega od teh spomenikov (Templo
de Debod) Španiji kot priznanje za njihovo podporo.
»Palacio Real« - Kraljeva palača je uradna rezidenca
španskega kralja. Je največja in ena najbolj impresivnih
palač v Evropi. Ima več kot 2000 luksuzno opremljenih
sob.
Madrid slovi po svojih parkih.

Plaza Mayor (najbolj obiskan trg)
"Museo del Prado" – muzej Prado

V

Muzeju Prado so razstavljena dela slavnih slikarjev, kot so Velázquez, Goya, El Greco, Rembrandt,
Titian, Rubens, Bosch, Rafael, Botticelli . Zbirka velja,
v svetovnem merilu, za največjo zbirko del evropskega
slikarstva srednjega veka, (od 1400 do 1700), saj obsega
preko 7800 umetnin.

Don Kihot in Sančo Pansa na “Plaza de Espańa”
Pisatelj Miguel de Cervantes je ustvaril najbolj prepoznanega španskega literarnega junaka Don Kihota.

Kio Towers na Plaza de Castilla

V

sekakor pa je Madrid najbolj znan po nogometnem
klubu Real Madrid.

Zelo obiskan je tudi Muzej Kraljice Sofije (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia).  Zbirka obsega slikarje
20.stoletja. Najbolj pa slovi po Picassovi  Guernici.  
El Retiro park                                                                                                      

Š

panci so znani po dobrem pršutu. Najbolj cenjen
pršut je pršut črnega prašiča. Zanimivo je poimenovanje trgovin s pršutom – muzej.

»Santiago Bernabeu« - stadion kluba

Č

e si želite malo flamenka, bikoborbe, zvokov kitare,
sonca, temperamentne in strastne ljudi, počasen
ritem življenja, brezmejno nakupovanje, obisk muzejev,
pikantno kraljevo zgodovino, umetniški naboj v zraku.. .
potem morate obiskati Madrid.

Egipčanski tempelj   de Debot
Plaza de Oriente

N

ajbolj presenetljiv spomenik Madrida, verodostojni egiptovski tempelj, ki je bil tam postavljen med
letoma 1970 in 1972.

El Museo de Jamón (Muzej pršutov)
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DREAM. LOVE. CURE.
1.

4.

BESEDE.Gašper Rojc.T4A

R

SKATE4CANCER

ak. Bolezen, ki je prisotna povsod, a je ne razume
vsakdo. Je bolezen, ki uničuje življenja, družine in ki
prinaša nepredstavljiv strah. Toda rak združuje skupaj
izjemne ljudi, ki bi naredili vse, da bi poskusili ustaviti to
na videz nepremagljivo bolezen.

E

den izmed teh ljudi je Rob Dyer, ki se je po tem, ko so
mu obe babici, mama in dober prijatelj umrli za rakom, odločil iti dlje od vseh pričakovanj.  Ustanovil je organizacijo, ki danes deluje na svetovni ravni, in pomaga
ljudem, da dajejo upanje skozi znanje-SKATE4CANCER.

2.

3.

1. Kip, posvečen Miguelu de Cervantesu Saavedri, avtorju zgodbe o Don Kihotu.
2. Ne vem, kaj bi rekla, res ne vem! :D
Vsak navijač Real Madrida bi si želel biti na mojem mestu. Seveda smo morali pogledati še notranjost, zato smo
se kasneje z metrojem še enkrat pripeljali do stadiona.
Tu pa nismo samo mirno opazovali stadiona. Bilo je še
veliko smeha na račun, vsi vemo koga, saj je le-tega
možno videti na slikah :)

5.

6.

5. Poznate muzej Prado? Sama nisem ravno navdušenka
slikarstva, a je vse skupaj kar dobro pritegnilo mojo pozornost. Slike, ki so videti, kot bi bile fotografije, ki imajo
neko zgodbo v ozadju…
6. Na sliki se vidi kraljeva palača. Ker nismo imeli veliko
časa, nismo odšli v notranjost, zato nimam veliko povedati o njej. Lahko pa rečem, da je po svoje zelo lepa.

P

o smrti štirih oseb, ki so mu bile najbližje v življenju,
se je Rob odločil, da se bo boril proti raku na najboljši
način, ki ga je poznal: na skejtu. Odločil se je, da s skejtom prevozi 8000 kilometrov od Los Angelesa do svojega
rojstnega kraja Newmarket in na ta način pritegne pozornost, ki jo je potreboval za osveščanje o raku. Zadani cilj
je izpolnil, pozneje pa se je odpravil še na nekaj potovanj
po Severni Ameriki, kjer so ga podpirale glasbene skupine The Deftones, City and Colour, Alexisonfire, Silverstein, The Devil Wears Prada in Shad.

R

ob je mnenja, da je razvoj medicine zelo pomemben
za boj proti raku, velik delež pa ima tudi preventivno
obnašanje. Zato je na poti z ekipo delil letake o pravilnem
samopregledovanju prsi, načinih za odvajanje od kajenja, pomembnosti uporabe zaščite proti UV žarkom…

R

ob se s svojo ekipo že več kot 8 let trudi, da bi
ozaveščali ljudi po celem svetu in pri tem še vedno
uporablja svoj skejt in nepredstavljivo moč in trmasto vztrajnost. Ko združi vse to, je zmožen izjemnih podvigov.
Tako se je leta 2010 SKATE4CANCER ekipa na koleščkih
podala čez Novo Zelandijo in polovico Avstralije, kjer so
maraton prekinili zaradi prometne nesreče, pri kateri je

bil Rob tako poškodovan, da so ga odpeljali nazaj domov.
A Rob je odločen, da bo zadano nalogo izpolnil.

R

obove sanje so, da bi cel svet izvedel čim več o
raku in da bi s pomočjo tega znanja zmanjšali dejavnike, ki povzročajo nastanek te bolezni. Če hočemo
raka premagati, moramo najprej sanjati, da se to lahko
zgodi, ljubiti sebe dovolj, da nam je mar in skozi znanje
poiskati zdravilo.  Skupaj z njegovo strastjo do skejtanja
in ljubeznijo do glasbe se je Rob dotaknil veliko ljudi, še
posebej najstnikov in mladih. Ti po svoji močeh še naprej
po svetu širijo neskončno znanje o bolezni.

P

o večih koncertih, ki jih je SKATE4CANCER organizirala
po celem svetu, je napovedala podoben dogodek tudi
pri nas v Sloveniji. Na socialnem omrežju Facebook je že
ustanovljena skupina »Skate4cancer v Slovenijo«, kjer si
lahko preberete še več o organizaciji, njenem poslanstvu, lahko pa tudi podate svoj predlog, kje bi bil primeren
prostor za organizacijo Skate4cancer dogodka.

R

ightnow, thecure is knowledge!
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KAKO NAJ VAM
PODARIMO MODRINO NEBA
I

O

L

G

ndijanski poglavar Seattle, poglavar plemena Skromiš,
je leta 1854 kot odgovor na zahtevo, naj prodajo zemljo
in odidejo v rezervat, napisal znameniti govor Kako naj
vam prodamo modrino neba. Govor, ki je podiral temelje
razmišljanja  belega človeka, je še vedno aktualen, problematika je še vedno živa.
judje se obnašajo (oz. obnašamo), kot da vsaka stvar
oziroma predmet potrebuje lastnika. V vsem vidimo
le zaslužek. In ta zgrešeni ideal nam povzroča ogromno
preglavic. V bistvu bi lahko ta t.i. ‘ideal’ označili tudi
kot samouničenje človeštva. Ta naš ozkogledi način
razmišljanja vodi samo v prepad. Apokalipsa! Toda - ali
niso to sanje kristjanov? Dan, ko bodo kristjani odrešeni
bremena življenja. Postavlja se vprašanje, če nas ni
ravno teh 1000 let zatona v srednjem veku pripeljalo
do tega. V vseh teh 1000 letih so se pozabile zgodbe in
nauki prednikov. In potem, kot da bi dal avstralopitku v
roko pištolo. Neko spodaj plazeče se bitje je kar naenkrat
imelo v rokah veliko moči, predvsem znanje z Vzhoda. In
ko je to močno, a naivno bitje dobilo smer, kam naj gre,
je šlo tja brez razmišljanja. In ko so ti ljudje brez neke
trdne tradicije, nekega znanja o življenju, naravi, ki se
je prenašalo iz roda v rod, prišli v tuje dežele, so hitro
izkoristili prednost in se dvignili nad ostale ter začeli ostalim dajati občutek manjvrednosti. Strahospoštovanje.

d odkritja Amerike je minilo več kot 500 let, že
Seattlovo pismo šteje več kot 150 let, ampak ljudje
še vedno ‘pumpamo’ ta balonček. Brez spoštovanja preteklosti, znanja in izkušenj dedov se ljudje izgubljamo
v sedanjosti in smo  brez velikega upanja glede prihodnosti.
lobalno segrevanje ozračja, ozonska luknja, vedno
hujša neurja…, ampak a kdo sploh to opazi? No, ni
problem v tem, ljudje že opazijo, nekateri celo razumejo
problematiko, ampak kje je rešitev? Ozračje se napenja,
mi pa lezemo sami vase z lažjo, da smo nedolžni. Bog nas
ne bo rešil. Po svetopisemskih zgodbah on skrbi za posmrtno življenje, tu nas le opazuje; če sledimo njemu, mu
ugajamo in si zaslužimo vstop v nebesa. Ampak… je to
res? Ta slepa misel ‘vse bo v redu, bo že Bog uredil, tako
da bo prav.’ Človekov strah mu onemogoča vmešavanje v
lastno usodo. Ampak je len, lažje je sedeti, jesti in gledati televizijo, medtem ko vam perejo možgane. Zunaj pa
izginja svet, izginja življenje, zaprti za zidovi izgubljamo
svobodo, a še vseeno gledamo. Lažje je biti gledalec,
kot pa vplivati na svet, toda tudi gledalec vpliva. Zaradi
gledalca lahko peščica izvaja oblast nad večino in to nas
vodi v kolaps.

K

riza! Države propadajo, gospodarstvo se ruši, denar
izgublja vrednost. Izgleda, kot da je človek izgubil
oblast nad vozilom, ki drvi po klancu navzdol, brez zavor,
vse je še možno, a tako, kot je, ne bo nikoli več.

I

zjava: »Vzemi le toliko, kot potrebuješ,« pri nas ne deluje več. Vzamemo si vse, in ko imamo vse, si želimo
še več. V vseh teh letih smo Evropejci izgubljali pravi
smisel življenja. V srednjem veku je bil lov na živali, da
preživiš sebe in družino, povsem nesmiseln. Spomnil
sem se lastnega filozofskega vprašanja o smislu našega
početja: če hočeš luksuz, potrebuješ denar, če hočeš denar, potrebuješ čas, in če porabiš veliko časa, ti ostane
malo časa za uživanje v stvareh, ki si jih kupiš. Torej je
sploh smisel delati za denar, če od njega nimaš koristi?
Rešitve ni, vsaj ne v tem sistemu. Romantična ideologija
bi bila, da bi delal le toliko, da preživiš, da dobiš hrano,
ostalo je samo balast.

A

mpak ob tem se spet postavi vprašanje, kakšen je
potem smisel odkrivanja in raziskovanja novega
znanja in naravnih zakonov? V bistvu so te zadeve zelo
koristne, s tiskom in računalnikom se ljudje hitreje
izobražujemo, več znanja se ohrani, a ljudje nimajo
spoštovanja niti do samega sebe; vse svoje znanje, vsa
odkritja smo obrnili vase. Albert Einstein nam je razkril
skrivnost, s katero lahko dostopamo do velike količine
energije, a smo to znanje uporabili, da smo uničili sami
sebe, sočloveka, s katerim nismo še nikoli govorili, se kdaj
videli ali mu kaj zamerili. Preprosto ubiješ neznanega
človeka, ker so ti tako rekli. Slediš nekemu nesmiselnemu cilju. Samo človek lahko   ubija sočloveka zaradi in-

teresa oziroma zahteve drugih, vsa ostala bitja se med
seboj spoprimejo zaradi neke zamere - zaradi zemlje in
ne kličejo na pomoč še drugih, da iz preprostega prepira,
ki ga lahko rešita dva, nastane popoln pokol, oziroma kot
je rekel Prešeren: »…Ne boj, mesarsko klanje!«

P

o zadnjih raziskavah naj bi neandertalci imeli gen
za govor, ampak videti je, da po vseh teh letih komunikacija in predvsem razumevanje sveta še vedno
šepata. Inteligenca še vedno gnije zaradi nerazumevanja
večinske družbe.

I

n vse to uničevanje svojega lastnega okoliša, oz. kot je
rekel Seattle: »Le onečedajte si posteljo in neke noči
se boste zadušili v lastnih iztrebkih.« No, higiena se je
iz srednjega veka malo popravila, oz. bolje rečeno, skrili
so jo, da se je ne vidi, ampak tam je še vedno. In vsa ta
nesnaga nas bo požrla od znotraj navzven. Kot pravijo,
plačali bomo za svoje grehe. Mati narava bo poskrbela,
da bodo stvari uravnovešene in mi nismo potrebni v tem
ciklu. Lahko pa se vključimo vanj, samo ne takšni, kot
smo, potrebna bo popolna regeneracija človeka in njegovega mišljenja.

Č

e pogledaš z malo drugačnega vidika, vidiš, da je dinozavre zbrisal komet, človek pa se je sam. Rojeni
smo bili za iztrebljevalce in sedaj se bomo iztrebili sami.
Ampak upanje umre zadnje, samo z gledanjem bomo
lahko gledali le film o človeški neumnosti in pogoltnosti.

R

avnovesje se bo vzpostavilo, z nami ali brez, potrudimo se, da ostanemo!
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V

tem spisu bom predstavil splošno genetiko, podrobneje pa genetiko v prihodnosti ter dejavnike, ki jo
ogrožajo. Najprej bom razložil pojem genetika in kaj genetika za nas nasploh pomeni v prihodnosti.

G

enetika je veda, ki raziskuje dedovanje lastnosti organizmov. Skuša razložiti, kako se lastnosti živih organizmov prenašajo iz ene generacije na drugo. Ukvarja se
s preučevanjem zgradbe in delovanja genov ter načini, s
katerimi se geni prenašajo iz ene generacije na naslednjo.
Zanima jo, kako je shranjena in kako se izraža informacija
o lastnosti nekega organizma, kako ta informacija prehaja na naslednje generacije in kako nanjo vplivajo spremembe v genetski zasnovi. Poznamo več smeri genetike:
molekularna genetika – govori o zgradbi nukleinskih kislin
(DNK, RNK); humana genetika – obravnava dedovanje pri
človeku, predvsem bolezni; klasična ali Mendelska genetika – govori o pravilih prenašanja lastnosti od staršev na
potomce, ki jih je postavil Gregor Mendel; populacijska
genetika govori o dedovanju znotraj populacije; vedenjska genetika – govori o tem, v kolikšni meri se dedujejo
karakterne lastnosti. V jedru spisa bom odgovoril na nekaj
vprašanj, ki nam jih je zadala profesorica pri uri in vam
poskušal s svojega stališča predstaviti genetiko prihodnosti
ter grožnje, ki so posledica njenega odkritja.
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GENETIKA IN

PRIHODNOST

N

ajprej bom razjasnil, s čim se ukvarja genetika prihodnosti in kako jo delimo. Genetika prihodnosti si najbolj
prizadeva za zdravljenje bolezni s pomočjo spremembe
DNA molekule, zato je svoje raziskovanje usmerila na dve
tematski področji: Napredna genetika in njena uporaba za
zdravje in Genetika za zdravljenje hudih bolezni«.

Ž

ivimo v času velikega znanstvenega, tehnološkega
in duhovnega napredka, ki naj bi človeštvu prinesel
vsesplošno blaginjo in odprl nove razsežnosti v razumevanju našega obstajanja in prihodnosti. Znanost je področje
človeške dejavnosti, ki se najhitreje spreminja. Naš način
življenja se bo v naslednjih nekaj desetletjih verjetno spremenil bolj, kot se je v zadnjih tisoč letih. Pri vsem tem igra
veliko vlogo prav omenjena genetika prihodnosti. Ta sicer
ne bo veliko prispevala k večjemu luksuzu življenja, ampak
še veliko več: zdravila bo neozdravljive bolezni in prilagajala dedne lastnosti potrebam in željam posameznika. No,
tako vsaj  pravijo znanstveniki. Realnost pa je, da še nihče
ne ve zanesljivo, kam vodi genetika prihodnosti, in šele
čas bo pokazal ustreznost njenih spoznanj. Velik problem
znanstvenikov pri preučevanju genetike prihodnosti je tudi
odgovornost, ki jo prinaša vsak izum oziroma odkritje. Ta
odkritja bi zelo pripomogla človeku, ampak obenem je to
zelo velika priložnost za bioterorizem, ki lahko tako odkritje

zelo dobro izkoristi v svoje namene, kar lahko posledično
tudi pomeni konec sveta, ki ga poznamo danes. Ravno
v tem je velik problem in vsak znanstvenik, ki »prinese«
neko pomembno odkritje na svet, nosi ogromno odgovornosti ravno zaradi prej omenjenega  zelo razvitega bioterorizma. Ravno ta je odgovoren za vse te nove bolezni in
gripe (piščančja, prašičja…), ki so oplazile svet in opozarjajo
nase vsak dan bolj in bolj z novimi grožnjami in boleznimi.
Novo odkritje na področju genetike bi lahko te stvari še
poslabšalo in v najhujšem primeru bi nastala katastrofa
genetskih bolezni; seveda samo v primeru, če odkritje
»pride« v napačne roke. Znanost je s svojimi raziskovanji in
dosežki na področju genske tehnologije posegla v najbolj
zapletene procese in pojave narave. Dosegla je stopnjo, ko
lahko spreminja lastnosti posameznih organizmov. Napredka znanosti in tehnike ni mogoče zaustaviti, prepovedati
ali zavrteti nazaj, zato bo genska tehnologija kljub številnim
spornim vplivom in učinkom na najbolj občutljivih področjih
nedvomno še naprej prisotna v znanosti in tehniki. Menim,
da je čut za etiko zelo pomemben pri uporabljanju genske
tehnologije. Da se le-ta ne uporablja le za dobiček, temveč
za zdravljenje bolezni oziroma na splošno v medicini in farmaciji. Želja po dobičku je še ena nevarna stvar poleg bioterorizma, ki ne bi odkritja izkoristila v pravo smer, ampak
v sam dobiček. Dobičkonosno razmišljanje in uporabljanje
odkritja pa nikoli ne vodi v dobro smer. Evropska unija s
številnimi programi finančno zelo podpira razvoj genetske
tehnologije in znanosti. Ti programi se delijo na skupine

in so vredni več milijard evrov. S temi raziskavami si prizadevajo uporabljati odkritja za zdravstvene namene in ne
dobičkonosnih. Z genskim inženirstvom, ki je nepogrešljiv
del sodobne biotehnologije, je bilo do danes pridobljenih
že vrsto rekonbiniranih beljakovin, ki jih medicina uporablja
za zdravljenje številnih bolezni, pa tudi industrijskih encimov, ki jih uporabljamo v kemični, predelovalni in živilski
industriji. V medicini je prišlo do prave revolucije v diagnostiki bolezni in pri napovedovanju nagnjenj k nekaterim
boleznim, veliki pa so tudi obeti na področju tako imenovanega genskega zdravljenja.
Mislim, da je človek že dovolj pameten in bo znal ta zelo
koristna morebitna odkritja dobro izkoristi v svojo prid. Vseeno se bo moral stvari lotiti v rokavicah in predvsem paziti,
da odkritje ne bi prišlo v napačne roke in tako posledično
uničilo svet. Prepričan sem, da na to problematiko veliko
opozarjajo po svetu in se je ljudje tudi zavedajo, to pa bo pripomoglo k temu, da odkritja zaščitijo in bodo uporabljena
samo v dobre namene.

M

ogoče sem s svojimi predpostavkami samo optimist
in bo čas pokazal popolnoma drugačno sliko. Seveda
dvom še vedno obstaja in tako je prav, saj nihče ne more biti
o uspehu in varnosti nekega odkritja popolnoma prepričan.
Mislim, da je dvom zelo dobra stvar, saj bo ljudi pripravil, da
bodo bolj pazili pri odkritjih in ne bodo jemali le-teh preveč
lahkotno in brezbrižno.
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K

adar se hočemo česa naučiti, je torej primerno tiho branje. Tiho branje je treba sistematično vaditi. Z glasnim
branjem se vadimo v pravilni artikulaciji, ki je na primer pomembna pri učenju tujega jezika. Razumevanje prebranega gradiva pa dosežemo praviloma bolj s tihim kot glasnim branjem. Seveda moramo misliti na tisto, kar beremo.

N

eizurjeni bralci ob tihem branju šepečejo, gibljejo z ustnicami. Nekateri celo trdijo, da ne razumejo prebranega,
če si med branjem ne pomagajo s šepetanjem. To je razvada, ki jo je treba odpraviti. Govorni gibi med branjem
zmanjšujejo branju hitrost. Izurjen bralec bi bral še hitreje, če bi se osvobodil navade šepetanja. Nekateri psihološki
eksperimenti potrjujejo točnost te trditve.

R

azlični bralci naenkrat zajamejo s pogledom različno množico tiskanega materiala. Nekateri zajamejo le eno besedo naenkrat. Njihove oči dajejo duševnosti informacije v majhnih koščkih. Vsaka beseda predstavlja poseben
duševni in telesni napor, končni rezultat pa je utrujenost  in izguba interesa.

H

iter bralec s pogledom naenkrat zajame večjo skupino besed. Njegove oči potujejo čez tiskano vrstico v treh ali
štirih sunkovitih gibih in se nato spet vrnejo po beli stezici med vrsticami in začno novo vrstico. Manj izurjen
bralec napravi namesto treh ali štirih postankov v eni vrstici 8 ali 10 ali 12 postankov. Morda bi to razliko med obema
bralcema lahko prikazali takole:

ZAKAJ

MORAM BRATI?
B

ranje je ena temeljnih spoznavnih zmožnosti človeka.
Ker se z branjem v vsakodnevnem življenju neprestano srečujemo, je pomembno, da bralno zmožnost
čim bolje razvijemo, kar pomeni, da je treba najprej usvojiti tehniko branja.

A
P

li hitro bereš? Preizkusi, kakšne  bralne sposobnosti
imaš in kakšno je tvoje razumevanje prebranega?

oloži predse uro s sekundnim kazalcem. V naprej si
določi, kdaj boš začel brati sestavek       O BRANJU in
vpiši čas v za to pripravljeni okvir (na primer 16h  37min
0 sek). Točno ob tem času začni brati. Ko končaš, poglej
na uro in vpiši točen čas.

B

BESEDE.Zlata Kocjan.prof

O BRANJU

ranje je glavno sredstvo učenja.  To sredstvo bi morali
uporabljati čimbolj koristno in učinkovito. Kako naj
človek pri današnjem razvoju znanosti, tehnike, umetnosti in kulture, pri današnji veliki produkciji knjig, ki govore o tem razvoju, ujame in spremlja tudi najmanjši del
tega razvoja, četudi le za svojo najožjo stroko? Ena izmed
prvih zahtev je- hitrejše branje z razumevanjem.

N

ekoč so poudarjali, da je pravo branje edino počasno,
temeljito, glasno branje. Če gre za branje zaradi
užitka, za branje umetniških del, nimamo počasnemu
branju kaj očitati. Tedaj se je celo nujno večkrat vračati
k tistim stavkom in stranem v knjigi, ki zaslužijo, da jih
človek večkrat prebere.

D

rugače pa je z branjem, na osnovi katerega se hočemo
določenih stvari naučiti. Tedaj glasno branje ni primerno, ker otežuje razumevanje prebranega. Kadar beremo na glas, pogosto ne mislimo na tisto, kar beremo,
ampak bolj na izgovarjanje besed. Tok miselnih procesov
pa je mnogo hitrejši od najhitrejšega možnega branja.
Če beremo prepočasi, se nam vrivajo druge misli, ki nas
motijo. Tam, kjer je razumevanje prebranega težje, bo
moral bralec sam obstati in premisliti.

Tisti,   ki    bere     besedo    za   besedo,    bere   takole.
Tisti,        ki bere        skupine besed,         bere vrstico takole.
Preberi naslednjo vrstice tako, da z očmi zajameš hkrati čim več besed. Potrudi se, da boš bral kar naprej, tudi če se
ti bo zazdelo, da si izgubil rdečo nit in bi se moral vrniti:
Preberi   tole      z namenom,      da boš videl,      koliko lažje je, dojeti smiselne stavke       kot posamezne besede.
Seveda v knjigah ni    takih presledkov     med skupinami besed. Zmanjšajmo presledke,      da bodo manjši in manjši,  
dokler ne dobimo običajnih vrstic in bodo samo oči delale med njimi presledke. Tedaj boš v mislih dojemal skupne
besede in preden se boš zavedal, boš z očmi zajemal večje skupine, medtem ko bo tvoja duševnost dojemala skupine besed kot smiselne enote. Na tak način postane branje hitrejše in, kar je važnejše, poleg tempa se izboljša tudi
razumevanje prebranega.
STOP!                                                                                 Čas ob koncu_______________

T

ako, sedaj pa, ne da bi pogledal v sestavek, še na kratko odgovori na naslednja vprašanja v zvezi z vsebino prebranega:

1. Kakšno naj bo branje, ki je osnova učenja, v nasprotju z branjen literarnih del?
____________________________ in ____________________________ .
2. Na kakšen način lahko glasno branje moti razumevanje?
___________________________________________________________
3. Pri katerem učnem predmetu je včasih priporočljivo glasno branje?
___________________________________________________________.
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P

ri naslednjih vprašanjih obkroži črko pred pravilnim odgovorom:

4. Kolikšen del besedila zajame naenkrat s pogledom izurjen bralec?
a) zlog
c) skupino besed
b) besedo
d) vrstico

Rezultat nad 250 besed na minuto je zelo dober. Če si ob tem dosegel tudi dobro razumevanje  besedila ( vsaj 80%),
si na najboljši poti, da postaneš nadpovprečno izurjen bralec, kar ti bo pomagalo k hitrejšemu in uspešnejšemu
učenju.
ODGOVORI:1.hitro, tiho, 2. je prepočasno, mislimo bolj na izgovorjavo, 3 pri tujih jezikih, 4.c, 5.b, 6.c, 7.a, 8.d, 9.b,
10.c

5. Približno koliko postankov napravi v eni vrstici neizurjen bralec?
a) 20-25
c) 4-6
b) 10-12
d) 3-4

Z

6. Produkcija je
a) naklada knjig
b) množenje

Prva metoda je PRPOP

c) izdelovanje
d) izdaja

7. Artikulacija je
a) oblikovanje glasov
b) glasno branje

   

8. Eksperiment je
a) preizkušnja
b) priprava
9. Informacija je
a) navodilo
b) obvestilo

   

10. Tempo je
a) čas
   
b) enakomerno gibanje

c) razumevanje tujih besed
d) branje z ustnicami

   

c) dognanje
d) poskus

  

c) posredovanje
d) znanje

  

c) hitrost
d) ritem

P

rimerjaj svoje odgovore z rešitvami. Če si odgovoril pravilno vsaj na štiri od petih vprašanj od 1 do 5  in na štiri
od petih vprašanj od 6 do 10, potem je tvoje razumevanje prebranega besedila in neznanih besed v njem prav
dobro. Če si pravilno odgovoril le na eno ali dve vprašanji v vsaki skupini, potem tvoje branje ni bilo zadovoljivo,
četudi si dosegel primerno hitrost.

K

ako pa  izračunaš hitrost branja?

Sestavek vsebuje približno 550 besed. Spremeni čas svojega branja v decimalno število minut in izračunaj število
prebranih besed na minuto. Recimo, da si bral sestavek 2 minuti 20 sekund:
550 :  2,33 = 236 besed na minuto.

K

aj pomeni ta rezultat?

a vse tiste dijake, ki želite povečati razumevanje prebranega in biti pri tem učinkovitejši, ponujamo dve metodi
dela s tekstom.

To je vsestransko uporabna metoda, ki jo lahko na razne načine prilagajaš svojim potrebam in raznim učnim predmetom in je najbolj razširjena metoda učenja med našimi dijaki.
1. PRELETI snov na hitro, da dobiš pregled,orientacijo.
2. RAZDELI snov na smiselne enote za učenje.
3. PREBERI snov pozorno in z razumevanjem
4. OBNOVI samostojno to, kar si prebral
5. PREGLEJ in obnovi na zaključku celotno snov.
Druga metoda je PV3P
1. PRELETI
• preberi naslov in si iz naslova poskušaj predstavljati, zamisliti, o čem bo govorilo
besedilo,
• preglej začetek in konec besedila, da vidiš, kako na široko je avtor razdelal ideje in misli,
• usmeri pozornost na podnaslove, s čimer dobiš vpogled v strukturo besedila in spoznaj ključne pojme v besedilu,
• preglej slike, grafe in drugo slikovno gradivo ter preberi napise pod tem gradivom,
• na hitro preleti povzetek na koncu (če obstaja).
2. VPRAŠAJ  SE
• po preletu besedila naredi seznam vprašanj, na katera bi želel dobiti odgovor,
• v drugi fazi naredi napoved, o čem bo besedilo (verjetno) govorilo.
3. PREBERI
• pozorno preberi uvodni odstavek,
• po prebranem prvem odstavku dopolni svojo listo vprašanj, če se ti to zdi potrebno,
• z očmi samo preleti manj pomembne dele besedila.
4. PONOVNO PREGLEJ
•  ko končaš z branjem, pojasni pomen novih in neznanih besed,
•  poišče bistvene, ključne točke; kaj je hotel avtor v tem delu besedila povedati? Kako bi bistveno sporočilo povzel
v obliki ključne povedi ali ključne besede?

Rezultat pod 150 besed na minuto: tvoje branje je prepočasno. Skušaj z vajo povečati hitrost. Beri tiho, brez premikanja ustnic. Ne vračaj se stalno na že prebrano. Trudi se da ob tem ohraniš ali še izboljšaš svoje razumevanje
prebranega besedila. Ugotavlja svoj napredek s tem, da od časa do časa izračunaš hitrost branja.

5. POROČAJ
• odgovarjaj na lastna vprašanja, ki si jih zastavil na drugi stopnji,
• odgovarjaj na vprašanja učitelja, ki lahko sprašujejo po bistvu, podrobnostih, zaporedju  dogodkov itd,
• napiši kratek izvleče/povzetek.

Rezultat od  150 do 250 besed na minuto je normalen za srednješolca. Vendar pa to ne pomeni, da se ga ne da še
izboljšati.

Prepričana sem, da bo knjiga, kljub porastu izpopolnjenih sodobnih avdiovizualnih načinov komuniciranja, ostala
temelj aktivnega izobraževanja in navajanja na kritično mišljenje, zato izpopolnite bralne spretnosti.
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EMŠO

P

NOVA

DIMENZIJA

S

keniraj QR kodo in Samsung Galaxy 551 bo mogoče
tvoj!

BESEDE.Matej Vehar.T4A
jo tako številke kot tudi tekstovni znaki, japonski pisavi
kana in kanji in ostali simboli, ki lahko predstavljajo naslov spletne strani, ime in telefonsko številko kontakta ali
pa zgolj golo besedilo. Za razliko od enodimenzionalnega
predhodnika pa omogoča tudi popravljanje napak, ki bi
lahko nastale pri poškodbi zapisa, s čimer lahko obnovimo od 7% pa do 30% zapisa.

P

T

ako se glasi reklama slovenskega mobilnega operaterja. Le kdo se ne bi branil novega mobilnega telefona in preizkusil svoje sreče v nagradni igri. Vse, kar je
potrebno storiti, je skenirati QR kodo. Toda kaj sploh je
QR koda?

V

si smo že šli v trgovino, prijeli izdelek in na zadnji strani opazili množico na videz naključno nametanih
črtic, postavljenih ene zraven druge. To je “bar” koda,
enodimenzionalen zapis, ki se je skozi svojo kratko zgodovino bliskovito razvijal in širil na mnoga področja,
vse od prvotnega namena za sledenje motornih delov
v industriji, pa vse do komercialno uspešnejše uporabe
v marketingu za označevanje artiklov. Razlog za takšen
razmah uporabe je bil predvsem v preprostosti branja
zapisa in ceni izdelave oznake. Edina pomanjkljivost je
bila, da so podatki zapisani zgolj linearno, zaradi česar je
gostota zapisa zelo majhna.

P

roblem so hitro odpravili s tem, da so uvedli dvodimenzionalen zapis. Nastalo je več rešitev, izmed katerih se je v ospredje prebila QR ali “Quick Response”
koda. Izboljšava je očitna, saj omogoča 600-krat večjo
shrambo podatkov (v teoriji je mogoče shraniti celo
stran A4 alfa numeričnih znakov), katero lahko zaseda-

reboj v komercialno uporabo pa ne bi bil tako hiter
in učinkovit brez preplavitve trga z elektronskimi
napravami, opremljenimi s kamerami in z namenskimi
aplikacijami, namenjenimi branju in dekodiranju vsebine. Pri tem še posebej izstopajo mobilni telefoni, saj
so dovolj zmogljivi za obdelavo zapisa, kar pa je še bolj
pomembno - so vseprisotni. Poleg preprostosti branja pa
tudi ustvarjanje ni preveč težko, saj je na internetu malo
morje namenskih generatorjev QR kod, tako da lahko
ustvarimo lasten poljuben zapis. Eden izmed slednjih se
nahaja na spletni strani http://qrcode.kaywa.com.

T

oda kolesje razvoja se premika naprej, izpopoljenost
dvodimenzionalnega zapisa kode dosega svoj vrhunec, potrebe pa še vedno rastejo. Resda se je njenih 5
minut slave šele pričelo, pa brez nadaljnjega izboljševanja
nima svetle prihodnosti. Počasi bo čas, da se doda nova
dimenzija.

ri programiranju z dijaki vsako leto napišemo program, ki preveri veljavnost EMŠO. Vsi ga imamo in vsi
vemo, za kaj gre, zato tu ne bomo izgubljali tiskalnikove
barve z razlago o EMŠO. Vsako leto pa opažam, da je razlaga posameznih števk EMŠO napačna.
Za začetek zapišimo naključni EMŠO, ki ga bomo v spodnjem opisu podrobneje razčlenili.
EMŠO
opis

0 1 0 1 0 0 6 5 0 0 0 0 6
D D M M L L L R R S S S K

P

rvih 7 števk označuje posameznikov rojstni datum
(DD – dan, MM – mesec in LLL – leto rojstva). Malo pa
jih ve, kaj pomenijo ostale števke. Ko ste v mislih suvereno ovrgli mojo predpostavko in utemeljili, da naslednje
tri števke (RRS) pomenijo spol (500 za moški in 505 za
ženski), pa vam moram povedati, da imate le delno prav.

N

amreč naslednje tri števke niso nikakor povezane.
Naslednji dve števki (RR - torej 5 in 0) označujeta
območje rojstva osebe (50 pomeni, da je oseba rojena
v Sloveniji).

BESEDE.Simon Vovko
• od 000 do 499 je moški spol
• od 500 do 999 je ženski spol
Zadnja števka (K) pa je kontrolna števka, s pomočjo katere lahko ugotavljamo pravilnost EMŠO.
Algoritem za izračun kontrolne števke (K):
vsota = D*7+D*6+M*5+M*4+L*3+L*2+L*7+R*6+R*5+S
*4+S*3+S*2
ostanek = vsota mod 11 (mod je ostanek pri
celoštevilčnem deljenju)
če ostanek=0 potem K = 0 sicer K = 11 – ostanek
Pri kontroli se K=10 ne sme pojaviti in pomeni napačno
številko.
Če po tem postopku za zgornji EMŠO dobimo K=6, potem
je EMŠO pravilen, sicer ni.
Zgoraj opisani EMŠO (0101006500006) predstavlja prvega fantka(SSS = 000), ki se je rodil 1. januarja leta 2006
(DDMMLLL = 0101006).

N

aslednje tri števke (SSS) pa povejo dvoje: spol in
zaporedno številko osebe, rojene istega dne. Če so
vaše tri števke (SSS) 000 to pomeni, da ste prva oseba
moškega spola rojena na dan, ki ga opisuje prvih 7 števk
(DDMMLLL). Če so vaše tri števke 500, pa to pomeni, da
ste prva oseba ženskega spola rojena na dan, ki ga prav
tako opisuje prvih 7 števk.
Pri številkah SSS velja naslednje pravilo

UGANKA

Š

tirje zaporniki (Jan, Rok, Tim in Vid) bi radi pobegnili
iz zapora. V dveh letih prestajanja kazni so skopali
rov, ki vodi na prostost. Ker smo ljudje različnih dimenzij
in oblik, so si tudi ti štirje zaporniki med seboj različni.

J

an je sposoben rov prečkati v eni minuti, Rok v dveh
minutah, Tim v petih minutah in Vid v desetih minutah. Ker rov ni dovolj širok, ga lahko hkrati prečkata
največ dva zapornika, pri čemer potujeta s hitrostjo
počasnejšega (npr.: Rok in Tim bi rov prečkala v natanko
petih minutah).

Z

a prehod skozi rov jim je v zapor uspelo pretihotapiti
eno svetilko, brez katere rova ni moč prečkati. Svetilka je torej tista, ki bo rov prečkala največkrat.

P

omagaj zapornikom sestaviti vrstni red prehodov, da
bodo vsi na prostosti v 17 minutah.
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BESEDE.Monika Medved.T4C
Dan se je prevesil v noč. Zvezde so se prikradle na obzorje in temna senca je prekrila mirno, spokojno zemljo.
Končam s pisanjem na računalnik in se za hip  zamislim.
Življenje je teklo hitro, a trenutek je trajal večno. Začutim
rahel vetrič, ki se kot kača plazi po topli koži. Vrata sobice, ki mejijo na prostost temačnega sveta, zaškripljejo.
Dolge zavese se v ritmu melodije pozibavajo kot mlada
drevesa v rosi jutranje zarje.
Stopim v otroško sobico, kjer v topli postelji leži šibko
dekletce. Drgetajoča od mraza niti ne sluti, kako bolehno
je njeno telesce. Velikokrat zrem v nebo in se vprašam,
kaj bi lahko storila, da bi ji pomagala. Naj še toliko
premišljujem, odgovora ne najdem.
Naslednje jutro je budilka zvonila zelo zgodaj. Medtem
ko jaz rada poležavam v postelji do zadnje minute, ostali
člani družine tekajo po hiši gor in dol. Slišim ropotanje
kuhinjskih vrat, ko se hrabri moški koraki izgubijo v tišini
pomladnega jutra. Mala sestrica Hana mi ne da miru,
zato se vsa vesela skobaca v mojo posteljo ter mi zaželi
dobro jutro. »Kaj pa ti tu, mala glista?« ji z napol odprtim
očesom smeje odvrnem. »Vstati treba!« mi vesele reče.
Kljub temni sili, ki me vabi, da ostanem pod toplo odejo,
počasi le vstanem. Odgrnem dolge bele zavese z okna, ko
mi topli sončni žarki povsem zameglijo pogled. Sončna
predmestna pokrajina me vedno znova vsa prevzame.
Prečudovit razgled na lepote narave mi polepša še tako
zagrenjen dan. Pomanem si oči ter začnem prepevati:
»Vem, da danes bo srečen dan, tra la la la li…« »Zakaj
pa ne bi bil?« se oglasi Hana. »Gremo v šolo!« prične
veselo skakljati in se vrteti. Kar naenkrat ji v sobi, ki je nabita s škatlami, spodrsne, tako da pristane naravnost v
moji omari. »Saj to pravim. Šola, šola. Ni problem v šoli,
problem je biti new kid v šoli,« se nekoliko zaskrbljujoče
oglasim, medtem ko se ona še vedno ni skobacala iz
praznega kosa pohištva. »No, zlezi ven iz omare ter se
pojdi umit. Ne misliš vendar kar v pižami v šolo?« se ji
nasmehnem in ji razkuštram prelepe svetle lase.
Kmalu prihitim v kuhinjo, kjer je zajtrk že na mizi. Skupni
družinski zajtrki so v naši družini kar nekakšna zvezda
stalnica. »Dobro jutro!« voščim Darji in Petru ter se usedem. Hana si že pripravlja svoje kosmiče, Peter pa si z
vnemo maže pašteto na kruh. »Dobro jutro, Julija!« mi
odvrne ter nadaljuje: »In kako se tebi zdi soba?« »Super
je. Še posebno, ko se ti zjutraj nekdo prikrade v toplo
posteljo. A ne, Hana?« se pošalim na njen račun. Mala
je sramežljivo pogledala v skodelico mleka ter potihoma
pričela čenčati kar tja v tri dni. Ponavadi je samo ona
tista, ki nas razvaja s svojimi norčijami in otroško zvedavostjo, mi pa se ji veselo smejimo.
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POSTOJ IN POGLEJ

TUKAJ SEM

Kmalu ura odbije pol sedmih, zato se odpravim proti šoli.
Na avtobusu vedno poteka prvo spoznavanje ljudi. Majhni, veseli, suhi in debeli – vsi so tukaj. Glasno čebljajo
kot pridne čebele, ki se po opraševanju cvetlic vrnejo v
svoj roj. Ali pa kot mladi ptički, ki čakajo, da bo mati ptica
prinesla nekaj za v kljunček. Vse je živo in veselo, polno
nemira in glasov.
Kljub vsemu mi je malo neugodno, saj predvidevam, da
sem verjetno edina, ki se še vozi z avtobusom. Dijaki mojih let imajo navadno že izpit in svoj avto ali pa so jim
le-tega posodili njihovi starši. Pa naj bo to novi BMW ali
pa stara katra, v soju žarometov vse drvi in hiti. Za druge
se niti ne zmenijo. Usedem se na najbližji prosti sedež,
kjer se mi kmalu pridruži klepetavo dekle. Na prvi pogled zanimivo rjavolaso dekle mojih let me hitro ogovori:
»Ti si nova, a?«. Naenkrat se mi je zataknilo v grlu. Moj
obraz je postal rdeč od začudenja in telo je spreletela
neizmerna vročica. »Kako pa to veš?« ji z vprašanjem
odgovorim. »Poznam skoraj vse ljudi svojih let. Tebe
pa nisem še nikoli videla,« mi pojasni in nadaljuje: »Ne
deluješ mi prav piflarsko naravnana. Glede na tvojo suhljato postavo predvidevam, da se ne ukvarjaš ravno z
boksom. Mogoče pa tečeš? Ali pa si eno tistih intelektualnih bitij, ki živijo v svojem svetu, ali pa…« kar ne neha.
Ko smo se pripeljali do velike, na pogled povsem
prenovljene stavbe, je veselo dejala: »In to je naša šola.
Dobrodošla.« Stopila sem na betonska tla. Velike gruče
ljudi so se kot mravlje premikale sem ter tja, vsaka v svojo
smer in po opravkih. Sonce je v teh zgodnjih pomladanskih dnevih že pripekalo, kar je napovedovalo sušno in
dolgo poletje. Čutiti je bilo vroča asfaltna tla, ki so se vtirala v mojo dušo, kot se vtira mastno mazilo v suho kožo.
»Tam je gledališki krožek. Zmeraj glavni na vseh prireditvah, ki potekajo na naših šolah,« mi je, zaenkrat še
vedno neznano dekle, kot nekakšna vodička turistične
agencije predstavljala posamezne skupine dijaške skupnosti. »In tam so genialci. Ti vedno držijo skupaj, a če jih
boš potrebovala, ti bodo zmeraj pomagali. Tam so piflarji,« pokaže v drugi kot šolskega dvorišča ter skomigne z
rameni. »Vsaka šola jih ima, tudi mi.«.
V gneči ljudi se kmalu oglasi mimoidoči fant v športni
majici: »Živjo, Špela!« Dekle, ki se sprehaja ob meni in mi
že vse jutro kar naprej nekaj razlaga, se nenadoma ustavi
ter pogleda za njim. Njen obraz je v hipu postal ves rdeč,
njene oči pa polne jeze. »Pojdi se solit, Žan!« zavpije za
njim. »Hej! Ustavi konje!« se po dolgem času oglasim
tudi jaz. »Ne bodi tako jezna.« »Mah, pozabi. Midva sva
si že od nekdaj v laseh,« mi kratko in jedrnato obrazloži.

Odpraviva se naprej, kjer v vsem tem živžavu in jezi popolnoma pozabim na množico ljudi, ki drvi okoli mene.
»Torej, tvoje ime je Špela?« jo z nasmehom vprašam. Še
preden ji  uspe odgovoriti, se že obrnem okoli svoje osi,
ko se okoli mene naenkrat zbere skupina neznanih ljudi.
V naglici in zatopljena v misli sem kot dirkalni avtomobil z glavo treščila ob neznano stvar in naslednje, kar se
spominjam, so bila trda tla …
Za nekaj trenutkov se mi je stemnilo in nisem vedela, kje
sem, dokler nisem zaslišala glas: »Halo, ali me slišiš?! Si
v redu? Te kaj boli?« me je klical neznan fantovski glas
in mi ponujal roko, da vstanem. »Pa daj ji no mir,« mu
je zabičal zdaj že znan Špelin glas. Vsa omotična se zbudim iz šoka. »Pomagajte ji vendar vstati, revi! Poglej, kaj
ste ji naredili!« je bilo dekle še vedno voditeljsko usmerjeno. Kot bi trenil, so mi trije ali štirje fantje pomagali
vstati in kmalu sem bila spet na nogah. Še vedno ne
čisto pri sebi opazim ekipo fantov v športnih, od znoja
prepotenih majic, in kratkih hlačah. Bolečina, ki sem jo
čutila v glavi, se ni mogla primerjati z ničimer, kar sem že
doživela. Čutila sem vsak tresljaj premikajoče se zemlje
ter neizmerno bobnenje srca.
Postaven fant se mi je še vedno opravičeval, Špela pa ga
je le jezno opazovala. »Naju ne boš predstavila?« ji je
dejal neznanec. Ker je videla, da je z menoj vse v redu,
je nadaljevala: »Boris, tole je…« Kmalu je ugotovila, da
je zaradi svojega dolgoveznega govorjenja na avtobusu
preslišala moje ime, zato me je začudeno pogledala.
»Julija,« sem se kar sama predstavila in ji pomagala
dokončati poved. V znak pozdrava sva si želela seči   v
roke, nakar sva opazila, da se še vedno drživa za roke.
»Tole bo pustilo pa kar veliko buško,« je zaskrbljujoče
dejal, ko je opazil, da se držim za glavo. »Ja, auu. Ampak sem videla že hujše,« ga nisem hotela spraviti še v
slabšo voljo. Opazila sem njegove sinje modre oči, ki so
še vedno strmele vame. »Res, še enkrat - oprosti,« je dejal, ko tudi jaz nisem mogla odvrniti pogleda z njegovega
obraza. Rdeča lica, ki so kar žarela od vročice, in majhna
vdolbinica sredi čela so zaznamovala njegov prekrasen
look. Svet se je za trenutek ustavil in zdelo se mi je, da
bo tako ostalo za vedno. Kot da bi preskočila nekakšna
iskrica. Bobnenje srca, ki sem ga še nekaj trenutkov nazaj
močno občutila, se je še pospešilo in za trenutek sem
pozabila na vse okoli sebe. »Trrrr…«
»Kaj je to?« sem mukoma usmerila svoj pogledala proti
Špeli ter zopet zaznala njeno prisotnost. »Zvonec. Pouk
se bo začel,« je zgrabila mojo roko in skupaj sva nadaljevali pot proti šolski stavbi. »Adijo, lepotička,« mi je v

naglici dejal kul tipček ter tudi on odhitel svojim ciljem
naproti.
V šoli ni nikoli nič novega. Profesorji, dijaki, kontrolne in
ocene. Občasno se dan razbije s kakšnim posebnim predavanjem, vsake toliko časa pa gremo tudi na strokovno
ekskurzijo. Skratka, nič posebnega.
V razredu sem skupaj s Špelo, tako da poznam vsaj eno osebo na tej šoli. No, ona pa pozna vse ostale, kar pomeni,
da sem na dobri poti spoznavanja novih sošolcev. Ampak
res. Nisem še videla osebe, ki je Špela ne bi ogovorila ali
vsaj pozdravila. Mislim, da je tudi ona ena izmed tistih
slavnih dijakov.
»Ti je všeč, kaj?« je kot iz topa izstrelila Špela. »Kdo? Boris? Ne,« sem sprva zanikala, a kmalu spremenila svoje mnenje. »No, malo,« sem si upala naglas priznati. V
resnici nisem in nisem mogla prenehati misliti nanj. Bilo
je sredi ure biologije, ko smo se pogovarjali o človeškem
telesu tako, da je bila tema kar na mestu.
Pozno popoldne, ko se je pouk že zdavnaj končal in se
je knjižnica že počasi zapirala, sem se tudi jaz odpravila
proti domu. Vedno zadnja zapustim to mogočno stavbo
učenosti, saj ni lepšega kot umirjen sprehod po šolskih
hodnikih. Tišina, ki te po napornem dnevu spoznavanja,
ko ostaneš sam s seboj, spremlja, je res plemenita. Vedno sem imela velike sanje. Biti svobodna kot metulj, ki
ujame širne modrine neba; tudi jaz si želim dotakniti obzorja in oditi neznano. Da bi svoje sanje uresničila, se je
potrebno vedno znova močno truditi, predvsem pa upati. V svojem delu želim uspeti in doseči tudi nemogoče.
Velika vrata šole so mi odprla pogled na zunanjost. Ker je
bilo celotno šolsko dvorišče prazno, jaz pa sem v mraku
današnjega sicer sončnega dne še vedno slišala čudne
glasove, sem se odpravila raziskovat. Za šolsko stavbo
stoji veliko nogometno igrišče. Opazila sem nekaj ljudi,
zato sem pristopila bližje. Bil je Boris s prijatelji, ki so me
danes najprej dobesedno butnili ob tla, nato pa mi, po
Špelinem ukazu, pomagali vstati. No, bolje rečeno ekipa,
saj vsi igrajo nogomet, jaz pa sem jih ujela ravno med
treningom. »Živjo, lepotička!« me kmalu opazi do ušes
nasmejana postava. Ker sem prepoznala Borisov glas ter
začutila njegov pogled na svojem telesu, sem mu tudi
jaz namenila plašen nasmeh ter mu pomahala. Cel tim
je planil v smeh, njihovo vzklikanje pa se je slišalo daleč
naokoli. Ves prepoten in zadihan od napornega treninga
je pritekel nasproti: »Hej! Kaj pa ti tu ob tej uri?« me
vpraša. »Bi mi verjel, če ti rečem, da te zasledujem?«
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sem mu nagajivo dejala. »Hotel sem te nekaj vprašati
oz. se ti nekako oddolžiti za tisto zjutraj,« je dejal, me
nagajivo pogledal in nestrpno čakal moj odgovor. »Ja?«
sem bila nekoliko zainteresirana. »Vabim te na pijačo. V
soboto zvečer. Nekaj bi šla pojest...« je predlagal. »To se
skoraj sliši kot zmenek in večerja.« »Lahko bi se tako reklo,« se je končno opogumil in se nasmehnil. »A sem pes
taco moli!« sem ga pustila v dvomih. Ker so ga soigralci
že klicali na igrišče, sem morala z odgovorom nekoliko
pohiteti. »No, kaj meniš?« se je že odpravljal na igrišče.
»Ok. Ampak samo večerja,« sem pristala na povabilo.
»Zmenjeno. Zmenek torej,« je bil ves vesel ter pobegnil,
še preden sem uspela zanikati njegovo trditev.
Ko sem Hani zvečer povedala, kaj se mi je zgodilo, je kar
zaplesala od veselja. Njene zelene oči so se svetile in droben obrazek je kar žarel od sreče. Ker sama velikokrat ne
more v šolo in nima veliko prijateljev, zelo rada posluša
moje zgodbe. Veliko bere in si tako v svojem svetu
domišljije ustvarja svoje junake iz pripovedk. Pravi, da
bo, ko bo velika, svetovno znana pisateljica. Pisala bo
prozo in poezijo ter tako razveseljevala otroke po vsem
svetu.
Nad mojo večerno obleko so bili vsi domači navdušeni.
Tudi Boris se me kar ni in ni mogel nagledati. Rekel je, da
sem res prelepa, nakar sva oba zaradi prijetne zadrege
malo zardela in za trenutek obmolknila. Čeprav se je
zima že prelevila v pomlad in so na travniku že kar nekaj
časa cveteli zvončki in rumene trobentice, se je dan kmalu prevesil v noč. Nebo so prekrile zvezde in polna luna
se nama je kot sonček smehljala cel večer.
»Ne bodi no tako skrivnosten,« sem mu dejala. »Kam
naju pelješ na zmenek?« sem ga vprašala, a sem se
kmalu ugriznila v jezik. »Na zmenek. Nisi rekla samo
večerja?« mi je smeje odvrnil ter me pospremil do svojega avtomobila. V zraku je bilo čutiti prijeten vonj njegovega parfuma.
Restavracija je bila zares na nivoju in hrana v njej prav
tako. Že na prvi pogled se mi je zdelo, da fant prihaja iz
visoke družbe, a je bil, za spremembo od drugih, uglajen in neizmerno prijazen. Pogovarjala sva se o vsem
mogočem. Od šole in prijateljev do avtomobilov ter kaj
vse naju v življenju veseli. Spoznala sem povsem drugo
plat osebe, kot jo poznajo ostali v šoli. Prav zanimivo
je spoznavati, kako se v eni osebi skriva toliko različnih
značajev. Nekako smo podobni vrečki presenečenja.
Nikoli ne veš, kaj se v njej skriva. Z Borisom je bilo res
prijetno. Najbolj všeč sta mi njegov nasmeh ter smisel

za humor, s katerim privabi pozornost drugih ter tako v
dobro voljo spravi marsikaterega čemerneža.
Podobnih srečanj, imenovanih zmenki, sva imela vedno
več. Sprehajala sva se po mestnem parku, šla skupaj v
kino ali pa preprosto samo sedela na klopci in opazovala
ljudi, ki so hodili mimo. Postala sva zares dobra prijatelja.
Mnogim bi se najino druženje zdelo morda dolgočasno,
a ko imaš ob sebi osebo, s katero se zares razumeš ter ji
lahko zaupaš, je življenje veliko lažje.
Nekega dne mi je pokazal svoj najljubši kraj, kamor je
prihajal kot otrok. Peljal me je k reki, kjer je bil tudi
botanični vrt. Posadil me je med bližnje rože, vzel v roke
blok papirja in svinčnik ter začel nekaj packati. Sprva
sem bila nad njegovim ravnanjem vidno presenečena,
saj nisem vedela, da riše. Nisem ga upala motiti, zato
sem molčala. Kmalu sem opazila njegovo zadrego, zato
sem ga povprašala, ali je kaj narobe. »Te smem nekaj
vprašati?« me je previdno vprašal, zato sem bila tudi
jaz malo nestrpna. »Poznava se že nekaj časa in zelo
rad sem v tvoji družbi. Praktično sva fant in dekle - vsi v
šoli namreč mislijo, da sva. Bil sem tudi pri tebi doma in
spoznal tvojo zares srčkano sestrico in starše, vendar se
nisem mogel otresti misli, da je nekaj narobe. Vsaj zdelo
se mi je tako,« je spravil svoje temne slutnje na plano.
Ker sem mu zaupala in pred njim nisem želela skrivati
ničesar, sem mu začela razlagati.
»Mogoče si opazil, da svoje starše kličem po imenu. Ali
pa da jim sploh nisem podobna. No, jaz sem posvojena, Darja in Peter pa sta moja krušna starša.« »Kaj pa
Hana?« je začudeno vprašal. »Tudi Hana ni moja prava
sestrica. Ko sem bila stara devet let, sta me, ker nista imela otrok, posvojila, kmalu za tem pa je na svet prijokala
tudi Hana,« sem mu kratko in jedrnato razložila. Nisem
marala o tem govoriti, sploh pa ne želim, da se o tem
razve. »Zdaj smo srečna družina,« sem dejala. »Vesela
sem, da imam okoli sebe ljudi, ki me imajo radi in jim je
mar zame. Čeprav nas že vrsto let skrbi Hanino zdravje,
nismo obupali.«.
Opazovala sem Borisov obraz. Kar naenkrat je postal
bled in povsem izgubljen. Zaskrbljeno je vprašal: »A je
kaj narobe s Hano?« »Ko je bila stara pet let, so zdravniki odkrili, da ima levkemijo. Vse od takrat jo vozimo od
zdravnika do zdravnika ter upamo na kakšne boljše rezultate. A žal le-teh ni,« sem žalostno dejala. Tega nisem še nikomur povedala, saj ne želim, da bi se komu
smilila. Nisem jaz tista, ki leži skoraj na smrtni postelji
in se mora vsak dan boriti za svoje življenje. »Zato ste

se tudi tolikokrat preselili,« mu je postajalo vedno bolj
jasno. »Ja. In prav zato se vsak dan znova učim in učim,
da bi postala zdravnica ter tako pomagala ubogim, kot
je Hana. Le s tem bi se svojima dobrotnikoma  Petru in
Darji uspela nekako oddolžiti. Včasih se vprašam, kaj bi
bilo z mano, če bi bila jaz na njenem mestu, in zakaj prav
ona?« Od razburjenja je prenehal čečkati po listu, kot da
bi imel blokado. »Kaj pa presaditev kostnega mozga?«
me je vprašal. »Samo to jo lahko še reši. Pogosto starši
niso pravi kandidati, jaz pa tudi nisem njena prava sestra,
da bi ji pomagala.«

Čez nekaj časa je do mene prišel Boris z namenom, da
se mi opraviči. Nisem ga želela niti videti. »Kako si mogel narediti kaj takega?« sem ga vsa besna in s solzami
v očeh vprašala. »Kako mi moreš storiti kaj takega. In
Hani?« »Oprosti,« je dejal. »Nisem hotel,« je nadaljeval,
a jaz mu nisem verjela. Po zelo kratkem pogovoru sem
zvedela, da je vse to bila le potegavščina. Šala na račun
nove dijakinje. Izveš njeno največjo skrivnost, nato pa leto poveš vsem na šoli. Tako nisi le t.i. new kid brez prijateljev, ampak tudi brez spoštovanja. Le kako so lahko
storili kaj takšnega?

Nenavadno razburljiv pogovor je prekinilo zvonjenje
telefona. Bila je Darja. Ker je bilo s Hano nekaj hudo
narobe, sva z Borisom odhitela v bolnišnico. Tam sta
naju že čakala Peter in Darja. Vsi smo   bili tiho, kot da
smo pripravljeni na najhujše. Ogorčena sem se sesedla
na stol in bridko zajokala. Začutila sem vročico, ki mi je
preplavila telo. Nikoli si nisem predstavljala, da bo ta
dan nekoč le prišel. Trda moška roka me je nežno objela.
Sama se nisem mogla niti premakniti, zato sem obstala v
njegovem objemu.

Kmalu sem po vsej tej norišnici v šoli odšla v bolnišnico.
Na obisk k Hani, edini osebi, za katero vem, da me ima
resnično rada. Sedela sem ob njeni postelji ter ji brala
njene najljubše Grimmove pravljice. Čeprav je bolehna,
je bilo zelo lepo videti njen svetel obrazek, ki ga kljub
težkim časom ni prekrila senca. Njena lička so pusta in
srček ranjen, a njene oči nikoli ne izgubijo svojega sijaja.

Naslednji dan sem le s težavo odšla v šolo. Težko mi je
bilo pri srcu. Človeka vedno prizadene misel, da se bliža
trenutek, ko bo vsega konec. Pravijo, da upanje umre
zadnje, a kaj se zgodi, ko tudi človek nima več moči,
da bi upal. Ko zvezde padejo na tla. Ko pesem postane
disharmonična in zgodba nima srečnega konca. Takrat
pademo na realna tla, s katerih se je težko pobrati.
Na šolskem dvorišču so se mi vsi zdeli nekoliko drugačni.
S prstom so kazali name ter se mi prav nesramno smejali. Ogovarjali so me. Nič mi ni bilo jasno. Postala sem
nekoliko začudena, pa tudi jezna hkrati, saj nisem vedela, kaj se dogaja. Nemudoma je do mene prihitela Špela
ter se mi pričela opravičevati. Vedela je za Hano, pa tudi
za moje starše. »Kako pa to veš?« sem se kar zadrla nanjo. »Boris mi je povedal. Veš, on je moj... moj brat je,«
je potihoma razložila. »Kaj?« mi je že skoraj počil film.
Takrat sem šele dojela, kaj se je pravzaprav zgodilo. Boris, ki se je pred vsemi delal kot nekakšen angel, je vsem
v šoli izdal mojo skrivnost. Zato so se mi vsi tudi smejali
in tako za mojim hrbtom govorili ne vem kakšne grozne
reči. In Špela, prijateljica, kot je ni poznal še nihče, je imela pri tem veliko povedati. »Kako sem lahko bila tako
neumna?« sem si govorila celo pot. Pa tudi, kako so
lahko ljudje tako nesramni?

Čez nekaj časa prideta v sobico Darja in Peter, z njima
pa tudi gospod doktor. Vsi v solzah komaj še dojemajo,
kaj se dogaja.« »Kaj se je zgodilo?« sem nemudoma
vprašala. »Našli smo ga,« je zakričala objokana Darja.
»Našli smo darovalca,« je rekla.
Za trenutek sem obstala, saj nisem mogla verjeti svojim
ušesom. Začutila sem zopet veselo bitje srca in radostno
veselje majhnega življenja. »Kdo, kdaj, kje?« sem želela
vedeti. »Neki fant. Tu zunaj je. Rekel je, da želi pomagati, saj si ne predstavlja življenja brez vaju obeh lepih
deklet,« je veselo dejal zdravnik. Sprva mi ni bilo jasno, o
kom govori in kdo za vraga ne bi mogel živeti brez mene.
Začudeno sem pogledala proti vratom, Peter pa ga je
spustil v sobo. Bil je Boris.
»Ko smo se s fanti dogovorili za potegavščino,...« je stopil v sobo in previdno pričel razlagati, »…si nikoli nisem
mislil, da se bom vate tudi zaljubil.« Tokrat res nisem
mogla verjeti svojim očem, kaj šele ušesom. Oblilo me
je veselje, hkrati pa tudi žalost. »Si najzgovornejše, pa
tudi najbolj ukazovalno dekle, kar jih poznam. No, razen
Špele. Si pa zagotovo tudi najpametnejša in najlepša in
zato te tudi ljubim,« mi je iskreno dejal in me gledal s
svojimi modrimi očmi .
Po tej iskreni izpovedi  in opravičilu sem mu seveda vse
oprostila. Stekla sem proti njemu ter ga močno objela.
»Nočem te izgubiti! Zato postoj in poglej! Tukaj sem,«
sem mu dejala.
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EGIPČANSKA

ZGODBA

BESEDE.Matija Markeljc.T1B

P

ošteno smo že zakorakali v Peret. Na polju lepo
raste in uspeva. Star sem, betežen in onemogel. Vsi so odšli od doma na delo. Mučijo me hudi
glavoboli in k meni je pršel vrač in mi prinesel mazilo. Govoril je uroke in že sem čutil, da mi pomaga.
Sedaj pa sedim v senci in premišljujem o svojem
življenju.
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krsti in na saneh pripeljali do templja. Za sanmi so
stopali njegov sin, naš novi faraon, državni uradniki,
svečeniki in mi, kmetje, ki smo nosili predmete,
ki jih bo Ramzes potreboval v svojem posmrtnem
življenju. Iz razmišljanja me je zmotil trgovec, ki je
od hiše do hiše ponujal razne slonove kosti, kadila in
amulete. Že dalj časa jih nameravam kupit za svoje
vnučke. Strah me je zanje. Bojim se, da ne bi kdo od
njih padel v reko z brega ali celo s čolna krokodilom
med ostre zobe. Še posebej sem se zbal za njih, ko
so vsi odšli na delo v druge države. Tam so pomagali
graditi templje. Vedno, ko ni bilo dela na polju in
namakalnih napravah, je prišel vezir in nas popeljal
na druga dela. Bila so naporna in težka. Vedno pa
smo se tolažili s tem, da bog vse to vidi in da bomo v
posmrtnem življenju za vse to lepo poplačani.

BOLJE SE JE NAUČITI

NEPOTREBNO KOT NIČESAR
BESEDE.Tim Pavše.R1A
»Bolje se je naučiti nepotrebno kakor ničesar«. To je stavek, ki ga je izrekel rimski filozof Seneka. Vsak si ta stavek
razlaga na svoj način. Sam si ga razlagam tako kot nek dogodek v šoli. V šoli je veliko stvari, ki se jih učimo in mislimo, da se učimo po ne potrebnem in da jih v bodočem življenju ne bomo potrebovali. Če pa premisliš, ti ta stavek
veliko pove. Filozof ti hoče povedati, da se raje nauči tisto, kar je nepotrebno kakor pa nič. Če ne znaš nič, si neuk
in nerazgledan. »Vsaka stvar je za nekaj dobra«, tudi ta stavek je podoben zgornjemu. Znaš žvižgati? Na prvi pogled žvižganja ne rabiš čisto nič. Če pa dobro premisliš, ti lahko kdaj pride prav. Nikoli ne vemo, če bomo kdaj rabili
tleskati s prsti, žonglirati z žogo, dobro znati zgodovino … »Več znaš, več veljaš« pa je  še en stavek, ki ima podoben
pomen.

BESEDE.Gregor Deželan.R1A

V

oda je začela usihati in to je pomenilo konec
poplav. Vračala se je v strugo in za seboj postila
veliko črne prsti. V tem blatu pa je bilo veliko na
pol živih rib. To je bilo za nas kmete pravo razkošje.
Nabrali smo jih in se pošteno najedli. Vsa vas se je
mučila z blatom. Posejati smo morali pšenico in
ječmen, napraviti jarke, ki so se mrežasto razprostirali po polju in pregledati zapornice in šadufe.
Trdo smo morali delati, a na koncu še vedno
plačati davke. Prišla sta pisar in pobiralec davkov ter mi popisala živino in izmerila polje. Nato
sta preračunala, koliko davka bom moral plačati.
Včasih sem hotel kar malce pogoljufati in skriti
kakšnega prašiča ali gos, a me je bilo strah telesnega
stražarja. Še posebej sem se bal faraona, saj je bila
vsa zemlja njegova. Ob tem sem se spomnil našega
Ramzesa Velikega, faraona, ki je Egiptu vladal celih
šestinšestdeset let. Ves Egipt je žaloval ob njegovi
smrti. Na obali ob reki Nil so se v Tebah zbrali ljudje,
da bi videli pogrebno ladjo, ki pelje Ramzesa Velikega na balzamiranje.Nato so ga v zelo okrašeni

Stavek nam pove zelo veliko. Želi nam povedati, da je dobro, če znamo veliko, včasih tudi tisto, za kar mislimo, da
je nepotrebno. A nikoli ne vemo, kdaj nam bo to prišlo prav. Če ne drugje, bo to lahko na to vprašanje znali odgovoriti na kvizu za milijon evrov. To velja posebej za nas mlade, ki mislimo, da nas v šoli učijo nepotrebne stvari,
za katere mislimo, da nam ne bodo nikoli prišle prav. Tega pa seveda ne moremo vedeti. To pa ne velja samo v
šoli. Velikokrat kaj slišimo tudi pri kakšnem pogovoru ali pa po televiziji slučajno nekaj zasledimo, kar nam potem
mogoče pride prav. Tukaj velja tudi rek »Več znaš, več veljaš«, saj bolj kot smo razgledani in več kot vemo, bolje se
bomo vklopili v družbo. Več stvari bomo lahko tudi pokomentirali ter izrazili svoje mnenje. Vseeno pa mislim, da so
stvari, ki pa so v šoli povsem nepotrebne. Morda mi bodo prišle nekoč prav, a trenutno tega ne verjamem. Se pa z
zgornjim stavkom vsekakor strinjam.

R

avnokar mi je prinesla žena skodelico piva, ki ga
je naredila iz ječmena. Prisedla je k meni in me z  
zgarano roko pobožala po mojem licu. Zavedal sem
se, da je bilo moje življenje težko in da si nismo vsi
enakopravni, a v največje veselje mi je, da se imava
z ženo še vedno rada in da bom kmalu odšel k svojemu bogu Ozirisu.

BESEDE.Matej Vovko.R1A
Bolje se je naučiti nepotrebno, kakor ničesar. Ta znameniti citat je izjavil sloviti rimski filozof, politik in dramatik Seneka. S tem je verjetno želel povedati, da naj nam ne bo odveč narediti česa ali prisluhniti čemu, tudi če
menimo, da nam to nikakor ne bi znalo priti prav v življenju. Vendar življenje je nepredvidljivo, zato nikoli ne bomo
sposobni presoditi, kaj se nam bo zgodilo in na koga ali kaj se bomo lahko zanesli. Sami smo gospodarji svojega
življenja in zato sami odločamo, če bomo kaj znali (tudi nepotrebno) ali nič. Življenje ti da le čas in prostor, na tebi
je, da ju napolniš. Kako boš zapolnil svoje življenje in kaj boš odnesel, kaj boš postal in kako se ti bo godilo je zgolj
stvar posameznika, ki mora presoditi, kaj rabi za življenje in ali bo kaj znal ali ne. In če nič ne znaš, ne moreš zmagati. In tudi iz neuspehov lahko človek kaj odnese, saj je edini resnični neuspeh tisti, ob katerem se nič ne naučimo.
Človek ne more izbirati, kako bo umrl, lahko se odloči, kako bo živel. Se mu bo vse zdelo nepotrebno in ne bo nikoli
nič iz njega ali se bo kaj naučil, kaj počel in kaj postal ter se mu bo v spomin vtisnilo tudi kaj »nepotrebnega«. Sicer
pa človek ne more vedeti, kaj je nepotrebno. Morda se komu zdi kaj popolnoma odveč, ampak se ne zamisli, da
morda če tega odvečnega ne bi znal, mogoče ne bi bil ,kar je in ne bi znal, kar zna.
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BESEDE.Anamarija Grum.T1C
Profesorica slovenščine: Matej, kaj ti rečeš punci, ki ti je
všeč?
Matej K.: Kaj mi delaš, muca maca…
Prof: Eno osebno vprašanje, Matej… A imaš ti punco?
Matej K: Ammm… Ne?
Prof: No, zdaj veš, zakaj.
Prof: S kom bi primerjal svojo ljubezen?
Matej D.: S sendvičem.
Prof: A vi veste, kje je Troja?
Matej D.: Ja, v Rimu!

CVETKE IZ T1C
Profesorica nemščine napiše na tablo število 54, Simon
prebere s popolno samozavestjo: Šterundfunfzig!
Zierkelbach(Zirklbah), profesor prebral: ZIHRBERGR.

M.L.: Živeli so X let, pred našim Kristusom.

Profesor informatike: O MADONA! …pa ne una, k poje.

Prof: Ni dnevnika, David, pojdi ponj.
David gre in pride nazaj čisto zadihan.
Profesor mu pravi: Saj ni bilo potrebno tečt.
David M.: Ah……… Saj… nism.. teku. (In se zadihan
zgrudil na stol.)

Profesor informatike dijakom, ki stojijo pred tablo in
nič ne znajo: Zdj ste vsi tko pred belo tablo, bomo začel
samo še ene rdeče flekce delat.

Profesorica: Wann ist Mozart geboren und gestorben?
Ana s celim stavkom: Mozart Ludwig von Bethoveen…
(razred v smeh, seveda)
Žiga: Avion!
Profesorica: Aha aha,… po slovensko?..
Žiga: Amm…
Profesorica: Le..
Matej D. zamišljeno: LEPTOP!
Žan, pri nemščini: Zakaj se pa ne reče ein hundert?
Simon: Zto, k je tko k pr ns.. 1 sto al pa sto. Razumš zj?!

ZAČETEK LEPOTE

RIME.Primož Virant

Profesor Mateju: Ali ste vi fantek ali dete?

Drobcen M.C., velik okoli 150cm, ogovorjen s strani
profesorice: Ti, Cesar, ti si gasilec?

Matej K.: …Komej čakam nedelo ej,… da se bom spet
lahku stušerou.

MESEČINA ALI LJUBEZEN

Večerin, profesorica trikrat zaporedoma prebrala:
Večernik.

Profesor informatike: Kako bi ti mene prepričal, da je
svinčnik boljši zame od računalnika?
David M. mu odgovori: Ja ne vem ne… Nekateri pač ne
znajo pisat… No… SEJ NE MISLM TO VS, AMPAK… JA
NO..

Matej D.: Profesorca, k ni paradižnik sadje?.... Tko eni
pravjo…
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David M. se naslanja na okensko polico v učilnici 180,
katero profesor zelo ščiti in mu pravi: David! A si ti
enolončnica?
Žan pri testu iz nemščine namesto zwölf (12) napiše
zwei zehn – dva- deset.
Marko se ne more spomniti, kako se po nemško reče
jezditi (reiten), zato se znajde in napiše ein Pferd fahren
– voziti konja. Profesorica je nad originalno rešitvijo
navdušena.
Profesorica pri nemščini vpraša: Was bedeutet Traumfrau? (Kaj pomeni sanjska ženska?). Žiga kot iz topa
ustreli: alleinerziehende Frau! (mati samohranilka).
Pri angleščini: profesorica vpraša, kaj pomeni »ambitious«. Tomi v šali prišepne Mateju, le-ta pa naglas:
»Vegetarian«!

V tihi mesečini iščem te,
a ne najdem te.
Sama si sredi noči,
jaz pogrešam te.
Pravijo, da odšla si,
da si pozabila me.
Jaz ne verjamem jim,
saj si močno ljubila me .
Zdaj sem končno našel te,
in priznal ti,
da ljubim te.
Ti praviš, da več ne ljubiš me,
da si pozabila na me.
Jaz pa ne verjamem ti,
saj vem, da še vedno ljubiš me.
Mesec sije samo zate,
jaz mislim samo nate.
Odloči se zdaj,
pojdeš sama v mesečino
ali z mano v raj.
V raju sama ljubezen je,
z mano si in ljubiš me.
V mesečini je tema,
tam ni ljubezni, zato pozabiš me.
Izbrala si mesečino, zato si pozabila me,
jaz pa še vedno ljubim te.

Ko pogledam te,
ti močno predramiš me.
V tvoji lepoti se izgubim,
poljubiti si te želim.
Na svetu celem najlepše si dekle,
saj zaradi tebe lepota se prične.
Bolj, kot ljubiš ti,
se ne da ljubiti.
A vendar tvoja je slabost
srčna krhkost.
Rojena samo,da ljubiš,
brez ljubezni življenje izgubiš.
Jaz bi večnost ti odkril,
saj  bi večno te ljubil.
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PRIJATELJSTVO
RIME.”Štromar”
To je beseda,
ki veže ljudi med seboj,
a prijateljstvo naj ostane
med teboj in menoj.
Nekoč ljubil sem dekle,
ki pomenilo mi je vse,
a usoda roko je stegnila
in moja ljubezen
me je zapustila.
Da to si ti,
fantastičnih las in oči,
pogledaš me,
nasmehneš se,
a tega ne veš,
da s tem mučiš me,
saj iz dna srca ljubim te!
Velikokrat sva se videla,
ko se še nisva poznala,
a zdaj dobro vem,
da dolgo prijatelja bova ostala.
Zakaj mi srce toži,
zakaj oko se mi solzi,
ker moje misli so resnične,
da drugega ljubiš ti.
Na tihem gledam tebe,
na tihem gledam tvoj obraz
bila si mi edini glas,
in o tebi zdaj sanjam jaz.
Ne dajem ti cvetja,
ker cvetje oveni,
dajem ti sliko,
da ostanem v tvojem spominu
do konca dni.
Rad bi ti povedal,
da te ljubim,
da se bojim tvojih prečudovitih oči

in ironičnega nasmeha,
morda bi tudi ti dejala,
da me ljubiš,
a ne bova tvegala,
bova raje še naprej molčala.
Ne sprašuj me,
zakaj molčiva,
ne sprašuj me,
zakaj drhtim,
saj veš, da te ljubim
in po tebi hrepenim.
Bodi pozdravljena,
nikoli pozabljena,
v mojem srcu zapisana,
a nikoli izbrisana.
Oh daleč, oh daleč
od mene si proč,
sam sem sam,
predolga je noč,
če misliš kaj name
al z drugim si že,
a meni le še zate bije srce!
Nasvidenje draga,
ti me ne maraš več,
želim ti samo eno,
bodi srečna z njim.
Spominjam se tistih dni,
ko sva se gledala v oči,
sedaj pa mene srce boli,
ker tebe ob meni več ni.
Hodila sva v dvoje,
šla po poteh,
a nisva šla v greh,
zdaj spet hodiva v dvoje,
jaz tu,
ti tam!

ONA

Vidim jo
vsak dan, a premalo.
Gledam jo
in obstanem kot stojalo,
saj njeno telo
in njene oči
so zmešale mi glavo.
Vse bi dal,
da lahko bi bil z njo
in ji povedal,
da rad jo imam močno,
toda ne vem, kako naj začnem,
saj ob njej postanem nem.
Od kar sem spoznal jo,
mislim le nanjo,
vse besede so odveč,
saj ne spoznam se več.

ŽIVLJENJE
RIME.Jernej Mišmaš.R4A
Življenje je lohka kruto,
življenje je lohka kul,
sam si ga ustvarjaš
in najprej si licinka,
sele pol si lohk metulj…
U življenju je treba uživat
in vse notr dat,
ne sme te biti strah
moraš bit sam svoj junak.
to ni pravljica,
da bi lahko se enkrat bral,
to ni igra,
da bi lahko refresh dal.
Tuki če kj narobe nardiš,
težko boš popravu
in tuki se za dobre stvari boriš,
da jih zaslužiš
in sele potem jih lohk dobiš.
Če se trudiš in si dovolj zeliš,
se vse lahko zgodi,
saj glavni akter v tej zgodbi si ti.
In če to bereš,
naj te nikar ne skrbi,
saj po vsakem slabem dnevu
se dobro zgodi;)
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RIME.Gašper Rojc.T4A

BESEDE
Tanke črte vsepovsod,
vijejo se naokrog.
Črne, vlažne, lepljive,
na trenutke sramežljive.
Besede, ki še čakajo
na trenutek, ko se rodijo.
Grobe, navadne, večne
besede, spreminjajoče
se vijuge iz črtovja,
krvavečih iz črnila.
Močne, gole, KONČNE
počrnele linije - besede.

PRIJATELSTVO

APOKALIPTIČNI
POLJUB
Ko od mest ostanejo ruševine,
jaz vidim le tebe.
Ko naši domovi so izgubljeni,
ne vemo, kaj nam je storiti.
Stojim na robu, na koncu sveta.
Zavedam se, da zmanjkuje mi časa.
In ko naša življenja se sesuvajo,
počasi mi podaš svojo roko.
Medtem ko svet se sesuva sam vase,
pozabim na čisto vse.
Čeprav apokalipsa je pred nami,
zazrem se v te globoke oči.
Ko vse stvari so izgubljene,
le okusim te vroče ustnice.
Čeprav je konec, strah me ni,
zadnji, prvi poljub deliva si.

VRTNICA

Življenje kakor vrtnica
zjutraj zacveti,
popki, znamenja rojstva.

Počasi pojdi skoz’ življenje,
da če slučajno spotakneš se,
jaz bom tam, da ujamem te.

Sonce se vzpenja,
cvet za cvetom se odpira.

Do takrat bom taval okoli,
a le če ti boš tavala z mano.
Tako bova, prijateljica moja,
lahko ujela drug drugega.

Roža mladosti
v vročini veni.
V trenutkih hladne noči
cvetovi so že gnili, sivi.
Konec je te lepote,
Življenja - vrtnice.

RIME.Gašper Rojc.T4A

MLADOST
Neminljivi plamen mladosti
sije s škrlatno svetlobo resnice,
sijočo nad mrzlim, globokim oceanom,
sijočo nad rokami, ki hočejo jo vzeti zase.
Osvetljeno vse z nebesnih višin
kristalnim očem ne more ubežati,
ujeto obžalovanje našega časa,
ki odmeva v zavrženih spominih.
In čeprav plamen ostaja nedotaknjen,
njegovo prekletstvo ostaja večno,
ogrožen od modrine, ki hoče imeti le zase
nedolžnost in resnico, ki pripadata mladosti.

VLAK
Izstopim iz čakalnice življenja,
usedem se na vlak preteklosti,
ki pelje me na pot spoznanja
dejanj moje nevednosti.
Nekje na poti doleti me,
da življenje je le igra.
Bolj resno, ko jo igraš,
vse težja postajajo pravila.
Dolgo nisem videl poti iz teme,
a končno tu je luč.
Zdaj se vračam vase,
a kaj, ko poti nazaj ni več.

MONDAY
MORNING
Nebo. Oblačno nad mestom visi.
Oblaki mencajo, ne vedo, kaj bi.
Naj se spet izpraznijo, vse namočijo
ali tiho čakajo, da pod soncem izginejo.
Lokal. Poln mladih, ki morda le čakajo,
da mine jim dan, ne da bi šli v šolo.
Mirno srkajo kavo, nikamor se jim ne mudi.
V sebi pa tuhtajo, kje naj rečejo, da so bili.
Skodelica. Do pred kratkim polna kave.
Z mlekom seveda, da ne bo pomote.
V tem jutru mi je to edino veselje,
ki me drži pokonci do naslednje kave.
Zdravnik. To je že iz mode, zastarelo.
Mogoče okulist, temu bi se verjeti dalo.
Izgovor za odsotnost, ko raje kot v šolo
zavijem na skodelico kave, mojo drogo.
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RIME.Gašper Rojc.T4A

PRILOGA
THE TG TIMES

POVEJ MI,
ČE VEŠ
Povej mi, če veš,
zakaj so eni zatirani,
da lahko drugi živijo v sreči?
Zakaj ljubezen in bolečina
z roko v roki hodita?
Povej mi, če veš,
kaj prav je, kaj narobe?
V grehu se ne vidi škode,
če misliš, da je prav delati narobe,
če misliš, da vse lepo je.
Povej mi, če veš,
če sploh kdo ve, kaj je srce?
Z lupo je treba iskati take.
Ker ti ne škodujejo življenju,
raje svojo roko mu ponudijo.
Povej mi, če veš,
kako začnem naj znova?
Kako naj najdem pot v temi,
preden se izmučim od iskanja?
ČE VEŠ, POVEJ MI.

DER TG SPIEGEL

ŽAREK
Ležim na tleh, zrem v nebo,
opazujem utrinke, ko umirajo.
Nebo noči, od oblakov črno,
je le mojim mislim ogledalo.
Moje čakanje le ni zaman,
oblaki počasi umikajo se stran.
Žarek mesečine pokaže se,
prinaša obete spokojnosti, sreče.
Srebrna nit svetlika se v temi,
malo manjka, da me ne zaslepi.
Krajec lune sramežljivo se kaže,
kot da ne ve, da čudovit je.
Ves obup in žalost vzema zase,
osvetljuje nam le mir in upanje.
Noči naredi bolj znosne,
ta srebrni žarek lune.

LE TG MONDE
Dear readers,
please, do enjoy, appreciate and praise what you will read in the following pages of
the journal. I hope we have collected a great variety of thoughts and reflections that
will present many different views of today’s way of life.
The following lines can certainly encourage you to reflect upon it:
Remember- joy cannot be hidden or restrained. It is revealed in many different
ways: in someone’s look, word, expression. Joy attracts people because everyone
responds to joyful, happy souls and enjoys in their company.
We have to let life run through us and let it express itself spontaneously. We should
not let neither big nor small worries depress us. We have to let the power of life
express itself in every thought, every action, which will lead us to joy and happiness.  
Promise yourselves the following:
to be so strong that nothing will interfere with your peac,e
to talk to everyone you meet about health, happiness and success,
to show your friends that you are something special,
to see only positive sides of everyone you meet and everything you do,
to spread around optimism, joy, happiness and love.
I wish you most enjoyable summer holiday.

Darja Marjanović, prof.
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CAN WE MAKE
A DIFFERENCE?
WORDS.David Boben.R4B Sebastjan Rozman.R4B
This is what we actually ask ourselves sometimes. The
Earth is falling apart, the pollution is increasing day by
day, trees are being cut down for no reason, crime and
criminal acts are simply part of everyday life…
First of all, we should change our way of life and perhaps a bit of ourselves too. In order to protect the environment, we need to recycle and obviously focus our
thinking into more environmentally-friendly living.
Secondly, to protect the youth, we always need to find a
peaceful way of resolving issues, we need to communicate with each other more and set a role model for the
next generation.
Everyone has the right to feel safe whenever or wherever.
To conclude, we can make this ever changing world a
better place by changing the way we live. In my opinion,
everyone of us can make a huge difference as long as
we at least try to make one. Making big changes can be
a bit of a problem, however, there are many little things
we can do to make a big difference.

COMPUTERIZED
WORLD

LIFE IN FUTURE
WILL BE EASIER
3-dimensional space. Another great thing the computerized world gave us, are computer games, especially
for the kids. They can relax and enjoy and have fun in
their safe home armchair, without having their parents
worried to death. It’s a good thing to present computer
to the kids in their early age, because they will most
definitely have to work with them when they get older.
Too many video games and a computer by itself can be
very harmful to your social life and addictive, but generally I think the young people’s contact with computers
is positive. Almost every house now has a computer
in their home, usually to keep evidence about their
budget and bank accounts. It’s not always a wise idea
to use your computer for those things, because there
is a potential threat that someone, and by someone I
mean a hacker, will break into yours computer and steal
information about you and your family and harm your
property. The computer software is usually not free and
has extremely high price, usually higher than any other
hardware. Therefore it is not unusual to make illegal
copes of them. This is strictly illegal, but nobody seems
to care, because it’s difficult to control piracy. Software
producers are losing tons of money every year because
of that. Many methods were used to prevent the piracy
but since the hackers are more clever than software
makers there isn’t a successful way to eliminate piracy.
The only good way is to make better, newer software
that are based on a free programme code, and are accessible to everyone.

WORDS.Simon Dobelšek.T4A

From the dawn of man, technology has dictated our lifestyles, its intent always to make life easier. But, does it
help, or is technology making life more complex?
It is clear that many inventions help make life easier by
removing the need to do mundane, repetitive tasks,
such as washing machines, cars… Communication has
become simpler with the development of the Internet,
with wireless devices making it easy to access a wealth
of information on the go. I expect that the greater future
advancements will be in information access and device
connectivity. As resources become more abundantly
produced, social security will improve, as will the personal wealth of all the people.
On the other hand, this will make it possible for governments to exercise greater control over their citizens. Besides, there is an increasing number of responsibilities
for an average person. There’s a justified fear present
that our ever increasing technology is the reason for a
stressed out lifestyle.
I believe people will always have difficulties in their lives,
but technology of the future will make some things easier.
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WORDS.Tina Barborič.T4A

When we talk about everyday life and its overwhelming traps, most people say that life in the future will be
easier. But- will it really be easier or even more complicated?
Firstly, some folks think that in the next few years technology will improve immensely and that some scientists
will create robots which will do everything instead of
human beings. Therefore people will live a very relaxed
life as birds do. Some even say that the life expectancy
would be much longer comparing to the one nowadays
because there would be many more medicines available.
However, ordinary people say that in the future life will
be very strange and that people will not be happy, but
depressed, because they will not be able to communicate and socialize among themselves, as they will just
hang on the Internet, talk over Facebook and so on.
Also, they disagree with the fact that people will live
longer because food will be man-made and there would
be many more illnesses.
To sum up, it is hard to say if life would be easier or not.
It depends on the individual’s view and what his or her
belief is. In my opinion, life in the future will be easier
people will make the most of their lives using technology and science.

WORDS.Božidar Zoretič.T2C
Since the first computer was made in the late fifties the
technology has developed quickly. Computers which
in the beginning took place of the whole living room
are now being made in credit-card formats. More and
more areas, jobs and factories are being taken over by
computers. As computers are capable of handling large
amounts of data in a very short time, they are well
suited for word processing. It won’t be long till all paper
archives are going to be replaced by computers, which
take less space and are more organized. For example,
you can put the whole telephone book on just one CD.
GPS systems are taking over old maps. You just tell your
GPS device where you are heading at and it directs
you until you come to desired destination. It’s faster,
safer and more comfortable way to travel. Another
area which helps doctors, pilots… is a so-called ‘’virtual reality’’. This is a way to simulate reality on your
computer monitor, it’s some kind of a simulator only in

WORDS.Gašper Muhič.T4A
Life in the future cannot be predicted now. Everything
we know can be changed by one invention. For example,
electricity- it changed humanity a lot. Suddenly everything was easier to do. Washing clothes was not anymore done by people but washing machines, calculating
was not longer done by heart but by calculators- almost
everything today is run by electricity.
Life in the future will be easier because we will invent
more and more things that would improve our lives.
There will be cures for all diseases, transportation will
be faster and easier, cars will not be powered by fuel
but by fusion. Perhaps we will discover another living being from space. Travelling between galaxies will
take an hour. Knowledge will no longer be learned from
books but by putting “books” in our brains. There will be
no more starvation in the world because there will be

enough food for everyone.
But still, no one knows how it will all turn out. People
might become lazy, everything will be possible in a virtual world, therefore, a lot of people will be fat because
they will eat too much. There will not be any homegrown food, which is very good for our body, instead we
will take pills that will have ingredients our body needs.
Perhaps we will meet some unfriendly aliens and start
war with them.
I think sometimes not knowing what the future might
bring us is the best way, so just let it go and live as well
as you can. Humans are always searching for ways to improve their lives. But sometimes there must be a limit,
when enough is enough and… I do not want to eat pills
for the rest of my life!
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SO-CALLED
MODERN WORLD
WORDS.Matic Miklavčič.R4C
Let me start with a famous statement: Money rules
the world. More than ever. Everyone is trying to grab
as much cash as possible without thinking. Apparently,
people only have one wish – to become rich, richer, the
richest.
Nowadays, modern democrats, or shall I say, aristocrats,
are setting the prices and taxes according to their opinion. Everything about our little place under the sun is
just about money, oil and legalized crime (e.g. politics).
Instead of helping the third world countries to evolve
into a so-called civilisation, money is spent on weapons,
wars and materialism. Instead of dealing with everyday
conflicts among different countries, and basically helping them, the main goal of current policy is to take advantage of them, especially of their crisis.
The first and most important natural resource is definitely oil. Why do we need it? Our lives depend on all kinds
of transport. Everything today is somehow connected to
it. If demand increases, supply should follow. As well as
the price. The price of gasoline has been rapidly increasing for the last ten years. We all know that alternative
sources are the future but instead of developing them
and investing some money in that direction, the current
policy just ignores well-known facts and continues to
earn money with a regular offer. If the United States of
America invested some money in the development of alternative sources and environmentally-friendly sources,
instead of declaring the wars all around the world in order to control the oil refinery, we would be driving environmentally-friendly cars today. For example, to make
a single Tomahawk missile which can destroy a part of
the city, the United States spend around $300,000 on it.
Another example, if we used a gram of plutonium which
can be used in the batteries in the cars with electric engine, the cars could be driven without charging the batteries and could be recycled…
Unfortunately, our humble and modern society is not
heading towards the development. In my opinion, we
are heading towards primitivism. More importantly, we
are not developing and also not heading back, we are ruining ourselves. Is this actually our goal? Is this the policy
that we all agree with? I guess each of us should ask ourselves that question. And live with our answer.

SURVIVING A MONTH
ON A DESERT ISLAND
WORDS.Gašper Murn.T2C
It was a hot summer week, so I decided to go on a relaxing holiday. I bought a ticket for a trip with a small cruise
ship to the island with beautiful sandy beaches and
small towns. I had prepared my things three days before
the ship was leaving, because I didn’t want to be in a
hurry the night before the trip. When I came to the harbour there was a lot of traffic and when I arrived there
was a big crowd. When I finally came on the ship I went
to my room. Then I decided to go to the bar and drink
something, because I was thirsty. We were sailing for 3
days and I was enjoying the voyage when suddenly the
weather started to deteriorate. Soon there was a large
storm coming right on us. The captain called all the passengers to come into a huge dinning room. He wanted
to calm us down and told us everything would be fine.
But the storm was too powerful. The next day I woke up
on a sandy beach. I was very miserable for the first 15
minutes. Then I decided to look around the island and
try to find the other survivors. After 5 minutes of walking around the coast, I suddenly saw three dead people.
One of them was holding a box in his hand. I took it and
opened it. As soon as I saw a signal gun and one rocket for it I started shouting and running happily. Then I
searched for the bodies and found a knife, a watch which
was still working and some other things which were useless. I decided to keep looking around for the survivors
when I suddenly saw a small river mouth. I followed its
flow and found a cave near the spring of the river, which
was perfect for sleeping. It was 6 o’clock so I had to find
some fruits to eat. The next day I wanted to make a fire
so I could protect myself and cook food. But it was a lot
harder then I had thought. In fact I wasn’t even able to
find proper wood, because everything was wet due to
the rain, so I could only eat fruits. Almost three weeks
had passed and there was no sign of planes and ships.
Then, one day, I woke up because of the noise that came
out of nowhere. At first I didn’t take any notice of the
sound and tried to sleep on, when I suddenly realised it
was a ship. I quickly took the box with the signal gun and
ran to the coast as fast as I could. When I saw the ship I
took the signal gun and pulled the trigger. I was hoping
that they saw the rocket and only a moment later the
lights stopped moving and my wishes came true. Half an
hour later two men came in a small boat and took me
on the ship.

READING IS THE KEY
TO KNOWLEDGE
WORDS.Darija Šalehar.T4A
Reading is one of the most important human skills.
We encounter it daily. Considering these facts it is not
enough that we know how to read. It is very important that our reading is efficient. We should be able
to understand a text properly and identify important
information.
Our society is developing extremely fast. Scientists all
over the world publish their latest discoveries daily.
If we want to be educated and successful in our lives
we must be well informed about new conclusions in
the profession we work. The only way to be informed
is by reading a lot. What is more, reading is also very
important for a child’s development. Stories about their
favourite heroes are not only entertaining, but by reading they learn unknown words, new phrases and how
to better express themselves.
On the contrary, there are many other ways of getting
useful information. You can listen to the radio, watch
television or different videos. Furthermore, you can get
a lot of knowledge from other people, too. They can
share their past experiences with you.
Taking everything into consideration, I believe that
reading is the main key to quality knowledge. We
should put more effort into improving this skill.

IDEAL PARENTS
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WORDS.Urška Dimec.T4A
If you read a lot, you know a lot. At least, so most people
say. It is really important to read not only to obtain some
common knowledge but also to practice your knowledge
in a different language and learn it.
I agree with the statement because today everything is
based on reading a contract, getting a job… Everything is
written down and without reading you cannot function
well in this modern society. And through reading you expand your common knowledge, you discover new things
and you find a joy in reading the things you like, such as
science fiction or something else.
On the other hand, I disagree with the “key” part. As
far as I remember everyone’s first knowledge was given
through picture and actions of people around them. But
to get knowledge out of those pictures you had to “read”
them, so it really depends on how and from which angle
you understand the word “reading”. And besides reading you need to confirm that knowledge by visiting the
place you read about, do the things you read about. It is
actually just on of many ingredients to get knowledge.
To sum everything up, I can say that reading is an important part of getting knowledge, but it is not the key one.
Nothing in the universe can exist without another thing
that completes the first one, so reading is just of many
ways to obtain knowledge. If you read you just need to
go out there and feel it yourself, live it, listen to what the
others have to say about it. At the end, you can read a
book or a picture or a human face.

WORDS.Matic Novak.T2C
Parenting is one of the most difficult jobs, but it is
very nice, too. You have to be all the time prepared,
because children are special creatures. Teenage years
are difficult for both. Children become headstrong and
they don’t listen to their parents. Parents have to control them and direct them. They mustn’t be indulgent.
Limits and rules must be set consistently. Children and
parents must be together when rules are being made.
They have to harmonize them. With no rules family
can’t be good, because nobody knows, what is allowed. But teenagers sometimes break rules, because
they think it is nice and popular. Some children become rebellious, because rules are too high. They are
not allowed to do anything, so, they are unhappy and
angry.
If I were a parent, I would talk to my children. It would
be the primary thing in our family. Limits and rules
would be set up strict but not too much. We would
talk together about all the things. I would want tidiness and respect. Children would be educated from

birth and there my wife would help me. I would be
precise at school. Marks would be received with effort.
They would have to help in the garden. Maybe, we
would have a stable and animals, because only like that
children become hard-working. They wouldn’t play
computer games too long, but, if they showed a talent
for computers, I would enable them that. If they broke
rules, they would be punished. Often with words or
banning telephone, the computer, the TV… Sometimes,
if the rules were broken too much, they wouldn’t be allowed to visit parties. If I saw, my children taking drugs,
I would stop it. We would talk together and find the
way to stop. I wouldn’t shout, because it doesn’t give
the results.
So all in all, it is nice to be a parent. In my opinion, life
without children is boring. Education from birth is the
most important, because at the age of it is very difficult
to change the way. The first value in the family must be
confidence.
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WE SHOULD USE TECHNOLOGY TO OUR
ADVANTAGE AND NOT LET IT RUIN OUR LIVES
WORDS.Simon Retelj.T4A
Technology is a great thing. It has evolved a lot in the
past 100 years and it is still evolving today even faster
than ever. People invent new things every day and also
improve many existing ones.
There are many advantages that technology has brought
to our lives. People had to walk everywhere and could
not travel such long distances as we do now. Technology
has brought us all kinds of transportation, from cars to
airplanes and in that way provided us with a fast and
enjoyable way of travelling. But transportation is not
the only thing that technology has provided to improve
our lives, there are many other things, such as electricity, computers, improved houses. One of the most important things in my opinion is the Internet. People can
communicate, buy things, educate and do many more
useful things online.
However, there are also bad things that come from technology. I believe that technology is the case of global
warming. Surely people could control the amount of gas
that comes from factories and cars but if all those things
hadn’t been invented, there would be no global warming. Also, there are all kinds of weapons, from guns to
atomic bombs that are killing people all over the world,
but some people are still inventing new weapons. People are also taking advantage of the Internet and they
are using it to steal from the others.
All in all, I think that we wouldn’t be able to live without technology. We would be still be living as cavemen
and our lives would be boring without technological
advance. However, it’s wrong how people exploit thing
that technology has brought us to harm the others.

WORDS.Tadej Vranešič.T4A
Technology is a key element in the human development. We have been using it since the dawn of time.
Only smart primates are using technology and the humans as the smartest primates are using it by far the
most.
Humans have populated the Earth thanks to the development of technology. Being able to use technology is
the greatest and most important thing for the human
kind. People we so excited when humans sent their kind
to the Moon. That could not have been achieved without a technological development. Technology has also
helped us with information about the weather and other crucial things. It is important for the human survival
since the improvement in medicine has helped people
survive from all sorts of diseases.
Technology can also ruin our lives. By this I am referring
to terrorists and their evil plan to destroy the Earth and
their infidels. One of the human most dangerous technological invention- nuclear weapons can be deadly for
all humanity. Technological waist and all the gadgets
that end up in a trash bin cause pollution and the imbalance in the ecosystem. One of the most used technological inventions- the internal combustion engine, which
is used in cars, is the main cause of global warming and
high CO2 level in the air.
In conclusion, I can say that technology can improve
our lives and it can also ruin it if it is used improperly.
The problem occurs because humans have fragile minds
which brings people to use technology to harm other
human beings.

STEALING MUSIC FROM THE INTERNET IS AS
WRONG AS STEALING CDS FROM THE SHOP
WORDS.Gašper Rojc.T4A
Getting free music was easy before the birth of the Internet- you only needed to record it on a tape from the
radio. But it became even easier on the world web. You
simply write a song’s title in a web browser and in 5 minutes top you have the song being downloaded on your
hard drive. Of course this isn’t legal, but some people
can’t resist it to save money.
I don’t agree with them. I believe that artists should get
money fro their work, so I generally buy music CDs. I
consider downloading a song as if someone would go
and steal a parked car or rob a bank. In every way, it’s
called a theft.
On the other hand, I am tired of reading how music companies say they are fighting against the pirates because
they are lowering the value of music. This is a lie! The
only things these hypocrites are worried about are their
profit and stock value. I also don’t agree with so-called
hit albums which are sold at a higher price than normal
albums even if you get nothing new.
So, my opinion is that stealing music from the Internet is
as bad as stealing a music CD, but I sometimes download
some songs, too, just to hear if a CD is worth buying.

WORDS.Črt Valentič.T4A
The Internet privacy is becoming more and more common every day and by now I believe it is almost impossible to prevent it from spreading even more. It is not
surprising that the situation is as it is because why you
would pay for a CD if you can get it for free on the Internet. I sometimes download a movie or a music CD from
the Internet, so I am as guilty of stealing like millions of
other people. It is easier to go on the Internet, it only
takes a few minutes to steal a CD. I agree with downloading free merchandise because it doesn’t cost me
anything and it is so effortless doing it.
On the other hand I completely disagree with the Internet piracy. I generally don’t support it. If people looked
from the artist’s point of view more often, maybe the piracy would not be as popular as it is. I play the drums in a
band and I cannot imagine someone stealing my work. If
somebody likes a CD that they downloaded illegally they
should go and buy it.
The fact is that the piracy is happening all the time and I
think it is impossible to prevent it form spreading. I agree
with downloading to some extent in order to check if I
like a particular CD, which then I can go and buy it to
support the artists who make the music I like.
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RHIMES.Blaž Žnidaršič.T2A

GESUNDES
LEBEN

WORTE.Matija Recelj.T2B

UNTITLED
At that moment her eyes met his
And her look sent his heart racing
Without a thought
he moved to where he was facing
he couldn't have fought
those scary compulsions inside
his face was red, he wanted to hide
it's true that day was no exception
he was consumed by his perception
of what he saw as pure beauty and bliss
his heart was aching, wishing for a kiss

REGRET
Living a life of regret
you embrace the pain
your new friend and a pet
everything you do is invain
until you look what beyond is
search someone to bond with
and escape what you embraced
fight something you have never faced
a regret, a phantom of your mind
It's your fault, till this pain you were kind!

THE HUNGRY WOLF
Hungry, starving
bad wolf on the inside
I feel so empty
from him I try to hide
cuz he's eatin' away my feelings
devours them like a scary beast
love and kindness are his distant siblings
the beast finally started to feast!
he was fed by darkness  too many times
and now he began to devour all my crimes
and so filled with negative emotion
filled with love I need a potion.

Heutzutage leben leider zu viele Leute ungesund. Zum
ungesunden Leben gehören schlechte Ernährung, zu
wenig Bewegung, besonders in der Natur und Schlafmangel. Deshalb zeigen sich bald negative Folgen.
Viele Jugendliche haben wenig Freizeit, denn sie beschäftigen sich nach der Schule mit Sport und mit anderen außerschulischen. Tätigkeiten oder sie müssen
den Eltern bei ihrer Arbeit helfen. In der Schule sind wir
ziemlich belastet und leiden oft unter Leistungsdruck.
Unser Stundenplan ist manchmal anspruchsvoll.
Viele Schüler haben schlechte Essensgewohnheiten,
ihre erste Mahlzeit ist erst das Pausenbrot und so bleiben sie ohne eine warme Mahlzeit, bis sie nach Hause
kommen. Das ist oft erst am Spätnachmittag.
Nur einige Schüler treiben nach dem Unterricht Sport.
In der Schule haben wir zwar drei Stunden Sportunterricht, aber das genügt nicht. Viele verbringen ihre
Freizeit sitzend vor dem Computer oder vor dem
Fernseher.
Wie kann man unsere Lebensgewohnheiten ausbessern? Zuerst müssen wir für gesunde und regelmäßige
Ernährung sorgen. Man soll den Tag mit dem Frühstück
beginnen. Tagsüber soll man noch vier Mahlzeiten haben. Leider haben aber nicht alle Möglichkeit dafür. Unsere Ernährung soll vitaminreich und kalorienarm sein.
Wir sollen viel Obst und Gemüse, aber wenig Süßigkeiten und Fastfood essen. Dazu müssen wir viel trinken,
aber wenig gasierte und keine alkoholischen Gentränke.
Leider rauchen viele Jugendliche Zigaretten und das ist
sehr schädlich für ihre Gesundheit. Sie sollen mit dem
Rauchen aufhören.
In der Freizeit, vor allem an den Wochenenden soll man
möglichst viel ins Grüne gehen. Man kann Ausflüge und
Wanderungen machen. Eine große Rolle spielt auch
der Schlaf. Man soll wenigstens acht Stunden täglich
schlafen.
Obwohl wir wissen, was wir für gesundes Leben tun sollen, richten wir uns nicht immer danach. Das sehen wir
erst, wenn Probleme mit unserer Gesundheit beginnen.
Ich habe zwar gesunde Lebensgewohnheiten, ich treibe
Sport, schlafe genug und übertreibe nicht mit dem
Fernsehen und Computer spielen. Aber ich kann sicher
noch mehr für gutes Befinden tun.

DER SOMMERSPRACHKURS
IN FRANKFURT
WORTE.Matic Češnovar.T4B

Ich bin schon lange sehr begeistert von Deutschland.
Eines Tages entschied ich   mich nach Deutschland zu
reisen. Ein Sommersprachkurs in Frankfurt hört sich
gut an… Mutti füllte mich mit vielen   Fragen auf. Wohin fahre ich und was werde ich da machen? Eigentlich
wusste auch ich selbst nicht genau, ich war nur davon
überzeugt, dass ich Deutsch lernen möchte. Deshalb
sagte ich ihr nur, dass ich erst nach dem Sommerkurs
etwas mehr erzählen kann.
Am ersten August 2010 ging alles los. Ich nahm den Zug
von Ljubljana.  Ich machte mich in einem Zugabteil bequem, gemeinsam  mit einem Ehepaar, das eine Weile
English und eine Weile Deutsch sprach. Am Ende erfuhr ich, dass sie Niederländer waren.  Sie hatten viele
Probleme. Sie wussten nicht genau, wo sie umsteigen
mussten. Ich war sehr glücklich, dass ich den direkten
Zug bis Frankfurt hatte.
Bis etwas geschah. Ich hörte: »Liebe Fahrer, leider kann
der Zug in Frankfurt nicht halten. Das warf mich aus dem
Sitz. Ich musste 30 km vor  meinem Ziel aussteigen und
dann 20 Minuten auf  den neuen Zug warten. Endlich erreichte ich das  traumhafte Frankfurt am Main. Mit 40 kg
schwerem Gepäck trat ich auf die Straße und entschied
mich,   ein Taxi zu nehmen, denn ich vergaß nachzugucken, wo sich die Goethe Universität befindet. Mihael
Jahorskov, der Taxifahrer, fragte mich: »Wohin, junger
Mann?« Ich sagte nur: »Die Landstraße 135, bitte!«  
»Welche Landstraße? Hier gibt es wenigstens drei, die
so genannt werden«. Er fuhr mich zweimal um die Stadt,
um die Rechnung höher zu machen, was ich erst  nach
einer Zeit feststellte. Ich kam  um 21 Uhr zur Universität
und alles wäre in Ordnung, wenn die Tür der Uni nicht
geschlossen wäre. Ich glaubte, dass das meine erste
Nacht auf der Straße sein wird. Ich setzte mich auf eine
Bank und plötzlich bekam ich Angst. Ich hatte 300 Euro
Bargeld mit, einen Laptop und zwei Koffer. Mit anderen
Worten, ich könnte ohne 1000 Euro bleiben, wenn mich
jemand bestehlen würde. Nach ein paar Versuchen in
die Uni zu kommen, kam eine spanische Frau, die dasselbe Problem wie ich hatte. Schließlich öffnete sich die
Tür.  Wir beide bekamen  ein Zimmer im Studentenheim.
Oh ja, das war nur der erste Tag. Ich muss den ganzen
Monat auf ein Blatt verkürzen. Eine schwierige Aufgabe!
   Also der Sommerkurs, der im nächsten Monat stattfand, war wirklich voll von Vorfällen… Vormittags hatten
wir den Sprachunterricht in Gruppen mit 14 Studenten.
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UMWELTVERSCHMUTZUNG
WORTE.Patricia Šašek.T2C
Nachmittags besuchte ich Seminare zu   interessanten
Themen. Am Wochenende machten wir Ausflüge wie
die Rheinfahrt zum Loreleyfelsen, nach Wiesbaden,
nach Speyer und natürlich auch die Weinprobe. Wir gingen nachts in die Diskos oder wir organisierten Sushi-,
Pasta-, Kaviar-, Pfannkuchen-Partys…
An diesem Kurs sammelten sich die Leute (etwa 150),  
die Deutsch lernen wollten, deswegen sahen die Unterrichtstunden ganz anders wie in unserer Schule aus.
In einem Monat bearbeitet man so viel Lernstoff wie
sonst zwei Jahre in der Schule. Aber das fand ich nicht
so wichtig, weil ich so viele Leute aus der ganzen Welt
kennenlernte. Ich knüpfte gute Freundschaften   mit
Leuten aus Russland, Tunesien, Ukraine, Serbien, Italien, Moldawien, Deutschland an …So wurde ich mit
verschiedenen Kulturen bekannt, die mir völlig andere
Ansicht auf die Welt öffneten. Einmal sagte mir eine engstirnige Person, dass ich in Deutschland erfahren  werde,
wie sie uns (Slowenen) für minderwertig halten. Ich
habe mich gerade vom Gegenteil überzeugt. Mahatma
Gandhi sagte einmal: „Sie können uns die Selbstachtung
nicht nehmen, wenn wir sie ihnen nicht geben“.
Die Zeit in Frankfurt  lief so schnell aus, dass ich fast  vergaß, die Ansichtskarte meiner Familie zu schicken.

MEHR LUST AUF SCHULE – WIE
KÖNNTE MAN DAS ERREICHEN?
WORTE.Aljaž Ovnik.T4B

Die Schule ist eine Anstalt, wo wir Wissen und Kenntnisse bekommen. Es ist sehr wichtig, dass man beim Unterricht konzentriert ist. Meistens ist es sehr interessant
aber manchmal auch sehr langweilig. Manche Leute besuchen die Schule gern, andere mögen sie nicht und sie
gehen lieber  ins Gasthaus. Vielleicht könnte die Schule
mehr Aktivitäten oder Gruppenarbeiten haben. Die
Schüler beobachten gern Sportereignisse zum Beispiel
Fußball, Basketball oder Volleyball. Ich glaube, dass Räume und die Aussicht auch wichtig sind.
Vor cc. zwei Monaten waren die Schüler des  technischen
Gymnasiums  in Österreich. In Klagenfurt haben wir eine
sehr schöne kleine Schule, eigentlich das Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für Slowenen, besucht.
Dort gibt es vielleicht 400 Schüler, bei uns sind 3000
Schüler, was zu viel ist. In BG-BRG sind alle sehr kommunikativ und lustig, die Atmosphäre ist freundlicher als
bei uns, deshalb finde ich diese Schule sehr gut und ich
hätte automatisch mehr Lust an dieser Schule zu lernen.

Die Umweltverschmutzung ist ein heikles Thema. Es
wird immer wieder darüber gesprochen, dennoch fühlt
sich keiner verantwortlich. Die Fabriken und Betriebe
schieben die Schuld an die Politik, die hingegen wieder
zurück. Wenn man aber nachdenkt, wer oder was alles
schuld für die Umweltverschmutzung ist, erkennt man
schnell, dass jeder von uns dazu beiträgt. Das größte
Problem ist der Atommüll. Viele Fabriken produzieren
giftigen und strahlenden Atommüll, den sie dann einfach
und billig in der Natur entsorgen. Man kann es ja auch
versehen. Die Entsorgung ist sehr teuer und die Fabriken
kämpfen gegen den Bankrott. Natürlich trägt jeder Einzelne von uns zur Umweltverschmutzung dazu. Das erkennt man in vielen Hinsichten. Jeder von uns produziert
viel zu viel Müll. Täglich benutzen wir Plastikprodukte,
Folien, Papier, Glas und vieles mehr. Das alles geht in den
meisten Fällen einfach in einen Müllcontainer und dann
auf die Mülldeponie, wo sich Berge häufen. Ein Anfang
beim verantwortungsvollen Umgang mit der Erde wäre
es den Müll zu sortieren und wieder zu verarbeiten.
Glas, Papier und Plastik sollte jeder sortieren. Das kann
mit wenig Mühe gemacht werden und so kann einem
auch bewusst werden, wie viel Müll er eigentlich produziert. In unserem Land ist die Mülltrennung (noch)
nicht so ausgeschritten. In manchen Gemeinden wird
schon fleißig sortiert in den anderen hingegen wird aber
alles zusammen geschmissen. Nicht nur die Mülltrennung kann zum Umweltschutz beitragen. Auch an den
Rohstoffen sollte gespart werden. Papier sollte recycelt
werden um so weniger Holz zu verbrauchen. Wir sollten
auch den Energieverbrauch senken. Es könnte auch einmal im Monat einen Tag geben, an dem sich die Bürger
einer Gemeinde zusammen tun und eine Aktion starten,
in der sie ihre Gemeinde säubern. Alles das und noch
vieles mehr sollte für die Umwelt getan werden, aber es
kann nur nützen, wenn alle am selben Strang ziehen und
etwas dafür tun, denn wir haben nur eine Erde, einen
Lebensraum, den wir uns selber zerstören und uns so
gesagt ein eigenes Grab graben.

VIVRE SANS GLUTEN : PLUS
FACILE QU’IL NE SEMBLE!
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MOTS.Tina BarboričT4A

La maladie coeliaque est une pathologie complexe provoquée par une “mosaïque” de facteurs héréditaires et
environnementaux.
Qu’est-ce que le gluten?
Le gluten est une protéine présente dans certaines céréales comme le froment, l’avoine, l’orge, le seigle,
l’épeautre, et le triticale. La valeur nutritive du gluten est
très faible. La fonction principale développée par cette
protéine, est en fait celle de “liant” c’est-à-dire la capacité à lier la farine de blé pour permettre la panification.
Comment se manifeste la maladie cœliaque?
Les symptômes peuvent être divers et dans certains cas
même absents.
Les plus manifestes sont la diarrhée, la perte de poids
et de forces, le gonflement et les douleurs abdominales,
les vomissements, voire l’arrêt de la croissance chez les
enfants. Les manifestations peuvent parfois être également extra-intestinales comme l’anémie, l’ostéoporose,
l’aménorrhée, le déficit de vitamines et de sels minéraux
ou propres à d’autres pathologies qui s’y associent parfois.
Toutefois, la maladie coeliaque, ne se présente pas toujours de manière visible, ses formes cliniques sont nombreuses et doivent être prises en compte dans la phase
de diagnostic. Les manifestations cliniques possibles
de la maladie coeliaque peuvent, par conséquent, être
subdivisées en cas typiques avec une symptomatologie
gastrointestinale marquée (aujourd’hui en minorité), les
cas atypiques qui sont les plus fréquents sont caractérisés par de vagues manifestations comme une colite apparemment banale (le soi-disant « colon irritable ») ou
la carence de fer résistant à la thérapie orale. Il existe
également des formes silencieuses qui, en l’absence de
symptômes marquants sont diagnostiquées occasionnellement sur les sujets à risque, par exemple, dans les
familles de coeliaques ou chez les patients diabétiques
soumis à un dépistage sérologique. Dans ces cas-là, les
symptômes sont silencieux seulement en apparence car
en réalité, après le début du traitement, on enregistre
une amélioration du bien-être psychique et physique.
Enfin, chez certains patients, le soupçon apparaît lors
de la vérification d’un problème extra intestinal, comme
la dermatite herpétiforme, la stomatite aphteuse, le
diabète, l’ostéoporose, les troubles de la fertilité, les
thyroïdites, les allergies, les intolérances et certaines
pathologies de type neurologique qui peuvent être associées à la maladie coeliaque. Dans des cas heureusement très rares, la maladie coeliaque peut se manifester
depuis le début par de graves complications comme

l’ulcère de l’intestin ou le lymphome intestinal.
Un régime rigoureux sans gluten est l’unique thérapie
efficace qui garantit actuellement aux personnes coeliaques une bonne santé, grâce à la disparition des manifestations cliniques, la normalisation des examens et le
rétablissement de la structure normale de la muqueuse
intestinale.
Pour soigner la maladie coeliaque, il est nécessaire de
renoncer à tous les aliments fabriqués à partir de variétés de céréales contenant du gluten. Il ne faut pas oublier que même de petites quantités de gluten peuvent
provoquer des troubles. Il est donc nécessaire de veiller à la composition des aliments courants dans le commerce car des traces de gluten peuvent être présentes
dans différents produits.
Le régime sans gluten est facilité par les multiples produits adaptés aux intolérants au gluten (pain, pâtes,
gâteaux, pâte à pizza, farine, biscuits, confiseries). Ces
produits se distinguent des autres par le pictogramme
de « l’épi barré » qui garantit l’absence de gluten. Les associations nationales d’intolérants au gluten apportent
leur assistance en mettant à la disposition des personnes concernées des listes de produits alimentaires disponibles.
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MOTS.Davor Novak.T4A
Pâte:
3 oeufs
7 cuillères à soupe d'eau
15 g de farine
15 g de sucre
1 sucre vanillé
1 poudre à pâte

Crème:
4 oeufs
10 g de sucre
1 gousse de vanille
12 g de beurre
4 g de gélatine en poudre
4 de crème (1 litre)
10 dec de chocolat au lait
Garniture:
5 dec de chocolat au lait
5 dec de chocolat blanc
5 g de beurre

PAIN D’ÉPICES
MOTS.Matej Vehar.T4A
Ingrédients:
250 g de miel
250 g de farine
100 g de sucre en poudre
1 sachet de levure chimique
1 sachet de sucre vanillé
1 cuillère à café d’anis vert
1 cuillère à café de muscade râpée
1 cuillère à café de cannelle en poudre
1 cuillère à café de gingembre en poudre
1 cuillère à café de quatre épices
2 œufs
10 cl de lait

GÂTEAU DE GLACE
Pâte:
Les œufs sont séparés. Foamy jaunes Mélanger avec le
sucre et le sucre vanillé. Avec un fouet en mélangeant
lentement la farine et la poudre à pâte et faire cuire
dans une plaque beurrée pour les gâteaux à 200 degrés
environ. 20 minutes.
Crème:
Place de gélatine dans 1 tasse d'eau et laisser gonfler.
Plus de mélanger les oeufs de vapeur, la moitié du sucre, la gousse de vanille et de base de gélatine jusqu'à
épaississement. Il faut environ une demi-heure - la
crème sent très chaude et peu malléable.
Surtout la crème et le sucre restant au fouet et incorporer délicatement à la crème glacée.
Biscuit réduit de moitié. Pie modèle d'un bien garni de
papier. Placer la partie inférieure du gâteau et versez
la moitié de la crème dessus et le mettre pendant une
demi-heure au réfrigérateur. Le reste du mélange de
chocolat fondu à la crème de lait et verser sur la crème
légère. Un autre endroit pendant environ 15 minutes
au réfrigérateur, puis placé sur le dessus de la couche
supérieure du gâteau.
Chaque chocolat spécifiquement obtenir plus de
vapeur, et chaque ajoutez la moitié du beurre. Versezle sur le biskvitu supérieure (tout modèle). Mettre au
réfrigérateur à nouveau - cette fois pour une heure ou
deux. Le gâteau peut être facilement coupé avec un
couteau chaud.

Préparation :
Faites chauffer 250 g de miel à la casserole, puis versezle bien chaud dans un saladier sur 250 g de farine, mélangée à 1 paquet de levure chimique, les deux sucres
et 1 cuillère à café de chaque épice : anis vert, muscade
râpée, cannelle, gingembre.
En remuant préparation avec une cuillère en bois, incorporez petit à petit 2 œufs, puis un peu de lait.
Préchauffez le four à 160°C.
Versez la préparation dans un moule à cake bien beurré
et fariné. Enfournez et laissez cuire pendant 1h.
Démoulez le pain d'épice lorsqu'il a totalement refroidi.
Attendez 24 heures au minimum avant de le déguster.
Bon appétit!

