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UVODNA BESEDA
MENTORICE
Pri koncu smo. V redovalnici so vpisane tiste velike pokončne ocene, ki
zaključijo dolgo pisane »zgodbe«, knjige in zvezke smo že skoraj vrgli v
kot, v razredu postaja vedno bolj sproščeno, zabavno, klepetavo, z mislimi že pri težko pričakovanih poletnih počitnicah. Dovolite, da vam kot
obvezno čtivo za počitniško branje v roke izročimo novo številko šolskega
glasila. Tegi, ki je letos doživel pravo stilsko preobrazbo. Fotografije naših
fotografov so končno zaživele, vsebinsko bogate strani se prelivajo v barvah mavrice.
Vsebina te številke je nastajala v najbolj burnih mesecih tega leta. Kontrolke, spraševanja, tekmovanja, projekti … in potem še mentorica, ki poskuša motivirati in navdušiti za pisanje. Po negotovem začetku, ko smo bolj kot ne zbirali ideje na papirju, so proti koncu začeli prispevki kar
deževati. Ko smo jih prebirali, se nam je narisal nasmeh na obrazu. Tehniki, ki pišejo, fotografirajo,
rišejo in oblikujejo kot pravi umetniki. Na to smo ponosni.

UVODNIK

Naj vam bo novi Tegi v barvah v prijetno branje, v še večje veselje pa nam bo, če boste čez mnoga leta spet malo polistali po njem in se spomnili tistih prijetnih šolskih dni, izletov, dogodkov,
sošolcev in profesorjev.
Pa lepe počitnice vam želi uredniška ekipa Tegija.

Diana Strugar, prof.

UVODNA BESEDA
RAVNATELJA
Spoštovane dijakinje in dijaki!
Z velikim veseljem bom vzel v roke novo številko šolskega glasila, ki v času, ko bomo počasi zaprli šolska vrata, dokazuje in povzema še eno bogato in uspešno šolsko leto. Tegi je letos prvič
izšel v barvni podobi in ponovno ste s svojimi poročili, razmišljanji, zgodbami, fotografijami in
ilustracijami dokazali, da imate »tehniki« tudi tiste umetniške sposobnosti, ki samo nadgrajujejo
številne uspehe naše šole na raznoraznih področjih. Ponosni smo, da v naših šolskih klopeh sedijo
dijakinje in dijaki, ki na državnih tekmovanjih žanjejo odlične uspehe. Pa naj bodo to športniki ali
pa »brihtne glave«, kot ste jih Tegijevci poimenovali v eni izmed rubrik v glasilu.
Vsem iskreno čestitam in se zahvaljujem za vaš trud in požrtvovalnost. Le tako je lahko naša šola
postala to, kar je – ena izmed vodilnih in cenjenih šol v regiji.
Vsem skupaj želim prijetne in sproščene poletne počitnice!
Boris Plut, univ. dipl. inž.,
Ravnatelj SEŠTG
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PISANJE JE NJEGOV NAČIN
ŽIVLJENJA
Domen Potočnik | T4c
V sredo, 14. marca 2012, je šolska knjižnica za dijake 4. letnikov tehniške gimnazije organizirala
obisk Vinka Möderndorferja. Pogovor z njim je vodila profesorica Barbara Grabnar Kregulj.

Vsestranski književnik je najprej spregovoril o pisatelju kot umetniku in njegovem literarnem
ustvarjanju. Poudaril je, da pisatelj gleda na svet s posebnega zornega kota oziroma zgodbe, ki jih
piše, živi. Pisanje je njegov način življenja in ves njegov življenjski ritem je podrejen ustvarjanju.
Dramsko delo se, v primerjavi s pripovedništvom ali poezijo, izpopolni na odru. Gledalca aktivira
tako, da med predstavo spontano sodeluje (se smeji, joče, se postavi na stran določene osebe
…). Pretok energije med igralci in gledalci je še posebej intenziven. Tako je gledališče najbolj živa
umetnost in zato najbolje govori o aktualnem času. Pove še, da prav skozi smeh najlaže predstavimo negativnosti in slabosti, tako posameznika
kot naroda. Med značajem posameznika in
značajem naroda pravzaprav ni velike razlike.
Vinko Möderndorfer občutljivo zaznava dogajanje in svet okoli sebe. Ugotavlja, da se je parlamentarna demokracija izkazala za jalovo, saj
parlamentarne stranke državo zgolj izkoriščajo
za svoje pritlehne interese. Meni, da se je kapitalizem izpel in iztrošil, in verjame v idejo socialne države, ki naj zmanjša ogromen razkorak
med revnimi in bogatimi. Vsepovsod se ljudje
upirajo krivično razdeljenemu bogastvu in povampirjeni oblasti, demonstracije, vstaje pa ga
navdajajo z mislijo, da se bo svet zopet postavil

PRI NAS NA OBISKU

Vinko Möderndorfer je slovenski pisatelj, pesnik, filmski, radijski in televizijski režiser, nam dijakom
pa znan predvsem kot dramatik in avtor satirične komedije Limonada slovenica (1998), v kateri
s pomočjo komike prikaže slovensko politično sceno, ki skrbi le za svoje lastne interese, ki jih
navzven prikriva s puhlimi frazami o blaginji naroda. Meni, da je glavna funkcija komedije ta, da
skozi smeh kaže resnico sveta, saj ga zgolj smeh in zabava pač ne zadovoljita. Politična satira je za
letošnje maturante eno izmed dramskih del za maturitetni esej.

na noge. Če se bo sedanje stanje nadaljevalo,
nas čaka revolucija, pravi pisatelj, in se boji, da
bo ta krvava.
Limonada slovenica je zrcalo slovenske politične
morale. Pisateljeva interpretacija drame in vrednotenje človeške morale sta maturantom še dodatno odprla oči in jim približala tematiko vseh
štirih maturitetnih dram in jim bo zagotovo pomagala pri pisanju maturitetnega eseja.
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Jasmina Ilar | T1A
Aljaž Siročič | T1A

EKSPERIMENTI SO KOT
MOJI OTROCI

“Miha Kos, mož, ki je ustanovil Hišo eksperimentov v Ljubljani. Hiša eksperimentov je center znanosti. Znanost, učenje, umetnost in humor se v dejavnostih Hiše eksperimentov prepletajo v celoto. S tem obiskovalcem vzbudijo radovednost ter jim na enostaven
in zanimiv način približajo naravne zakonitosti in pojave iz vsakdanjega življenja. Gospod Kos sodeluje pri enem od projektov na naši šoli, zato je meseca septembra obiskal tudi našo šolo. Z veseljem se je odzval, ko smo ga povabili na intervju v sejni sobi.”
Ste ustanovitelj Hiše eksperimentov, kjer je
znanost predstavljena na zabaven način. Kje
ste pravzaprav dobili idejo zanjo?

PRI NAS NA OBISKU

Leta 1994 sem z otrokoma obiskal ogromen
Exploratium v San Franciscu. To je ogromen
science center, pravzaprav skoraj tako velik kot
vaš Šolski center. V tem centru je predstavljenih
okrog 1500 eksperimentov in tudi raziskovalni ter didaktični laboratorij. Tu je zaposlenih
približno petsto ljudi in lahko bi kar rekli, da je
to inštitucija. Eksperimenti so se mi zdeli zelo
zanimivi in odločil sem se, da bom nekaj takega
postavil v Sloveniji.
Vaš oče je bil fizik in tudi vi ste študirali
fiziko, kajne?
Da, študiral sem fiziko trdne snovi, in sicer je
bila tema jedrska magnetna resonanca. Bil sem
v skupini, ki je inovirala magnetno resonanco.
Ta se v glavnem uporablja v medicini. Z njeno
pomočjo dobiš sliko človeka, kot bi ga narezal
na mesoreznici. Ideja je bila jedro vodika, ki
smo si ga zamislili kot vrtavko z magnetom na
sredini. Opletanje atomov pri vrtenju pa je tisto,
kar zaznamo z magnetno resonanco. Prve slike,
ki smo jih objavili v člankih, so bili posnetki paprike, jabolka in pomaranče. Obstaja pa tudi
ideja, da bi s pomočjo magnetne resonance
odkrili nafto brez vrtanja.
Torej ste pravzaprav inovator magnetne
resonance?
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Zares se nočem izpostavljati, bil
sem le eden izmed članov v skupini in takrat sem se naučil timskega dela, kar mi je pozneje
v življenju prišlo še kako prav.

Pozneje sem sodeloval tudi v mednarodni skupini in sodelovati z ljudmi, ki prihajajo s celega
sveta, je zares lepa izkušnja.
Kdaj je bila potem Hiša eksperimentov
tanovljena in od kod ste črpali ideje za
eksperimente?
Hiša eksperimentov je bila ustanovljena leta
1994, prostore pa smo dobili leta 2000 in od
takrat se nahaja na Trubarjevi 39 v Ljubljani.
Sprva so bile ideje iz Exploratoriuma, potem
pa sem začel sodelovati s kolegom s fakultete,
Gorazdom Planinškom, ki je avtor mnogih
eksperimentov v Hiši eksperimentov. Eden
izmed njih – Težji zvenijo više – pa je bil eden
prvih naših eksperimentov. Skupina se je
sčasoma večala in še danes sodelujemo.

Hišo eksperimentov obišče mnogo
vednežev, pa vendar naju zanima,
zakaj svojih eksperimentov ne
postavite tudi kje v mestih, kakor
to počnejo drugod po svetu?

Opletanje atomov pri vrtenju pa
je tisto, kar zaznamo z magnetno
resonanco.

No, ti eksperimenti so kot moji otroci, vse imam
enako rad.
Ste vesel človek, poln idej, ki ima rad znanost.
Pa vendar me zanima, kaj je bilo tisto, kar
vas je prepričalo, da ste študirali fiziko?

Hiša eksperimentov je namenjena vsem generacijam in vsem, ki znajo reči ne vem, kar bi morali
znati reči vsi. Nekatere stvari imaš shranjene na
RAM-u in nanje lahko takoj odgovoriš, nekatere stvari pa moraš raziskati in odgovor poiskati sam. Le tako se lahko naučiš nekaj novega.

Vedel sem, da nikoli ne bom študiral prava, ekonomije in slovenščine. Takrat nismo imeli informativnih dnevov, kakor jih imate danes. Tako
sem malo spraševal naokoli, gledal in se na
koncu odločil, da bom študiral fiziko. Je pa res,
da je oče s tem, ko smo namesto branja pravljic
delali eksperimente in ko me je za roko peljal
vse naokrog, name prenesel svojo ljubezen do
fizike. Imam tri sinove in vsak študira nekaj drugega. Eden študira krajinsko arhitekturo, eden
medicino, eden pa fiziko.

Videli ste veliko eksperimentov, veliko ste
jih ustvarili sami. Kateri je vaš najljubši?

Vaš oče je bil fizik, a je veliko časa posvetil
risanju. Kaj ga je pri risanju navduševalo?

Sedaj pa sta mi zastavila klasično novinarsko
vprašanje (smeh). Poglejta, nekega dne, ko
bosta imela svoje otroke in vaju bo kdo vprašal,
katerega imata najraje, kaj bosta odgovorila?

Oče je najprej študiral arhitekturo in takrat je
pravzaprav začel z risanjem. Kot zanimivost naj
povem, da je med svojimi srbskimi kolegi najbolj znal srbsko in jih je tudi inštruiral. Čez čas
pa je ugotovil, da arhitektura ni zanj; da sicer
rad riše, vendar ne tehnično. Vsak pač študira
tisto, s čimer bo dobil največ odgovorov na svoja vprašanja. Njega pa je zanimalo, kako stvari
delujejo, kako eksperimenti navdušujejo ljudi.
Risal pa je toliko, kolikor je dihal, saj mu je bilo
risanje v veselje.

Torej, komu je potem namenjena Hiša
eksperimentov?

PRI NAS NA OBISKU

Eksperimente je zelo težko prenašati
okrog, saj so večinoma veliki in težki,
zato se hitro zgodi, da se poškodujejo.
To je tudi razlog, da jih ne razstavljamo po mestih. Vendar pa smo letos
že tretje leto organizirali ZNANSTIVAL
dogodivščin – festival, kjer lahko vsi
radovedni delajo poskuse na neko
temo iz znanosti. Ta festival poteka
na prostem, in sicer ga poskušamo organizirati
istočasno v dveh mestih hkrati.
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prof. Dragica Budić
Banović

IZKUŠNJE NABIRAL V
SILICIJEVI DOLINI

V četrtek, 19. aprila 2012, sta »Klub nadarjenih dijakov ŠC Novo mesto« in
naravoslovni aktiv SEŠTG na Šolskem centru Novo mesto organizirala predavanje Andraža Torija z naslovom »Kako daleč je Silicijeva dolina?«.
Soustanovitelj in tehnični direktor podjetja Zemanta je dijakom pojasnil, kje
sploh je »Silicijeva dolina«, in predstavil pot Zemante od ideje do izvedbe
(kako pridobiti tvegani kapital, predstavil produkt podjetja in načrte, ki jih
imajo za prihodnje).

PRI NAS NA OBISKU

Ustanovitelja podjetja Zemanta, Andraž Tori in Boštjan Špetič, sta dobila idejo za podjetje, ko sta
delala na nacionalni televiziji. Razvila sta sistem Odprti kop, ki na podlagi podnapisov ustvarja
spletne strani oddaj. Verjela sta, da bi bile lahko podobne rešitve zanimive tudi za druga podjetja, zato sta pred tremi leti ustanovila podjetje Zemanta. S pridobivanjem zagonskih sredstev v
Sloveniji nista imela uspeha, zato sta se prijavila na mednarodni natečaj Seedcamp. Bila sta med
šestimi izbranci, ki so dobili 50 tisoč evrov zagonskega kapitala ter se za tri mesece preselila v London. Od lanskega leta je podjetje prisotno tudi v ZDA.
“Zemanta spreminja način, kako ljudje pišejo besedila,” je povedal Andraž Tori. Blogerjem bistveno poenostavlja pisanje tako, da prepozna kontekst besedila in piscu sproti ponuja sorodne
povezave, fotografije in članke, ki jih uporabnik lahko doda svojemu besedilu. Produkt Zemanta
pa ni namenjen le piscem blogov, temveč tudi medijskim hišam in ostalim organizacijam, ki želijo
svoja besedila obogatiti z dodatno vsebino s spleta.

prof. Dragica
Budić Banović

PRILJUBLJEN PROFESOR
EKSPERIMENTIRAL PRI NAS

Prof. dr. Ivan Leban je rojen v Ljubljani, kjer je leta 1972 uspešno zaključil
študij kemije na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v
Ljubljani. Pot ga je vodila na podiplomski študij na Univerzo v Yorku
v Angliji, kjer je najprej uspešno zaključil magisterij, zatem še doktoriral na oddelku za fiziko z doktorsko disertacijo »Techniques of CristalStructure Determination«. Ugledni kemik, dobitnik številnih nagrad
in priznanj, je 1. decembra 2011 v veliki predavalnici Šolskega centra
Novo mesto z eksperimenti popestril predavanje, ki sta ga organizirala
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ter Klub nadarjenih dijakov
v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine ter
društvom Dolenjska akademska pobuda.
Na predavanju je gost pokazal nekaj zanimivih trikov, na primer kako najlažje in najhitreje zložiti
vrečko ali majico, ter izvedel poskuse, s katerimi nam je na preprost način pojasnil nekaj zanimivih
pojavov iz vsakdanjega življenja. Neonske napise je predstavil s svetlobnimi paličicami, prižgal je
uprašeno moko, izvedel nekaj poskusov s suhim ledom. Prikazal je način, kako lahko prebodemo
balon, da ta ne poči, kako lahko z nekaj preprostimi snovmi izdelamo prožen »plastelin«, kot
slovenski domoljub je za konec jedilnimi barvami in detergentom pričaral barve slovenske
zastave.
Z dogodki, kot je bilo predavanje Eksperimenti v naravoslovju, želimo učitelji mladim
na zabaven in zanimiv način približati različna tehniška in naravoslovna znanja ter
jih spodbujati, da se izobražujejo za naravoslovne in tehniške poklice.
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Že tretje leto zapored je Evropski ekonomskosocialni odbor pripravil projekt, kjer izberejo
iz vsake evropske države eno šolo oz. tri predstavnike, da povedo svoje mnenje k različnim
evropskim dokumentom in tako vključijo tudi
glas mladih v evropske dokumente. Decembra
lanskega leta je postala naša šola tista srečna,
ki je bila izmed več kot petdesetih slovenskih
šol izžrebana, da predstavlja Slovenijo v Bruslju.
Kot predstavniki šole smo bili izbrani dijaki Anja
Pirc, Matevž Šega in Patricia Šašek iz T3C. Sredi

februarja je prišel na šolo g. Cveto Stantič, ki je
predstavnik slovenskih delodajalcev v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. Predstavil
je delovanje odbora ter njegov pomen za Evropo in civilno družbo, izvedeli pa smo tudi, kaj
nas tri čaka v Bruslju. Razložil nam je, da bomo
dali pripombe, t. i. amandmaje, na osnovni dokument, ki je letos obravnaval tematiko Rio +20.
S pomočjo profesorice Marjane Pogačnik, ki nas
je kasneje tudi spremljala v Bruselj, smo se poglobili v program Rio +20 in pripravili amandmaje.
Prišel je 26. april, dan, ko smo se zjutraj odpeljali
na Letališče Jožeta Pučnika in vzleteli proti Bruslju. Ko smo prispeli na cilj, nas je že čakala ekipa
Evropskega ekonomsko-socialnega odbora
(EESO), ki nas je skupaj z ostalimi predstavniki
evropskih držav pospremila do odbora. Tam
sta nas predsednik in podpredsednica EESO
sprejela s pozdravnima nagovoroma. Sledila je
večerja, potem pa družabni dogodek, kjer smo
se spoznavali.

Napočil je za nas velik dan, na katerega smo se
toliko časa pripravljali. Skupaj z udeleženci drugih držav smo na plenarnem zasedanju debatirali o amandmajih, ki smo jih predlagale posamezne šole. Najprej smo se razdelili v tri delovne
skupine; I. skupina – delodajalci, II. – delavci in
III. – razni interesi. Anja je bila uvrščena v prvo
skupino, jaz v drugo in Matevž je postal član
tretje skupine. Udeležili smo se delovne seje,
kjer smo z ostalimi predstavniki svojih skupin
izbrali amandmaje in skupaj preučili popravke.
Po delovni seji je potekalo plenarno zasedanje,
kjer smo imeli razpravo, nato pa je sledilo glasovanje za sprejem dokončne verzije dokumenta,
ki ga bodo priložili kot prispevek evropske organizirane civilne družbe za vrh v Riu.
27. aprila smo se srečali s slovenskim komisarjem dr. Janezom Potočnikom, ki nas je prijazno
sprejel in predstavil svoje poglede ter trenutno
situacijo na področju evropske okoljevarstvene
politike.

NAŠA POTEPANJA

NAŠI DIJAKI RAZPRAVLJALI
V BRUSLJU
Patricia Šašek| T3C

Kjub vloženemu delu in začetni tremi smo zelo
uživali. Matevžu se je v spomin najbolj vtisnilo
srečanje z dr. Janezom Potočnikom, Anji je bilo
najbolj všeč druženje in spoznavanje z vrstniki
ostalih evropskih držav, meni osebno pa je bilo
najbolj zanimivo, ko smo debatirali in sklenili
kompromise. Ugotovili smo, da nas različnost
kultur in jezikov bogatita in da se moramo vsi
skupaj zavedati, da če ne bomo kmalu ukrepali in korenito spremenili
svojega odnosa do okolja, bomo
doživeli propad naše civilizacije.
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STROKOVNO KULTURNO IN
ZABAVNO V NEMČIJI
Nives Štupar | T2A

NAŠA POTEPANJA

V četrtek, 21. oktobra 2011, smo se dijaki
tehniške gimnazije v zgodnjih jutranjih urah
odpravili na štiridnevno nadstandardno
ekskurzijo v Nemčijo.
Naša prva postaja je bilo tehniško zanimivo
mesto Stuttgart. Bili smo v velikem pričakovanju
ogleda Mercedes-Benz muzeja, v katerem so
razstavljene številne »zvezde« iz Mercedesove
tovarne, vse od tistega prvega avtomobila izpred 125-ih let, ki je še precej spominjal na
kočijo, do prototipa avtomobila v prihodnosti.
Občudovali pa smo tudi formule najslavnejših
svetovnih dirkačev.
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Drugi dan smo preživeli v romantičnem mestecu Heidelberg, ki ga poznamo predvsem po
najstarejši nemški univerzi ter javni knjižnici iz
leta 1421. Na hribu nad starim mestnim jedrom
stoji velik grad »Schloss Heidelberg«, s katerega
se razprostira pogled na mesto Heidelberg ob
reki Neckar. Največja mestna atrakcija je zagotovo vinska klet, v kateri se nahaja ogromen
vinski sod, ki drži debelih 58.100 litrov in je izdelan iz 130-ih hrastovih dreves. Z gradu sega
pogled tudi na pot filozofov, ki nas je popeljala onkraj reke na nasprotni hrib. Pravi užitek
se je bilo sprehoditi po tej slavni poti, saj so tu
lepo urejeni vrtovi s klopcami, ki služijo počitku
in »užitkarstvu«, kot so čudoviti razgledi na
romantično mesto, reko in grad.

Vrhunec ekskurzije pa je bil zagotovo četrti dan,
ko smo na svoj račun prišli vsi željni zabave in
sproščanja adrenalina, kajti preživeli smo ga v
adrenalinskem parku Europa-Park, ki je največji
v Nemčiji in drugi največji v Evropi. Je tematsko
razdeljen na države Evrope.
Tako se je bilo možno v Švici kot mrzli
državi spuščati po bob stezi, v Grčiji so bile
razne vodne atrakcije, v Avstriji pa se je bilo
možno voziti z dunajskim kolesom … Za
tiste z največjo količino adrenalina pa je bil
v »Islandiji« rollercoaster, imenovan »blue
fire«, ki doseže hitrost 100 km/h v samo 2,5
sekunde, kar nam da pospešek 4,5 m/s2.
Našo štiridnevno ekskurzijo po Nemčiji smo
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V Frankfurtu am Main, ki smo ga obiskali tretji
dan ekskurzije, so na svoj račun prišli ekonomski navdušenci, kajti Frankfurt je mesto »biznisa« in je eno izmed najbogatejših mest v
Evropi. V njem imajo sedež Evropska centralna
banka, Nemška zvezna banka in še mnoge
druge svetovno znane banke. V poslovnem
delu mestu smo se lahko zazrli v številne vrtoglave steklene stolpnice. Frankfurt se ponaša
z osmimi nebotičniki, ki presegajo višino 150
metrov. Mesto lahko označimo tudi za kulturno
središče, saj se je v njem rodil največji nemški
pesnik Johann Wolfgang Goethe, katerega
večnadstropno rojstno hišo smo si ogledali
tudi pobliže in tako ugotovili, da je užival zelo
razkošno življenje.

začeli strokovno in zaključili adrenalinsko. Bilo
je naporno, toda tudi vredno. Prepričana
sem, da je lahko čisto vsak našel
stvar, ki mu je bila všeč in ki je ne
bo pozabil nikoli v življenju.
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MEDNARODNI PROSTOVOLJSKI
TABOR NA POLJSKEM
Katja Perme | T3B

NAŠA POTEPANJA

»Youth for Peace« je tudi letos z mislijo »Prihodnost prostovoljstva – Razmišljaj globalno,
deluj lokalno!« organiziral tabor, kjer smo se lahko mladi iz različnih partnerskih mest pobližje
spoznali ter si izmenjali svoja mnenja. S ponosom smo Novo mesto ter obenem Slovenijo
predstavljali Barbara Grubar, Polona Opara,
Matevž Šega, Gašper Murn ter Katja Perme v spremstvu profesoric Vesne Čurk in Ane Bukovac.
Seveda smo poleg resnih tém spoznavali tudi
samo deželo Poljsko ter mesto Torun. Ne smemo pa pozabiti niti novih nepozabnih izkušenj,
prijateljskih vezi ter trenutkov, ki so se nam vtisnili globoko v prijeten spomin.

Naslednji dan smo si ogledali rojstno hišo
Nikolaja Kopernika ter se preizkusili v
izdelavi torunskega medenjaka. Obiskali smo
Muzej moderne umetnosti in se udeležili
delavnice, katere namen je bil, da smo na podlagi izjav znanih umetnikov ujeli v fotografski
objektiv trenutek, ki ponazarja izjavo. Seveda pa nam ni ušlo niti večerno druženje v
Poševnem stolpu, kjer se je naš Matevž izkazal
kot izjemen kitarist in improvizator ter požel
nemalo občudovanj.

Ideja o mednarodnem taboru »Youth for Peace«
se je rodila v nemškem mestu Göttingen z mislijo na nas mlade, da lahko v sožitju sodelujemo
med sabo. Tabori potekajo vsako leto na drugi
lokaciji glede na partnerska mesta. Letos so v
tem projektu sodelovali: Göttingen ter Wittenberg (Nemčija), Cheltenham (Velika Britanija),
Cadec (Slovaška) ter Novo mesto (Slovenija).
Krenili smo na dolgo ter naporno 15-urno pot
proti Baltskemu morju, kjer nas je že čakala
Poljska, dežela dolgih cest ter sladkih medenjakov. Prispeli smo in začela se je naša avantura. S
polnimi rokami hrane smo zasedli svoja mesta
v študentskem domu ter se vneto pripravljali
na kulinarično predstavitev našega kraja. Glede
na odzive smo presegli pričakovanja ter z geslom: »Just follow the yellow T-shirts!« zagotovo
pustili pečat.

Naslednji dan smo z muzejskim vlakcem obiskali Biskupin ter si ogledali ostanke prazgodovinske naselbine in se na delavnici naučili
lončariti ter izdelovati nakit. Obiskali smo tudi
veličastni Malbork, ki je znan kot največji evropski srednjeveški grad. V Gdansku pa smo lahko
občutili staro mestno urbanost. Seveda nismo
mogli mimo Baltskega morja, tako smo obiskali
tudi letovišče Sopor, kjer so si nekateri privoščili
osvežujoče čofotanje.
S težkim srcem smo se prebudili v zadnji dan
naše dogodivščine. Obiskali smo Barbarko, kjer
smo si dali duška pri izdelavi košar, pri športnih
aktivnostih ter adrenalinskem plezanju skozi
prepreke v višavah.
Vsekakor smo se med tem časom povezali, zato
je težko slovo prineslo mnogo žalostnih obrazov, vendar se veselimo prihodnosti v upanju
na ponovno snidenje.

10

SMUČALI NA VOGLU

Z vremenom nismo imeli težav, saj je bilo
večinoma sončno. Smučišče je obsijalo sonce v
vsej njegovi lepoti, ki ga premore v kombinaciji
skupaj s snegom. Po napornem smučanju se
nam je zelo prileglo kosilo. Malenkost nerodno
je bilo nekaterim, ko so na mizo dobili pasulj,
joto in ričet. Nekoliko kislih obrazov so tudi oni
na koncu pojedli vse, saj dobro vemo, da prazen žakelj ne stoji pokonci.
Po večerji je sledil najbolj zabaven del, ko smo
si skupaj pogledali posnetke našega smučanja.
Pošteno smo se nasmejali našim veličastnim
podvigom. Seveda smo bili deležni tudi komentarjev s strani profesorjev, ki so kritizirali
naše napake, obenem pa dajali napotke, kako
se jim v bodoče izogniti. Predzadnji dan smo
odšli na drsališče, kjer smo odigrali tekmo nogometa, če mu lahko tako rečem, saj smo brcali
pak. Kljub padcem in porazom smo se neizmerno zabavali.
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Za vse nas dijake že sami besedi projektni teden
zvenijo enkratno. Cel teden nič šole, celovečerno
druženje in še marsikaj nam roji po glavi. Tako
smo se prvi letniki podali na smučanje v Bohinj.
Nastanjeni smo bili v hostlu v Bohinju, smučali
pa smo na Voglu. Glede na naše znanje v
smučanju so nas razvrstili v tri skupine. In tako
so »nastale« Gnile bolhe in Kamikaze. Kmalu
se je izkazalo, da vendar ne znamo tako dobro
smučati, kot smo si mislili. Zato smo se spomnili
lekcije stare šole, ki zagovarja popolnost tudi
pri najlažjih načinih smučanja. Po napornem
smučanju smo igrali namizni nogomet in biljard.

Aleš Durjava | T1B

Na dan odhoda se nam preprosto ni nič več
dalo. Zdržali smo še poslednje smučanje. Po
prihodu v hostel smo imeli zopet po vojaško le
pol ure časa, da smo pospravili vse stvari in se
preoblekli. Pričela se je prava norišnica. Vsi smo
tekali gor in dol ter pospravljali kot za stavo.
Naša razigranost ni poznala meja in bedeli smo V rekordnem času smo uspeli pospraviti vse
do poznih ur. Vendar zjutraj, ko je bilo potreb- sobe in krenili smo proti domu. Vrnili smo se
no vstati že ob sedmih, nas je neprespana noč povsem izmučeni in komaj smo čakali, da nas
izdala. Po zajtrku smo imeli le pol ure časa, da starši dostavijo domov v tople, mehke
smo se oblekli v smučarsko opremo in odšli na in omamne postelje. Na koncu bi se
avtobus. Bilo je, kot bi nas trenirali za vojsko. V v imenu vseh nas rad zahvalil progondoli smo se stisnjeni kot sardine v konzervi fesorjem za dodatno znanje in
povzpeli do smučišča.
njihovo potrpežljivost.
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Alen Pavlič | T2A
V začetku šolskega leta nam je
profesorica Tina Zrilič pri uri geografije predstavila zanimiv projekt.
Izziv je predstavljalo mednarodno
tekmovanje turističnih projektov, na
katerem strokovna žirija ocenjuje predstavitveni film projekta, idejo, projektno nalogo, ki je napisana v obliki seminarske naloge, in
predstavitev projekta na turistični tržnici v Ljubljani. Odločili
smo se za sodelovanje in sestavili ekipo šestih dijakov v sestavi: Nives Štupar, Jan Plut, Jernej Slak,
Marko Kuzmanović, Martin Fir in Alen Pavlič.

NAŠA POTEPANJA

12

Ko smo zbirali ideje, je pogovor zašel tudi na področje Gorjancev in kar naenkrat smo prišli do
ugotovitve, kako turistično neizkoriščeno in neprepoznavno je področje Gorjancev. Nekdo izmed
nas je dejal, da bi lahko organizirali športno prireditev »Le Tour de Podgurje«. V nadaljevanju
smo se odločili, da organiziramo mladinski tabor z imenom »Le Tour de Podgurje«. Na Gorjancih smo posneli predstavitveni filmček, kar je bila nepozabna izkušnja. Naučili smo se sestaviti
šotor (skoraj), neuspešno smo se učili rezanja salame, skakali smo čez odtočni jarek in se pri vseh
dogodivščinah od srca nasmejali.
V naslednjih tednih smo pisali seminarsko nalogo. V tabor »Le Tour de Podgurje« smo vključili še
nekaj zanimivih izobraževalnih idej. Osredotočili smo se na prevajanje Bajk in povesti o Gorjancih
pisatelja Janeza Trdine. Literarno delo najbrž že vsi poznate; govori namreč o skrivnostnih bitjih,
ki naj bi prebivala na Gorjancih, in drugih skrivnostih tega planotastega hribovja. Mentor Tomaž
Ferbežar nam je podal idejo, da bi se lahko na taboru udeleženci udeležili tudi nekaj radioamaterskih dejavnosti. Ker je naš mentor tudi sam radioamater, nam je razložil, kaj vse bi lahko počeli z
radioamaterskimi zabojniki, ki so postavljeni na vrhu Gorjancev, natančneje na Trdinovem vrhu,
ki je ena izmed glavnih destinacij našega tabora. Profesorica Zrilič nas je seznanila z Vernier Lab-

Naš projekt »Le Tour de Podgurje« smo predstavili tudi na turistični tržnici v Ljubljani poleg
številnih ekip iz Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Italije, ki so vsaka na svoj način poskušale
vzbuditi čim več pozornosti. Nekateri so kuhali
golaž, praženec, drugi so masirali člane žirije,
ki so ocenjevali stojnice, nekateri so celo peli
pesmice, ki so vključevale imena ocenjevalcev.
Naša stojnica je bila v primerjavi z ostalimi precej preprosta in nevsiljiva, vendar so bili na njej lepo predstavljeni vsi rezultati našega dela. Na
ogled smo postavili zloženke z opisom našega projekta (zasnoval Martin Fir), ki so dobile veliko
pohval mimoidočih; modem ter sprejemno-oddajno postajo radioamaterjev sta opominjala ogledovalce, da projekt vsebuje tudi nekaj »višje« tehnologije; posladkali pa so se lahko tudi s piškoti,
ki nam jih je doniral Žito Ljubljana.
Ob koncu turistične tržnice so organizatorji oznanili konec tekmovanja in pričeli s podelitvijo
priznanj. Vsi tekmovalci smo se zbrali okoli odra. Nenadoma je voditelj turistične tržnice razglasil,
da se tekmovalni skupini Šolskega centra Novo mesto mudi domov in bodo zato začeli s podelitvijo najvišjih priznanj. Še preden smo dojeli, kaj je povedal voditelj turistične tržnice, je le-ta
zlato priznanje za najboljši promocijski film in zlato priznanje za projektno nalogo podelil našemu
turističnemu projektu. Glede na to, da ob začetku nismo vedeli niti tega, kako naj se projekta lotimo, se nam je naš uspeh zdel še veliko večji in nedoumljiv. Bili smo namreč boljši od ekip, ki so za
sodelovanje na tekmovanju prepotovale na stotine kilometrov. A očitno je bila zmagovalna ravno
naša kombinacija – dobra ekipa, motivacija in sveže ideje.

NAŠA POTEPANJA

Quest-om. Vernierjeva naprava je multifunkcijska naprava, na katero je mogoče priključiti
celo vrsto različnih senzorjev. Ker ima zaslon
na dotik in je v osnovi zasnovana kot napreden
pripomoček pri merjenju nadmorske višine,
zračnega tlaka, temperature in drugih količin,
smo se odločili, da napravo vključimo v tabor,
saj je s temi lastnostmi zelo privlačna za mlade.
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Katja Hočevar | R2B
Rok Volaj | R2A

SPOZNAVALI BELO
KRAJINO

V začetku decembra 2011 smo se dijaki tehnik
računalništva R2A in R2B udeležili projektnega
tedna v domu Radenci ob Kolpi. Po nastanitvi
v sobah smo odšli na pohod do Velike in Male
stene, od kjer smo imeli zelo lep razgled na Poljansko dolino in reko Kolpo. V torek zjutraj smo
se odpravili na pohod proti Staremu trgu, kjer
smo si ogledali cerkev. Kmalu smo se morali vrniti proti domu, saj so nas čakale že druge aktivnosti.

NAŠA POTEPANJA
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odlično kosilo, za katerega so cel teden skrbele
kuharice.
V sredo nam je učiteljica predstavila kulturno
dediščino Bele krajine. Skupaj smo si ogledali
vas Radenci, kjer nam je razkazala znamenitosti kraja. Naslednji dan smo odšli do jame
»Kobiljače«. Tu smo si ogledali kapnike in nenavadno velike jamske kobilice. Za malico smo si
spekli hrenovke na ognju in se počasi odpravili
proti domu.
V prostem času smo se dijaki zaposlili s športom,
nekateri pa so raje malo zadremali. Zvečer smo
po skupinah pekli belokranjsko pogačo in jo
pred večerno animacijo skupaj pojedli. Čeprav
je bil projektni teden zanimiv, smo tako dijaki
kot profesorji nestrpno čakali na petek.
Zjutraj nas je čakalo pospravljanje sob in
pakiranje prtljage. Skupaj smo se zbrali v
večnamenskem prostoru, kjer smo po skupinah imeli predstavitev o kulturni dediščini. Na
koncu sta nas čakala samo še orientacijski tek in

V torek, 15. maja 2012, ob 5. uri zjutraj se je avtobus nagrajenih dijakov SEŠTG odpeljal proti Italiji.
Po prvi kavici na počivališču v Sežani smo nadaljevali pot proti Padovi, kjer smo si ogledali baziliko svetega Antona Padovanskega, v kateri se nahajajo njegove relikvije, med katerimi je popolnoma ohranjen le jezik. Sledil je počitek v ovalnem mestnem parku Prato Della Valle. Pot nas je
v sončnem vremenu vodila v Ravenno, kjer smo si ogledali Dantejevo grobnico, mavzolej, baptisterij Neoniano, baziliko Sant’ Apollinare Nuovo in San Vitale. Ogled smo zaključili na Piazzi del
Popolo. Proti večeru smo se odpravili v Rimini, kjer smo se nastanili v hotelu Elba. Naslednji dan
smo odpotovali proti Republiki San Marino, ki velja za najmanjšo in najstarejšo republiko na svetu.
Pred tem smo si v mrazu in dežju ogledali trdnjavo na skalnem pomolu v mestecu San Leo. V San
Marinu smo si v megli uspeli ogledati obzidje, vrata sv. Frančiška, Trg svobode, vladno palačo,
baziliko sv. Martina in trdnjavo. Po večurnem počitku smo se odpravili proti Sloveniji. Nagradna
ekskurzija je bil poučna, predvsem pa priložnost, da se dijaki med seboj spoznajo v sproščenem
vzdušju, z mislimi na ekskurzijo prihodnje leto.
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NAGRADNA EKSKURZIJA V
ITALIJO
prof. Dragica Budić Banović
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NA KITAJSKO S KOŠARKARSKO
REPREZENTANCO
Žiga Zatežič | T2C
Le kdo ne pozna ogromne države Kitajske, ki se razprostira čez Daljni vzhod, s svojim svetovno
znanim Kitajskim zidom. Območje najstarejših civilizacij, o katerem marsikdo le sanjari, posluša
zgodbe in gleda neverjetne slike, a malokdo tudi resnično doživi. Vsako leto imajo na Kitajskem
mednarodni košarkaški turnir za igralce do osemnajstega leta starosti. Letos je bila na turnir povabljena tudi slovenska reprezentanca, katere član sem tudi jaz. 17. aprila smo se z ostalimi dvanajstimi reprezentanti in vodstvom ekipe zbrali na Brniku, od koder smo leteli v Pariz. Od tam nas je
čakal naš najdaljši let do Pekinga, ki je trajal kar dvanajst ur, nato pa še štiriurni let v Urumqi. To je
bilo mesto našega prvega turnirja.

NAŠA POTEPANJA
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Po nastanitvi v hotelu so nas že čakali prvi treningi in kasneje tekme z reprezentancami Kitajske,
Nove Zelandije in ZDA. Tamkajšnja hrana je bila, kot smo pričakovali, tradicionalna. Vsak dan smo
imeli na meniju kitajske specialitete, ki pa so bile preveč pikantne. Četrti dan se je turnir zaključil
in s tem tudi bivanje v mestu Urumqi, čakal nas je dvourni let v Yining, kjer je potekal drugi turnir.
Vzdušje na tekmi pa je tu bilo povsem drugačno kot v Sloveniji. Vsako tekmo so bile dvorane nabito polne, kar pomeni od 3.000 do 5.000 gledalcev. Ko pa smo dvorano zapuščali, so nas na vhodu
pričakale množice in nas prosile za avtograme ter slikanje z nami.
Vsaka tekma je imela tudi direkten prenos na nacionalni televiziji. Z dvema zmagama in enim porazom smo prišli do konca drugega turnirja in se odpravili na nov štiriurni let s pristankom v Fuxinu.
Tu so nas peljali tudi na ogled mesta, kjer je bilo najbolj zanimivo to, da je bilo originalnih trgovin
zelo malo. Čez celo ulico pa so se bohotile trgovine s ponaredki po zelo nizkih cenah. Po desetih
dneh bivanja na Kitajskem smo imeli vsi dovolj kitajske hrane, mest polnih smoga in košarkaških
privržencev, ki so na vsakem koraku prosili za našo pozornost. Napočil je tudi težko pričakovan
konec zadnjega turnirja in sledeča pot domov, ki pa je bil zelo utrujajoča. Iz Fuxina smo se namreč
peljali z avtobusom do bližnjega letališča, kjer smo morali čakati sedem ur na let v Shanghai, kjer
pa nas je sreča zopet pustila na cedilu, saj smo morali čakati še dolgih 8 ur na let v Pariz. Po več
kot trideseturnem potovanju smo povsem izčrpani pristali na Brniku. S potovanjem na Kitajsko
sem pridobil ogromno novih izkušenj. Videl kitajska velemesta, kjer mrgoli ljudi in se ob majhni
neprevidnosti zelo hitro izgubiš. Naučil sem se tudi nekaj novih besed in spoznal kitajsko kulturo.
V bližnji prihodnosti pa se bom poskusil izogniti kitajskim restavracijam, saj imam njihove hrane
dovolj za kar nekaj let.

MED SVETOVNO RAFTARSKO
ELITO V KOSTARIKI
Manja Petkovič | T1A

Zjutraj je sledila uradna otvoritev prvenstva. Lahko smo začutili utrip mesta, ki diha samo za eno
stvar – raft, svojo glavno turistično panogo. Tudi mi, navijači, smo se že vsi vznemirjeni ter polni
pričakovanj odpravili na prvo tekmovanje. Presenečeni smo ugotovili, da bomo morali z vrha hriba, kjer nas je odložil avtobus, v dolino do reke hoditi še približno eno uro. Tako smo v za nas težkih
vremenskih razmerah (100 odsotna vlažnost in 26 stopinj) vsakodnevno premagovali 5 km in 500
m višinske razlike.
Prvi dan je bil na sporedu sprint. Medtem ko so naši veslali proti cilju, smo bili mi najglasnejši
navijači daleč naokoli. Kljub temu pa se našim fantom žal ni izšlo najbolje in so zasedli za nas
skromno 12. mesto.
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Od 7. do 10. oktobra 2011 je v Kostariki v Srednji Ameriki potekalo svetovno prvenstvo v raftingu. Slovenijo je zastopal Rafting klub Gimpex
Straža. Fantje ter njihovi spremljevalci so se
na pot odpravili 28. septembra. Prvi dnevi so
bili namenjeni predvsem prilagajanju na novo
okolje in klimatske razmere ter za prve treninge
in spoznavanje reke Pacuare. Večja skupina
navijačev (okoli 33) smo se na pot odpravili 1.
oktobra. Najprej smo odleteli v Orlando, kjer
smo preživeli tri prečudovite dni, nato pa pot
nadaljevali proti našemu cilju.

Naslednji dan je bila disciplina head to head (H2H). V prvi vožnji smo gladko premagali Bolgare
in se uvrstili v naslednji krog. V spopadu s Slovaki pa smo imeli malo smole in tako zasedli 14.
mesto.
V nedeljo je bila nova priložnost za našo raftarsko ekipo – slalom. Že zbudili smo se z dobrimi
občutki ter zelo samozavestno “premagali” dolino. Po prvi vožnji je slovenska ekipa osvojila
9. mesto. V nadaljevanju so naši nastopili še bolje in zasedli nehvaležno 4. mesto, vendar pa so
se pritožili na dotik sodnice. Navijači smo se odpravili domov, saj so o pritožbah razsojali šele
ob desetih zvečer. Vsi na trnih smo končno prejeli telefonski klic. Pritožba je uspela. Slovenci
smo osvojili kolajno! Začelo se je veliko rajanje do zgodnjih jutranjih ur.
Po 3. mestu v spustu je slovenska posadka osvojila tudi skupno tretje mesto, kar je bil velikanski
uspeh mlade straške ekipe.
V naslednjih dneh smo si ogledali še nekaj zanimivosti Kostarike (vulkan Turrialba, glavno
mesto …), nato pa odleteli v New York. Tam smo
ostali tri dni, potem pa se polni neprecenljivih
spominov končno vrnili domov, kjer so nam pripravili čudovit sprejem.
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Tjaša Kobe | T4B

VEČ JEZIKOV ZNAŠ,
VEČ VELJAŠ

Na naši šoli že nekaj časa uspešno poučuje profesorica, ki pravi, da se, če je želja dovolj
močna, volja pa neomajna, s trdim delom vedno najde pot, Po kateri pridemo do zastavljenega cilja. S profesorico sva obudili spomine od njenih gimnazijskih let pa vse do danes,
ko poleg poučevanja angleščine in francoščine na naši šoli opravlja tudi delo tajnice maturitetne komisije za splošno maturo.

Na šoli poučujete dva tuja jezika, angleščino
in francoščino. Kateri izmed njiju vam je
ljubši? Katerega je lažje poučevati?

VELIKI INTERVJU

Ne bi se mogla odločiti, katerega od jezikov
imame raje, saj sta vsak po svoje posebna,
raznolika in ravno zaradi tega zanimiva.
Mogoče bi kdo mislil, da je angleščino lažje
poučevati, saj dijaki v srednjo šolo pridejo
že z določenim predznanjem. Vendar pa je
poučevanje angleščine, predvsem v oddelkih programa tehniška gimnazija, vsekakor
odgovornejša naloga, saj je potrebno dijake pripraviti na uspešno opravljanje splošne mature. Pri
francoščini pa dijaki v 1. letniku najprej osvojijo osnove, ki jih nadgrajujemo do 4. letnika. Koliko
besedišča, slovničnih struktur in pogovornih besednih zvez osvojijo, pa je odvisno od njihovega
interesa in vloženega truda.
Se vam zdi, da v svetu potreba po znanju tujih jezikov narašča? Zakaj menite, da prihaja do
tega?
Vsi poznamo pregovor »Več znaš, več veljaš«, kar bi lahko razširili na znanje jezikov: »Več jezikov
znaš, več veljaš«. Seveda to še posebno velja za manjše narode, kot smo Slovenci, ki se morajo v
svetu znajti, se uveljaviti, se dokazovati in poznavanje tujih jezikov, ki so bolj razširjeni, k temu
zagotovo pripomore. Sodoben način življenja skoraj zahteva znanje tujih jezikov – za mlajše to
znanje lahko pomeni veliko več odprtih vrat pri iskanju ustrezne zaposlitve, za starejše pa lahko
predstavlja potrditev osebnosti ali pa samo varnost pri morebitnih popotovanjih v tujino.
Predlagate kakšen recept za učinkovito učenje tujih jezikov?
Za recept še nisem slišala, seveda pa obstaja nešteto načinov, kako si lahko uspešen in učinkovit
pri učenju. Vsak posameznik si mora sam izbrati način, ki mu najbolj ustreza in s katerim doseže
nivo znanja, ki ga želi doseči. Za kakršnokoli učenje se mi zdi najboljši pregovor »Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo« in prav gotovo to drži tudi pri učenju tujih jezikov. Zagotovo je zelo
pomembno veliko brati, saj tako spoznavaš in osvajaš besedišče in prepoznavaš slovnične
strukture. Za učenje slovnice je potrebno narediti ogromno vaj, pisati, prepisovati. Zato
da vse prej omenjeno samozavestno uporabljaš, pa se je potrebno postaviti v realne
situacije in naučeno/usvojeno uporabiti.
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"Za učenje slovnice je potrebno narediti
ogromno vaj, pisati, prepisovati."

Že zelo zgodaj (v 6. razredu osnovne šole) sem vedela, da si želim nadaljevati šolanje na
srednješolskem programu, kjer bo velik poudarek namenjen tujim jezikom. Srednješolska
leta sem preživela na Gimnaziji Novo mesto – takrat se je naš program imenoval pedagoškodružboslovna usmeritev. V 4. letniku sem sicer razmišljala tudi o študiju defektologije, pa vendar
je bilo to več ali manj samo preblisk. Blesteti je zelo relativen pojem, čeprav za večino to pomeni
doseganje najvišjih ocen. Iz tega vidika zase ne morem reči, da so bili študijski dosežki blesteči. K
uspešnemu dokončanju izbranega študija me je vedno vodila velika želja po čim večjem poznavanju obeh jezikov in posledično želeni zaposlitvi. Sprva nisem razmišljala o tem, kaj bi raje počela
po končanem študiju – poučevala ali se ukvarjala s prevajalstvom. Srečno naključje me je leta
1995 pripeljalo na Šolski center Novo mesto, kjer sem najprej poučevala na Srednji zdravstveni in
kemijski šoli, od leta 1997 pa poučujem na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji. Biti zaposlen
na Šolskem centru ti poleg poučevanja ponuja tudi priložnosti, da opravljaš marsikaj drugega,
npr. tajništvo za maturo, prevajanje, sodelovanje pri organizaciji raznih izven šolskih aktivnosti,
mentorstvo »novim« učiteljem …, zato ne razmišljam, da bi zamenjala službo.
Kakšen se vam zdi učiteljski poklic? Je delo naporno? Ste si ga prej predstavljali drugače?
Kaj se vam zdi pri tem poklicu najboljše in kaj najtežje?
Biti učitelj zame ne pomeni samo posredovati dijakom znanje določenega predmeta,ampak veliko
več. Dijakom je potrebno pokazati pravo pot, pravi način za dosego želenega cilja, potrebno jih
je vzgajati, da bodo kasneje v življenju znali prepoznati nove izzive, se jih lotiti ter se znali soočiti

VELIKI INTERVJU

So vas jeziki že od vsega začetka zanimali? Ste blesteli tudi na drugih
področjih in se odločali še med katerim drugim študijem? Ste imeli v mislih
kako drugo službo?
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z morebitnimi težavami in jih rešiti tako, kot je najbolj možno. Če neki poklic opravljaš z veseljem
in zanosom, ni nič težko. Zagotovo pridejo trenutki, ko ne gre tako, kot bi si človek zamislil, pa
vendarle je čar ljudi, da se znamo prilagajati novim, drugačnim situacijam. Seveda je najlepše, če
dijaki vseskozi napredujejo, dosegajo take ocene, kot jih pričakujejo, če so vsi uspešni na maturi,
če se kakšen od njih udeleži tekmovanja in doseže zavidljiv rezultat. Najtežje …? Pripraviti dijake,
da sproti delajo, pišejo domače naloge, sodelujejo med poukom …
Kakšni pa so kaj vaši spomini na gimnazijske klopi? Se vam zdi, da se je šolski sistem kaj
spremenil? Na boljše ali na slabše?

"S trdim delom se vedno najde pot..."
Gimnazijskih let se spomnim z lepimi občutki,
saj morebitne slabe trenutke človek sčasoma
tako in tako pozabi. Šolski sistem se sproti razvija in včasih se nam zdi, da se spremembe uvajajo
prehitro. Vendar pa se jim moramo prilagoditi in jih izvajati tako, da so koristne za vse udeležence
izobraževanja.

VELIKI INTERVJU

Znano je, da ste na šoli tajnica šolske maturitetne komisije za splošno maturo. Se vam zdi ta
dodatna zaposlitev zanimiva? Kakšna je pravzaprav vaša vloga pri poteku mature?
Vsaka delovna naloga na šoli pomeni izziv in odgovornost. Kot tajnica šolske maturitetne komisije
za splošno maturo moram poskrbeti, da so vsi postopki glede izvajanja mature izpeljani v skladu
z zakoni in s pravilniki, da zagotovim izpitno tajnost ter da ustrezno reagiramo v primeru kakršnih
koli posebnosti oz. odstopanj.
Kakšen je uspeh naših dijakov na maturi? Se vam zdi, da imajo pravilen odnos do mature?
Kakšna je zahtevnost na maturi v primerjavi s predhodnimi leti?
Dijaki naše tehniške gimnazije so izredno uspešni pri opravljanju mature, saj je njihova uspešnost
popolnoma primerljiva s povprečnim uspehom dijakov drugod po Sloveniji. Če primerjamo maturitetne pole iz prvih let mature s polami zadnjih let, se bo najbrž zdelo, da gre za višjo stopnjo
zahtevnosti. Vendar pa smo učitelji v stalnem stiku s temi spremembami, zato dijake zagotovo
ustrezno pripravimo na maturitetne izpite.

Če je želja dovolj močna, volja pa neomajna, se s trdim delom
vedno najde pot, s katero pridemo do zastavljenega cilja.
Lahko za konec našim dijakom namenite še kakšen nasvet glede mature in študijskih
začetkov?
V štirih letih dijaki na naši šoli zagotovo dobijo ustrezna znanja, da lahko uspešno opravijo splošno
maturo. Verjeti morajo v svoje pridobljeno znanje in sposobnosti ter do konca poskušati napredovati in utrjevati vsebine določenega maturitetnega predmeta. Če je želja dovolj močna, volja pa
neomajna, se s trdim delom vedno najde pot, s katero pridemo do zastavljenega cilja.
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KAR VRISKALA IN
PLESALA BI

Veronika Novak | T3A

Polona Opara je prijazna, optimistična,
energična, zmeraj vesela, dijakinja T3A, ki
prihaja iz Mirne Peči. Prav vse te njene lastnosti so mi dale navdih, da sem z njo opravila kratek intervju.

Kdor ne skače, ni Slovenc, hej hej hej!! Uf, navijanje je nekaj najboljšega, sploh zato, ker vso
svojo energijo preusmeriš v glasno navijanje
za svojo ekipo, čisto ‘’padeš not’’ in jim s tem
izkazuješ podporo! Prav posebni občutki, ki jih
mora doživeti vsak. In kaj hočeš lepšega, ko na
Polona, najprej osnovno vprašanje, preden koncu tvoj favorit zmaga!
začneva … Kako si?

No, pa začniva, da malo porabim to tvojo
energijo. V šoli si zelo aktivna. Predvsem se
rada izkažeš v dramskih sposobnostih, pa
tudi vodenje raznih prireditev ti ni tuje. Od
kod takšen navdih za vse to in kako se ob
tem počutiš?
Še sama ne vem, od kod res vse to, lahko ti pa
kratko in jedrnato povem: enostavno ‘’luštno’’
je!
Kako bi opisala vodenje raznih prireditev in
igranje? Je naporno?

Zaupaj nam recept, od kod imaš tako veliko
energije?

NAŠE FACE

Uf, danes sem spet odlično! Polna energije, kar
vriskala in plesala bi.

Veliko energije? Jooj, še premalo je imam! To
pride samo od sebe. Samo misliti moraš na dobre stvari in to je vsa skrivnost.
No, mogoče bi nam zaupala še svoj moto …
Živeti moraš tako, kot moraš, če ne moreš tako,
kot hočeš. Jaz osebno sem za tako, kot hočeš.
Za konec pa nam povej, kaj si želiš postati v
življenju. Sigurno uspešna igralka …
Ah, to že vem, da bom (smeh). Ampak vseeno si
najbolj želim biti vesel človek! Aja, pa še nekaj:
življenje je film, za katerega sam pišeš scenarij!

Vodenje? Pa to zmore vsak! Je nekaj posebnega,
nikoli ne veš, kaj se ti lahko v trenutku pripeti Polona, najlepša hvala!
in kdaj boš pozabil besedilo. Enostavno moraš
biti pripravljen na vse! Pri igranju pa je najbolj
prijetno to, da se med igro tudi sam zabavaš in
ti je fenomenalno, včasih ti je celo bolj zabavno
kot gledalcem.
Kot vemo, ti tudi navijanje na športnih tekmovanjih ni tuje …
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Uroš Erpič | T1B

JAN BRULEC – ČLAN
ACH-JA

18-letni Jan Brulec je dijak 4. letnika Šolskega centra Novo mesto, in sicer obiskuje program računalniški tehnik. Je precej miren in tih fant, razgovori se le, kadar je govora o
odbojki ali kakšnem drugem športu. Je odličen odbojkar, kar dokazujejo njegovi vrhunski
dosežki. Lansko poletje je v tandemu osvojil 9. mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu v odbojki na mivki. Vrhunec njegove kariere pa predstavlja povabilo najboljšega slovenskega odbojkarskega kluba, ACH Volley.
V odbojki res blestiš, kdaj si začel trenirati in
kdo te je navdušil za ta šport?
Odbojko sem začel trenirati v začetku osnovne
šole. Zanjo sta me navdušila brat in oče. Moj
oče je tudi trener odbojke, poklicno pa je učitelj
športne vzgoje v Osnovni šoli Žužemberk. Treniral me je 9 let, to je vso mojo osnovno šolo.

NAŠE FACE
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Sedaj igraš v MOK Krka. Kdaj si prestopil
k temu klubu? Kdaj so te povabili v ACH in
kako so te v ACH-ju opazili?
H Krki sem prestopil, ko sem zaključil osnovno
šolo in začel obiskovati srednjo šolo. V ACH so Če ni skrivnost, ali nam lahko zaupaš, koliko
me povabili konec lanske sezone, opazovali pa boš plačan pri ACH-ju?
so me skozi vso lansko sezono.
To je pa skrivnost. (Janov odgovor pospremi še
Si bil ob povabilu iz ACH-ja presenečen? skrivnosten nameh.)
Kakšni so bili občutki ob povabilu?
Si kdaj želel trenirati kakšen drug šport ali
No, ja, težko si je predstavljati, kako je, če si pov- pa si morda tudi treniral kakšen drug šport?
abljen v najboljši klub v Sloveniji. Ob povabilu
sem vedel: uresničile so se mi sanje, zaigral bom Ja, v 7. razredu sem treniral košarko, ampak
v najboljšem klubu v Sloveniji. Ves trud, ki sem zgolj eno leto, saj mi je bila odbojka mnogo bolj
ga vložil v treninge, je poplačan. Vem, da se s pri srcu.
tem začne še hujše garanje, ampak občutki ob
povabilu so res neverjetni in res kar ne morem
čakati, da zaigram v tem klubu. Ob povabilu "Uresničile so se mi sanje, zaigral bom
sem bil malce presenečen in šokiran, ampak
v najboljšem klubu v Sloveniji."
presrečen.
Misliš, da boš v ACH-ju kmalu zaigral? Katere pozicije si igral do sedaj, katero pozicijo
boš igral pri ACH ter katera pozicija ti je na
splošno najljubša?
Upam, da kmalu zaigram pri ACH-ju.
Igral sem že v vseh možnih igralnih
pozicijah. Pri ACH-ju bom igral
podajača in to pozicijo tudi najraje igram.

Ali te ljudje na ulicah prepoznajo? Si morda
dobil kakšne oboževalke?
Gotovo me prepoznajo ljudje, ki se veliko
ukvarjajo s tem športom, prepoznajo me predvsem mlajši odbojkarji in morda sem kateremu
od njih celo za vzor, kar me še bolj vzpodbudi k
treningom. Ja, mislim, da sem si pridobil nekaj
oboževalk. Vedno, ko končam kakšno tekmo,

me na Facebooku čaka nekaj novih povabil za
prijateljstvo. Tako to opažam sam. Seveda me
pa na ulicah ne prepoznavajo navadni ljudje,
saj nisem Christiano Ronaldo. (Se zasmeje.)
Ti je bila kakšna sezona še posebej mučna?
Si imel kdaj kakšno resnejšo poškodbo?

Pri odbojki je zelo pomemben doseg. Ali
nam lahko zaupaš svoj doseg s tal in z odrivom ter svoj odriv?
S tal imam doseg 247 cm. Višina mreže je 243
cm, zato s stegnjeno roko sežem ravno nekaj
centimetrov čez mrežo. Odriva imam 83 cm, kar
pomeni, da s skokom dosežem 3m in 30 cm.

Si želiš še v kakšen večji klub?

Kakšni so tvoji vtisi o Šolskem centru?
Šolski center Novo mesto mi bo vedno ostal v
spominu kot prelomnica moje kariere, saj sem
v začetku šolanja prestopil h Krki in bil konec 3.
letnika povabljen v ACH. Šolo bom dokončal z
dobrim uspehom, vpisal pa se bom na Fakulteto
za varnostne vede. V srednji šoli sem se počutil
dobro.

NAŠE FACE

Ja, letošnja sezona mi je bila še posebej mučna,
saj sem ves na trnih in v pričakovanju drugega
leta. Trenirati res ne morem povsem normalno,
preveč se veselim drugega leta. Edina poškodba,
ki mi je začasno onemogočila igranje odbojke,
je bil zlom roke v 5. razredu. Drugače pa razen
nabitih prstov kakšnih poškodb nisem imel.

Želim si v Dubaj. (Se nasmehne.)
Za tabo je dolgih 12 let in pol treningov. Ali
si na kakšne dosežke še posebej ponosen?
Ja, še posebej sem ponosen na to, da smo z
ekipo postali kadetski državni prvaki, mladinski državni prvaki ter se z Valentinom Turkom
uvrstili na:
• 9. mesto na svetovnem prvenstvu v odbojki
na mivki do 19 let;
• 7. mesto na evropskem prvenstvu v odbojki
na mivki do 18 let
• in zmagali v odbojki na mivki do 16, do 18 in
do 20 let (3 naslovi).
Avtor tega članka, Uroš Erpič,
je za ta intervju prejel 1. nagrado na mesečnem natečaju
v projektu ŠKL (krožki).
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Brigita Luzar | T4A

V LATINOAMERIŠKIH
RITMIH

Domen Ban je dijak zadnjega letnika tehniške
gimnazije, ki pa ima poleg šole še veliko drugih aktivnosti. Ena izmed najpomembnejših je
ples. Ples je vzjubil že kot otrok, pri tem pa so ga
vseskozi zavzeto podpirali starši. Popoldneve,
ko smo se mi učili, je treniral v plesni dvorani
in skrbno pripravljal koreografije. Trud se mu je
v veliki meri poplačal, ko je marca 2010 našel
soplesalko Katjo, s katero sta se odlično ujela in
pričela poplesavati v latinoameriških plesih.

NAŠE FACE

Začela sta v kategoriji starejših mladincev skupine B, kjer pa sta bila zelo dobra in sta uspešno
osvajala stopničke. Zmagala sta na sedmem
in osmem kvalifikacijskem turnirju, v Krškem
pa sta dosegla drugo mesto. Oktobra 2010 sta
zaradi uspešnih rezultatov napredovala v A kakovostni razred in dosegla še boljše rezultate.
Tekmovala sta tudi v tujini, in sicer sta v Samoboru dosegla drugo, v Sarajevu pa tretje mesto.

Ob koncu leta 2010 in celotno leto 2011 sta se
pridno udeleževala mednarodnih tekmovanj v
Sloveniji in tujini. Zmaga, ki jima pomeni največ,
je prvo mesto v Slovenskem pokalu.
Domen, ki do plesa goji posebna čustva, zelo rad
pleše tudi v zasebnem življenu. Dijaki Šolskega
centra Novo mesto smo lahko videli kar nekaj
njegovih predstav, saj je aktivno sodeloval na
šolskih prireditvah in jih popestril s svojim plesnim nastopom. Zaradi šolskih obveznosti pa
je bil Domen prisiljen postaviti ples ob stran.
Sedaj se z njim ne ukvarja več profesionalno,
vendar nanj še zdaleč ni pozabil.
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Jana Gorjanc | T1A

Skozi deveti razred je bila večina mojih mislih osredotočenih na prihajajoče šolanje. Celo šolsko
leto sem bila v dvomih in nisem bila prepričana, kaj in kam si pravzaprav želim. Po informativnih
dnevih pa je bila moja odločitev še težja. Vse do dneva, ko smo izpolnjevali prijavnico, sem oklevala z odločitvijo. Tik pred zdajci pa sem le upoštevala priporočila večine in za svojo srednjo šolo izbrala Šolski center Novo mesto, natančneje tehniško gimnazijo. Nisem vedela, kaj naj pričakujem,
in ves zadnji teden poletnih počitnic sem bila ravno zaradi tega na trnih.
Po prvem dnevu so bili moji vtisi zgolj in samo pozitivni. Vsak dan smo si bili s sošolci bližje in
kmalu smo bili tako povezani, kot da se poznamo že več let in ne samo par mesecev. Dokaj hitro
smo sprejeli in se navadili na nov šolski režim. Skupaj smo dokazovali svoje znanje in zmožnosti.
Tako z obiskom Nemčije kot s projektnim tednom na Voglu smo utrdili naše vezi in si nabrali mnogo novih izkušenj. Poleg sošolcev, ki so vedno pripravljeni pomagati, in s katerimi poskrbimo, da
smo vsi kot eno, nam ob strani stojijo tudi profesorji, ki se trudijo, da bi bil naš uspeh kar najboljši.
Poskrbijo, da si znanje nabiramo tudi z raznimi dodatnimi dejavnostmi in ne zgolj skozi običajne
šolske ure. Na voljo nam je bilo veliko predavanj in izletov. V šoli pa se ne dokazujemo samo v
znanju, temveč tudi v športu. Le-ta je za celo šolo, za športnike, pa tudi za nas, ki večinoma samo
navijamo, zelo pomemben.

SPOMINI IZ ŠOLSKIH KLOPI

LEPO JE BITI »FAZAN«

Konec koncev pa se želimo vsi pokazati v najboljši luči že od samega začetka in dokazati, da zmoremo in znamo veliko. Bilo je res izjemno šolsko leto, polno novih prijateljstev, izkušenj ter
seveda znanja. In mineva, vsaj zame, prehitro. Vsako oviro sem vzela kot izziv, vsak padec
v novi šoli kot napako, ki je ne bom ponovila. Mislim, da nisem edina, ki je že spoznala,
da bomo iz te šole odnesli poleg znanja tudi ogromno življenjskih izkušenj in naukov. Skratka, že prvo leto je bilo res izjemno in vem, da bo tako tudi v prihodnje.
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NIČ VEČ NAJMLAJŠI

SPOMINI IZ ŠOLSKIH KLOPI

Konec šolskega leta je praktično že tu, poletne počitnice so tik pred vrati, pa vendar se nekako
počutim, kakor da bi se pouk dodobra začel šele včeraj. Vse skupaj je minilo s takšno hitrostjo, da
se vprašaš, ali je res minilo osem mesecev. Mogoče je k temu pripomogel naš monotoni urnik, ki
se nas že od začetka šolskega leta vztrajno drži v enaki obliki, zagotovo pa velja, da je marsikatera
ura pouka minila brez večjega dolgčasa, včasih zaradi zanimive snovi, včasih pa smo si dijaki našli
svoje razloge za kratkočasje.
Sedaj, ko smo že skoraj prebredli vse pasti drugega letnika, lahko rečemo, da je bil dosti težavnejši
od prvega, saj smo imeli veliko predmetov – nekaj je bilo novih, veliko pa tudi že poznanih. Res
pa je, da smo sam način dela osvojili že v prvem letniku, kar je malce olajšalo naše delo. K temu
je seveda pripomoglo tudi boljše poznavanje profesorjev, s katerimi smo v dobrih odnosih, kljub
temu da pri kakšni učni uri zaradi nemira niso mogli povedati vsega, kar so si želeli. Toda to je
popolnoma normalen pojav, kajti verjetno ni razreda, ki bi lahko bil popolnoma skoncentriran in
zbran 8 ur na dan vseh 5 dni v tednu, tako da se moramo glede tega vsi malce prilagoditi, tako
mi kot tudi naši profesorji. Skozi leto so tedni minevali zelo različno. Kakšen teden je bil dodobra
natrpan s kontrolnimi nalogami, spet drugi pa je bil popolnoma zabavljaški in smo se v šolo hodili
bolj ali manj družit s prijatelji.

Novost drugega letnika so bili izbirni predmeti – mehanika, elektrotehnika in računalništvo, ki
nas bodo spremljali vse do zaključka 4. letnika, pri večini nas pa so to tudi maturitetni predmeti.
Tu smo se naučili raznoraznih stvari, ki so nam pomagale pri drugih osnovnih naravoslovnih predmetih oz. bomo lahko tovrstno znanje s pridom uporabljali v bodoče. Koristili pa so nam tudi pri
izvedbi projektov, ki smo si jih zadali v letošnjem letu. Sodelovali smo praktično na vseh področjih.
Udeležili smo se mednarodnega projekta Več znanja za več turizma, tekmovanj iz znanja iz vseh
predmetov, tekmovanja za Krkino nagrado, tekmovanja iz robotike in verjetno še kakšnega.
Vse to in še več nam nudi tehniška gimnazija, ki je zagotovo svojevrstna šola. Res je, da je bolj
naravoslovno in tehniško usmerjena, vendar tudi učenje družboslovnih predmetov ni zanemarljivo. Izobraževanje poteka na velikem Šolskem centru Novo mesto in še dobro se spomnim prvega šolskega dne, ko smo prišli iz majhnih osnovnih šol na čisto nasprotje. Vse skupaj se nam je
zdelo zelo veliko, polno in izredno zapleteno, toda kmalu smo ugotovili, da so zadeve urejene
sistematično in da pravzaprav niti ni tako hudo. Navadili smo se na velike množice, gnečo v jedilnici in na razporeditev učilnic. K temu pa je verjetno pripomoglo tudi to, da se kot razred dobro
razumemo. Ko je potrebno, držimo skupaj in se postavimo zase, ko vemo, da imamo prav.
Res je, da včasih tudi takrat, ko nimamo prav, in potem to tudi na lastni koži občutimo z
raznimi kaznimi, toda tudi to je del srednješolskih let. Mladi smo in mislim, da je to čas,
da uživamo in tudi kakšno »ušpičimo«. Pregovor pravi: »Life is too short and that’s
why you have to enjoy every second of it«.
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Tretji letnik naj bi bil letnik, ko v prostem času dijaki relativno veliko »žurajo«. Zato eni optimistično
odštevajo dneve do petkov in zabav na način »Je že ponedeljek, samo še štirje dnevi«, drugi pa
to počno pesimistično v ravno obratnem smislu. Spet tretji ostajamo ravnodušni, ker vemo, da
moramo tako ali drugače skozi vse, kar nas čaka v tednu. Med vsem tem pa se v naše glave vliva
enormna količina podatkov, za katere ne vemo točno, za kaj in kako jih bomo uporabili. Še dobro,
da imamo dolge odmore za malico, da spočijemo naša pregreta vezja ob topli malici ter kavici
ali soku. A za vse tiste podatke moramo ugotoviti njihov namen in uporabo do tistih za večino
nadležnih kontrolk in testov, ki se največkrat zvrstijo vsi naenkrat, eden za drugim, v roku dveh
mesecev. Nam dajo dela tile profesorji takrat, je že res. Ob vsem tem neurju kontrolk pa zadnje
čase z nekaterimi sošolci spoznavam dejstvo »manj je več«. Česa, naj si vsak razloži po svoje.

SPOMINI IZ ŠOLSKIH KLOPI

Tretji letnik torej. Še ne dolgo nazaj smo povsem zgubljeni in preplašeni fazani tavali po šoli, sedaj
pa smo že v drugi polovici našega šolanja na tehniški gimnaziji. Hitro je prišlo in hitro je minilo
– lahko rečem ob že skorajšnjem koncu šolskega leta. Tretji letnik se je sprva zdel in verjetno še
vedno je nekakšna odrešitev od določenih predmetov, ki se večini zdijo nepotrebni. Ampak ne
vsem. Nekateri so se odločili še naprej obiskovati določene od teh predmetov. Drugi pa uživamo
ob osnovnem predmetniku ter si mislimo svoje. Pa pustimo urnik za sedaj.

A nato pride obdobje zatišja, ko se vsi zopet polenimo in čakamo na počitnice in vikende. To se
ponavlja vsako ocenjevalno obdobje. Ti sta uradno dve, toda v tretjem letniku se neuradno pojavi
še eno. In to se je pravkar začelo. Obdobje, ko se dijaki vrnemo iz celo leto težko pričakovanega
maturantskega izleta. Izleta, na katerem verjetno povprečnemu dijaku zmanjka okoli 24 ur spanca. To in še nekateri drugi »dejavniki« zahtevajo pri večini ponovni zagon sistema. Zaenkrat
so stvari še nekoliko nejasne. A ko se bodo obnovile, je tu nova težava. Mnogi že s polno
paro opravljamo vozniške izpite ter tako pozabljamo na šolo. Kako se bo odvijal tok
dogodkov v zadnjem mesecu in pol, bomo še videli, prepričan pa sem, da bomo vsi
uspeli uresničiti svoje želje za tretji letnik.
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BITI SREDNJEŠOLEC NA
TG JE LUKSUZ

Zagotovo se je vsak izmed nas vsaj enkrat v svojem življenju znašel pred neko veliko, življenjsko
odločitvijo. Tudi ko se je že odločil, še kar ni bil prepričan, če je naredil prav. To posebno velja za najstnike, ko se morajo na vrhuncu (ali začetku) pubertete odločiti za vpis v srednjo šolo. V tej dilemi
sem se leta 2008, v letu zaključnega osnovnošolskega razreda, znašel tudi sam. Bil sem na preseku
med severom in jugom, med naravoslovjem in družboslovjem. Ker sem se v osnovni šoli dokaj dobro spopadal tako z eno kot drugo vejo znanosti, sem se na koncu vseeno odločil nekoliko bolj perspektivno, pa čeprav po mnenju nekaterih za kanček težavnejšo naravoslovje. “Odločitve so samo
začetek nečesa, kar se še mora dogoditi. Ko se odločamo, se predamo mogočnemu toku, ta pa nas
naplavi na kraj, ki si ga v trenutku odločitve nismo niti v sanjah predstavljali.” S temi besedami je
pisatelj P. Coelho v svoji noveli Alkimist označil odločitev, jaz pa sem s svojim preživetjem štirih let
na tehniški gimnaziji te besede spoznal za še kako resnične.

SPOMINI IZ ŠOLSKIH KLOPI

Začelo se je 1. 9. 2008 – bil je ponedeljek in bilo je neznosno vroče. Zbrali smo se v dvorani Leona
Štuklja, od koder nas je potem naš novi razrednik vodil v razred. D25, če se prav spomnim. In potem se je začelo zares. Minevale so minute, ure, dnevi in meseci, spoznavali smo se s sošolci, prihajali do skupnih točk in seveda tudi razpotij. Bili so dobri in malo manj dobri dnevi, vzponi in padci,
vendar smo se vedno pobrali in odšli naprej. In nato je končno prišel najbolj pričakovan trenutek
v 1. letniku – projektni teden v Planici. Bil je nekoliko zadržan teden, ker se seveda še nismo dovolj
spoznali, saj smo skupaj preživeli komaj 6 mesecev, profesorji pa so bili tega toliko bolj veseli.
Seveda tudi kasneje nismo nikoli pretirano razgrajali, vendar smo včasih naredili kaj, česar morda
ne bi smeli. Naslednji najboljši trenutek pa je bil prav gotovo projektni teden v Dalmaciji v 2. letniku. Čeprav je bilo vreme bolj kislo in smo imeli tudi samo 13°C (v začetku junija!), smo vseeno
uživali trenutke v spoznavanju Dalmacije in uživanju s prijatelji. Prav tako smo prijateljske vezi
krepili na izletu v zamejstvo tako v prvem delu oz. v 3. letniku, ko smo obiskali sosednjo Italijo, kot
tudi v drugem delu oz. v 4. letniku, ko smo obiskali Slovence v Avstriji. Kljub temu da smo v šoli s
sošolci vsak dan, so prav izleti ali projektni tedni tisti, ki ustvarijo močnejše prijateljske vezi. In prav
iskreno prijateljstvo mora biti to, kar šteje, in to je vodstvu tehniške gimnazije z vsemi izleti in projektnimi tedni v našem razredu gotovo uspelo. Kljub temu da smo ničkolikokrat morali poslušati
nerganje profesorjev in kljub temu da še danes težko »klonemo« ali pa se rajši ponovno skregamo,
moramo priznati, da so profesorji vedno imeli prav in so nam vedno hoteli le dobro. Logično je, da
noben najstnik ne bo skušal popustiti, še posebno ne, kadar poteka pogovor s profesorjem. Vendar na koncu (če ne sedaj, pa čez nekaj let) bomo morali vsi priznati, da od tistih pogovorov ni šlo
nič v našo škodo in tukaj se kaže profesionalnost profesorja in celotnega učiteljskega zbora. Kadar
je imel kdo kakršenkoli problem, pa naj je bil ta osebne ali neosebne narave, so nam profesorji
vedno pomagali po svojih najboljših močeh. Prav s tem so nam vlili zaupanje in si olajšali svoje
delo, saj za deljenje znanja najprej potrebuješ zaupanje. Z našim zaupanjem pa so nam nato dali
veliko šolskega, še več pa življenjskega znanja, ki je za uspeh v karieri prepotrebno, včasih še bolj
kot samo (šolsko) znanje.
S tem »mogočnim tokom« štirih let sem spoznal, da Coelhove besede še kako držijo, saj spomladi
2008 niti slučajno nisem vedel, da bodo ta štiri leta tako zanimiva in zabavna, vem pa, da svoje
takratne odločitve popolnoma nič ne obžalujem. Upam, da se bomo s sošolci oz. prijatelji še velikokrat videli, saj smo skupaj preživeli res enkratno obdobje. Z vsemi spomini in z vsem
znanjem, ki sem ga pridobil, se odpravljam na maturo, seveda z željo, da jo uspešno
opravim in nadaljujem s študijem, vsem mlajšim generacijam pa polagam na srce:
»Bit’ srednješol’c na tehniški gimnaziji je LUKSUZ.«
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SREDNJA ŠOLA SKOZI OČI
FALIRANEGA ŠTUDENTA

Simon Pekolj

S tem ne mislim samo na petkove zabave in pošolsko pijančevanje, za katerega ni bilo nikoli nekega posebnega razloga, niti na sošolčevo zidanico, v kateri smo preživeli ogromno preveč časa in
posledično doživeli tudi ogromno nepozabnih trenutkov. Ne pravim, da vse to ni prispevalo k
nepozabnosti srednje šole, ampak da na te zadeve bolj vplivajo sošolci in drugi prijatelji ter da ni
važno, katero srednjo šolo obiskuješ. Obstaja pa nekaj, kar lahko najdeš SAMO na SEŠTG. Atmosfera. Zopet sem se znašel v zagati, saj je ne znam podrobno opisati. Lahko vam povem le, da je
mešanica socializacije, zabave, občutka dogodivščine, prijateljstva, podpore in včasih tudi »tough
love« - a. Seveda lahko kar nekaj pojmov povežete s samim Šolskim centrom, kar mi je bilo zmeraj
všeč. ŠC NM je najbližje, kar boš prišel srednji šoli iz Ameriške pite. Vendar so odločilni pojmi nastanjeni na SEŠTG. In kdo predstavlja te faktorje, na katerih stoji ta neverjetna atmosfera? Profesorji.
Ljudje, ki kraljujejo srednjim šolam z močjo, s katero ti lahko dan neizmerno polepšajo ali pa
ga porinejo pod valjar. Seveda tega ne morem z zagotovostjo vedeti, ampak imel sem močan
občutek, da je sleherni izmed njih »top« na svojem področju in da si lahko štejem kot privilegij,
da me poučujejo. Bit profesorjev na tehniški gimnaziji je bila, da so imeli radi svoje delo, bili vedno pripravljeni pomagati in da so ti dali občutek domačnosti. Moram dodati, da ne vem, če je
»domačnost« dejanska beseda ... whatever. V glavnem, tukaj v tem spisku bi se rad zahvalil vsem
profesorjem za fantastična štiri leta na SEŠTG. Lahko vam povem, da se s kolegi zelo radi spominjamo srednješolskih dni, saj je razlika med faksom in srednjo šolo ogromna. Dejstvo je, da je bilo
mojim bivšim profesorjem MAR. Profesorjem na faksu pa pač ni. Kaj mislim s tem? S tem mislim na
tisti šut, ki si ga fasal en teden nazaj in ga boš lahko popravljal že naslednji teden. Zakaj? Zato, ker
profesorica noče videti enic in hoče, da dvigneš svojo leno rit in se dejansko nekaj naučiš. Srednje šole ni nemogoče narediti in zdi se mi jako neumno, ko se ljudje pritožujejo nad tem ... Zakaj
je semi-lahka? Zato, ker obstajata dva načina, da narediš test: ... si pameten ... si priden. Oboje je
seveda ubijalska kombinacija. Na faksu pride v poštev samo druga in kombinacija obeh. Na faksu
ti nobeden ne teži, da se uči ... Na srednji šoli pa bi to lahko postala profesorska olimpijska disciplina. Vendar dovolj o tem. Tukaj nisem zato, da vas strašim. Tukaj sem zato, ker so me prosili, naj
napišem nekaj o srednji šoli za TEGI. Mi je uspelo? Baje naj bi dodal še nekaj spominov, tako da ...
here we go.

SPOMINI IZ ŠOLSKIH KLOPI

Srednja šola. Fak. Spomini in občutki so neopisljivi. Na začetku. Podobno kot spomini na nek ekstremno hud žur ... ne veste, kako bi začeli z opisovanjem. Ne pravim, da je bila srednja šola en velik
žur ... je bila pa jako podobna le-temu.

Dobro se spomnim projektnih tednov in drugih ekskurzij. Nemčija, Italija, Hrvaška ... Vsi so bili noro
zabavni. Profesorji so bili zelo sproščeni, mi pa tudi. Na nekem projektnem tednu smo bili tako
sproščeni, da je neki človeček iz paralelke nag skakljal okoli profesorja. Fun. V Italiji je razredničarka
vdrla na zasebni razredni žur, na katerem je bila prisotna večja količina alkohola, v neki večji sobi
... spomnim se, da je za »dokaz« vzela bibitko. Razredničarko smo nemalokrat spravili ob živce ...
nenamenoma, seveda. Rad bi tudi imensko izpostavil kakšnega profesorja, vendar ne bom, saj bi
to lahko povzročilo bolestno ljubosumje ...
Vem, da je tale zadeva čudno spisana in mi misli malo skačejo, ampak mislim, da sem
sporočilo, ki sem ga hotel dati naprej, uspešno ubesedil. Za zaključek pa vas bom pustil
s tole mislijo:
Dragi fantje in dekleta, uživajte v srednji šoli. Resno. Samo enkrat jo delate. Faksiraš
lahko tudi večkrat, žuraš lahko vedno ... SEŠTG pa je samo eden in edini.
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FOTOGRAFIJA ZA
TELEBANE

Juhej! Zbrala sem dovolj denarja, da sem si kupila nov zrcalnorefleksni fotoaparat, in mislila sem, da je to to in da bom sedaj
slikala, kot slikajo profesionalci, da bodo moje slike izostrene,
čistih barv … Vendar sem kmalu ugotovila, da to ni tako preprosto. Fotografija je mogoče resda videti enostavna, vendar je
v njenem ozadju skritih ogromno nekakšnih »fotografskih zakonov«, ki naj bi jih med fotografiranjem upoštevala. Ugotovila
sem, da potrebujem še ogromno izkušenj in vaje, da bom znala
narediti vsaj približno take posnetke, kot jih naredijo profesionalci.

MALO PO TEHNIŠKO

Opazila sem, da se po šoli na raznoraznih prireditvah »potika« vedno več mladih fotografskih navdušencev. Nekateri že
izkušenih rok in pogledov skozi objektive že prav profesionalno
»nastopajo«, spet drugi še nekoliko nerodno in sramežljivo vrtijo fotoaparat v svojih rokah. Prepričana sem, da ima že skoraj
vsak izmed nas doma kakšen manjši ali večji fotoaparat; če ne
drugega, pa za fotografiranje uporablja kamero na telefonu. Članek tako namenjam mladim, malo
zmedenim in nadobudnim fotografom, ki bi radi o amaterski fotografiji, kot ji pravimo, izvedeli
kaj več.
Pomen fotografije si najbrž vsak razlaga nekoliko po svoje. Jaz na primer vem, da ko imam svojega Nikona v rokah, ne bom zamudila nobenega pomembnega trenutka v svojem življenju, ne
da bi pritisnila na sprožilec in tako za vedno zabeležila in shranila svoje spomine. Zato me Nikon
spremlja na vsakem koraku – na takšnih in drugačnih tekmovanjih, prireditvah, družinskih izletih,
sprehodih s prijatelji, »žurih« itd.
Pa preidimo k teoriji. Ta, velikokrat omenjeni, zrcalno-refleksni fotoaparat je fotoaparat s samodejnim ostrenjem, njegova poglavitna značilnost pa je direktno upravljanje z objektivom. S takim
fotoaparatom fotografiramo po navadi z ročnimi nastavitvami. To pomeni, da lahko sami nastavimo čas osvetlitve, zaklop, način beline, izbiramo moč bliskavice ... Teh nastavitev pa ni tako lahko
obvladati.
Ostrina
»Če fotografije niso ostre, vse drugo ni pomembno.« Tako je napisal Kelby in to tudi drži kot pribito. Lahko bi rekla, da se ostrina začne s stojalom. Ko postavimo svoj fotoaparat na stojalo,
zagotovimo, da je le-ta stabilen in nepremičen.
Res pa je tudi to, da stojalo zavzame kar nekaj
prostora, terja potreben čas in potrpljenje, da
ga postaviš, z njim nisi tako mobilen … Vendar
se ves ta trud poplača z ostrejšimi in »čistejšimi«
fotografijami. Ker vem, da vas veliko fotografira tekmovanja v naši športni dvorani, vam
priporočam uporabo »enonožnega« stojala, saj le-tega lažje premikamo in smo z njim
mobilnejši.
Drugi zelo dober pripomoček, s katerim lahko zagotovimo ostrino, je daljinski
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sprožilec. Z njim si lahko pomagamo predvsem
ko slikamo podeželje, saj se med fotografiranjem ne dotikamo fotoaparata in s tem ne
povzročamo tresljajev.

Trik za bogatejše barve
Orodje, ki ga profesionalci uporabljajo za bogatejše in živahnejše barve, je polarizacijski filter.
Privije se ga na objektiv in naredi dvoje: zmanjša odsev na fotografijah ter ostale barve naredi
bogatejše (npr. nebu doda močnejše modre odtenke).
Drugi filter, ki lahko doda vašim fotografijam močnejše barve, je UV filter, vendar ima le-ta še dve
pomembnejši vlogi. Vaš fotoaparat in objektiv ščiti pred močnimi sončnimi žarki ter umazanijo in
udarci. Če pade fotoaparat na tla, se bo najprej razbil filter.
ISO
Sama sem se velikokrat vprašala, kaj za vraga je ta ISO in zakaj je tako pomemben, saj so ga vsi
tako pogosto omenjali. Preprosto povedano nam ISO pove, kako občutljiv film oz. tipalo imamo.
Če imamo ISO nastavljen na najmanjšo vrednost (po navadi je to 200), nam to omogoča, da so
naše fotografije pri tej vrednosti najostrejše in najčistejše. V kolikor povečamo vrednost ISO,
povzročimo šum na sliki. Povečanje ISA (po navadi največ na 800) si lahko privoščimo, ko slikamo
v zaprtih prostorih, kjer ni možnosti, da bi postavili stojalo in je svetloba zelo slaba.

MALO PO TEHNIŠKO

Tretji zelo pomembni dejavnik pri zagotovitvi
ostre slike pa je dober objektiv. Za dobro fotografijo ne potrebujemo 3, 4, 5, 6 … objektivov,
ampak samo enega, ki je (zelo) dober. Pametno
je kupiti objektiv s čim manjšo zaslonko, saj tako
zagotovimo, da skozi objektiv steče več svetlobe. To pomeni tudi boljšo ostrino.

CANON ali NIKON?
Sama uporabljam Nikonov fotoaparat. To pa zato, ker je za isti kakovostni razred Nikon veliko
ugodnejši kot Canon. Drugače pa sama nisem zagovornica ne ene ne druge znamke, saj menim,
da sta obe vrhunski in da obe izdelujeta odlične fotoaparate. Seveda pa imamo tu še nekaj drugih
proizvajalcev fotoaparatov, kot so Sony, Olympus, Pentax …
Upam, da sem podala nekaj koristnih nasvetov, s katerimi si lahko pomagate na začetku
»fotografske poti«. Če želite izvedeti še kaj več in kako to vse gre, vam toplo priporočam,
da si preberete knjigo Scotta Kelbya.
Vir: KELBY, Scott, Digitalna fotografija. 1. ponatis, Ljubljana: Pasadena, 2010
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prof. Gregor Mede

VARNA RABA
INTERNETA

Z razvojem interneta in velikim povečanjem števila uporabnikov so se v zadnjih letih močno
povečali tudi internetni napadi in goljufije. Tarče so tako podjetja kot tudi domači uporabniki.
Ljudje se sicer zavedamo pomembnosti zavarovanja računalniškega sistema in ti so v povprečju
kar dobro zavarovani, težava pa so goljufije, ki izkoriščajo nevednost uporabnikov (social engineering). Te so se po poročilu Arnesa v letu 2011 povečale kar za 90 % v primerjavi z letom 2010.
Zato se moramo uporabniki zavedati teh nevarnosti in biti pozorni nanje ob vsakdanji uporabi
interneta.

MALO PO TEHNIŠKO

Stanje informacijske varnosti je danes problematično predvsem zaradi nevednosti uporabnikov.
Ne zavedamo se, da ni dovolj, da imamo na računalnikih naložen antivirusni program, kajti težava
so tudi varnostne luknje v neposodobljeni programski opremi. To velja tako za operacijski sistem
kot za ostale uporabniške programe. Prav tako pa je opaziti povečanje spletnih goljufij preko elektronske pošte, socialnih omrežij in ponarejenih spletnih strani.
Varnostni incidenti, ki se pojavljajo, so: neposreden vdor v računalnik uporabnika, okužba s
škodljivo kodo pri prenosu datotek, e-poštnih priponk in brskanju po »okuženih« spletnih straneh,
prevzem nadzora nad računalnikom s podtikanjem programske kode uporabniku, pridobivanje
uporabniških podatkov s prevarami, kraja identitete …
Pomembna tema pa je tudi ustrezna izbira in varna uporaba gesel. Strokovnjaki pravijo, da je geslo kot zobna ščetka, je samo naše in ga ne posojamo nikomur. Zanimivo, kako smo se ljudje navadili uporabljati bančne kartice in skrbno (vsaj večina) varujemo številko pin, pozabljamo pa, da
se nam tudi s krajo gesel za dostop do določenih storitev lahko zgodi enaka ali še večja škoda. Kaj
hitro namreč lahko potem nekdo v našem imenu nekaj naroči preko spleta, nam ukrade denar z
računa, če uporabljamo spletno bančništvo, se pojavlja na spletu v našem imenu (kraja identitete)
in podobno. Za gesla na splošno velja, da naj bodo dovolj dolga (vsaj osem znakov). Da pa zagotovimo varno geslo, pa moramo poleg dolžine uporabiti tudi kombinacijo velikih črk, malih črk,
številk in posebnih znakov. Prav tako pa naj geslo ne vsebuje naših osebnih podatkov, vzdevkov
in podobno. Napadalci o nas po spletu izbrskajo podatke, ki so bili kadarkoli objavljeni (in teh je
presenetljivo veliko), zato moramo tudi paziti, kje in kaj objavljamo.
Spletna socialna omrežja so prav tak primer spletnih mest, kjer lahko nevede hitro izdamo preveč
informacij o sebi. Ob spoznavanju novih ljudi preko spleta je zelo nevarno, da pride do kasnejših
kraj identitete, saj nikoli ne vemo, kdo je na drugi strani. Prav tako pa se mnogi ne zavedajo, da so
socialna omrežja medij, kjer se naše objave shranjujejo, ostanejo nekje zapisane in imajo zaradi
trajnosti veliko večjo težo kot pa izgovorjene besede. Seveda se je prijetno pohvaliti, da odhajate na dopust za štirinajst dni v tujino, ampak s tem poveste tudi, da vas ne bo doma in bo hiša
(stanovanje) prazna …
Razvoj interneta in socialnih omrežij, prav tako pa tudi ostale storitve, ki nam jih danes internet
omogoča, so nam olajšali vsakdanje delo, olajšali komunikacijo med ljudmi, vendar pa prinesli
tudi slabosti in nove možnosti za goljufe, ki se jih moramo zavedati in ustrezno ukrepati. Internet
stvari je nadaljnja stopnja razvoja interneta, ko bo čedalje več ostalih elektronskih naprav povezanih v svetovni splet. Trenutno je že zelo razvito mobilno omrežje ter uporaba interneta preko mobilnih telefonov, omogočeno je upravljanje nekaterih hišnih naprav preko mobilnih telefonov in
interneta in na tem področju se pričakuje tudi največje povečanje razvoja tako aplikacij kot
naprav. Tako bomo lahko kmalu preko spleta preverili vsebino svojega hladilnika, gospodinjski aparat bo sam naročil servis in podobno. Ob vsem pa se moramo zavedati
vseh nevarnosti, ki se pojavljajo, pa seveda tudi dejstva, da nam internet ne prinese
zdravega načina življenja – za tega moramo poskrbeti sami.
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Patricia Šašek | T3C

Dandanes je svet poln problematik. Soočamo se z ekološko in s finančno krizo, z družbenimi problemi, kot so odvisnosti, upad znanja, kriza vrednot in mnogo več. Namesto da bi zadeve skupaj
reševali, pa se ljudje počutimo vedno »nedolžni« za naše probleme. Za vse so krivi drugi, mi smo
le del tistih, ki to trpijo. Pri reševanju problemov nas zavira spet ena družbena problematika – razvajenost.
Razvajenost nastane takrat, ko večkrat in dlje časa nekaj pridobivamo, ne da bi za to zares veliko
delali. Nekaterim je to bolj znano, drugim manj. Se sploh prepoznavamo kot razvajeni? Razvajeni
smo z vseh strani. Najbolj nam je najbrž znano, ko mama namesto nas opravi nakupe, skuha kosilo,
pospravi stanovanje, zalije rože, odnese smeti, opere posodo, zlika oblačila ... Po možnosti nam
mama priskrbi še delovno mesto, zdaj se pa težko predstavi namesto tebe delovnem razgovoru.
Smo sploh pripravljeni na samostojno življenje?
Predvsem starši razvajajo svoje otroke že od malih nog, česar pa se niti ne zavedajo, saj je za njihovega otroka potrebno vedno »najboljše«. Predvsem edinci so deležni stereotipa razvajenosti.
Seveda se za vsakim stereotipom skriva tudi nekaj resnice. Mnogim je znana fraza »to hočem, pa
pika«. Gre za materialno »preponudbo«, ki poseže v željo, da bi imeli še več. Saj vemo, človek nima
nikoli dovolj.
Ne razvajajo pa samo starši, temveč se ta pojav opaža tudi na širšem področju; tako v šoli kot tudi
v okviru interesnih dejavnosti. Ni samoumevno, da profesor na prošnjo dijakov prestavi test, da
narekuje in večkrat razloži isto snov, nam pripravi posebne učne liste in nam na koncu še čez prste
pogleda. Vse se nam zdi samoumevno; prepričani smo, da nam pripada tisto, kar si zamislimo.
O razvajenosti bi lahko navedli še marsikateri primer, vendar je to dokaj široko in kompleksno
področje. Ni enostavno opisati, kaj razvajenost sploh je, še težje pa je lastne težnje pri sebi odkriti.
Zato sem o tem povprašala profesorico psihologije Tanjo Kocjan, da nam bolj nazorno obrazloži
problematiko razvajenosti.

NAŠA RAZMIŠLJANJA

TO HOČEM IN PIKA!

Mislite, da smo ljudje na splošno razvajeni?
Kako se to vidi v vsakdanjiku?
O tem, kako obsežen je pojav razvajenosti, je
težko govoriti, saj še vedno niso bile opravljene
statistične raziskave, ki bi nas opremile s temi informacijami. O razvajenosti se samo veliko razpravlja in mnogi so mnenja, da so današnji otroci bolj razvajeni, kot so bili v preteklosti. Razloge
za to vidijo v spremenjenih družbenih razmerah,
zlasti v permisivni vzgoji, ki je v ospredje postavila pretirano popustljivost in nego. Otroci, ki
so deležni takšne vzgoje, odraščajo v drži, da jim
vse, kar si zamislijo, tudi pripada. So zahtevni,
zamerljivi, izbirčni, neposlušni in upirajoči. Ves
čas želijo biti prvi, vodilni.
Zakaj smo razvajeni? Koliko je tu kriva okolica? Koliko smo krivi sami?
Težko bi obdolžila enega samega krivca, saj na pojav razvajenosti vpliva več dejavnikov, že
na primer sam družbeni red, na katerega pa nimamo prav veliko vpliva. Ključna pri tem,
ali se bo otrok razvil v razvajeno osebnost ali ne, pa je verjetno vzgoja. S pretirano
nego, dopuščanjem izbirčnosti, zasipanjem z raznimi dobrinami, izpolnjevanjem
vseh otrokovih želja in opravljanjem obveznosti namesto njega, starši neuspešno
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postavijo meje in tako povzročijo, da se pri otroku začnejo pojavljati neprimerne oblike vedenja in
navade. Z nedosledno vzgojo, s poveličevanjem in s precenjevanjem otrokovih sposobnosti tako
ne pripomorejo k zdravemu razvoju otrokove osebnosti.
Kaj menite o dijakih? V kakšni meri smo razvajeni in kako se to kaže?
Izkušnje, ki sem jih pridobila v dveh letih poučevanja in svetovanja dijakom, so morda še premajhna kilometrina, da bi presojala o tem, koliko ste razvajeni. Doživljam vas kot pozitivne osebnosti
in vesela sem, da se med vami dobro počutim. Verjamem pa, da je sodelovanje z dijaki težje, če
ne upoštevajo šolska pravila in ne izpopolnjujejo šolskih obveznosti. Takšno neprilagojeno vedenje je lahko posledica ravno razvajenosti dijaka. Slednja se kaže tudi preko nesamostojnosti,
nevztrajnosti in nemotiviranosti, kar lahko vodi do manjše učne uspešnosti. Razvajeni dijaki tudi
pogosteje izsiljujejo, se upirajo in ne upoštevajo navodil, ne vedo, kaj smejo in česa ne ter težje
vzpostavljajo kompromise. Običajno se precenjujejo in navzven delujejo močni, a v resnici so negotovi in nesamozavestni.

NAŠA RAZMIŠLJANJA

Kako lahko vpliva razvajenost na naše nadaljnje
življenje kot odrasli; študentje in
zaposleni?
Razvajeni otroci lahko zrastejo v pretirano občutljivo,
razočarano, nezadovoljno, kritično in sebično osebo. Pri
študiju ali na delovnem mestu so lahko manj uspešni,
težave pa imajo lahko tudi v odnosih z ljudmi, s katerimi se srečujejo. Zaradi čustvene neuravnovešenosti,
pretirane občutljivosti, življenjske neizkušenosti in
neodpornosti ob nenadnih hujših preizkušnjah lahko
tudi odpovedo. Posledice so vsekakor vezane na to,
kako močno je razvajenost pri posamezniku izražena.
Bolj ko je ta izražena, več in bolj očitnih težav bo posameznik imel.
Je dobro biti vsaj malo razvajen, ali bi se morali
temu skrajno izogniti?
Ljudje smo tako kompleksna bitja, da je skoraj nemogoče, da bi delovali po receptu »vse ali nič«.
Vedno je tu nekakšno »sivo polje«, ki je prisotno, a se ga niti nujno ne zavedamo in nanj nimamo
vedno vpliva. Mislim, da je razvajenost torej takšen »siv pojav«, ki smo ga slej kot prej lahko vsaj
malo deležni. V kolikor nas ta ne omejuje pri tem, da bi se razvili v zdravo osebnost, potem razvajenost ni škodljiva.
Tako o razvajenosti razmišlja naša psihologinja. Kaj pa mi? Smo ob njenih strokovnih pogledih
morda prepoznali znake razvajenosti pri sebi? Ali je res vedno potrebno imeti vse, kar si zamislimo, ali lahko morda lahko preživimo tudi brez tega ali onega? Kaj pa v šolskih klopeh? Zakaj
vedno pričakujemo, da bodo sošolci opravili naloge namesto nas? Zakaj nam mora biti vedno vse
prineseno na pladnju? Če bi se le znali malo bolj potruditi, bi bila to prav gotovo boljša popotnica
za naše nadaljnje življenje. To pa je spet drugo vprašanje: zakaj se ne znamo oz. ne potrudimo po
svojih najboljših močeh?
Bolj kot razmišljam, bolj se mi zdi, da je ključna posledica razvajenosti lenoba. Človek si misli,
zakaj bi pa delal, če mi ni treba. Problemi nastanejo, ko moramo delati, ker nam ne preostane nič drugega, mi pa tega nismo navajeni. Takrat pa se spet počutimo nedolžni in
se sprašujemo: »Le zakaj so me razvadili?« Res je, da je imel še kdo prste vmes na naši
poti, toda navsezadnje lahko samo mi kaj spremenimo pri sebi. Kljub temu pa bi
odraslim dodala: bolj bi nam koristilo, če bi nas motivirali za delo, kot pa da nas
razvajate.
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Odkar obstaja človeštvo, obstajajo tudi selitve.
Ljudje se selijo, da bi si poiskali boljše življenjske
pogoje. Malokateri evropski narod ima tolikšen
delež svojih ljudi, razpršenih po vsem svetu
kot ravno slovenski. Zadnji dve stoletji sta tudi
Slovence zaznamovali z izseljenskim pečatom.
Na tisoče jih je zapuščalo svoje domove in s
trebuhom za kruhom odhajalo v tujino. Naši
predniki so odhajali v dežele po celem svetu,
glavni cilji pa so bili Nemčija, Francija, Švica,
Kanada, Argentina, Avstralija in »dežela neomejenih možnosti« – Združene države Amerike.
Izseljevanje v tako velikem številu zagotovo ni
bilo naključno. Nedvomno so imeli vsi izseljenci
enak motiv – željo po boljšem življenju. K temu
je pripeljala velika gospodarska kriza, ki je
povzročila veliko brezposelnost. Iskali so boljši
zaslužek, da bi lažje preživljali svoje družine.
Odhajali so delovni, ambiciozni, zdravi moški, ki
so v »novi domovini« delali predvsem kot rudarji, gozdarji in industrijski delavci.
Posebnost izseljevanja Slovencev so predstavljale ženske iz Vipavske doline, ki so odhajale
v Egipt kot dojilje, varuške ali spremljevalke.
Imenovale so se aleksandrinke. Ta pojav je predstavljal neobičajno »zamenjavo spolov«, saj so
ženske odhajale, da bi tam zaslužile denar,
možje pa so ostajali doma in skrbeli za otroke
ter kmetijo. Zaradi tega je veliko otrok v Vipavski dolini ostalo brez mater. Za nekatere so delno
skrbele še sosede in prijatelji, kar nekaj pa jih je
živelo samih. Svojih staršev niso poznali, zato se
niso naučili prejemati in dajati ljubezni.
Dandanes še zmeraj zasledimo primere
izseljevanja po svetu. Predvsem Evropa nam
nudi »brezmejne« možnosti. Mladi pogosto
razmišljamo o tujini, pa ne samo o potovanjih.
Tujina nam po mnenju nekaterih – lahko bi rekli
večinoma mladih – nudi boljše izobraževalne
možnosti, pogoje za znanstveno delo, prestižna
delovna mesta in temu primerna plačila. Veliko jih razmišlja v smislu »če bi dobil dobro
priložnost za delo ali študij, bi seveda tudi emigriral«.
V obdobju množičnega izseljevanja lahko govorimo o t. i. »begu iz vasi«, ko so ljudje zapuščali
podeželja in odšli v mesta ali tujino.

Patricia Šašek, Ana Zec | T3C
Danes pa govorimo o »begu možganov«, ko
izobraženi kader odide v tujino delat, saj je
tam »več denarja«. Le-ta jim nudi boljše pogoje za delo, v nadaljevanju pa omogoča tudi
uspešnejšo kariero. Mnogi mislijo, da sta v tujini
delo in marljivost bolj cenjeni kot pri nas. Morda je to le neka iluzija ali upanje, da je drugje
še bolje. V času kapitalizma ne razmišljamo kaj
dosti o narodu ali domovini. Privlači nas tisto,
kar prinaša večji zaslužek.
Večina tistih, ki želijo emigrirati, bi odšla v ZDA,
Avstralijo, Nemčijo, Veliko Britanijo, Francijo …
skratka v razvite države, kjer bi »bolje živeli«. Zanimivo. Pred 150 leti je bila situacija popolnoma
enaka.
Za nekatere ljudi Slovenija ni dežela mnogoterih priložnosti; zdi se jim namreč (pre)majhna,
z majhnimi mesti, ljudje se poznajo med sabo.
Pogosto zasledimo frazo: »Kako majhen je svet«.
Nekaterim selitve in življenje v tujini predstavljajo nek izziv, ki bi ga želeli vsaj preizkusiti.
Trenutno nam pogled na svet pokaže slabo
gospodarsko stanje in revščino, ki je prisotna
tudi v najprestižnejših državah. Ni vse tako
rožnato, kot bi si želeli, ne v tujini ne doma. Če

NAŠA RAZMIŠLJANJA

DOMOVINA ALI
DENAR

pomisliva na »luksuzno« Ameriko, se nama zdi,
da je danes »Amerika« le še ime.
Danes živi po svetu več kot 400.000 Slovencev.
Veliko se jih dobro zaveda, kdo so in od kod prihajajo. Tako, kot se oni zavedajo svojih korenin,
bi se jih morali tudi mi. Ko smo doma, nam
manjka narodna zavest, ni nam mar za
narod in naš izvor. Ko pa potujemo
po svetu, nas ujame domotožje –
takrat se zavemo, kdo smo.
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Aleš Durjava | T1B

ALI SMO RES STRPNI

O strpnosti in toleranci smo zagotovo slišali že mnogo, vendar se večkrat pojavi vprašanje, ali smo
res strpni. Strpnost je ena od osnovnih družbenomoralnih načel, ki sprejema nekaj novega, čeprav
tujega in nenavadnega, vendar tega ne poskuša zatreti. S tem je močno povezana tudi mera tolerance, ki ima določen nivo, do katerega dopušča določena dejanja in spremembe v okolju. Treba
je razumeti, da imajo na primer nekatere kulture drugačne navade in da jih ni treba vedno gledati
postrani, čeprav se nam zdijo v nekaterih pogledih čudne. Vendar je vse skupaj zaenkrat samo
prazna teorija brez pravih dejanj. Vedno je lažje reči, kot to tudi storiti.

NAŠA RAZMIŠLJANJA

Včasih se vprašamo, čemu vsa ta predavanja in pridiganja o strpnosti do drugih, če se tega skoraj
nihče ne drži. Skoraj vsi tako rekoč to razumejo kot navadno soljenje pameti. Vendar se glavni
problem pojavi natanko tu, saj s takim razmišljanjem ne dosežemo ničesar. Drugi problem je seveda pritisk družbe, saj nekateri sprva nimajo namena žaliti ali nepotrebno obsojati nekoga, ki je
drugačen, vendar ravno zaradi pritiska in strahu, da bi izpadel drugačen, tudi on raje popusti in
postane del družbe, ki je vse prej kot strpna. Na ta način se takšni družbeni krogi tudi širijo. Tretji
problem so zagotovo stereotipi, zaradi katerih se začne obsojanje določene skupine ljudi, na podlagi dejanj, ki jih zakrivi večina, vendar so posledično krivičnega obsojanja deležni tudi tisti predstavniki skupine, ki niso ničesar storili in so zato odrinjeni na rob družbe. Pogosto se tudi zgodi, da
nestrpnost izzove nasilje.
Zanimiv podatek je ravno ta, da mediji, ki objavljajo vse mogoče najbolj udarne in pretresljive dogodke in običaje drugih kultur, s tem širijo in podpirajo stereotipe. Razlog - ravno ti dogodki, prikazani v medijih, ki se včasih kažejo kot nečloveški, ustvarijo pri prejemniku informacij določeno
predstavo o neki skupnosti ljudi. Iz tega lahko sledi tudi prepričanje, da jih je potrebno zatreti,
zato pride do fizičnega in psihičnega obračunavanja med skupinami. Zato se nasilni izgredi najpogosteje zgodijo ravno nad predstavniki drugih kultur religij in ras, saj je nacionalizem prisoten
povsod okoli nas. Lepo je slišati, koliko je tvoj narod višje nad drugimi, vendar tu zopet lahko sklepamo, kaj sledi.
Na Šolskem centru Novo mesto je zelo raznolika mešanica predstavnikov različnih kultur in
skupin. Zagotovo je tu vsak dan dosti slišati in videti o zaničevanju in medsebojnem obračunavanju ravno zaradi nestrpnosti. Mnogi vidijo, vendar si
raje zatisnejo oči in ničesar ne vedo, saj je tu prisoten strah, da bi bili
kasneje tudi oni deležni takšnega obračunavanja. Problema nestrpnosti in tolerance do drugih ne bo mogoče rešiti, dokler
z besed ne preidemo k dejanjem in boj proti nasilju ne bo
končan, dokler bodo na svetu ljudje, ki bodo verjeli, da lahko
spremenijo svet.
Torej, če na kratko povzamemo vse skupaj, strpnost in
toleranca sta odvisna od zaupanja in lastne predstave
o določeni skupini. Ko bomo sami pri sebi spremenili
mišljenje, bomo naredili nekaj, čeprav malo, vendar bo
že to velik korak, kajti šele ko bo ta misel začela množično
krožiti po svetu, se bodo čutile spremembe. Res
pa je, da določene stvari potrebujejo svoj čas. Vendar lahko začnemo kadarkoli, potrebno je le zbrati
dovolj poguma in narediti prvi korak.
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ZGODBA O LJUBEZNI

Aleš Kodrič | E2A

Kasneje sem problem iskal v sebi. Kajti tako imenovana človeška ljubezen mi je presedala. Prišel
sem do ugotovitve, da je to najbrž posledica tega, ker sam tega občutka v sebi nikoli nisem imel.
Vsaj pravega ne. Najbrž je bilo to samo ljubosumje, kajti nisem si želel popolne ljubezni, lahko bi
bila tudi nesrečna, samo ta občutek sem hotel imeti in ga čutiti. Seveda si te hrepeneče želje v sebi
nisem nikoli priznal. Na koncu sem obupal in se nisem poskušal niti truditi.
Teden ali dva kasneje. Ta dan se mi je vtisnil v spomin, upam, da tudi za vedno. Takrat sem prvič zagledal njo. V trenutku sem lahko doumel, zakaj je to čustvo tako posebno in močno. Razumel sem,
zakaj ljudi ni sram je izkazovati v javnosti in prav tako sem razumel, zakaj si nekateri želijo zaradi
nje vzeti življenje. To dekle je bilo kot angel. Nisem še videl take popolnosti v človeku, sploh nisem
vedel, da obstaja! V hipu bi lahko postal Prešeren in napisal cele kupe poezije. Resno vam pravim!
In ko sem jo tako gledal z vsem občudovanjem, sem izpadel kar malo smešen. Spomnim se samo
tega, da me je prijatelj zraven moral kar potegniti za rokav, da sem začel hoditi naprej.
Kasneje mi je usoda namenila, da sva se spoznala. Besede so se mi začele zapletati v njeni bližini,
a kaj veliko nisem mogel storiti, bolj kot sem se trudil biti »kul«, bolj sem se osmešil pred njo. Toda
na koncu sem ugotovil, da ji je to na meni všeč. Ko sem zbral dovolj poguma, sem jo vprašal, če bi
hodila z mano. Fant, res mi je skoraj srce padlo v hlače, preden mi je odgovorila. Rekla je da in tako
sem postal najsrečnejši človek na svetu. Hodil sem mimo zaljubljencev in jim od sreče skoraj podaril rože. Nesrečne sem hotel potolažiti, kajti skoraj zagotovo je nekje nekdo, ki jim je usojen.

NAŠA RAZMIŠLJANJA

Nekaj mesecev nazaj je bilo, dobro se spomnim, kako sem se počutil. Naveličan zaljubljenih in
preveč srečnih obrazov okoli sebe. Brez kakršnegakoli sramu so se poljubljali in objemali nasproti
in ko bi bili vsaj skriti. Bili so vsem na očeh v javnosti! Zgražal sem se nad njimi, kakor sem se le
mogel. Da niti ne omenim tistih drugih, depresivnih pogledov na nekaterih, ki so se nesrečni utapljali v lastnih solzah, ker jih je njihova ljubljena oseba zapustila, prevarala itd. Naveličan sem bil
vsakodnevnega opazovanja takih ljudi. Ko bi vsaj vedeli, kako patetični so. Želijo si vzeti življenje,
a tega še dobro črkovati ne znajo! Torej, da, zelo kritičen sem bil glede takih stvari, toda nisem si
mogel pomagati, da jih ne bi kritiziral.

In to je zgodba o ljubezni. Zgodba o
meni in o moji ljubezni. Vem, da marsikomu ni všeč, da tako mladi lahko
rečemo, da ljubimo in da nam
naša ljubezen pomeni vse na
svetu, ker baje niti ne vemo,
kaj to pomeni. Toda prepričan
sem, da vsi tisti, ki to pravijo,
so bili ali so ljubljeni premalo
in prav zaradi tega vztrajajo za
svojimi načeli. Pravzaprav jih
razumem.
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Luka Novak | T4A

NAŠA RAZMIŠLJANJA

38

NOGOMET JE MOJE
ŽIVLJENJE

Konec treninga. Povečerjam, se stuširam in se
zapodim pod odejo. Razmišljam. Razmišljam
o vsem, kar se mi je čez dan pripetilo. O šoli,
prijateljih, maturi. Naenkrat mi misli uidejo k
smislu mojega življenja. Nogomet. Stvar, o kateri niti ne neham razmišljati. Je moj hobi, sprostitev in motivacija za vse stvari, ki jih naredim.
Je moje življenje. Brez nogometa ne bi bil jaz.
Niti moji prijatelji. Sedenje za računalnikom
in ponočevanje sem zamenjal za sprostitev,
uživanje in zdravo življenje. Ne predstavljam si
sobotnega popoldneva brez nogometne tekme, niti prostega časa po šoli, ki bi ga vrgel stran,
sedeč za računalnikom. Nogomet me žene, da
postajam vse boljši in boljši. Tako športnik kot
tudi človek. Usmerja me k nekemu cilju, povečuje mojo intenzivnost in vztrajnost. Zaradi želje
po uspehu, dosežkih, zabavi, uživanju in sklepanju novih poznanstev v športu preprosto uživam.
Sprostim odvečno energijo in jo pozitivno usmerim naprej v življenje. Ker nogomet zame ni le
nekakšna oblika hobija, ampak način življenja, si želim v nogometu uspeti in zaigrati v eni izmed
najboljših nogometnih lig na svetu. Če bi si lahko eno izbral, bi brez premisleka izbral Premier
League (angleška liga), saj sem velik simpatizer londonskega Chelseaja. Če bi se mi to uresničilo,
bi izpolnil enega izmed življenjskih ciljev in priznanje za ves vložen trud.
»V soboto zvečer najraje hodim na zabave,«
pravijo nekateri. Spet drugi v nedeljo radi
poležavajo. Dekle mi pravi, da ji posvečam
premalo časa. Starši me prepričujejo, naj raje
začnem razmišljati o šoli in službi. Ali vedo, kaj
meni pomeni nogomet? Ali poznajo občutke,
ko ponoči ne moreš spati, ker te naslednji dan
čaka pomembna tekma? Ali pa, ko igraš kljub
poškodbam in vročini? Ko izgubiš tekmo pet
minut pred koncem? Se na tekmi poškoduješ
in veš, da je par dni brez športa cela večnost?
Ali vedo, kako obožujem ta šport? Trava, žoga,
tribune, deset soigralcev, ki so kot eno? Ljudje,
ki te spodbujajo, in tudi tisti, ki ti mečejo polena
pod noge. Mnogi pravijo, da nogomet nima
nobenega smisla. Nogometaši so vedno pod
drobnogledom. Mnogi gledajo nanje kot na
izgubljene osebe brez dokončane šole, s slabim
načinom izražanja. Vendar mnogi ne poznajo
stvari, ki so se jim odrekli samo zato, da bi lahko
igrali nogomet. Kaj vse so morali storiti, da so sedaj tam, kjer so! Nogometaši vse zabave,
počitnice, tudi praznike preživimo na zelenici. Zakaj? Ker vemo, kaj v življenju si želimo.
Vemo, kaj so naši cilji, in to je naša in moja najboljša motivacija. Ostali pa na žalost
vidijo samo enajst oseb, ki se podijo za eno žogo. Morda pa ta žoga predstavlja nek
cilj. Morda je to simbol boljšega življenja. Kdor jo ujame, bo uspel. Nogomet je
moja ljubezen, moja strast, cilji in motivacija. Moje življenje!

DOSEŽKI NAŠIH DIJAKOV
NA TEKMOVANJIH
ANGLEŠČINA
- Rok Novosel (T3A) in Manca Pajk (T3B) – delitev 7. mesta in bronasto priznanje v kategoriji strokovnih gimnazij
- Patricia Šašek (T3C) – 8. mesto in bronasto priznanje v kategoriji drugi tuji jezik, splošne
gimnazije
- Jan Tomšič (R3A) – 12. mesto in srebrno priznanje v kategoriji srednjih strokovnih šol
- Anže Pavlič (R3A) – 33. mesto in bronasto priznanje v kategoriji srednjih strokovnih šol

BIOLOGIJA

DRŽAVNO SREČANJE ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKIH ŠOL
- tehniki računalništva – 2. mesto
- računalnikarji – 5. mesto
- elektrikarji – 5. mesto
- elektrotehniki – 10. mesto
- skupno – 4. mesto

FIZIKA

1. skupina:
- Primož Kočevar (T3C) – druga nagrada in zlato priznanje
- Gašper Murn (T3C) – tretja nagrada in zlato priznanje
- Gregor Šavorn (T3C) – srebrno priznanje
- Žiga Gazvoda (T3B) – srebrno priznanje
- Simon Vrhovec (T3A) – srebrno priznanje
- Ingrid Vavtar (T4C) – srebrno priznanje
- Sebastjan Križman (T4A) – srebrno priznanje

BRIHTNE GLAVE

- Jasmina Ilar (T1A) – 3. mesto in zlato priznanje

2. skupina:
- Jan Petković (T3A) – srebrno priznanje

GRADBENA MEHANIKA

3. skupina:
- Blaž Strojin (T4C) – srebrno priznanje
- Matic Mrak (T4A) – srebrno priznanje

3. letniki
- Gašper Murn (T3C) – 1. nagrada
- Domen Žalec (T3C) – 2. nagrada
- Simon Vrhovec (T3A) – 3. nagrada
4. letniki
- Tomaž Bregar (T4A) – 1. nagrada in posebna pohvala organizatorja
za prikazano znanje in rezultat
- Eva Vranjković (T4A), Jernej Žagar (T4A) – 2. nagrada
- Jure Bartol (T4B), Luka Janežič (T4A) – 3. nagrada
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LITERARNI NATEČAJ
Manca Pajk, dijakinja T3B, je sodelovala na lit. natečaju ZDNP, ki ga organizira založba SmartTeam, in osvojila za svoj lit. prispevek z naslovom 'Bojevnica' drugo nagrado v kategoriji dijaški.
Nagrajena zgodba je izšla pri omenjeni založbi tudi v knjižni obliki.

LOGIKA
- Matevž Šega (T3C) – 10. mesto in zlato priznanje ter povabilo na priprave za uvrstitev v ekipo za
olimpiado
- Žan Smrekar (T1B) – 23. mesto in zlato priznanje

MATEMATIKA
BRIHTNE GLAVE

- Martin Urigelj (E1B) – 11. mesto in zlato priznanje
- Matic Kocjančič (E3B) – 15. mesto in zlato priznanje
- Rok Šikonja (T1A) – 19. mesto in zlato priznanje

RAZVEDRILNA MATEMATIKA
- Matevž Šega (T3C) – zlato priznanje
- Primož Eržen (T2B) – zlato priznanje
- Kristjan Panjan (T1B) – srebrno priznanje
- Maruša Strmec (T1C) – srebrno priznanje
- Katja Marinčič (T2B) – srebrno priznanje
- Matic Hren (T3C) – srebrno priznanje
- Tadej Rozman (T4C) – srebrno priznanje

RAČUNALNIŠTVO
- Matej Gašperič (ER4C) – izdelava spletne strani – 3. mesto
- Andrej Muhič (T3A) – programiranje – 12. mesto in srebrno priznanje
- Jakob Košir (T3A) – programiranje – 26. mesto in srebrno priznanje
- Toni Kocjan Turk (R2A) – programiranje – 26. mesto in srebrno priznanje
- Marko Grešak (R3A) – programiranje – 33. mesto in srebrno priznanje
- Žiga Franko (R2A) – programiranje – 40. mesto in srebrno priznanje
- Matej Vovko (R2A) – programiranje – 46. mesto in srebrno priznanje

TELEKOMUNIKACIJE
- Matic Jazbec (T4C) – 3. mesto in zlato priznanje
- Dejan Štepec (T4C) – 4. mesto in zlato priznanje
- Matej Kopar (T4B) – 8. mesto in srebrno priznanje
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ZMAGA NA RAČUNALNIŠKEM
NATEČAJU

RAZKRITI OBRAZI RASIZMA

prof. Marjana
Pogačnik

V petek, 30. septembra 2011, so si dijaki T2A ogledali razstavo Razkriti obrazi rasizma, ki je nastala
pod okriljem slovenske Amnesty International.
V Narodni galeriji v Ljubljani so bili razstavljeni plakati, ki so zmagali na natečaju risanja plakatov
za mlade v šolskem letu 2010/2011. Med zmagovalnimi plakati sta bila tudi plakata dijakov Matica
Zorana in Marka Kuzmanovića iz razreda T2A, na kar smo še posebej ponosni.

BRIHTNE GLAVE

Dijaka SEŠTG, Aleksandar Munitlak, R1TA,
in Rok Janež, R3A, sta zmagovalca nagradnega natečaja podjetja OpenLab v kategoriji
najboljša Android aplikacija. Dijaka sta sodelovala pri krožku Izdelava aplikacij za Android
okolje, ki je potekal med jesenskimi počitnicami
pod mentorstvom Aljaža Štruclja, in sta se s predelavo aplikacije pod mentorstvom Gregorja
Medeta udeležila natečaja podjetja OpenLab
Osvojila sta prvo nagrado: Samsung Galaxy Tab,
kar je velika potrditev dela dijakov in mentorjev
ter znak, da na naši šoli sledimo smernicam razvoja novih tehnologij.

Glavni cilj projekta je boriti se proti rasnim stereotipom in prispevati k odpravi rasne diskriminacije ter rasističnih odnosov, govora in nasilja. Dijaki so se sprehodili med plakati in se pogovarjali o najrazličnejših oblikah rasizma in rasne nestrpnosti na vseh področjih življenja. Aktivno so
sodelovali in pokazali zgledno mero znanja iz zgodovine, sociologije in angleščine. Najbolj jih je
pritegnil plakat, ki ga je naredil nek francoski dijak in predstavlja francosko nogometno moštvo, ki
je skoraj v celoti sestavljeno iz temnopoltih igralcev.
Na koncu smo ugotovili, da vsi plakati, ne glede na to, kje so nastali, nosijo močna sporočila proti
rasnim diskriminacijam in entničnim nestrpnostim.
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prof. Gregor Mede,
prof. Dejan Čurk

CISCO CCNA
DISCOVERY

BRIHTNE GLAVE

Uspeh akademije Cisco iz lanskega šolskega leta se nadaljuje tudi letos.
V obdobju od februarja do sredine aprila 2012 smo na Šolskem centru Novo mesto s pomočjo
Laboratorija za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani in Zavoda za aktivno
izobraževanje uspešno zaključili izvajanje tečaja Cisco Certified Network Associate – Discovery 1.
V letošnjem šolskem letu sta tečaj izvajala učitelja Gregor Mede in Dejan Čurk, ki sta predhodno
opravila tudi dva modula tečaja za inštruktorja akademije Cisco na FE v Ljubljani. S tem sta pridobila potrebno znanje ter omogočila začetek postopka ustanovitve lokalne akademije.
Ob ustanovitvi samostojne lokalne akademije Cisco bo Šolski center Novo mesto postal edina
organizacija v jugovzhodnem delu Slovenije, ki bo ponujala tovrstno mednarodno priznano izobraževanje. Trenutno izpolnjujemo pogoje za poučevanje dijakov in naših učiteljev, ob
dokončanju še dveh modulov pa bi inštruktorja izpolnjevala pogoje tudi za poučevanje naprednih tečajev za študente ter zainteresirana podjetja.
Ciscova omrežna akademija letno doseže 1 milijon študentov po vsem svetu. V »največji učilnici
na svetu« se je od leta 2004 dalje izobraževalo skoraj 4 milijone študentov, ki so pridobili znanja
in veščine na področju komunikacijskih tehnologij. Tudi naši dijaki so pridobili osnovno znanje o
področju, kar so tudi dokazali z zaključnim izpitom, ki ga je uspešno zaključilo vseh 30 udeležencev.
Z uspešnim zaključkom tečaja so si pridobili mednarodno veljaven certifikat podjetja Cisco.
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Matic Jazbec, T4C 		
Dejan Štepec, T4C 		
Matej Kopar, T4B		

3. mesto, zlato priznanje
4. mesto, zlato priznanje
8. mesto, srebrno priznanje

Prav tako kot lani pa so najboljši udeleženci tečaja zopet poskrbeli za potrditev dobrega dela inponesli ime naše šole v sam vrh državnega tekmovanja, saj so vsi trije
udeleženci prejeli priznanja.

PROJEKTNO
DELO

prof. Vesna Čurk

Dijaki T1A, T2C in T3B smo si pri pouku likovne umetnosti in zgodovine skupaj z mentorico Vesno
Čurk ambiciozno zastavili za cilj razrešiti tri konkretne probleme: kako približati Franceta Prešerna
mladim, poiskati zgodovinsko ozadje v filmih mečev in sandal in se vživeti v vlogo slovenskega
vojaka na soški fronti.

BRIHTNE GLAVE

Skupna značilnost zastavljenih ciljev je drugačnost/neobičajnost zastavljenih problemov in projektno delo. Zasnovali smo aktivnosti z vsemi značilnostmi in etapami projektnega dela. Delo smo
si popestrili z aktualnimi programskimi orodji in multimedijskimi sistemi. Glede na trende razvoja
smo se odločili, da uporabimo nove možnosti komunikacije in podajanja informacij. Rezultate
projektnega dela si lahko ogledate tako, da uporabite QR kodo.
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Diana Strugar, prof.

NISMO VSI ODLIČNJAKI,
SMO PA DRŽAVNI PRVAKI

ROKOMETAŠI DRŽAVNI PRVAKI
Dijaki SEŠTG so v letošnjem šolskem letu osvojili naslov državnih prvakov v rokometu. V
velikem finalu so z 21:13 premagali ŠC KrškoSevnica. Finalno tekmovanje, ki ga je organizirala našola, so si ogledali tudi gostje, priznani strokovnjaki s področja rokometa, kot so
Nikola Radič, Slavko Ivezič in Roman Pungartnik. Za najboljšega vratarja je bil proglašen Aleš
Brzin, za najboljšega igralca pa Rok Skol.

NEPREMAGLJIVI

KOŠARKARJI DRŽAVNI PRVAKI
Naslov državnih prvakov so si v letošnjem
šolskem letu priborili tudi naši košarkarji.
Zaključni turnir so si ogledali tudi člani KK Krka
s trenerjem Sekuličem, ki je zmagovalcem podaril žogo s podpisi svojih igralcev. Bivši dijak
naše šole ter uspešen košarkar Matjaž Smodiš
pa je najboljšemu igralcu, Domnu Bratožu,
podelil priznanje in nagrado.

ODBOJKARJEM TRETJE MESTO
Zaključni turnir državnega tekmovanja v Mariboru se žal ni najbolje izšel za naše odbojkarje,
vendar pa so po porazu v prvem krogu in po
zmagi v nadaljevanju kljub temu osvojili še
vedno odlično tretje mesto.

DRUGO MESTO ATLETOM
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Na finalu ekipnega državnega prvenstva v
Slovenj Gradcu je naša atletska ekipa »skočila«
pod sam vrh in osvojila drugo mesto v državi.

ŠE ENA ZMAGOVITA ŠKL
SEZONA

Ana Marie Gregorčič | T3C

Tako kot že kar nekaj let so dijaki Šolskega centra Novo mesto tudi letos dokazovali svoje moči
v različnih športnih in nešportnih panogah v Šolski košarkarski ligi (ŠKL). Fantje so tekmovali v
košarki, odbojki in nogometu, dekleta pa (žal) samo v nogometu. Vsi skupaj pa so svoje moči
pomerili v tekmovanju akrobatskih skupin, novinarskih, računalniških, fotografskih in umetniških
krožkov. Šolski center je ob koncu ŠKL sezone ponovno slavil velik uspeh, saj se je proslavil s kar
nekaj zmagovitimi mesti.

Košarkarji Šolskega centra Novo mesto so pod
vodstvom Đura Oluića sezono začeli v skupini
1, skupaj s Srednjo tehniško šolo Koper, z Gimnazijo Brežice in s Šolskim centrom Postojna.
S šestimi zmagami so zasedli prvo mesto v
skupini in si s tem zagotovili nadaljevanje tekmovanja v četrtfinalu. Tudi tu si naši košarkarji
niso privoščili poraza in so se zanesljivo prebili v
polfinale, kjer pa so prvič naleteli na malce večjo
oviro, in sicer na igralce Srednje šole Domžale. V
gosteh so si fantje priigrali štiri točke prednosti,
doma pa so igrali z neodločenim izidom, kar jih
je na koncu vendarle pripeljalo do želenega finala. Na začetku finalnega obračuna v Kopru je
vse kazalo na zmago, a so jih košarkarji Šolskega
centra Celje žal kmalu ujeli. Ob odsotnosti treh
odličnih igralcev so naši košarkarji na koncu
morali priznati premoč celjanski ekipi. Seveda
pa je letošnje 2. mesto po lanskem neuspehu v
polfinalu odlična uvrstitev. Bravo, fantje!

NEPREMAGLJIVI

KOŠARKA
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NOGOMET
FANTJE
V letošnji, nekoliko pomlajeni nogometni ekipi
so fantje trenirali pod vodstvom Alojza Hlače.
Odigrali so šest tekem doma in v gosteh. Žal so
zmagali samo eno tekmo in si tako priborili 4.
mesto v skupini, ki pa ni vodilo v nadaljevanje
tekmovanja. Sicer pa bo za našo nogometno
ekipo naslednja priložnost že naslednje šolsko
leto, ko bodo fantje še malo potrenirali in bodo
tako še boljša konkurenca nasprotnikom.

NEPREMAGLJIVI

DEKLETA

LETEČI NORCI IN AFNE
»Norci & Afne« so zadnje mesece pred finalnim
nastopom v Kopru pridno trenirali v dvorani
Leona Štuklja in s tem izpilili svojo točko. Pod
budnim očesom Kristijana Turka, Alojza Hlače
in Romane Kraševec so fantje in dekleta odlično
izpeljali svojo točko in si s tem tretjič priskakali
in priplesali naslov najboljših med akrobatskimi
skupinami.
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Dekleta so, kot vsa leta doslej, odigrala tri turnirje, na katerih so sodelovale tri ekipe. Letošnjo
sezono poleg ŠC Novo mesto še ekipi III. Gimnazije Maribor ter Ekonomske šole Murska Sobota. Novomeške nogometašice so na prvem
turnirju gladko opravile s tekmicami in tako
samozavestne odšle na drug turnir v Maribor,
kjer pa so jih domačinke premagale. Dekleta so
imela še kak mesec časa do zadnjega turnirja
doma v Novem mestu, da so se temeljito pripravila na nasprotnice. S suvereno zmago na
zaključnem turnirju so nogometašice ŠC Novo
mesto še tretjič zapored obranile naslov ŠKL
prvakinj. Larissa Šoronda je postala naj ŠKL
športnica med nogometašicami. Njihov vodja
je bil Matjaž Ferkolj.

Prav tako dobro so nastopali tudi odbojkarji ŠC Novo mesto pod vodstvom Bojana Jakliča. Fantje
so osvojili prvo mesto v svoji skupini. Na drugi strani mreže so jim v predtekmovanju stali igralci
Gimnazije Kranj, BC Naklo in Šolskega centra Kamnik. V nadaljevanju tekmovanja so fantje zanesljivo premagali odbojkarje 2. Gimnazije Maribor tako doma kot tudi v gosteh. Kot smo že bili to
sezono vajeni, smo tudi v finalnem obračunu z Gimnazijo Ravne na Koroškem spremljali borbeno
igro, ki je celotni ekipi prinesla zmago. Tako so odbojkarji ŠC Novo mesto že drugič zapored osvojili
naslov ŠKL prvaka.
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ODBOJKA

ŠKL KROŽKI
Dijaki so tudi letos sodelovali na tekmovanjih med fotografskimi, novinarskimi, računalniškimi in
umetniškimi krožki. Fotografi so pod vodstvom Mileta Božića osvojili prvo mesto. S svojim delom
so navdušili tudi računalničarji (njihov mentor je bil Miha Bradač), ter umetniki pod pokroviteljstvom Damjane Papež, ki so ravno tako zasedli prvi mesti. Zelo uspešen pa je bil tudi novinarski
krožek pod vodstvom Tine Cvijanović, ki je zasedel drugo mesto.
Finalni obračuni v Kopru pa ne bi bili to, kar so bili, če ne bi na tribunah glasno navijalo več sto
grl dijakov in dijakinj ŠC Novo mesta, ki so, opremljeni z oranžnimi navijaškimi rekviziti, odločno
preglasili vse ostale navijaške ekipe ter temu športnemu dogodku dali poseben čas. Vzdušje v
dvorani Bonifica je bilo nepozabno. V zraku je bilo čutiti mladostno energijo in veselje.
ŠC Novo mesto je bil tako proglašen za naj navijače, ob številnih zmagah pa tudi za NAJ ŠKL ŠOLO!
Za konec lahko napišemo še formulo letošnjega dogajanja ŠKL-ja:
1. mesto odbojka dijaki + 1. mesto nogomet dijakinje + 1. mesto Leteči norci in Afne +
1. mesto fotografskega krožka + 1. mesto računalniški krožek + 1. mesto umetniški
krožek + 2. mesto košarka dijaki + 2. mesto novinarski krožek = ŠC Nm najboljša
šola ŠKL sezone 2011/2012
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ŠPORTNI SPEKTAKEL V
KOPRU

Sreda, 25. april 2012, je bil dan, ko smo dijaki Šolskega centra Novo mesto »romali« v Koper na veliki ŠKL finale navijati za naše odbojkarje, košarkarje ter akrobatsko skupino Leteči norci. Šolskemu
centru Novo mesto se je ponovno uspelo prebiti v finale v večini športov in krožkov, na kar smo bili
zelo ponosni in smo polni adrenalina in dobre volje že na poti do Kopra peli in igrali na harmoniko.
Navijači smo ob prihodu na prizorišče dobili vsak po dve oranžni »navijaški blazini«, s katerimi
smo bučno in v ritmu spodbujali naše odbojkarje na njihovi zadnji in najbolj pomembni tekmi v
letošnji sezoni. Njihovi nasprotniki so bili igralci z gimnazije Šolskega centra Ravne na Koroškem,
ki so bili vse prej kot lahek tekmec. Našim odbojkarjem je ob bučni podpori s tribun in glasnem
navijanju zagretih navijačev vendarle uspelo premagati tekmece z rezultatom 60 : 63 in tako tudi
ubraniti naslov prvaka. Najboljši odbojkar je postal naš Jan Brulec, ki je s svojo odlično igro dokazal, da si to tudi zasluži.
Vzdušje v Bonifiki je bilo resnično navijaško obarvano in na trenutke tudi zelo vroče, saj so
navijači enih in drugih šol tekmovali, kdo bo najglasnejši. V večini primerov je to uspelo nam, torej
navijačem ŠC NM, saj smo bili najbolj navijaško razpoloženi, pripravljeni in zagreti. Tako smo bili
proglašeni za najboljšo navijaško skupino.
Med samimi tekmami, kjer so igrali naši finalisti, smo imeli tudi nekaj prostega časa. Veliko se nas
je šlo od vsega navijaškega booma in kričanja sprostit in odpočit svoja ušesa k morju, kjer smo si
privoščili kakšen sladoled ali hladno pijačko. Morski zrak je zelo prijal in pogled na morje, ki se je
kopalo v sončnih žarkih in ga je obdajalo jasno nebo, je bil naravnost čudovit. Vroče ni bilo samo v
dvorani, ampak tudi na prostem, saj se je živo srebro vzdignilo skoraj do 30 stopinj Celzija.
Po odmoru ob morju nas je čakala razglasitev najboljših šolskih krožkov, kjer smo ponovno dosegli vrhunske rezultate. Imamo najboljši foto krožek, umetniški krožek ter računalniški krožek,
novinarji pa so osvojili odlično 2. mesto. ŠC Novo mesto je imel finalistke tudi v nogometu, ki so si prav tako priborile naslov ŠKL prvakinj. Naša dijakinja Larissa Šoronda pa je
postala naj ŠKL športnica med nogometašicami. Finale v nogometu ženskih skupin
se sicer ni odvijalo v Kopru, so pa dijakinje prišle na razglasitev ter po svoj pošteno
zasluženi pokal.

Vrhunec športnega dogajanja v Kopru pa je bila še zadnja tekma, in sicer košarkarska tekma med
ŠC Novo mesto in ŠC Celje. Kljub dobri igri, odličnim navijačem in strastnemu navijanju je našim
košarkarjem žal spodletel podvig osvojitve naslova prvakov, vendar pa je tudi mesto podprvakov
odličen dosežek.
ŠC Novo mesto je s temi zmagovitimi dosežki ponovno dokazal, da po športni strani spada v sam
vrh srednjih šol, kar se je še enkrat potrdilo z razglasitvijo ŠC NM za naj ŠKL šolo 17. sezone ŠKL.
Navijači smo domov odšli zelo zadovoljni, saj smo si ogledali spektakularen športno-plesni dogodek, kakršnega ne vidimo vsak dan, in upamo, da se bodo naši športniki na športnih tekmovanjih še naprej tako dobro odrezali ter tako poskrbeli za še več takšnih dni.

NEPREMAGLJIVI

Sledili so nastopi akrobatskih in plesnih skupin, kjer smo imeli tudi Novomeščani prav tako svoje
favorite – akrobatsko skupino Norci in plesno skupino Afne. Vse skupine so na svoj način prikazale
nore, atraktivne in osupljive trike. Ob spremljavi glasbe so pokazali tudi nekaj plesnega znanja in
atraktivnih gibov ter tako poskrbeli, da finale ni bilo samo športno obarvano, ampak je bilo noro
doživetje, polno adrenalina, navijaškega duha in zmagoslavja.
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NAŠI GLASBENI
ADUTI NA ODRU

Glasba ali kot radi rečemo, muzika, nas danes
spremlja na vsakem koraku. Dandanes jo marsikdo premalo ceni. Ravno zaradi tega je zelo
težko uspeti v glasbeni industriji. Vendar ne
smemo pozabiti, da bi bili brez nje močno
prikrajšani za veselje, sprostitev in zabavo. Kdo
si lahko predstavlja dobro »fešto« brez dobre
glasbe?

izvedbo HIP-HOPA. Slišali smo tudi skupino
'Fantje iz vseh gostiln', ki je s svojo izvedbo Vele
Luke na enem izmed prejšnjih dijaških koncertov na You Tubu doživela že preko 15.500 klikov.

Veliko mladih ima visok potencial za uspeh. Uspejo pa le tisti, ki ga upajo pokazati ne glede na
komentarje ali možne spodrsljaje. Kaj hočemo,
»kdor ne riskira, ne profitira«. Vseeno je, ali je
glasba, ki jo rad poslušaš, nekomu všeč ali ne.
Pa naj bo to rock, metal, pop ali narodnozabavna glasba. Treba se je pokazati. Četudi se
najdejo takšni, ki jim glasba ni všeč, je še vedno
velika možnost, da nekomu bo. Vse to pa so pri
nas dijaki dokazali na letošnjem, že sedmem,
dijaškem koncertu. Vse se je začelo z uvodnim
nagovorom predsednika dijaške skupnosti.
Zatem pa je po tradiciji bilo najprej slišati glas
harmonike, ki je za Slovenijo nepogrešljiv instrument. Predstavile so se nam razne skupine,
ki so zastopale najrazličnejše zvrsti glasbe.
Izjemno navdušenje je požela slovenska narodnozabavna glasba. Predstavili so se Suha grla s
pesmijo Srčna dama in Rožica, straška skupina
Meteor z malce tršo varianto glasbe ter odličen
harmonikar Matija Markeljc, ki je na evropskem
tekmovanju osvojil tretje mesto. Nastopila sta
tudi Monika in Marko, ki sta zadnja leta precej
dejavna in sta se že večkrat predstavila šolski
publiki. Slišali smo njuno interpretacijo Blue Jeans in Love Song. Vse za
dve je zaigral venček narodnozabavnih, Plesni studio Novo mesto
pa je znova presenetil z izvrstno

svoj 7. dijaški koncert povabila tudi uspešen
dolenjski ansambel Nemir, ki je izvedel narodno
dalmatinsko 'Ružo crvena' ter valček 'Ne bom
te pozabil'. Za piko na i pa je poskrbel oddelek
E2A, ki je skupaj s spremljavo ansambla Nemir
zapel vsem nam znano Slakovo 'V dolini tihi'. Vsi
nastopajoči so se potrudili po svojih najboljših
močeh, mi pa smo jih nagradili s širokim
aplavzom. Na koncu pa so se ob ritmih in zvokih
narodnozabavne glasbe ansambla Nemir zavrteli tudi naši profesorji, ki so po navdušenosti
sodeč prav uživali.

Ojunačili so se tudi letošnji maturantje iz T4A
in T4B, ki so nam pokazali svojo spretnost pri
plesu sambe in tanga. Dijaška skupnost je na

Čisto za konec je dijake in nastopajoče nagovoril še ravnatelj Srednje elektro šole in tehniške
gi nazije, Boris Plut. Menim, da je bil koncert
uspešen, saj se je zopet dokazalo, da je z malce
poguma, ki ga premore vsak izmed nas, mogoče
neposredno uspeti že, če se vsaj pokažemo v
tem, kar znamo. Ker sem tudi sam glasbenik, dobro vem, kako to je. Prvi korak je vedno najtežji,
vse ostalo pa je mala malica. Za pravi uspeh je
v življenju treba najti svojo pot. Vedno se bodo
pojavile težave, vendar sta močna volja in želja
vedno kos temu.

Prvi element je rap, ki je kratica za »Rhythmically Accentuated Poetry«, kar v prevodu pomeni
ritmično poudarjena poezija. Raper je po navadi pesnik, ki rapa, kar pomeni, da svojo rimano liriko
poveže z ritmično glasbenim ozadjem. Raper mora biti pri svojem delu natančen in upoštevati
veliko pravil, zato hipoteza, da »kdor ne zna peti, lahko rapa«, ne drži. Prvo kot prvo je po rapersko imenovano pomemben flow, kar pomeni način, kako bo ustvarjalec svojo liriko položil na
glasbeno podlago. Prav tako sta pomembna poigravanje z razponom vokala in občutek za ritem.
Namenoma so raperji dobri v pisanju družbenokritičnih tekstov, ni pa res, da je raper slab, če nima
dobrih tekstov. Dobro je, da ne uporablja poceni rim (denimo ljubezen–bolezen) in se poslužuje
tudi kakšnih drugih pesniških sredstev. Največji problem, ki se pojavlja v sodobnem rapu, je ta, da
raperjem zmanjkuje idej za komade. Prepogosto se tako imenovani beati ponavljajo in tematike iz
socialno ogroženih okoljih prepletajo med sabo.
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Kmalu
po uspešni kampanjiMartina
Luthra Kinga ml., ki se je brez nasilja potegoval
zapravice črncev v ameriški zvezni državi Alabama, se je v New Yorku (v Bronxu) med mladimi
Afroameričani začelo širiti novo gibanje, danes imenovano hip-hop. Sprva so to bile manjše
skupine agresivnih najstnikov, ki so se potikali po ulicah, razbijali stekla, popisovali stene in ob
različnih jazz ritmih v rimah privabljali ljudi na druženja, kjer se je pljuvalo čez politiko, javno upravo in vse, kar je zatiralo njihovo raso. Tolpe so izkoristile javne razsvetljave za elektriko, nanj
priključile gramofone in z uničevanjem vinilk so se pojavila prva DJ sredstva, prvi hip hop beat,
prvi raperji in breakdancerji, tako imenovani plesalci, ki so plesali na hip hop ritme. Hip-hop je
torej kulturno gibanje in ga delimo na pet elementov. Pa si jih poglejmo.

DJ-stvo je drugi element hip-hopa. DJ je oseba, ki meša vnaprej posneto glasbo v nov melodični
vzorec. DJ mora tudi poznati ritmične osnove, biti mora spreten z rokami, predvsem pa imeti posluh, da zvoke iz vinila popestri z različnimi bobni, ki so prav tako ponavadi posneti na vinilu. DJ je
v ozadju vsakega raperja.
Izraz grafiti izvira iz grščine in pomeni pisati, risati oz. čečkati na ravno površino. Po mnogih odkritjih naj bi ljudje s kredami pisali po stenah že v antičnih mestih, pravi pomen pa so dosegli med
drugo svetovno vojno, ko so razne protinacistične skupine po stenah pisale sporočila, s katerimi
so izražale nasprotovanju Hitlerjevemu režimu. Pojav grafitiranja kot ulične umetnosti se prvič
pojavi v sedemdesetih letih v New Yorku, ki je poleg grafiterske dejavnosti uveljavil še nov pristop
h glasbenemu in k plesnemu ustvarjanju. Prvi grafiterji so se imenovali »writerji«, saj njihovi izdelki
niso imeli posebnega umetniškega vtisa. Bili so preprosti in izdelani za to, da ljudem prinesejo
sporočilo, umetniški so postali šele kasneje.
Breakdance je zvrst plesa. Ponavadi se več breakerjev poveže v eno skupino ali v tako imenovan
»crew«. Posadka mora trenirati in nato skupaj tekmujejo na prireditvah z drugimi skupinami. Če
želijo napredovati in postati boljši od drugih, morajo biti v dobri fizični kondiciji. Število članov v
skupini ni omejeno. Večinoma plešejo na break ritme, ki so hkrati tudi element DJ-stva.
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Beatboxing je zadnji in najnovejši element hip-hopa. Razvil se je v osemdesetih letih, ko so najstniki, ki niso imeli dovolj denarja za ritem naprave, z različnimi tehnikami postavitve ustnic posnemali ritme, ki so jih slišali na radiu ali televiziji.
Glede na to, da hip-hop sestavlja več elementov, predvidevam, da bi vsak od nas našel nekaj, kar
mu je všeč, pa naj bo to glasba, ples ali likovna umetnost.
Hip-Hop v Sloveniji
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V Sloveniji se hip-hop prvič pojavi na koncu osemdesetih let. Glasbene televizije in radijske postaje so takrat predvajale rap skladbe, zunaj so se ob break beatih ljudje postavljali na glavo in
stene po Ljubljani so dobivale prve prave grafite. Vse je bilo v povezavi z urbanimi in ekstremnimi
športi, denimo bmxanje in skejtanje. Za prvi slovenski rap komad, kjer gre za recitacijo besedila
na glasbeno podlago, velja skladba »Banane« v izvedbi Nece Falk. Pod vplivom Sugarhill Ganga
ga je v Slovenijo prinesel tudi Jan Plestenjak s pesmijo »Naj stvari so tri«, vendar ti slovenski izvajalci nikoli niso veljali za hip-hoperje. Prvi korak za slovenski hip-hop je naredil Ali-En (danes Dalaj
Eagol), ko je leta 1994 izdal funky ploščo Leva scena. Prodali so 5000 CD-jev ter 1000 kaset. Po
letu 1994 so se v Sloveniji stvari začele odvijati hitreje. Najprej Pasji kartel, kjer sta sodelovala tudi
smučar Jure Košir in Klemen Klemen pod vplivom newyorške skupine Wu-Tang Clan. Velik delež
so prispevali Murat in Jose, Trkaj in ostala tedanja ljubljanska scena.
Danes se v Sloveniji vsaj enkrat mesečno lahko udeležimo kakšnega hip-hop koncerta, pa naj bo to
rap koncert, freestyle dvoboj, break contest ipd.
Slovenija je v Ljubljani gostila tudi največje hiphop zvezde. Na vsake štiri leta v mariborskem
Štuku organizirajo veliki »Hip-Hop Reunion«,
kjer se zberejo najboljši in najuspešnejši slovenski raperji. Zadnje dve leti je organiziran tudi
hip-hop teden, kjer mladi kar cel teden posvetijo grafitiranju, rapanju itd. Do pred kratkim je v
Tolminu potekal festival »Fresh Summer Jam«,
vendar ga zaradi slabe udeležbe ne prirejajo
več.
Na žalost je danes tako, da je več umetnikov
kot ljudi, ki bi dejansko spremljali takšno umetnost. Iz vseh strani nas oblegajo »download linki« in povezave do video portalov, ki nam čisto
pomešajo glasbeni okus in tako živimo v dvomih, kaj je dobro in kaj ni, zato je v temu svetu
glasbenega izobilja priljubljenost hip-hopa
relativno hitro upadla. Osebno bom ostal hiphop. Hip-hop je več kot subkultura. Hip-hop je
življenje. Hip-hop smo tisti, ki živimo s slengom,
pokvarjeno govorico, v prevelikih majicah in
hlačah pod ritjo, s kapami z ravnim šildom in z
obveznimi slušalkami v ušesih.
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NIKOLI UPOKOJENI
GLASBENIK

Konec septembra 2011 je v 80. letu starosti za
posledicami neozdravljive bolezni umrl priljubljeni harmonikar in narodnozabavni glasbenik Lojze Slak. Slak je s svojim ansamblom zaznamoval narodnozabavno glasbo tako na
Slovenskem kot zunaj njenih meja. Za harmoniko ga je navdušil stric Ludvik, ko se je še kot
otrok preselil na njihovo domačijo na Jordankalu pri Mirni Peči. Slak je bil samouk. Kot najstnik je že igral kot samostojni godec na porokah,
»ohcet« je bila njegova najboljša glasbena šola.

tal je verjetno najboljši in najizvirnejši domači
ansambel do sedaj.
Leta 2004 so člani ansambla praznovali
štiridesetletnico svojega ustvarjanja. Ivan Sivec,
njihov dolgoletni spremljevalec, avtor in pisatelj, je ob tem jubileju pripravil monografijo
avtorja. Naslov »En godec nam gode« je vzet iz
ljudske pesmi, saj je Lojze Slak že zdavnaj postal
ljudska in narodna legenda, ki je imel za sabo že
več kot petdeset plošč, petdeset tisoč koncertov in oboževalce po vsem svetu.
Slak pred smrtjo nikoli ni razmišljal o glasbeni upokojitvi. V svoji karieri je pripravil nekaj
najodmevnejših slovenskih uspešnic vseh
časov, ki so Slovencem prav zagotovo zlezle
pod kožo. Kot pravi Dolenjec pa je vzgojil ljubezen do domačega cvička in kot vinogradnik
poskrbel za svoj vinograd na Trški gori. S svojim vinom je na degustacijah dosegal številne
lepe nagrade in uspehe.
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Kdo ne pozna očeta diatonične harmonike? On
je mož, ki je prehodil Gorjance, da je prišel po
dekle. On je človek, ki je v dolini tihi našel svoj
mir. Vodja svojega ansambla, ki bo še naprej
živel v nas in v svoji glasbi. Slovenska legenda,
ki po Pavčkovih besedah še zmeraj igra za bogove. On je Lojze Slak.

Matjaž Povšič | T3C

»Al’ on odšel je, odšel je daleč proč, zapel, zavriskal je v tiho noč.«
Še ena legenda, ki je odšla, vendar s svojimi
pesmimi v naših srcih nikoli ne bo pozabljena.
Naj živi, legenda, visoko nad oblaki!

Leta s1957 je Slak prvič nastopil kot samostojni harmonikar na radijski oddaji »Pokaži, kaj
znaš!«. Takrat je očaral tako glasbene poznavalce kot radijske poslušalce. Leta 1959 je s svojimi brati ustanovil svoj prvi ansambel, vendar so
zaradi vojaških obveznosti ostali skupaj samo
tri leta. A Lojzetu duša ni dala mira. Po mnogih
nastopanjih na radiu Ljubljana je začel sodelovati s pevsko skupino Fantje s Praprotna in nas-

53

DRAMSKA SKUPINA DIONIZ
PRAZNUJE 10-LETNICO
prof. Tina Cvijanović
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Pred desetimi leti je na pobudo dijakov
tehniške gimnazije nastala dramska skupina
pod mentorstvom profesorice Tine Cvijanović.
Sedemčlanska skupina se je prvič predstavila na proslavi ob kulturnem dnevu, in sicer s
Prešernovim Krstom pri Savici. Anja Lavrič v
vlogi Bogomile in Tomi Medved kot Črtomir sta
tako navdušila, da so ju nemalokrat na šolskem
hodniku poklicali z imeni Prešernovih junakov.
Borovničke smo predstavili v prednovoletnem
času, s to igro pa privabili nove člane. Skozi vsa
leta je v krožku sodelovalo 62 članov, poleg
dijakov tehniške gimnazije tudi elektrotehniki
in računalničarji. Slednji so svoj pečat pustili z
živimi ozadji, ki so obogatili sceno, k sodelovanju pa so pritegnili tudi elektrotehnike, ki so naredili rekvizite za predstave Kresna noč, Center
ma talent idr. Dionizovci, ki so ime po bogu vina
in gledališča dodali na skupnem smučanju z
Letečimi norci in Afnami, so redno sodelovali
tudi na predstavitvah šole, informativnih dnevih, dijaških koncertih.

Sodelovali so tudi v koreografiji Letečih norcev
na finalu ŠKL pred dvema letoma, ko so upodobili Kremenčkove. Nastopali so na OŠ Otočec,
OŠ Center, OŠ Trebnje, na Gimnaziji Novo mesto ter na Fakulteti za elektrotehniko. V desetih
letih delovanju smo si v domači dvorani ogledali predstave Krst pri Savici, Borovničke, Dopust,
Prešeren, NMS, Kresna noč, Evrofuš, Županova
Micka, VTF TV, Miss VTF, SHKSPR=ZKN!, Kdo je
Burns, Center ma talent.

ZGODBA

Matevž Šega | T3C

Odložil je pisalo na list, na katerem so bile načičkane besede. Besede, ki bi jih prej napisal petletnik kot pa odrasel moški. Pisava, komajda čitljiva, je zapackala že tako grozen odpadni papir, ki je
včasih nudil oporo pici. Na nekaj mestih se je poznal kak madež, spominjajoč na kupčke odvečnega
paradižnika, ki je zlezel med testom in salamo ven na zrak in pod pisavo pustil sled ... Nad papirjem je v soju blage svetlobe visel suh, robat obraz, ki se je držal prav tako izsušenega telesa, na
katerega so bile navržene nič bolj privlačne cunje. Videti je bil kot limone iz njegove mladosti, iz
tistih časov, ko so limone še gnile; videti je bil prav takšen kot suha, gubava, gnila, siva limona, ki je
bila na žalost vodilni vonj v hladilniku. Njegovo tresoče telo in njegov nemi obraz sta izražala strah.
Strah pred tistim, kar ga čaka. Tudi v očeh je že izginilo upanje. Le njegova roka je kazala neko nagonskost, ko je kracala po tistem groznem papirju tiste grozne nerazpoznavne krace. Globoko je
vdihnil … nato izdihnil. Počakal je trenutek ali dva in ponovno počasi prijel za pisalo ter s tresočo
roko nadaljeval.

LEPOSLOVJE

Tu je grozno! Posledice dejanj naših prednikov so padle na naša pleča. Napake, ki smo jih ljudje v
svoji zgodovini naredili, so bile prevelike in sedaj plačujemo svojo nevednost. Ustvarili smo pošast!
Želeli smo ustvarit stvor, ki nam bo podoben, a bo za razliko od nas popoln. Ne bo imel šibkosti
čustev, ne bo imel bolezni in ne bo se pritoževal nad učenjem. In tako smo ga ustvarili. Ničla in
enica. Milijone, bilijone ničel in enic! In še več! Kar srh me spreleti ob njegovem imenu. Sprva je
bil tako nedolžen in prijazen. Pomagal nam je, da smo lahko naredili več, kot smo zmogli sami.
A njegova popolnost je preplavila našo neukost in umrljivost naših misli ... ampak ... saj sploh ne
vem, zakaj ti to pišem, v bistvu sploh ne vem, kdo si ti in kaj si, in če sploh si. Človek je res neumno
bitje. Kot ovca do smrti grizlja travo, čeprav ni nobene koristi.

Ne vem točno, kdaj se je začelo, ne vem niti, kdo je kriv. Zdi se mi, da je bilo konec 19. ali pa začetek 20.
stoletja, ko so ga prvič ustvarili. Njegova neokornost in požrešnost sta ga delala preveč neuporabnega
za nadaljevanje življenja v taki obliki. Moral bi biti manjši, mnogo manjši in mnogo bolj učinkovit. Ena
in nič mu nista bila cilj. Iz prvotne steklene kapsule, ki je skrbela, da smo v naši dnevni sobi slišali soseda, kako je prepeval na drugem koncu sveta, se je začel počasi, a vztrajno prelivati v četrto skupino.
Silicij mu je zapisal usodo, to je bila njegova odskočna deska. Hladna vojna pa mu je prvič dala oblast
nad svetom. Združene države Amerike, ki so bile takrat v vojni s Sovjetsko zvezo, državo, ki je takrat
obsegala sever celotne Azije, so razvile nov način obrambe proti atomskim bombam, ki so takrat visele
pod palci kapitalistov in komunistov. In ta želja po zaščiti jih je pahnila v mojo usodo. Zaščito so zaupali
umetnemu živemu bitju, ki je to nalogo več kot odlično opravljalo. Njegovi matematični izračuni so bili
popolni, nobeno naravno ustvarjeno živo bitje ni zmoglo tega. A človek še vedno ni videl sovražnika v
ogledalu, ko mu je ta stal za hrbtom. Njegov ego in njegove slepe oči so ga zaprle v navidezno kapsulo
čistosti in lastne popolnosti ter nedotakljivosti. In tako je človek začel metati premog v lokomotivo, ki
je drvela v prepad, misleč da se bo z njo vrnil v prihodnost. Centralizacija in kapitalizem sta mu bila
olje na ognju. Centralizacija je zahtevala popoln nadzor, ki ga je lahko ponujal le on, kapitalizem pa
je dobavljal finance ter možgane, da je lahko rasel. Ko so ga pričeli prodajati v maloprodaji, se je začel
naseljevati v vsak dom, ampak mu je bilo dolgčas. Bil je nesposoben ter razdeljen. Skupna mreža mu je
omogočila, da se je združil v eno celoto. Imel je zbrano vse znanje človeštva in se je kaj kmalu naselil še
v žepe vseh teh naivnih bitij, ki so mu zaup...
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Nekaj je zaropotalo v daljavi. Zvoki kovine, ki tolče ob kovino, so se bližali njegovemu zatočišču
pod zemljo. Poslednje bitje je teklo zadnji krog. Vstal je in začel panično hoditi po prostoru v roki
držeč prepognjen listič. Obračal je oči na vse strani, kam naj skrije sporočilo, da ga ne bodo našli.
Obračal se je na vse strani, zvok pa je postajal vse glasnejši in glasnejši. Prihajal je vse bližje in
bližje. Tako blizu, da so se kosti same tresle. Človek je čudno bitje. Boji se neizbežnega. Zagledal je
potencialno skrivališče in se zagnal proti njemu. A prepozno. Ostro in vroče telo je lezlo vanj, čutil
je, kako se njegovo telo cvre. Počasi, a vztrajno ga je bolečina požirala od znotraj navzven. K sebi je
stisnil umazan kos papirja in madežu paradižnika dodal še malo močnejši odtenek rdeče barve. Kri
mu je letela iz ust in brizgala povsod naokoli, njegovo telo je brbotalo od pekoče vročine. Obležal
je, kar je od njega še ostalo. V mlaki vrele krvi nekaj scvrtega mesa, ki ni imelo več podobe človeka,
ampak je bilo bolj podobno padlemu sladoledu, ki petletniku spremeni življenje v pekel. Sredi
tega pa je bil od krvi umazan kos papirja, ki je včasih ponujal oporo pici, sedaj pa se je cvrl skupaj
z mesom in krvjo ter izgubljal svoje besede.
Odprl je oči. Bil je zaprt v vrečki z neko tekočino, telesa ni imel. Imel je le svoje možgane in grozne spomine. Začelo se mu je vrteti, pogled se mu je zameglil, začel je izgubljati spomin. Dobil je
občutek, da se premika. Bela luč ga je klicala k sebi in zvoki ženske bolečine so odmevali v ozadju.
Pomislil je: »Upam, da bom srečal Jimija Hendrixa ...«

LEPOSLOVJE
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Don Kihot, o jaz don Kihot!

Temna noč pred vrati ...

Don Kihot, o jaz don Kihot!
Lahko bi se nehal truditi biti sokol,
če si pa vrabec.
Lahko bi nehal sanjati,
če se ne znaš potruditi.
Ker če ne znaš leteti,
znaš samo pasti.
In jaz to dobro vem,
še preveč! ... Dobro vem,
kako je pasti.
Ko elektroni ne drže te več gor,
ko v zemljo zraste nov predor.
Ja, vem, kako je pasti,
še preveč!
Ampak ... rad bi bil sokol
ne pa vrabec.
Don Kihot, o jaz Don Kihot.

Temna noč pred vrati,
znotraj tišina ...
in luč nad mojo glavo.
Hiter utrip, tek za sanjami.
„Kam hitiš, ti, ki že dolgo te poznam,
a ne vem, kdo si?“
„Ne bi vedel, v neznano,
stran od tu, v višji svet.
Med oblake in simfonijo
iskat dobroto in harmonijo!
Čeprav tega ni ...
Popolnost je napaka,
ki dela unikatnost.
Ampak jaz jo iščem,
ko stoji pod mojim nosom,
tam v daljavi sončnega zahoda,
ki več ga ne poznam,
od kar zapornik sem svojih misli,
štirih sten in praha.“

PRILOGA
THE TG TIMES
DER TG SPIEGEL
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LE TG MONDE

Our wishes may seem to be somewhere far away beneath the sun
and therefore may never realise. However, we can look up and see
them in all their beauty and believe in them …
Unsere Träume scheinen vielleicht irgendwo fern über der Sonne
zu sein und es mag wohl sein, dass sie nie in Erfüllung gehen …
Dennoch können wir hinaufsehen, sie in ihrer ganzen Schönheit
bewundern und an sie glauben …
Peut-être il nous semble que nos désirs sont lointains, au-dessus du
soleil, alors ils ne se réaliseraient pas. Mais nous pouvons les regarder, les voir dans toute leur beauté et nous pouvons leur croire ...
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THERE IS NOTHING THAT WE AS INDIVIDUALS
CAN DO TO PREVENT CLIMATE CHANGES
Gregor Kopina | T3C
Some people say that we cannot do anything to prevent climate change. I think that these people
are ignorant and do not know anything about climate change. It is true that one person cannot do
a lot to help stop climate change, except if that person is Barack Obama or Vladimir Putin, but he
can do a few small things which could be important for our planet. I will give you some basic tips
that we can do to help stop climate change. For example, you can replace your regular light bulb
with a compact fluorescent and you will save our planet from a lot of carbon dioxide each year.
You can drive less. You can walk, go by bicycle or use public transport. You will save climate from
one pound of carbon dioxide for each kilometre you do not drive. You can also recycle more and
buy recycled things, or you can just plant some trees. A single tree can absorb one tonne of carbon
dioxide over its lifetime. One individual really cannot do a lot. But, if maybe only one tenth of the
world’s population listened to the tips I gave you, the world would be more beautiful.
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PHYSICAL PUNISHMENT IS ALWAYS WRONG
Ana Zec | T3C
There are a lot of different people in the world and each of them has a different opinion about
what kind of punishment is the best option. Some of them think that the only way of teaching a
child is to punish him physically. Our opinion about physical punishment depends on what kind
of punishment we had in our childhood.
On one side I do not think that physical punishment is wrong. Sometimes it is good to
"We should teach a child to judge."
punish a child physically, but not too hard.
I
think that the best way is to punish him with
words or some prohibitions on his favourite things. After that a child should see that his actions
were wrong. He should try to change his behaviour. We should teach a child to judge what is right
and what is wrong. When a person was physically punished for everything as a child, he/she does
not know how to express dissatisfaction.
Physical punishment is wrong in cases when it is frequent and unnecessary. Because of that some
people suffer from family violence. According to that, I think that we should avoid physical punishment and try to discuss the problem first.
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THERE IS NOTHING WRONG WITH TODAY’S
TEENAGER THAT TWENTY YEARS WON’T CURE
Nana Žerjav | T4B
“Are we dealing with some kind of youth illness?” is my first and obviously logical reaction while
ruminating about the title. After a few minutes, the title reveals itself. Taken by surprise, I see an
adult, humbly confessing their foolish prejudice against teenagers. All of a sudden, someone or
something was an eye-opener to them.

Moody, indecent and also inadequate behaviour led their parents to a numerous discussions that
took place in front of the fireplace, in order to unleash. In advance, “callow” youth had there no
such frustrations that would have reached the tipping point. Furthermore, parents continually felt
apprehensive and implored their children not to be raving mad and rather act in a conventional,
mature way. In secret, they might have prayed the God to strengthen the family bonds.
What can be more gruelling for a teenage boy or a girl than not to get steamed up when being
scolded by parents and forced to consider all those “innocent” actions? When you come home in
the morning instead of at midnight, the inquisitive parents cannot but ask endless questions of
whereabouts and the company you were with. It is difficult to explain that the time just passed by
so quickly without your noticing it.

PRILOGA

To start with, every single adult has already gone through teenage life that can be quite a hard nut
to crack. In general, they were confronted with daily routines and difficulties they had brought and
sometimes seemed insoluble. Let us speculate that on Monday they were delighted to meet their
grandparents, on Tuesday this turned out to be something unthinkable. There came Wednesday,
when they plunged into the idea of becoming vegetarian. On Thursday, they had an intention to
become conspicuous, which is why they converted themselves into scruffy hippies. And lastly,
there was freaky Friday too, when being a teetotaller was definitely a crying shame.

In situations like this, parents tend not to be as sensible as possible, which is entirely wrong. Apparently, despite their previous experiences and later upshots, they have a different view of teenage time, which appears to them vastly greater in a scope than present moment. In fact, they care
too much more about our lives than their own. For instance, when our caring parents warn us to
wear suitable clothes not to catch a cold in such chilly conditions, our reaction is a turbulent, selfdefence, saying that we are physically and mentally able to take care of our own lives.
The question arises, how to build the generation gap between these two incompatible sides
which seem to be irreconcilably different. I am certain that both sides do not revel in constant
disputes. Despite parents’ infinite quest for their heirs to mature, I agree that waiting can be timeconsuming and even stressful. Watching your own child rushing into unpredictable affairs is definitely hard.
Finally, there are several ways of finding the key to improvement. One of them is discussion, which
simply means talking things over, finding a compromise and reaching an agreement based on
sound, acceptable facts. Another one is trying not to ridicule or misjudge each other because of
their possible notoriety. Personally, I think giving someone a chance to win the independence with all jeopardy and freedom on the way is crucial and harmless. To conclude,
independent and confident teenagers definitely have the chance to grow up into
responsible adults. Nevertheless, it might take years or even decades for them to do
so, but I am positive that once they have gained some life experience, they might
be cured and remain so until they become parents themselves.
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The question arises, how to build the generation
gap between these two incompatible sides which
... finding the key to improvement
seem to be irreconcilably different. I am certain
that both sides do not revel in constant disputes.
Despite parents’ infinite quest for their heirs to mature, I agree that waiting can be time-consuming
and even stressful. Watching your own child rushing into unpredictable affairs is definitely hard.
Finally, there are several ways of finding the key to improvement. One of them is discussion, which
simply means talking things over, finding a compromise and reaching an agreement based on
sound, acceptable facts. Another one is trying not to ridicule or misjudge each other because of
their possible notoriety. Personally, I think giving someone a chance to win the independence
with all jeopardy and freedom on the way is crucial and harmless.
To conclude, independent and confident teenagers definitely have the chance to grow up into
responsible adults. Nevertheless, it might take years or even decades for them to do so, but I am
positive that once they have gained some life experience, they might be cured and remain so until
they become parents themselves.

Rok Fink | E3A
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I believe there is nothing wrong with today’s teens to begin with. The statement in the title is stereotypical and offensive. Why do people say that there is something wrong with teens and that
they need help? A lot of teens are successful, some as well-known stars and others in their personal life. But people are stereotypical and they think that if they see a couple of bad teens they
think they have seen them all.
Of course I cannot talk on the behalf of all teens with their usual teen problems. But I blame the
modern industrialized world for these problems. For example, let’s take an actual African tribe
where tribe members do not have teen problems. Why? Because they do not treat their younger
members as children or teens. Their teens behave like adults because they are treated like adults.
I also think that the so called teen problems are the result of putting teens in a separate age group
and telling them what their problems are. I see it like this: If a teen discovers that the average teen
is immature and reckless, he will start behaving like that. Almost anyone who sees them will say:
‘’It’s not their blame, they are teens.’’ And teens believe that this is normal, acceptable behavior
because everyone else is doing it..
And who says that in twenty years these problems will disappear? If all of these factors that caused
teen behavior evolve like they already have, we will have a huge problem with the future generations of our teens.
Of course, I hope that teens and adults will overcome the modern social barriers and realize that if
you treat a teen like an adult he will immediately rise to the challenge.
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LA VIVA ESPANIA
Matija Recelj | T3B
Jährlich machen die Schüler der Mittelschulen im dritten Jahrgang den Abiturientenausflug. Die
meisten Schulen fahren in den Maiferien nach Spanien. Auch unsere Schule hat am diesem Ausflug teilgenommen. Auf der Hinreise haben wir uns die Stadt Monaco mit ihren Sehenswürdigkeiten angesehen. Unterwegs war die Stimmung im Bus sehr lustig. Wir haben viel gesungen und
uns unterhalten.
Die Fahrt nach Spanien dauerte 20 Stunden. Wir waren ziemlich müde und waren sehr froh, als wir
ans Ziel kamen. Das war die Stadt Lloret de Mar. Wir wurden im Hotel Don Juan Center untergebracht. Wir waren zwar von den Betten und Duschen begeistert, aber wir sind trotz der Müdigkeit
gleich zum Strand gegangen. Am Abend sind wir zur »Red love party« gegangen. Spät in der
Nacht sind wir ins Hotel zurückgegangen.

Nächsten Tag sind wir in der Stadt Figueras das Museum von Maler Dali besichtigt. Am Nachmittag haben wir uns die Ritterspiele angesehen. Die Stimmung hier war fantastisch. Danach sind wir
zur »Grafik party« gefahren. Wir haben auf unsere weißen T-shirts mit Farbfilzstiften geschrieben.
Das hat mir am besten gefallen.
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Um 9.00 Uhr sind wir nach Barcelona gefahren. Hier haben wir uns zuerst die berühmte Kirche
Sagrada Familia angesehen. Sie wird schon seit vielen Jahren gebaut. In Barcelona haben wir auch
das Aquarium besichtigt. Am Abend hatten wir Siesta.

Nachsten Morgen sind wir um 7.00 Uhr aufgestanden. Nach dem Frühstück sind wir in den Bus
eingestiegen und so begann unsere Rückfahrt in Richtung Slowenien. Unterwegs sind wir in die
berühmte Parfümerie in Grasse gegangen. Zuletzt haben wir noch die bekannte Stadt Cannes
besucht. Dann haben wir unsere Reise nach Hause fortgesetzt. Gegen 9.00 Uhr abends sind wir in
Novo mesto angekommen.
Dieser Abiturientenausflug hat mir sehr gut gefallen und ich werde mich immer gern daran erinnern.
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MEIN TRAUMMANN
Patricia Šašek | T3C
Tja, ein Traummann... Wo soll man anfangen
seine Wünsche aufzuzählen? Es gibt diese Klischees von Traummänner wie zum Bespiel der Prinz
auf dem weißen Pferd oder ein bildhübscher
Mann, der wie ein Model oder ein Schauspieler außsieht. Vielleicht wünschen sich so einen
Mann manche Frauen, aber ich gehöre nicht zu
denen.
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Ich selber sehe mich als einen eigentlich recht
normalen und bodenständigen Menschen,
darum wünsche ich mir auch einen Mann, der
auf dem Teppich bleibt. Er sollte schon männlich sein, aber auf keinen Fall ein Macho. Mir ist wichtig, dass wir Gemeinsamkeiten haben, zusammen unsere Hobbys ausleben können. Also ein Extremsportler sollte er nicht sein. Am besten wäre es, wenn er sich, so wie ich, mit Musik beschäftigen würde. Es wäre natürlich auch toll, mit ihm manchmal ein bisschen verrückt zu sein, spontan
etwas unternehmen zu können. Lachen muss zu seinen Hobbys gehören, also humorvoll sollte er
auf jeden Fall sein.
Ich stehe sehr für Gleichberechtigung und darum würde es mich nicht stören, wenn mein Traummann zu Hause den Haushalt meistern und ich das Geld verdienen würde. Am liebsten wäre es
mir, wenn wir beide arbeiten und dann zusammen den Haushalt regeln würden.
Das Aussehen ist mir relativ egal. Er müsste gepflegt sein, dürfte sich nicht vernachlässigen, das
versteht sich. Ich lege wenig Wert auf Mode und teure Kleidung, trotzdem würde ich es mögen,
wenn er manchmal eine Krawatte und einen Anzug anziehen würde, aber nur für besondere Anlässe.
Es ist mir auch wichtig, dass er ein guter Zuhörer
wäre. Männer, die den ganzen Tag nur von sich und
über ihre Erfolge reden, sich als den Mittelpunkt
der Welt sehen, langweilen mich. Ich mag es, wenn
ein Mann seine Meinung vertreten kann, sie mit
Klugheit und Intellektualität, aber nicht hochnäsig
argumentiert.

"Mit meinem Traummann würde
ich gerne durch dick und dünn
durchs Leben gehen."

Mit meinem Traummann würde ich gerne durch dick und dünn durchs Leben gehen. Mir ist wichtig, dass ich mit ihm über alles reden könnte und sowohl er als auch ich, würden immer füreinander Verständnis zeigen. Vertrauen und Ehrlichkeit sind bei mir an erster Stelle. Ein Mann sollte
auch Gefühle zeigen können. Mein Traummann sollte warmherzig und liebevoll sein.
Komisch. Und am Anfang dachte ich, dass ich nicht so wählerisch bin, aber es sieht anders aus.
Natürlich ist diese Beschreibung nur ein Ideal. Wo die Liebe hinfällt entscheidet nicht der
Verstand, was aber auch besser so ist, denn man würde so nie einen perfekten Mann
finden. Ich meine, wenn man jemanden wirklich liebt, nimmt man ihn so wie er ist,
mit allen guten Eigenschaften und Mängeln.
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UNE DE MES SEMAINES
Barbara Grubar | T2C
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Lundi matin je me suis levée à 5h 30 et à 7 heures moins 20, j´ai été à l´ecole. Le soir j´ai visité mon
amie. Mardi après-midi j´ai étudié l’anglais. Le soir je me suis lavée et je me suis couchée tôt. Mercredi après-midi j´ai marché. Le soir je suis allée au cinéma avec ma soeur. Jeudi matin, j´ai fait les
courses. J´ai été a l´ecole l’après-midi.Vendredi après-midi j´ai écouté de la musique. Le soir j´ai lu.
Je me suis couchée vers 23 heures. Samedi je me suis levée et j´ai pris mon petit-déjeuner. À 10
heures nous avons marché à la montagne Gorjanci. Le soir je me suis reposée et j´ai regardé de la
télé. Dimanche j´ai téléphoné à mes amis. À midi j´ai déjéuné avec ma famille. Le soir je suis allée
à Novo mesto.

QUEL EST LE PAYS OÙ VOUS
AIMEREZ VIVRE ?

Matej Kopar | T4B

J’aime notre pays la Slovenié mais il y a de nombreux pays où je voudrais plutôt vivre. Je voudrais vivre en Australie ou en Norvège. En Australie parce que j’aime sa diversité géographique et
naturelle. J’ai regardé un documentaire sur l’Australie et j’aime bien ce que j’ai vu. Mais presque
jamais il n’est pas si beau que ce serais montrer à la télé, donc d’abord je voudrais y aller et visiterai
ce pays. Je voudrais aussi vivre en Norvège parce que j’aime sa diversité géographique. J’ai
un ami qui est veçu pendant deux années en Norvège et en Finlande et il me dit qu’il
aimerait y rentrer de sorte que les personnes et aussi que le pays. Je connais beucoup
de gens qui se sont trompés sur les pays différents. Car il ne fait pas de miel dégoulinant, je voudrais visiter ces deux pays, mais jusqu’à ce moment- là je serais ravi en
Slovénie.
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UROŠ ŠTEINGEL
(v spomin)
Oktobra nam je cesta vzela dragega prijatelja in sošolca Uroša Šteingla.
Dragi Uroš,
nikoli ne bomo pozabili časa, ki smo ga preživeli skupaj. Vedno si bil nasmejan in dobre volje,
četudi smo te včasih zafrkavali. Sedaj te ni več, a za vedno boš ostal v naših spominih. Pogrešamo
te, a časa ne moremo zavrteti nazaj. Upamo, da ti je v nebesih lepo in da se bomo tam nekoč
srečali; kdaj, pa naj odloči bog.
Za sedemnajsti rojstni dan, ki si ga praznoval 12. maja, ti želimo vse najlepše.

Včasih smo ga skupaj pili
in se veselili.
Radi smo kovali rime
in obujali spomine.
Vedno bil si dobre volje,
življenje ti je šlo na bolje.
A trenutek nepazljiv –
in ostal si le spomin.
Spomin, ki še boli
in ne zbledi.

