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Življenje se piše po korakih. Včasih se nam zdi, da so ti majhni in 
kratki, da le stopicamo na mestu. Spet drugič pa jih dojemamo kot 
odločne, kot take, s katerimi premostimo bregove. Takrat vemo, 
da pomemben del življenja puščamo  za sabo. Tako je hočeš nočeš 
storjena življenjska  sprememba. 

Ena le-teh bo vsekakor narejena konec junija. Za nekatere bo to 
manjša stopnica, ki vodi proti koncu srednješolskih dni, za naše 
maturante pa eden od bregov, ki končuje neko obdobje. Vsem pa 
želim, da bi bilo to zapisano kot svetlo in lepo v vaših spominskih 
knjigah življenja. 

A vsak konec je tudi nov začetek,  novo upanje.  Torba vaše pri-
hodnosti naj bo napolnjena z izzivi in priložnostmi , ob strani pa 
naj vam hodijo sončni  ljudje zlatega srca.

Dragi maturantje in ostali dijaki, hvala vam, ker smo lahko del 
življenja prehodili skupaj. Upam, da smo drug drugemu bili dob-
rodošla opora pri hoji.

Mag. Magdalena Udovč, mentorica Tegija

Spoštovani!

Izid Tegija tudi tokrat naznanja zaključek šolskega leta. V 
njem je predstavljenih kar nekaj odličnih dosežkov z različ-
nih tekmovanj, tako v znanju kot v športu.  Ponosni smo na 
vsakega izmed njih. Z njimi gotovo prispevate tudi k ugledu 
naše šole. 

Prav tako pa Tegi prinaša spomin na nekaj lepih dogodkov, 
ki ste jih doživeli med letom. Pa naj bodo to izleti, projektni 
tedni, športni dnevi …  Naj  vam  ti popestrijo počitniške dni. 
Še prej pa vsem želim veliko moči in volje za uspešen zakl-
juček šol. leta!

Boris Plut, univ.dipl.inž., ravnatelj SEŠTG

RAVNATELJEVA BESEDA

UVODNIK
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ZIMSKI SPORTNI DAN
Končno smo ga le dočakali - verjetno naš zadnji 
srednješolski športni dan.

Po obilnih snežnih padavinah, ki so nam ga malce 
prestavile,  smo se 24. januarja, ob sedmih zjutraj, 
dijaki  razredov  T4B, T4C in E4B le odpravili 
na športni dan. Razdelili smo se na dva avtobusa. 
Eden je popeljal smučarje  na Vogel, drugi pa pre-
ostale v Bohinjsko Bistrico. Potniki avtobusa, ki 
se je odpravil na Vogel, so uživali v sicer malce 
megleni smuki. Ostali pa smo se v Bohinjski Bis-
trici preizkušali  v drsanju, raftanju na snegu in 
krpljanju.

Domov smo se vrnili prijetno utrujeni, a veseli in 
zadovoljni.

AVTOR: Manca Pajk | T4B

AVTOR: Aljaz Sirocic | T2A

NASI ATLETI NA DRZAVNEM PRVENSTVU

V sredo, 22. maja, se je v Ljubljani odvijalo atletsko državno tekmovanje za srednje šole. Našo šolo 
je zastopalo 12 dijakov in dijakinj. V slabih razmerah 
za tekmovanje se je v skoku v daljino odlično odrezal 
Klemen Hrovat ter s preskočenimi 705 cm zasedel 2. 
mesto. Jan Samide  je na razdalji 2000 m osvojil 2. 
mesto in samo za sekundo zaostal za zmagovalcem. 
Tilen Repinc je v skoku v višino s preskočenimi 192 
cm osvojil 4. mesto. Naša štafeta, ki so jo sestavljali 
Blaž Murn, Simon Drčar, Klemen Hrovat in Jaka 
Jakše, je s časom 45,20 s zasedla odlično 6. mesto.

Vsem atletom in mentorjema prof. Alešu Tomiču in 
prof. Kristjanu Turku iskreno čestitamo.
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Ime in priimek dijaka Dosežek
Državno tekmovanje iz 
gradbene mehanike

Maja Cvelbar, T3c

Simon Vrhovec, T4a

Blaž  Zupančič, T4a

Mitja Avguštinčič, T4b

Gašper Murn, T4c

Primož Kočevar, T4c

srebrno priznanje

srebrno priznanje

zlato priznanje, 2. mesto

srebrno priznanje

srebrno priznanje

srebrno priznanje
Državno tekmovanje v 
telekomunikacijah

Primož Hrovat, T2a  
 
Marko Grešak, R4b  
 
Matej Vovko, R3b 

1. mesto, zlato priznanje

3. mesto, zlato priznanje

5. mesto, srebrno priznanje

Državno tekmovanje iz 
kemije

Jakob Fabjan, T1a

Rok Šikonja, T2a

srebrno priznanje

srebrno priznanje
Državno tekmovanje iz 
fizike

Rok Šikonja, T2a

Blaž Potokar, T2c

Aleš Durjava, T2b

Tadej Pečar, T3a

Jan Petković, T4a

Gašper Murn, T4c

Primož Kočevar, T4c

Matevž Šega, T4c

Domen Žalec, T4c

zlato priznanje 

zlato priznanje

srebrno priznanje

srebrno priznanje

srebrno priznanje

srebrno priznanje

srebrno priznanje

srebrno priznanje

srebrno priznanje
Državno tekmovanje iz 
matematike

Rok Šikonja, T2a

Gašper Pečarič, E1a

Martin Urigelj, E2b

Matic Kocjančič, E4b

Jernej Gorenc, E4a

Mitja Paunovič, ER2e

11. mesto, zlato priznanje

5. mesto, zlato priznanje

5. mesto, zlato priznanje

3. mesto, 3. nagrada, zlato pri-
znanje

12. mesto, zlato priznanje

17. mesto, zlato priznanje

Državno tekmovanje iz 
angleščine, IATEFL

Jernej Slak, T3a

David Večerin, T3c

1. mesto, zlato priznanje

3. mesto, bronasto priznanje

DOSEZKI NASIH DIJAKOV NA 
TEKMOVANJIH V ZNANJU
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Ime in priimek dijaka Dosežek
Državno tekmovanje iz 
gradbene mehanike

Maja Cvelbar, T3c

Simon Vrhovec, T4a

Blaž  Zupančič, T4a

Mitja Avguštinčič, T4b

Gašper Murn, T4c

Primož Kočevar, T4c

srebrno priznanje

srebrno priznanje

zlato priznanje, 2. mesto

srebrno priznanje

srebrno priznanje

srebrno priznanje
Državno tekmovanje v 
telekomunikacijah

Primož Hrovat, T2a  
 
Marko Grešak, R4b  
 
Matej Vovko, R3b 

1. mesto, zlato priznanje

3. mesto, zlato priznanje

5. mesto, srebrno priznanje

Državno tekmovanje iz 
kemije

Jakob Fabjan, T1a

Rok Šikonja, T2a

srebrno priznanje

srebrno priznanje
Državno tekmovanje iz 
fizike

Rok Šikonja, T2a

Blaž Potokar, T2c

Aleš Durjava, T2b

Tadej Pečar, T3a

Jan Petković, T4a

Gašper Murn, T4c

Primož Kočevar, T4c

Matevž Šega, T4c

Domen Žalec, T4c

zlato priznanje 

zlato priznanje

srebrno priznanje

srebrno priznanje

srebrno priznanje

srebrno priznanje

srebrno priznanje

srebrno priznanje

srebrno priznanje
Državno tekmovanje iz 
matematike

Rok Šikonja, T2a

Gašper Pečarič, E1a

Martin Urigelj, E2b

Matic Kocjančič, E4b

Jernej Gorenc, E4a

Mitja Paunovič, ER2e

11. mesto, zlato priznanje

5. mesto, zlato priznanje

5. mesto, zlato priznanje

3. mesto, 3. nagrada, zlato pri-
znanje

12. mesto, zlato priznanje

17. mesto, zlato priznanje

Državno tekmovanje iz 
angleščine, IATEFL

Jernej Slak, T3a

David Večerin, T3c

1. mesto, zlato priznanje

3. mesto, bronasto priznanje

Državno tekmovanje iz 
biologije

Jakob Fabjan, T1a 

David Penca, T2b

Janez Radešček, T2c

zlato priznanje

srebrno priznanje

srebrno priznanje

Državno tekmovanje za 
Cankarjevo tekmovanje

Jasmina Ilar, T2a

Jaka Težak, R2b

7. mesto, zlato Cankarjevo pri-
znanje

srebrno Cankarjevo priznanje
Državno tekmovanje iz 
računalništva

Jakob Košir, T4a

Andrej Muhič, T4a  
 
Marko Grešak, R4a

Tadej Pečar,T3a

2. mesto, zlato priznanje

7. mesto, srebrno priznanje

9. mesto, srebrno priznanje

16. mesto, srebrno priznanje

EUSO – državno tek-
movanje iz znanja  na-
ravoslovja

Rok Šikonja, T2a 

Tomaž Brzin, T2c

David Penca, T2b

Žan Pirnar, T2a

zlato priznanje in uvrstitev na 
olimpijado 
 
zlato priznanje

srebrno priznanje

srebrno priznanje
Državno tekmovanje 
elektro in računalniških 
šol 

Jure Lakner, E4b

Nejc Dichlberger, E4b

Žiga Golob, E3c

Jure Golobič, E3c

Uroš Zaletelj, R4a

David Rudman, R4a

zlato priznanje, 2. mesto

zlato priznanje, 2. mesto

srebrno priznanje

srebrno priznanje

srebrno priznanje

srebrno priznanje
Državno tekmovanje 
iz znanja o sladkorni 
bolezni

Jasmina Ilar, T2a

David Penca, T2b

Matic Rajar, T2c

srebrno priznanje

srebrno priznanje

srebrno priznanje
Državno tekmovanje iz 
astronomije

Blaž Potokar, T2C, 

Jan Petković ,T4A

srebrno priznanje

srebrno priznanje

Č E S T I T A M O !
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AVTOR: Anja Luksic | T1B

KRANJSKA GORA
PROJEKTNI TEDEN RAZREDA T1B

Dijaki  T1B smo v Kranjski Gori preživeli svoj 
prvi projektni teden. Največ časa smo posvetili 
smučanju, poleg tega pa smo imeli še nekaj dru-
gih aktivnosti. 

Projektni teden smo začeli v ponedeljek, 
4.3.2013, ko smo se opremljeni s smučarsko 
opremo in ostalo prtljago odpravili proti Centru 
šolskih in obšolskih dejavnosti v Kranjski Gori. 
Tam so nas prijazno sprejeli učitelji CŠOD-ja. 
Ko smo razpakirali, smo se odpravili smučat. 
Razdelili smo se v tri skupine, glede na dotedanje 
znanje smučanja. Tako smo smučali vse dni.  Po 
smučanju smo se seznanili s pravili obnašanja na 

smučišču, spoznali pa smo tudi nevarnosti, ki nam 
grozijo v naravi pozimi.  Po večerji smo odšli na 
krajši sprehod po Kranjski Gori, med katerim nam 
je učiteljica predstavila nekatere značilnosti kraja. 

Naslednje dopoldne smo preživeli na smučišču. 
Popoldne smo poslušali o odvisnosti in o tem, 
kako droge vplivajo na nas. Večer je minil v 
medsebojnem druženju, najbolj zvesti nogome-
taši pa so spremljali nogometno tekmo.  Tretji 
dan smo spet začeli z izboljševanjem naših spo-
sobnosti smučanja. Poslabšanje vremena in dež 
sta nam nekoliko pokvarila smučanje. Popoldne 

smo si najprej ogledali filma o pravilnih tehni-
kah smučanja in bordanja, nato pa še posnetke 
našega smučanja. Profesorja sta nas namreč med 
smučanjem tudi snemala.  Večer je bil nekoliko 
zgodovinski, saj smo pogledali dokumentarni film 
o gradnji ceste na Vršič in znanem spomeniku – 
ruski kapelici. 

Četrtek se ni dosti razlikoval od prejšnjih dni, 
saj smo dopoldne smučali. Izjema je bilo le tek-
movanje v veleslalomu. Med vratca se nismo 
zapodili le dijaki, ampak tudi profesorja. Po kosi-
lu  nismo ostali v domu, ampak smo se šli kopat 
v bližnji hotel.  Svoj zadnji večer na projektnem 

tednu pa smo zaključili z družabnim večerom. Za 
začetek se je vsaka soba predstavila s svojo točko, 
končali pa smo s podelitvijo priznanj najboljšim 
na dopoldanskem tekmovanju.

V petek smo zjutraj spakirali prtljago. Kljub 
temu, da smo bili že utrujeni od preteklega tedna, 
smo zadnji dan izkoristili za še zadnje spuste po 
smučišču. Ko smo končali s smučanjem, smo se 
uredili in po kosilu zadovoljni odšli proti Novemu 
mestu.
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AVTOR: Spela Mejas | T1B

LETECI HOLANDEC
PREDSTAVA V CANKARJEVEM DOMU

V ponedeljek, 21. 1. 2013, smo si dijaki prvih letnikov tehniške gimnazije ogledali opero Richarda Wag-
nerja, Leteči Holandec. Opera je bila uprizorjena v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

Skladatelj je v delu želel prikazati nesrečnega moža, ki je obsojen na večno blodenje in nemir. Moža 
lahko reši le prava ljubezen. Nesrečneža je srečal kapitan Daland na svoji plovbi. Ta mož je Holandec, ki 
je plul s svojo ladjo, imenovano Leteči Holandec. Holandec je bil zaradi nespametne prisege zaklet in je 
smel priti na kopno le vsakih sedem let. Holandec je Dalandu ponudil zlatnike. V zameno ga je kapitan 
povabil domov, obljubil pa mu je tudi svojo hčer Sento za ženo. Senti se Holandec smili, zato bi mu bila 
zvesta. Njen zaročenec Erik jo je svaril in prosil, naj ostane z njim. Senta ga ni poslušala. Ko so proslavl-
jali vrnitev posadke in Sentino zaroko, se je vnela nevihta. V trenutku prepira o Sentini nezvestobi, se 
Senta in Erik znajdeta na obali. Njun prepir je slišal Holandec, ki je povedal svojo resnico in odplul, da 
bi rešil Sento v primeru njene nezvestobe, saj bi trpela isto prekletstvo kot on. Senta se je obupana vrgla 
v morje in s svojo smrtjo rešila mornarjevo prekletstvo.

Richard Wagner, ki je napisal delo, je nemški operni skladatelj. Rodil se je leta 1813 v Nemčiji in umrl 
leta 1883 v Italiji. Skladatelj je izkazoval veliko ljubezni do svoje družine in prijateljev. Bil je zelo za-
pletena osebnost, polna protislovij.  Kljub temu je njegova glasbena zapuščina veličastna in ga lahko 
štejemo med redke ljudi, ki si zaslužijo naziv »genij«. Za Wagnerja je ljubezen strast, ki ji ni mogoče 
ubežati. Delo je režiral novomeški režiser in dramaturg Matjaž Berger, ki je ravnatelj novomeškega An-
ton Podbevška Teatra.

Mislim, da je skladatelj v operi želel prikazati 
brezpogojno in brezmejno ljubezen. Morda se v 
naših fantazijah, sanjah pojavijo iluzije o takšni 
popolni ljubezni, a v realnosti tega enostavno ni. 
Kdor misli, da se da z ljubeznijo rešiti vse, se moti. 
Vedno se namreč najdejo stvari, ki so pretežke, pre-
naporne, da bi jih lahko ignorirali, se jih znebili, 
temveč se je potrebno z njimi spopasti z razumom, 
veliko volje in sreče.



SOLSKI CENTER V FINALU SKL

V sredo, 24.4.2013, se je že zjutraj 
čutilo, da bo dan več kot odličen. Iz 
novega mesta se je proti morju, na-
tančneje v Koper, odpravilo nekaj 
sto dijakov Šolskega centra Novo 
mesto, kjer je potekal finale ŠKL. 
Kar pet naših ekip je čakalo na 
finalni nastop v Bonifiki. Kmalu 
po prihodu so se spopadli novo-
meški odbojkarji in kljub suve-

renemu začetku, žal, izgubili in pristali na prav tako 
odličnem drugem mestu. Razočaranje so kma lu popravili 
košarkarji, ki so Šolskemu centru prinesli zmago. 



AVTOR: Jana Gorjanc | T2A

Tudi dijakinje so dokazale, da niso od 
muh in na igrišču prikazale zanimiv no-
gometni dvoboj ter brez dvoma zmagale. 
Akrobatska ekipa Leteči norci so tako v 
točkah kot v zahtevnosti skokov očitno 
pometli z vso konkurenco. Kot zadnji 
so v dvorani pravi športni spektakel pri-
pravili še nogometaši in osvojili drugo 
mesto. Vseh odličnih naslovov gotovo 
ne bi bilo brez izjemnega občinstva in 
navijačev, ki jim pripada naslov najbol-
jših navijačev. Za češnjo na torti pa je 
Šolski center Novo mesto pobral še vsa 
prva mesta tudi  v ŠKL krožkih, in sicer: 
novinarskem, umetniškem, računalniškem 
in fotografskem. Trud vseh dijakov in profe-
sorjev je bil dokončno poplačan z osvojenim 
naslovom naj ŠKL šole.
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OPERACIJSKI SISTEM
ANDROID

AVTOR: Dejan Sinkovec in Zan Nahtigal | R1A

Operacijski sistem android je na trgu še dokaj nov, 
saj je prva različica izšla leta 2009 in je bila nare-
jena za fotoaparate. Sedaj podjetje Google redno 
izdaja nove različice, ki prinašajo lepši videz in 
veliko novih funkcij . 

Android naprave se prodajajo kot za stavo, saj 
uporabnikom ponujajo kar se da prijetno uporab-
niško izkušnjo. Seveda pa je pri dražjih napra-
vah ta operacijski sistem še toliko bolj dodelan 
in ponuja več funkcij, ki pa se od proizvajalcev 
telefonov zelo razlikujejo. Najbolj znani proizva-
jalci naprav z androidom so: SAMSUNG, HTC, 
SONY, LG, ALCATEL … Pri uporabnikih pa 
so te naprave priljubljene tudi zato, ker imajo na 

spletni trgovini Google Play na voljo zelo veli-
ko uporabnih aplikacij, iger, pripomočkov itd. 
Android je napisan v treh programskih jezikih, 
in sicer : C, C++, JAVA. Njegov proizvajalec je 
Google. Imena pa različice dobivajo po sladicah, 
ki si sledijo po abecednem vrstnem redu; trenutno 
so porabili črke do j (jelly bean oziroma od 4.1.0 
do 4.2.9, napoveduje se tudi od 4.3 dalje), napo-
vedana pa je različica 5.0 z imenom Key Lime 
Pie, za katero datum izida še ni znan.  Večina 
uporabnikov ima na svojih napravah še vedno 

nameščeno različico 2.3.x, ki je izšla leta 2010, 
saj marsikatera naprava ni sposobna poganjati 
novejših raličic. Pri najboljših android napravah 
najdemo takšno opremo, kot jo ima kdo mogoče 
na kakšnemu starejšemu računalniku. Seveda pa 
je zdaj že veliko pretiravanj glede procesorja in 
rama, saj ga uporabnik zaenkrat sploh ne more 
izkoristiti stoodstotno. Na koncu pa lahko poveva 
še to, da se je android hitro povzpel na vrh OS pri 
mobilnih napravah in ga bo težko kdo izpodrinil s 
prestola.

TEGI | sola
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AVTOR: Gregor Mede, u.d.i
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CISCO AKADEMIJA

Ciscova omrežna akademija letno doseže 1 milijon 
študentov po vsem svetu. V »največji učilnici na 
svetu« se vsako leto izobražujejo dijaki, študenti in 
računalniški strokovnjaki, ki si pridobijo znanja in 
veščine na področju komunikacijskih tehnologij. 
Ob ustanovitvi samostojne lokalne akademije Cis-
co je Šolski center Novo mesto postal edina orga-
nizacija v jugovzhodnem delu Slovenije, ki ponuja 
tovrstno mednarodno priznano izobraževanje.

Cisco akademija Šolskega centra Novo mesto je 
tudi v letošnjem šolskem letu žela velike uspehe. 
Letos se je tečaja CCNA Discovery udeležilo kar 
80 dijakov Srednje elektro šole in tehniške gimna-
zije.

Dijaki so po uspešno opravljenem tečaju prejeli mednarodno veljaven certifikat podjetja Cisco. Na 
podelitvi, ki je potekala 27. maja, sta jim poleg inštruktorjev čestitala ter podelila certifikate ravnatelj 
Srednje elektro šole ter tehniške gimazije, Boris Plut ter direktor Šolskega centra Novo mesto, Štefan 
David.

Prav tako je akademija letos izvajala tudi tečaj CCNA Explora-
tion za študente na Višji strokovni šoli. S pridobljenim certifika-
tom so študenti izboljšali svojo konkurenčnost na trgu dela.

Udeleženci CISCO tečaja so se pokazali kot najboljši v državi. 
Na državnem tekmovanju v telekomunikacijah pod sklopom Fes-
tivala inovativnih tehnologij, ki je potekalo 6.4.2013 na Fakulteti 
za računalništvo in informatiko v Ljubljani, so dijaki poskrbeli za odličen rezultat na tekmovanju.

Tečaje sta izvajala inštuktorja profesorja Gregor Mede in Dejan Čurk. Več o Cisco akademiji in prihod-
njih tečajih pa lahko izveste na spletni strani akademije http://cisco.sc-nm.si 

 Primož Hrovat T2A 1. mesto

 Marko Grešak R4A  3. mesto

 Matej Vovko R3B 5. mesto
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V soboto, 13. aprila 2013, je naša šola organizira-
la  51. državno tekmovanje iz fizike v sodelovanju 
z Društvom matematikov, fizikov in astronomov 
Slovenije. 

Tekmovanja se je udeležilo 131 dijakov iz 37 slo-
venskih šol, ki so po številu točk premagali svoje 
vrstnike na regijskih tekmovanjih, ki so se odvija-
la 22.3. 2013 po vsej Sloveniji in si s tem priborili 
mesto na državnem tekmovanju. 

Tekmovalci, mentorji in gosti tekmovanja so se 
dopoldne zbrali v Novem mestu,  kjer sta jih na 
uradni otvoritvi tekmovanja pozdravila direktor 
Šolskega centra Štefan David in ravnatelj SEŠTG 
Boris Plut. Svoje pozdrave, nasvete in izkušnje 
so v svojih govorih delili naši bivši dijaki, ki so 
že zakorakali na akademska pota. Tekmovanje, 
ki ima sicer dolgo tradicijo, je uradno odprla dr. 
Slavica Čenoša, vodja sektorja za srednje šolstvo 
MIZS, ki je v svojem govoru poudarila pomen 
znanja, ki bi nam moralo biti največja vrednota.

Sicer pa je bil to tudi namen tekmovanja: širjenje 
znanja fizike, omogočiti večjo popularizacijo tega 
predmeta ter poudariti pomen naravoslovja, v ka-
terem ima veliko vlogo prav fizika, v družbi.

Šolo je na tekmovanju zastopalo 11 dijakov pod 
mentorstvom profesorjev Ivice Tomića ter Mateja 
Forjana.  Dijaki Tomaž Brzin,  Tina Novinec, Aleš 
Durjava, Matevž Šega, Tadej Pečar, Domen Ža-
lec, Jan Petković, Gašper Murn ter Primož Koče-

var so prejeli srebrno priznanje, medtem ko sta si 
Rok Šikonja ter Blaž Potokar z izjemnim znanjem 
ter številom točk prislužila zlati priznanji. Blaž 
Potokar je osvojil prvo nagrado, Rok Šikonja pa 
drugo nagrado.

Poudariti velja še, da je Srednja elektro šola in 
tehniška gimnazija, predvsem po zaslugi učitel-
jev fizike, edina iz med slovenskih šol uspešno 
organizirala in izpeljala že tretje tekmovanje iz 
fizike v zadnjih 18 letih.  Šola pa se sicer ponaša 
z izjemno uspešnimi rezultati na tekmovanjih v 
znanju in na natečajih.                                     

DRZAVNO TEKMOVANJE
IZ FIZIKE

AVTOR: Lea Jenic | T2A
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AVTOR: Breda Tomc, u.d.i.

TEKMOVANJE 
ELEKTROTEHNIKOV
V petek, 15. marca 2013, je v Novi Gorici potekalo 21. srečanje elektrotehniških šol Slovenije. 
Elektrotehniki so tekmovali v znanju inteligentnih inštalacij. Naloga je zahtevala izdelavo plinskega 
senzorja, ožičenja in programiranja krmilnika. Krmilnik naj bi nadziral hotelsko sobo, in sicer so si 
organizatorji zamislili naslednjo situacijo:

Receptorju v apartmajskem hotelu omogočimo, da 
gostu ob prihodu dodeli brezkontaktno RFID kartico, 
ki služi kot elektronski ključ za odklepanje vrat 
apartmaja in zagon sobnih sistemov. Z elektronsko 
kartico gost odklene vrata apartmaja in zažene 
sobne sisteme. V apartmaju lahko gostu omogočimo 
regulacijo temperature, kontrolo hitrosti kroženja 
zraka, nastavljanje svetlosti prostora, odpiranje rolet 
idr. Preko odložišča RFID kartic lahko gost sporoča 
uslužbencem hotela svoje želje.

Sobni sistem vključuje tudi opozarjanje na 
prisotnost vnetljivega plina v prostoru. Gostu lahko 
omogočimo pregled nad določenimi veličinami v 
apartmaju in izven njega. 

Naloga je bila razdeljena na več delov:

-  vhodne in izhodne naprave po priloženem načrtu, 

-   izdelajva tipala plina po montažni shemi in priključitev na ustrezni vhod krmilniške    
konfiguracije, 

-   izdelava priključnega kabla in povezava komunikacijskih modulov CA1, CH1 in DP1 z 
osnovnim modulom MC8, 

-   program v LD programskem jeziku glede na definirane zahteve in preizkus  delovanja.

Našo šolo sta zastopala Nejc Dichlberger in Jure Lakner iz E4B in zasedla odlično drugo mesto in 85 
točk. Zaostala sta le za  tekmovalcema, ki sta imela prednost domačega terena. 

V skupnem seštevku šol je naša šola zasedla 3. mesto (221 točk).

Mentorja in profesorja Uroš Redek in Breda Tomc
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AVTOR: Jana Gorjanc | T2A

DALMACIJA 2013
PROJEKTNI TEDEN

Na sobotno jutro, 25.8.2013, smo se pred Šolskim 
centrom zbrali dijaki drugih letnikov tehniške 
gimnazije in nekateri nagrajeni dijaki drugih šol. 
Z dvema avtobusoma smo se odpravili proti Dal-
maciji na projektni teden. Po nekaj postankih in 
večurni vožnji smo končno prispeli v Zadar. Tam 
smo si ogledali Rimski trg ter cerkev svetega Do-
nata,  nato pa se še sprehodili  po glavni ulici (Calle 
Larga)ter po »rivi«, kjer smo videli morske orgle 
in pozdrav soncu. Nekateri smo se povzpeli tudi na 
stolp, ki nudi prečudovit razgled na mesto Zadar.

Pot smo nadaljevali v Trogirju, ki leži na koncu 
Kaštelanskega zaliva in ga od kopnega deli ozek 
kanal. Sprehodili smo se po lesenem mostu v 
središče mesta. Tam smo si ogledali znamenitosti, 
kot je katedrala svetega Lovra, na kateri je čudovit 
portal. Zatem pa nas je čakala še vožnja v Baško 
Vodo,  kjer smo se namestili v hotelu Slavija v 
središču mesta tik ob obali. Po večerji smo si ogle-
dali finalno tekmo Lige prvakov in tako zaključili 
prvi dan projektnega tedna. 

Naslednje jutro nam vreme sprva ni bilo ravno 
naklonjeno, a se je tudi to, med dolgo vožnjo v 
Dubrovnik, uredilo. Na poti smo videli Baćinska 
jezera, Delto Neretve ter gojišče školjk kamenic 
v okolici Stona. Po prihodu v Dubrovnik smo se 
najprej sprehodili po znamenitem dubrovniškem 
obzidju, na katerem smo poleg izjemnega razgle-
da videli tudi ohranjene topove. Nato se nam je 
pridružil lokalni vodič in nam o mestu in njegovi 
zgodovini povedal glavne značilnosti. Popeljal nas 
je po Stradunu, glavni ulici znotraj obzidja, ogle-
dali smo si Marijino katedralo, trdnjavo svetega 
Ivana, palačo Sponza in Ložo zvonarjev. Čakala 
nas je še vožnja v hotel in večerja.

Tretji dan smo po zajtrku prečkali mejo in obiskali 
Mostar, pred tem pa se ustavili še pri slapu Kravica. 
V Mostarju je bila največja atrakcija skok domači-
na s starega mostu v reko Neretvo. Most je bil 
zgrajen v 16. stoletju, kasneje tudi porušen in ob-
novljen, povezuje pa dva dela mesta in je pod UN-
ESCO zaščito. Pred vrnitvijo v hotel smo se pelja-
li še skozi Međugorje, kjer smo videli znamenito 
cerkev, ter se ustavili v Etno selu Međugorje, ki 

je zelo popularno med turisti. Sprehodili smo se 
med majhnimi hiškami in se ustavili pri majhnem 
živalskem vrtu. Tretji dan projektnega tedna smo 
najpogumnejši sklenili s skokom v morje, drugi pa 
z rekreacijo. 

Naslednji dan nas je pred odhodom domov čakal 
obisk Splita. Tam nas je lokalni vodič popeljal po 
Dioklecianovi palači in nam jo predstavil, poleg 
tega pa je omenil tudi nekaj značilnosti samega 
Splita. Po uri in pol prostega časa pa nas je čakal 
odhod domov. Projektni teden je prehitro minil. 
Uspeli smo realizirati zastavljeni načrt, poleg tega 
pa smo neizmerno uživali v dobri družbi in čudovi-
ti dalmatinski obali. Hvala vsakemu posamezniku, 
ki je pripomogel k tako dobri izvedbi projektnega 
tedna. 
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AVTOR: Kristjan Panjan | T2B

FRANCIJA
NADSTANDARDNA EKSKURZIJA

Tudi šolsko leto 2012/13 na Srednji elektro šoli 
in tehniški gimnaziji ne bi moglo miniti brez že 
tradicionalne nadstandardne ekskurzije po Evropi. 
Tokrat smo se dijaki in profesorji namenili v 
Francijo, natančneje na Azurno obalo in v Provanso. 
Start je bil na avtobusni postaji v Novem mestu ob 
23.00, kar je bilo sicer malce pozno, ampak tako 
smo lahko noč izkoristili za vožnjo brez večjega 
prometa in zastojev.

Dolga, skoraj 12 ur trajajoča pot, nas je vodila 
skozi Slovenijo in celotno severno Italijo, mimo 
Benetk in Genove do francoske meje in na koncu 
do Monaca. Tam smo se vozili ponoči, zato smo 
pokrajino Italije le bežno zasledili. Boljši pogled 
na svet smo dobili šele v jutranjih urah ob sončnem 
vzhodu, ko smo se peljali po ovinkastih obalnih 
avtocestah, s katerih pa se nismo mogli vedno 
zadovoljiti s pogledom na morje, saj je le-tega 
velikokrat prekinil kakšen predor ali pa strmo 
vzpenjajoče se pobočje, katerih je na Azurni obali 
veliko.

Okoli desete ure dopoldne smo prispeli v kneževino 
Monaco, ki je druga najmanjša in najgosteje 
poseljena država na svetu. Sprehodili smo se do 
knežje palače Grimaldijevih, ki se bohoti nekoliko 
dvignjena nad mestom. Tam smo lahko opazovali 
častno menjavo straže, imeli pa smo tudi zelo lep 
razgled na mesto, obalo in morje. Po monaški progi 
Formule 1 smo se sprehodili na drugi konec mesta, 
kjer smo napasli oči na znamenitem Casinoju in 
drugih bogato okrašenih in arhitekturno dovršenih 
stavbah, ki pa jih v Monacu ni malo. 

Naša naslednja postaja je bilo mesto Nica, ki smo si 
ga večino ogledali iz avtobusa, saj nas je presenetil 
dež, ki pa ga je v teh krajih ponavadi zelo malo, 
saj naj bi sonce tu sijalo do 300 dni na leto. No, mi 
žal nismo imeli sreče, da bi Nico videli v soncu. Z 
avtobusom smo se peljali po Angleški promenadi, 
ulici, ki ima na eni strani obalo z azurnim morjem, 
na drugi strani pa pročelje najlepših, najbogatejših 
in najprestižnejših hiš, hotelov in drugih stavb. 
Prava paša za oči, kot pika na i pa po sredini poteka 

tudi linija nasajenih palm, ki so nam kljub dežju 
pričarale občutek, da je ta kraj res nekaj posebnega, 
in nas spomnile na toplo poletje, ki ga bi vsak od 
nas rad preživel v takšnem kraju. Videli smo tudi 
znani hotel Negresco in pa gledališče Opera de 
Nice.

Sledila je vožnja v Cannes, kjer smo že vsi 
sestradani komaj čakali večerjo, ki je imela pridih 
francoske kuhinje, saj smo za predjed dobili solato, 
kar ni bilo vsem po godu, ampak kljub temu je bila 
večerja izvrstna. Siti smo se odpeljali do hotela, 
se nastanili v sobe in se predali nočnim užitkom – 
torej spanju.

Tretji dan je bilo jutro sveže zaradi dežja, ki je že 
čez noč ponehal, obenem pa tudi zelo vetrovno.  
Po zajtrku smo morali spakirati kovčke, saj smo 
naslednji dve noči prenočili v drugem hotelu. 
Najprej nas je čakal ogleda Cannesa, žal samo z 
avtobusa, saj se nam je že mudilo v drugo največje 
francosko mesto, Marseille. Tam smo videli kar 
nekaj dosežkov francoskih arhitektov, kot je na 
primer blok na pilotih, ki je bil zgrajen v prvi 
polovici 20. stoletja, kar je bilo za tisti čas »pred 
časom«. Videli smo tudi nogometni stadion, nato 
pa smo se peš povzpeli na Notre-Dame de la 
Garde, baziliko na vrhu griča nad Marseillom, s 
katerega smo uživali v čudovitem  razgledu na 
morje, pristanišče in na samo mesto. Veter je bil 
na vrhu zelo močan, vendar nas ni nič odvrnilo od 
»fotkanja« čudovitega sredozemskega mesta, naše 
frizure pa so bile s tem malo manj zadovoljne, saj je 
vsaka dobila popolnoma drugo podobo.  Ogledali 
smo si tudi notranjost bazilike, ki je bila bogato 
okrašena z zlatimi mozaiki, z veliko pozlačenimi 
predmeti in v razkošnem slogu. Pred baziliko smo 
naredili tudi nekaj skupinskih fotografij, nato pa 
se spustili nazaj v mesto. Ko smo se okrepčali, 
smo naredili še en krog po Marseillu in videli tudi 
kanček njegovih znamenitosti, kot so trdnjava, 
bazilika, slikovita četrt Panier ter se nagledali 
mnogih jadrnic, barčic in pa seveda ogromnih, 
dolgih in razkošnih jaht. Mrzel veter, ki je še vedno 
butal z vso močjo ob mesto in morje in smo se mu 
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še komaj upirali, nas je pregnal na avtobus, ta pa 
nas je odpeljal na večerjo v Provanso, kjer smo se 
tudi nastanili in prespali. 

Naslednje jutro smo na pot odšli bolj zgodaj, saj nas 
je čakala malce daljša vožnja do mesta Avignon, ki 
je znano tudi kot mesto papežev. Tudi ta dan je bril 
močan veter, vendar smo se mu uprli in se potrudili, 
da bi nas čim manj oviral na našem potovanju. V 
mestu papežev smo se sprehodili okrog papeške 
palače. Presenečeni smo bil nad njeno velikostjo, 
saj česa takega nimamo v Sloveniji.  Hoteli smo 
se tudi podati na stari most Pont dAvignon, vendar 
je bil na žalost zaprt za obiskovalce, zato smo 
nadaljevali z našim programom in se odpeljali do 
mesteca Arles.

V Arlesu smo si ogledali zapuščino antičnih Grkov, 
in sicer Rimski teater, ki tam stoji že približno 2000 
let. Sprehodili smo se okoli njega in se čudili, kako 
je ljudem pred 2000 leti sploh uspelo zgraditi kaj 
tako veličastnega in velikega. Vendar pa teater ni 
bil edina stvar, ki jo je antična zgodovina zapustila 
mestu. Ogledali smo si tudi rimsko areno, ki se 
nam je prav tako zdela čudovita in navdušujoča. 
Kot zanimivost smo si kasneje ogledali tudi staro 
bolnišnico, po imenu Espace Van Gogh, sredi 
katere je vrt, ki je bil velikokrat upodobljen v 
delih slikarja Van Gogha. Ta vrt je do danes ostal 
nedotaknjen in  tako smo lahko uživali v okolju, 
ki je bilo navdih za takšnega umetnika, kot je Van 
Gogh. 

Sledila je vožnja do parka Camargue, kjer smo z 
avtobusa opazovali neskončna polja in pašnike, 
kjer sta se pasli najbolj značilni živalski vrsti za ta 
park - kamarški konj in kamarški bik. Park je znan 
tudi kot dom več kot 400 vrstam ptic ter velikemu 
številu insektov, predvsem znanem francoskem 
komarju. Ustavili smo se v mestu Aigues Mortes, ki 
ga obdaja povsem ohranjeno srednjeveško obzidje. 
Tam smo imeli priložnost za nakupovanje, ki smo 
ga večinoma izkoristili za nakup spominčkov, 
kot so provansalske začimbe, mila, mošnjički z 

dišečo sivko, keramika in slaščice. Sledilo je le še 
vkrcanje na avtobus in odhod na večerjo v Aix en 
Provence. Tokrat smo spali v istem hotelu, zato 
nam je bila še ena ponovna nastanitev prikrajšana, 
kar nam je bilo res po godu, saj smo bili po dolgem 
dnevu precej utrujeni. 

Zadnji dan, torej ponedeljek, je bil dan za ponovno 
pakiranje, zato smo imeli odhod kasneje kot po 
navadi. Namenjeni smo bili še v mesto Grasse, ki je 
znano po parfumih in parfumerijah. Obiskali smo 
parfumerijo Galimard in prijazna predstavnica nam 
je zelo dobro predstavila zgodovino izdelovanja 
parfumov, način pridobivanja surovin za parfume 
in seveda kako ter kdo parfum naredi. V njihovi 
trgovinici smo si parfume in druge dišeče izdelke 
lahko tudi kupili. Cena ni bila nizka, pa tudi ne 
pretirano visoka, saj bodo parfumi, ki smo jih lahko 
kupili, prišli na police trgovin šele v naslednjem 
letu.

Ker je bila to naša zadnja postojanka pred odhodom 
domov, smo si vsi zadovoljni in nadišavljeni še 
zadnjič vzeli čas za kosilo in se okoli 14. ure počasi 
zopet odpravili na dolgo pot domov. Tokrat smo 
skoraj polovico poti potovali s soncem na nebu, 
zato smo lahko dlje časa opazovali pokrajino, ki 
je bežala mimo nas. Najbrž se je ni nihče preveč 
ogledal, saj so bile naše glave napolnjene z veliko 
količino podatkov, ki smo jih nabrali v štirih 
dnevih nenehnega opazovanja, ogledovanja in 
raziskovanja francoskih mest, obal, zgradb in še 
marsičesa drugega. Pot se je tudi tokrat malce 
vlekla, vendar smo zdržali in okoli enih zjutraj 
prišli v Slovenijo, kjer pa nas je presenetila bela 
odeja, ki je prekrila Slovenijo med našo ekskurzijo 
po Franciji. Kljub temu smo bili veseli, da smo 
spet doma in smo komaj čakali, da se spet uležemo 
v naše tople postelje in uživamo počitnice še 
naslednjih nekaj dni.
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AVTOR: Jasmina Ilar | T2A

DUNAJ
NAGRADNA EKSKURZIJA 

Šolski center Novo mesto je v sodelovanju s 
Klubom nadarjenih dijakov za najuspešnejše 
dijake organiziral enodnevno nagradno ekskurzijo 
na Dunaj,  v mesto z bogato kulturno zgodovino.

Ekskurzije, ki je za nagrajene dijake brezplačna, 
se nas je letos udeležilo 41 dijakov, ki smo s 
svojim delom in trudom dosegli vidnejše rezultate 
in uspešno predstavljali Šolski center Novo 
mesto. Spremljali so nas profesorji Dragica B. 
Banović, Vesna Čurk, Matjaž Ferkolj, Maja Marič 
in Matej Rožič ter vodička Mojca.

V ponedeljek, 20. 5. 2013, smo se ob 5. uri 
zbrali pred Šolskim centrom, kjer nas je že čakal 
avtobus. Odpeljali smo proti Trebnjemu, kjer se 
nam je pridružilo še nekaj sošolcev.

Zaradi zgodnje jutranje ure s(m)o nekateri na 
avtobusu še malo podremali. V Ljubljani se nam 
je pridružila vodička iz agencije Cooltura. 

Pred prehodom čez državno mejo smo naredili 
krajši postanek za kavo. Slovensko-avstrijsko 
mejo smo prečkali na mejnem prehodu Šentilj 
in v dežju nadaljevali pot proti Dunaju. Pred 
Dunajem smo naredili daljši postanek v 
Loipersdorfu, kjer smo pomalicali in si zbistrili 
glavo na svežem zraku.

Po drugem postanku je bila večina udeležencev 
ekskurzije že prebujena in vodička nam je 
predstavila bogato zgodovino Avstrije in mesta 
Dunaj. Ob pripovedovanju je minil še zadnji kos 
naše poti, ko smo končno prispeli na Dunaj in 
se zapeljali po znamenitem Ringu ter mestnem 
središču. Med vožnjo smo videli znamenitosti, 

kot so Opera, Parlament, Hofburg, Trg Marije 
Terezije, Narodna knjižnica, Mestna hiša, 
Univerza, Borza, Naravoslovni in prirodoslovni 
muzej …

Pa naj vam na kratko predstavimo avstrijsko 
prestolnico:

Dunaj je veliko več kot le preteklost. Skozi 
stoletja se je mesto razvijalo in ni spalo na svojih 
starih lovorikah. Tako kot v vseh velemestih 
se tudi tu čuti vpliv drugih kultur. Azijske 
restavracije, kebabi in južno ameriške restavracije 
dajejo Dunaju utrip svetovljanstva, ampak vse 
to ne prekaša domačih specialitet od dunajskega 
zrezka, tamkajšnjega piva in Sacher torte.

Pomislite na Dunaj kot na mesto, kjer zgodovina 
in preteklost v sožitju živita s sedanjostjo. 
Ljubitelji arhitekture boste povsod na Dunaju 
našli stavbe in palače iz različnih obdobij 
zgodovine od baroka do modernejše arhitekture, 
galerije pa se ponašajo z bogato in raznoliko 
zbirko slik in drugih umetnin.

Ljubitelji sladic pridejo na svoj račun v središču 
mesta, kjer se da v hotelu Sacher poizkusiti 
znamenito Sacher torto, pecivo in odlično kavo. 
In nato je tu klasična glasba. Mozart, Beethoven, 
Haydn, Schubert, Strauss, Brahms, Mahler in 
Schönberg so le nekateri, ki so vtisnili svoj pečat 
Dunaju.





21

TEGI | potepanja

HOFBURG
Hofburg ali kraljeva palača je kraj, kjer so 
Habsburžani prebivali kar 6 stoletij, od Rudolfa 
leta 1279 do zadnjega Charlesa leta 1918. 
Danes imajo tu sedež avstrijski predsednik in 
različni muzeji.

ŠTEFANOVA CERKEV
Štefanova cerkev (Stephansdom) je najbolj 
prepoznavna zgradba na Dunaju. Zgrajena je 
bila v 12. stoletju, ko je prevladoval gotski slog. 
Nad cerkvijo se bohoti 136,7 metra visok stolp, 
ki so ga gradili 75 let, do vrha pa vodi 343 
stopnic.

Po končanem ogledu smo imeli uro prostega 
časa za kosilo in potepanje po ulicah, da smo 
lahko začutili utrip tega veličastnega mesta. 
Zaradi praznika binkošti pa je bila na žalost 
večina trgovin zaprta.

SCHÖNBRUNN
Dvorec Schönbrunn, nekdanja poletna 
rezidenca Habsburžanov, je eden izmed 
najpomembnejših kulturnih spomenikov in je 
že od šestdesetih let devetnajstega stoletja ena 
izmed najlepših znamenitosti Dunaja. Kmalu 
po propadu monarhije so Dunajčani odkrili lepote 
tega dvorca in ga začeli množično obiskovati. Od 
1.441 grajskih soban je za javnost odprtih le 40 in 
tu občutimo vso veličino habsburškega razkošja. 
Iz leta v leto si lepoto dvorca in parka ob njem 
ogleda več milijonov ljudi.

Ob parku je tudi najstarejši živalski vrt na svetu, 
ki smo si ga ogledali. Pred vhodom  nam je 
vodička razdelila vstopnice in zemljevide, potem 
pa smo se porazgubili po ogromnem živalskem 
vrtu, ki je poleg tega, da je najstarejši tudi eden 
izmed najlepših in najbolje urejenih.

DUNAJSKI ŽIVALSKI VRT
Schönbrunnski živalski vrt je najstarejši in edini 
baročni živalski vrt na svetu. Leži na JV delu 
habsburške poletne rezidence, zgrajen pa je 
bil leta 1760. Živalski vrt je poseben zato, ker 
živalim zagotavlja odlično posnemanje njihovih 
naravnih habitatov.

Vse stavbe so bile obnovljene s strani 
strokovnjakov tako, da služijo svojemu namenu, 
hkrati pa izgledajo enako kot takrat, ko so bile 
prvotno zgrajene. Veliko živali dobi mladiče v 
živalskem vrtu, kar je le odraz njihove dobre 
oskrbe. Zaradi pomanjkanja časa smo morali z 
ogledom pohiteti, če smo hoteli videti večino 
živali.

Zahvaljujemo se Šolskemu centru Novo mesto 
in Klubu nadarjenih dijakov, ki sta omogočila 
nagradno ekskurzijo. Ta nas je nagradila za 
vložen trud in nas hkrati motivirala za nadaljnje 
delo. Zahvaljujemo se tudi profesorjem 
spremljevalcem, vodički Mojci ter obema 
voznikoma, ki sta nas varno pripeljala na Dunaj in 
nazaj.
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AVTOR: Patricija Sasek | T4C

MATEVZ SEGA
"PREDNOST JE IMETI VELIKO INTERESOV"

Matevž Šega, dijak T4C, se je v štirih letih us-
pešno udeležil tekmovanj iz matematike, logike, 
razvedrilne matematike in fizike ter osvojil štiri 
zlata priznanja. Vedno nasmejan in norih idej poln 
vsestranski umetnik se ukvarja predvsem z glasbo 
in poezijo, nekaj njegovih pesmi in zgodb pa je 
bilo objavljenih tudi v Tegiju. Kaj Matevža prive-
de do uspehov, s čim se še ukvarja in kako gleda 
na šolanje, sem ga povprašala v predstavljenem 
intervjuju.

Veliko ljudi te pozna kot dobrega matematika 
in logika. Uvrstil si se tudi na več državnih 
tekmovanj. Poleg matematike in logike še na 
razvedrilno matematiko, letos pa tudi še na 
fiziko. Kakšna je skrivnost? Koliko dela vložiš, 
da dosežeš takšne rezultate?

Ni neke skrivnosti. Pri matematiki imaš vse 
rezultate napisane že na testu. Mi je pa vedno 
ležala. Že ko sem bil majhen, v prvem razredu, je 
ded rekel, da tale fant pa zna matematiko. Videti 
je, da se ni motil. Je pa pri vsem tudi veliko trme 
in želje najti rešitev. Včasih, na žalost, zmanjka 
malo motivacije ali dodatnega znanja. Logika pa 
je neko golo sklepanje in dokazovanje, en sam 
‘drilling’ možganov. S tem ne mislim na logične 
naloge, ampak na reševanje vsakdanjih prob-
lemov. Pri fiziki včasih to pride prav, čeprav se mi 
zdi, da je tam potrebno malo več dela.

Velik del tebe je tudi glasba. Kaj ti pomeni? 
Kako si prišel do tega, da jo hočeš tudi sam 
soustvarjati?

Glasba je postala neka moja stalna spremljevalka, 
neko sredstvo izražanja. V težkih trenutkih me 
nevtralizira in da možnost, da pogledam na prob-
lem z drugega vidika. Je pa lepo ustvarjati. Preko 
tega sem razvil svoj notranji jaz in lasten pogled 
na svet. K temu me je motiviral moj takratni 
učitelj za kitaro in za to sem mu zelo hvaležen. 
Bi pa lahko rekel, da sem v teh letih razvil neko 
‘svojo’ filozofijo glasbe, svoj pogled nanjo. 

Bistvo je, da poskušam biti čim bolj odprt do 
novih idej in novih zvokov. Glasbo jemljem kot 
odsev življenja; včasih lepo, včasih težko, včasih 
smešno, včasih resno; vse je element življenja in 
vsi zvoki so element glasbe. Sploh pa, ko enkrat 
odkriješ, kakšni zakladi so tam skriti. Trenutno ig-
ram in ustvarjam v skupini Incapsa, s katero smo 
se predstavili tudi  na dijaškem koncertu.

Druga oblika tvojega umetniškega izražanja 
sta tudi poezija in proza. Kaj te prevzema v 
leposlovju, da se sam preizkušaš tudi v njem?

Poezija je nastala kot nek ostanek besedil, ki niso 
bila primerna za uglasbitev, a je tudi to počasi 
dobilo malo več pozornosti. Ampak nisem ravno 
produktiven, pišem zelo redko. Odvisno od časa 
in motivacije. V prozi sem še zelen. Napisal sem 
dve omembe vredni zgodbici, ki sta nastali z let-
om razmika. Gre za neke ideje, ki niso šle v verze 
in sem jih zato napisal v prozi.

Leposlovje je nekaj zelo lepega. Verjetno sta za to 
kriva moja mama, ki uči slovenščino, ter moj brat, 
ki je v srednji šoli tudi pisal pesmice in zgodbice. 
Najljubša književnika sta mi Srečko Kosovel in 
George Orwell. Zelo me je fasciniral tudi Franz 
Kafka. Abstrakcija mi je zelo zanimiva. Doda 
neko skrivnostnost, intimo. Zahteva nekaj več in 
tudi da nekaj več.
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Vpisal si se na fakulteto za arhitekturo. Zakaj ravno tja?

Arhitektura me je vedno zanimala. Do 7. razreda, ko mi jih je mama vzela, ker bi se moral že kaj začeti 
učiti, sem bil obseden z lego kockam. V arhitekturo sem se neposredno začel zapletati, ko je stric načr-
toval svojo hišo. Takrat sem tudi sam neprestano risal razne načrte za hiše. Kasneje me je malo minilo, 
a ko sem začel razmišljati o vpisu na fakulteto, nekje v prvem, drugem letniku, se mi je ta odločitev 
zdela najbolj primerna. V življenju nočem 8 ur sedeti v neki zdolgočaseni pisarni. Hočem se razvijati. 
In v arhitekturi je prednost imeti veliko interesov. Predstavlja tudi najbližjo pot k DaVincijevi filozofiji 
o razmerju med znanostjo in umetnostjo.

Da lepo zaokroživa ta intervju z neko zaključno mislijo, povej, kaj bi svetoval vsem mlajšim 
generacijam? 
 
Predvsem ugotovite, kaj vas zanima. To je, se mi zdi, zelo velik problem, ko se enkrat znajdeš v četr-
tem letniku. Srednja šola je čas, v katerem začnete tipati stvari, ki jih boste odkrivali v življenju in pri 
študiju, tako da če še ne veste, kaj vas zanima, je morda skrajni čas, da naredite nekaj raziskav na tem 
področju. Povprašajte prijatelje, kaj so vaše prednosti, v čem ste dobri, če nimate sami nobene ideje. 
Seveda pa k temu dodate lahko tudi dejstvo, da se da z delom poloviti in nadomestiti zamujeno, če 
imate res veliko željo. Sploh pa, če razmišljate o kakšni fakulteti, na kateri so sprejemni izpiti, potem 
morate še bolj pohiteti z odločitvijo, da lahko začnete s pripravami dovolj zgodaj.
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AVTOR: Rok Volaj | R3A

PRIMOZ VIDMAR
KAPETAN ODBOJKARSKE EKIPE

Primož Vidmar je dijak 3. letnika programa 
elektrotehnik, ki je že tretje leto nepogrešljiv del 
šolske odbojkarske ekipe, letos pa tudi kapetan. 
Z ekipo je večkrat osvojil naslov prvakov ŠKL, 
kot tudi naslov državnih prvakov. 196 cm visoki 
Suhokranjec je eden nosilcev igre slovenske mla-
dinske reprezentance. V aprilu se je tako udeležil 
evropskega prvenstva v Bosni in Hercegovini, 
kjer je prikazal izvrstno igro. S Sergejem Drob-
ničem sta aktualna državna prvaka v odbojki na 
mivki do 17 in do 19 let, poleti pa sta se udeležila 
tudi evropskega prvenstva, kjer sta dosegla odlič-
no 9. mesto. Intervju s kapetanom smo naredili, 
tik preden se je odpravil na EP v BiH.

V dresu odbojkarskega kluba Žužemberk ste 
še drugič zapored stopili na slovenski odboj-
karski vrh in dokazali, da se v Žužemberku 
najbolje dela z mladimi odbojkarji. Kako pote-
kajo tvoji treningi čez teden?

Res je. V kategoriji mladincev smo letos drugič 
zapored osvojili naslov državnih prvakov, kar je 
zelo velik uspeh kluba. 
Treninge imam 4-5x tedensko. 3-krat na teden 
imamo treninge v Žužemberku, dvakrat pa hodim 
na trening v Novo mesto h Krki. Med vikendom 
pa imamo tekme. Tako da je kar naporno.

Sestavni del športa so tudi porazi. Kako jih ti 
doživljaš in kateri ti je ostal v spominu kot naj-
bolj boleč?

Res je, da vsak športnik doživi veliko zmag in pa 
tudi porazov. Vendar pa je to del športa. Seveda 
se spomnim lanskega poraza pri kadetih, ki nam 
je onemogočil nastop na final 4. V tie breaku smo 
vodili s 14:9 in nato izgubili 14:16. Poskusili smo 
vse mogoče stvari, vendar se nam ni izšlo. Tega 
poraza se še najbolj spomnim.

Kot aktivni športnik veš, da je tveganje glede 
poškodb zelo visoko. Že preslabo ogrevan-
je pred tekmo ti lahko prepreči učinkovito 
skakanje nad mrežo. Si se že soočil s kakšno 
večjo poškodbo?

V športu se ti lahko kaj kmalu pojavi poškodba... 
Včasih lažje, pa tudi take poškodbe, zaradi katerih 
si prisiljen zaključiti sezono. Jaz sem imel nekaj 
lažjih, kot so bolečine v hrbtu in kolenu, vendar 
sem jih z vajami kmalu pozdravil.

Znano je, da si eden najboljših blokerjev v svo-
ji generaciji, kako visoko skočiš? 

V napadu imam dosega okoli 340 cm. 
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Trenutno obiskuješ 3. letnik srednje elektro šole in na Šolskem centru NM te poznamo kot 
obetavnega odbojkarja. Pred tabo je zanimivo EP, kjer si boš nabral veliko novih izkušenj. Kaj ti 
pomeni nastop na tako velikem turnirju in kako meniš, da lahko pripomoreš k uspehu slovenske 
reprezentance?

Evropskega prvenstva se že zelo veselim. Dobiš veliko izkušenj, kajti igraš proti velesilam odbojke, 
kot so Rusija, Poljska, Italija... 
To da smo dobra ekipa, smo pokazali na kvalifikacijah za EP, kjer smo zasedli 2. mesto in se tako uvrs-
tili na evropsko. Boljši so bili le Rusi. Odbojka je kolektivni šport in vsi fantje bomo morali pokazati 
borbo in željo po igri. Mislim, da bomo vsi dali vse od sebe in dosegli čim boljši rezultat.

Imaš raje dvoransko ali odbojko na mivki?

Tako dvoranska kot odbojka na mivki sta mi pri srcu. Ko gre sezona dvoranske odbojke h koncu, se že 
veselim igranja na mivki in obratno. Drugače pa če bi izbiral med dvoransko in odbojko na mivki, bi 
izbral dvoransko odbojko.

Te poleg odbojke veseli še kaj drugega? Ti v življenju športna pot največ pomeni in kako močna 
je tvoja želja preživljati se kot profesionalni odbojkar?

Imam veliko drugih hobijev,vendar sta trenutno šola in odbojka na prvem mestu. Želja je dovolj moč-
na, a kot sem že omenil, ti lahko take želje kmalu prepreči kaka poškodba. Vendar upam, da bom imel 
srečo s poškodbami in jih bom imel čim manj. ;)

Kdo je tvoj vzornik oziroma se zgleduješ po kom?

Vzornikov imam veliko, izpostavil bi igralca Trentina Osmany Juantorena.

Primož je na EP v BiH prikazal izvrstno igro na položaju blokerja, fantje so zabeležili 2 poraza in 3 
zmage. Po povratku pa je ekipa ŠC NM v finalu projekta ŠKL klonila proti odbojkarjem TŠC Nova 
Gorica.
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KATJA PERME
BODOCA STUDENTKA ELEKTROTEHNIKE

AVTOR: Gala Zerjav | T3C

Maturantka Katja Perme je še ena izmed dijakinj, 
ki nekoliko s težkim srcem, a s prijetnimi občutki 
letos zapušča našo šolo. Njena srednješolska doba 
je, kot pravi sama, minila, kot bi mignil. Vsa nova 
spoznanja in ljudje so na njej pustili močne vtise, 
ki se jih bo vedno rada spominjala. Dekle, kateri 
so vsa njena udejstvovanja in aktivnosti na šolskih 
področjih kakšen dan povzročala tudi nekoliko na-
glice, je vedno znala ostati nasmejana in pripravl-
jena pomagati drugim. 

Tudi njena radovednost in zagnanost sta močna 
faktorja, ki sta Katjo pripeljala do točke, da je spo-
znala svoja močna področja. Kot bodoča študent-
ka se že veseli, kaj jo čaka v prihodnje, vidi pa se 
na fakulteti za elektrotehniko, kjer bi se usmerila 
na področje biokibernetike. Čeprav se je vsa štiri 
leta najraje srečevala z matematiko in kemijo, je 
bila uspešna tudi drugod, saj je s svojo odločnim 
prepričanjem, da vsakemu začetku sledi tudi cilj, v 
ogromni večini uspela. Vsak izziv je pripravljena 
sprejeti z odprtimi rokami ravno zaradi svoje ra-
dovednosti. Sodelovala je tudi pri projektu Sirikt 
in še z dvema sošolcema želela spodbuditi dijake 
k uporabi napredne videokonferenčne tehnologije. 
V svojem arhivu hrani že preko 60 priznanj, ki le 
še nekoliko bolj dokazujejo njeno širino v znanju, 
za katero pravi, da si jo skozi življenje z veseljem 
želi pridobiti še nekaj. Kot oseba, željna novih 
spoznanj in naklonjenosti, v svojem prostem času 
deluje kot animatorka pri oratorijih in duhovnih 
vajah, je pa tudi  članica gasilskega društva. 

Prepričana je, da z izbiro srednje šole ni naredila 
napake, vse prej kot to. Tehniška gimnazija ji je 
zagotovo ponudila zelo veliko in Katja je bila pri-
pravljena vzeti še kaj več.  Na šolo je vedno gleda-
la s svetle plati in ji pripisovala velik plus, ravno 
zaradi tega, ker razume, da lahko s svojim načinom 
delovanja v vsakem vzbudi zanimanje, te še dodat-
no motivira in ti pomaga, če je potrebno. 

Za mlajše ali bodoče srednješolce, bi težko našla 
ravno prave besede, ker meni, da vsakemu lahko 
uspe doseči željen cilj, če je le pripravljen za to 
razmišljati s svojo glavo in vanj vložiti nekaj dela. 
Ker pa je tudi sama najstnica, se včasih vpraša, za-

kaj si enostavno ne vzamemo trenutka in razmišl-
jamo o sebi, za svoj dobrobit danes in ne za blagor 
jutri. Čeprav Katja sebe označuje kot naravoslov-
ko, dobro ve, da družbe in prijateljstva ne sklepa 
zgolj šola, temveč tudi topel pogled slehernega iz-
med nas. Kljub temu, da spoznaš prijatelja, ki živi 
v drugačnem svetu kakor ti, naj ti ta ne bo v »ni-
mava nič skupnega«, ampak v  le še en izziv več in 
možnost širjenja svojega nazora o svetu.

Takšni marljivosti in dobrosrčnosti pa je Katjin 
moto »Labor omnia vincit improbus« (Vztrajno 
delo premaga vse) zagotovo pravi balzam.
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AVTOR: Tadeja Skedelj | T1C

SLIKARKA TADEJA

Ime mi je Tadeja Škedelj, stara sem 16 let in ži-
vim v Šentjerneju. Hodim na tehniško gimnazijo, 
v T1C.

Ko sem bila majhna, sem vedno zelo rada risala 
po papirju, stenah in celo po sebi. Pravijo, da sem 
to podedoval po svojem očetu.

V vrtcu sem najraje risala punčke, rožice, hiše pa 
živalce v vseh barvah, gasilski avto, ki je bil že 
takrat na razstavi na Jernejevem.  Hotela sem biti 
čim bolj natančna in uporabiti prave barve.

V osnovni šoli sem imela najraje likovni pouk, 
kjer sem bila vedno med boljšimi. Rada sem sve-
tovala drugim, ko sem svoj izdelek končala.

S svinčnikom sem začela risati pri 12letih, ved-
no redkeje sem  uporabljala barve, ker se mi je 
enostavno zdelo, da so s samim svinčnikom risbe  
lepše. Kasneje sem uporabljala samo še svinčnik. 
Od takrat so vsi moji zvezki porisani, s tem pa 
sem  izboljšala tudi tehniko  v senčenju, natanč-
nosti in vsem drugim. 

V osmem razredu so pričele risati še tri sošolke in 
med nami se je začel pravi boj v risanju. Čeprav 
sem bila zelo dobra pri tem, pa moram priznati, da 
je sošolka vseeno bila malenkost boljša od mene. 
To mi seveda ni nič preveč ugajalo,  tako sem se 
še bolj trudila, da jo prekašam. Najbolj mi je os-
talo v spominu, ko smo risale portrete s posterjev. 
Izbrala sem Vanesso Hudgens. V začetku mi je 

šlo zelo dobro. To je opazila tudi učiteljica in me 
pohvalila, vendar se je zapletlo pri spodnjem delu 
obraza in risba je dobila čisto drugo podobo. Ta-
krat smo sošolke imele tudi razstavo v šoli. 

Tisto leto sem imela dve risbi objavljeni v reviji 
Cool in dobila sem priznanje Slavček za aktivnost 
na likovnem področju. 

Po razstavi sem se pri risanju dosti izboljšala (žal 
ne pri portretih).  Marca 2013 pa sem imela tudi 
na Šolskem centru pred knjižnico lastno razstavo. 
Na njej sem razstavila tudi svojo najljubšo ris-
bo, kitarista Slasha, za katero sem se še posebej 
zavzela in ji posvetila veliko časa. Za pomoč in 
številne nasvete pa se zahvaljujem mentorici prof. 
Vesni Čurk.
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ROK KREVS
"KLJUB POSKODBAM JE VREDNO VZTRAJATI"

Dijaka 4. letnika tehniške gimnazije Roka Krevsa 
verjetno večina pozna kot člana akrobatske sku-
pine Leteči norci, jaz pa ga poznam kot odličnega 
prijatelja in še boljšega brata. Za bralce Tegija 
sem mu tako postavil nekaj vprašanj.

Kdaj in zakaj si začel skakati?

Treningov sem se začel udeleževati na sredini 
prvega letnika. Ko sem to skupino prvič videl na-
stopati na eni izmed šolskih prireditev, sem takoj 
vedel, da bo to nekaj zame. Poleg tega pa pred 
tem nisem imel nobenih interesnih dejavnosti, 
zato sem si rekel, da mi taka dejavnost ne bi ško-
dila.

Se spomniš svojega prvega nastopa?

Seveda se spomnim, saj sem takrat prvič nastopal 
pred toliko gledalci. Ko smo se ogrevali, sem bil 
zelo nervozen. Razmišljal sem samo na nastop. 
Moj največji strah takrat je bil, da bi pozabil, kaj 
moram storiti ali pa da bi kakšen element izvedel 
narobe. Toda ko smo se z ekipo po koncu nastopa 
priklonili gledalcem, je ves strah izginil in ostalo 
je le še zadovoljstvo po uspešno opravljenem na-
stopu.

Imaš sedaj še kaj treme pred nastopi?

To je odvisno od nastopa. Če nastopamo pred 
manjšo publiko, sama izvedba nastopa ni tako 
pomembna, potem nervoze skorajda ni. Ko pa 
nastopamo na kakšnem tekmovanju, kjer nas 
ocenjujejo sodniki, potem sem še vedno nekoliko 
nervozen.

Kakšen je odnos med člani ekipe in kakšen je 
vaš odnos s trenerjem?

Vsi člani skupine se odlično razumemo. Večina 
nas obiskuje enake šole, nekateri pa smo celo so-
šolci, zato so odnosi v ekipi še toliko boljši. Drug 
drugega v ekipi spodbujamo in si pomagamo tako 
na treningih, kot tudi na nastopih. Z našim trener-
jem prof. Kristjanom Turkom se zelo dobro razu-
memo, saj nekatere izmed nas obenem poučuje 
tudi športno vzgojo, zato skupaj preživimo kar 

veliko časa.

Kdaj in kje imate treninge?

Treninge imamo med šolsko malico in po pouku. 
Največkrat treniramo v športni dvorani Leona 
Štuklja, enkrat na teden pa treniramo v gimnastič-
ni dvorani. Ker je tam bazen s peno, lahko preiz-
kušamo nove akrobatske elemente.

Kdaj pa imate nastope?

Največkrat nastopamo med polčasi na tekmah KK 
Krka v dvorani Leona Štuklja. Nastopamo pa tudi 
med športnimi prireditvami, ki jih prireja šola. 
Radi pa se tudi odzovemo na prošnje kakšnih dru-
gih šol, kamor gremo z veseljem nastopati.

Se udeležujete kakšnih tekmovanj?

Tekmujemo v Šolski košarkarski ligi. Da se malo 
pohvalim, moram povedati, da  smo zopet državni 
prvaki. Naslov smo osvojili v Kopru, kjer smo 
pred skoraj 1.000 glavo množico dobesedno po-
metli s konkurenco. Res vrhunski občutek! Ker 
se sam letos poslavljam od srednješolskih klopi, 
bodoči ekipi Norcev želim, da bi dostojno branila 
naš prisluženi naslov.
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AVTOR: Jasmina Ilar | T2A

ROK SIKONJA
"SKRIVNOST SE SKRIVA V VLOZENEM DELU IN TRUDU"

Rok Šikonja je dijak drugega letnika tehniške 
gimnazije. Sošolci ga poznamo kot prijaznega, 
zabavnega ter vsestranskega dijaka.  Odlikuje pa 
ga še nekaj: poleg številnih priznanj  s tekmovanj 
v znanju je letos na mednarodni naravoslovni 
olimpijadi prejel srebrno plaketo, za nameček pa 
je tudi uspešen športnik. Predlagam, da našega 
Šikija tudi vi bolje spoznate.

Zlato priznanje iz fizike, zlato iz matematike, 
zlato iz naravoslovja ... Udeležuješ se vseh 
mogočih tekmovanj in skoraj vedno dosežeš 
odlične rezultate. V čem je skrivnost?

Udeležujem se predvsem naravoslovnih 
tekmovanj, med katerimi me najbolj zanimata 
fizika in elektrotehnika. Prav zato sem izbral 
tudi to šolo, ki daje poudarek naravoslovnim 
predmetom. Skrivnost? Skrivnost se skriva v 
vloženem delu in trudu, brez obojega nikoli ne bi 
bil uspešen. Jasno je, da se bom še dalje trudil in 
poskušal poseči še po večjih podvigih.

Letos si se udeležil tudi mednarodne 
naravoslovne olimpijade EUSO v 
Luksemburgu in  tam osvojil srebrno plaketo. 
Lahko na kratko opišeš, kako je potekalo 
tekmovanje? Kaj ste še počeli? Se ti je kakšna 
stvar še posebej vtisnila v spomin?

Olimpijada je predvsem dogodek za druženje, 
sodelovanje in spoznavanje novih ljudi. Vsako 
ekipo sestavlja šest dijakov in trije mentorji. 
Tekmovanje je razdeljeno na dve nalogi, ki 
smo jih reševali ločeno. Tema prve naloge je 
bil element silicij, druge pa obnovljivi viri 
energije. Na olimpijadi nismo le reševali nalog, 
temveč smo si tudi ogledali glavne znamenitosti 
Luksemburga. V spomin se mi je posebej vtisnila 
zmaga slovenske ekipe v bovlingu.

Imaš brata dvojčka Jaka, ki obiskuje 
gimnazijo v Črnomlju. Lahko malo opišeš to 
vajino medsebojno tekmovanje?

Z Jako tekmujeva že od prvega razreda in 
še danes je tako. Mislim, da sem zaradi tega 
medsebojnega tekmovanja postal boljši in da me 
to vleče naprej. Imam tudi starejšega brata Jureta, 
ki je prav tako obiskoval tehniško gimnazijo

Sošolci te lahko večkrat slišimo reči: »To je 
lahko!«. Torej, je res vse tako lahko ali nas 
samo dražiš?
Pri večini predmetov to mislim resno, mogoče z 
izjemo pri jezikih. V resnici ni težkega predmeta in 
je dejansko vse lahko, odvisno je le od dela, ki ga 
vložiš. Večkrat pa vam to rečem tudi zato, da vas 
malce podražim.

Si zelo samozavesten. Se torej zanašaš le nase ali 
imaš kakšnega vzornika?

Verjamem vase in se zanašam na svoje znanje 
ter sposobnosti, kljub temu pa poznam tudi svoje 
meje. Dobim veliko podpore in motivacije s strani 
družine, kot tudi od profesorjev in prijateljev, ki 
me pri tem spodbujajo. Moj vzornik je nogometaš 
madridskega Reala Mesut Özil.
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Glede na to, da imaš toliko obveznosti, povezanih 
s šolo, marsikdo verjetno misli, da veš čas tičiš 
med knjigami. A tisti, ki te poznamo, vemo, da 
temu ni čisto tako. Kaj počneš v prostem času?

Največ prostega časa namenim športu in rekreaciji. 
Treniram nogomet v nogometnem klubu Bela 
krajina, kjer igramo v drugi slovenski kadetski ligi. 
Treniram štirikrat do petkrat na teden, zato mi tudi 
ne ostane preveč časa, ki ga bi namenil šoli. Ker 
poslušam pri pouku in se učim z razumevanjem, 
mi ni treba nameniti veliko časa za učenje. V 
prostem času velikokrat gledam TV-nadaljevanke. 
Ob vikendih si tudi vzamem čas, da grem ven žurat 
s prijatelji.

Če se dotakneva še prihodnosti... Ali že mogoče 
veš, kaj boš študiral? Kakšni so tvoji cilji, kje se 
vidiš čez deset let?

Nisem se še dokončno odločil za smer študija, ampak 
izbiram med elektrotehniko, fiziko, medicino in 
tudi kemijo. Moji cilji so postati zlati maturant, 
udeležiti se še kakšne mednarodne olimpijade in 
kasneje uspešno dokončati magisterij in doktorat. 
Čez deset let se vidim v vlogi zdravnika ali v 
podjetju, kjer lahko s svojim znanjem prinesem kaj 
novega oz. izboljšam kakšno stvar.

Za konec pa naju zanima, kakšen je tvoj moto?

Verjamem v dejstvo, da ni nič nemogoče. Odvisno 
je le od tvoje prizadevnosti k doseganju cilja.
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AVTOR: Amadej Papez | T1A

Štiričlanska skupina 
dijakov tehniške 
gimnazije, ki se je 

poimenovala Ice on fire, 
se je letos uvrstila med naj-

boljših 5 skupin, ki so nastopile 
na koncertu Droogstock, ki ga že nekaj let zapo-
red organizira II. gimnazija Maribor. 

Letos je II. Gimnazija Maribor zopet organizirala 
tekmovanje dijaško/študentskih glasbenih skupin 
Droogstock. Na to tekmovanje pa se je odločila 
prijaviti tudi skupina dijakov tehniške gimnazije, 
ki se je poimenovala Ice on fire. Poslati so morali 
pesmi v lastni izvedbi, posneto z navadno kame-
ro. Gradivo so poslali in brez vseh pričakovanj 
nadaljevali z vajami. Skupina je bila izbrana za 
nastop na Droogstocku, skupaj s še tremi.  Samo 
tekmovanje je potekalo v soboto, 9. marca 2013, 
ob 19. uri. Na tekmovanju so poleg Dolenjcev 
sodelovale tudi skupine: SKEEBEEP (Kungo-
ta),  FONEM (Trbovlje), THE NEIGHBOURS 
(Hoče, Maribor).

Na samem nastopu je morala vsaka skupina 
zaigrati 4 oz. 5 komadov, eden od teh je moral 
biti avtorski. Po vseh nastopih je žirija, ki so jo 
sestavljali Marko Soršak, Elvis Jackson; Robert 
Novak, MI2; Jaša Lorenčič, glasbeni publicist, 
podelila naslednje nagrade za:

- najboljšo skupino (glavna nagrada) 
- najboljše slovensko besedilo 
- najboljši odrski nastop 
- najboljšo priredbo 
- najboljšo vizualno predstavitev.

Na tekmovanju so se predstavili:

- Lustra - Scotty doesn‘t know
- Zablujena generacija - Patricija
- Big foot mama - Nisem več s tabo
- Green day - Basket case
- Ice on Fire - Bolečina

Zadnji komad Bolečina je torej avtorski in je delo 
rock kitarista, back-vokalista in pevca  skupine 
Ice on Fire. Na koncu so osvojili tudi nagrado za 
najboljšo vizualno predstavitev.

Skupino sestavljajo: Amadej Papež in Janez Ja-
nežič (oba T1A), Anja Mikulan in Nejc Godec 
(T2C).

ICE ON FIRE
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AVTOR: Matevz Sega | T4C

CRNA LUKNJA 
ZA VAS DENAR

Ogromno ljudi danes dela še bolj zavzeto kot pred leti. Veliko jih je izgubilo delo, preostali delajo za 
tri, da ohranijo položaj izpred krize. In vso to izsuševalno delo se nekako vonja v našem ozračju. Vonja 
se nje pot. Po zraku plava neko depresivno ozračje, ki zastira sončne žarke, in vsak po svoje išče pot 
na sončno stran tega planeta. Večina to pot vidi v dodatnem delu, a zdi se mi, da ta pot vodi v napačno 
smer. Več dela pomeni manj prostega časa. Ampak a ne delamo za to, da smo lahko brezskrbno v svojem 
domu in zavetju svoje družine?

Torej dodatno delo nam ne bo dalo želenega učinka. Kakšne možnosti pa nam še preostanejo? Teorija 
pravi: ali povečaš uvoz ali zmanjšaš porabo. Torej če nočemo še dodatno delati in povečati uvoza, mo-
ramo nekako zmanjšati porabo. Ampak kako? Ne moremo jesti manj, avto potrebujemo, da pridemo v 
službo, hišo moramo vzdrževati, oblečeni moramo biti. Torej kje je zanka, ki nam krade denar. Če se gre-
mo igro toplo-mrzlo, ste trenutno verjetno na vročem. Zagotovo imate v prostoru nekje v kakšnem kotu 
ali pod kakšnim pultom neko posodo, v katero odmečete vse, česar ne potrebujete. Tej posodi rečemo 
tudi koš za smeti. Bolj primeren izraz bi morda bil črna luknja. Oziroma vaš problem. Vas zanima, o čem 
govorim? Smeti so vaš, naš največji problem. Ne verjamete? Ko pridete iz trgovine, poglejte, kaj vse ste 
kupili: mleko, jajca, moka, makaroni, solata, sok in plastenka, vrečka, tetrapak, še ena vrečka, pločevin-
ka, škatla od jajc, spet ena vrečka ter nekaj druge šare. Že vidite, kje zajec tiči? Kupujemo stvari, ki jih 
ne potrebujemo! Samo spremljajte, koliko se tega nabere. Verjetno ste pomislili: »To je že rešeno z recik-
liranjem.« Recikliranje je rešitev, a ne za vas. Vi to smet brezplačno odvržete, ponovno kupite, spet odvr-
žete in ponovno spet kupite. 
Nekdo vas vleče za nos in to 
nisem jaz.

Torej rešitev je na dlani. 
Greste v trgovino, pretočite 
mleko iz tetrapaka v svo-
jo steklenico in zahtevate 
nižjo ceno, nič lažjega! No, 
mogoče ni tako lepo. V tr-
govini vam ne bodo proda-
li samega mleka. Lepo vas 
bodo pospremili do vrat in 
vrgli skoznje. In kaj sedaj? 
Najdete drugega dobavite-
lja, ki vam proda tisto, kar 
vi dejansko želite. In tako se 
znajdete pri lokalnem kme-
tu s svojo steklenico. Naj-
bolj zanimivo je, da je takš-
no mleko kljub količinsko manjši proizvodnji vseeno cenejše kot v trgovini. Poleg tega pa še ni preživelo 
vseh modifikacij in prevozov, ki oslabijo njegovo kvaliteto. Vedno pa se lahko prepričate, s čim jih krmi 
kmet. Torej ste rešili dve muhi na en mah. Imate boljše mleko, nižjo ceno in nimate težav s pakiranji. In 
isto lahko naredite pri vsem. No, skoraj vsem. Za enkrat še ne morete kupiti računalnika brez pakiranja, 
razen če vzamete rabljenega, kar pa je pri današnjih hitro pokvarljivih računalnikih malo rizično. Ampak 
računalnik je malenkost. Eden na par let ni nič proti vsakodnevnemu kupovanju hrane. Res pa nastane 
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drug problem. Supermarketi so povsem prevzeli kontrolo nad vsem in uničili vso konkurenco, tistih ne-
kaj lokalnih kmetov pa trenutno nima zmožnosti nahraniti vseh. Ampak to se tako in tako ne bo zgodilo 
čez noč, počasni porast povpraševanja pa bo počasi tudi povečal ponudbo.

Druga rešitev je pa lastna pridelava. Večina nas, ki živimo v hiši, imamo okoli prostor, na katerem lahko 
zasadimo rastline ali vzgajamo kakšno žival. Tako imate vsaj kakšno korist od tega, za razliko od rožic in 
palčkov. Če ni te možnosti, se da najeti ali kupiti kakšno njivo izven mesta. Kdor pa ima izkušnje, ve tudi 
to, da je kvaliteta neprimerljivo boljša pri domači hrani kot pri industrijski (z razlogom sem uporabil to 
besedo). To lahko imate kot vaš novi hobi. Vedno je lepo kaj naredit sam. Če že nimate ob sebi kakšnega 
živega leksikona (babice bi včasih znale v svojih glavah skrivati čuda skrivnosti in tudi starši pretirano 
ne zaostajajo), znajo biti razne knjige ali internet tudi dober vir informacij. Predvsem pa ne obupajte. 
Vsakemu kdaj ne uspe. Napake so najboljša šola. Bodite le pozorni, da dobite prava semena. V današnjih 
časih se prodajajo tudi taka, ki ne obrodijo novih semen za drugo leto.

Res da sem se malo preveč skoncentriral na pridelavo hrane, ker smo tudi mi ravno v obdobju reinkar-
nacije, ampak to velja tudi za vse drugo. Pri izdelkih predvsem glejte, da ne kupujete takih, ki se kmalu 
pokvarijo in se jih ne da popraviti. S temi je največji križ in na koncu tudi največ stanejo. Res pa je, da 
je danes težko najdi drugačna. A ko bo nastalo povpraševanje po kvalitetnih izdelkih, bo postala boljša 
tudi ponudba kvalitetnih izdelkov. Veliko lahko naredite tudi sami z nekaj orodja, veliko volje in malo 
iznajdljivosti. Igrajte se, ustvarjajte!

Torej smo le prišli do neke rešitve. Katera ustreza vam, presodite sami. Ne rabite se pa nič bati, če vam 
ne uspe vsega narediti čez noč. Nikoli pa ne veste, morda vas lahko takšen pristop pripelje do tega, da 
vaš začetni hobi preraste v glavni vir. Ali kot samozadostna domačija ali pa kot različne obrtniške de-
javnosti. Zanimivo, kaj vse lahko nastane iz tega, da rečete ne stvarem, ki jih ne potrebujete. Malenkosti 
znajo narediti velike spremembe v življenju. Predvsem pa uživajte!
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AVTOR: Peter Kocman  | T1B

MOTORHEAD
REPORTAZA S KONCERTA

Vsakdo, ki mu ležijo težje in bolj ekstremne glas-
bene vode, je že kdaj slišal za bend Motörhead, 
saj je ta vplival na večino sodobnejših rokerskih 
in metalskih skupin. Čeprav igrajo rock‘n‘roll, si 
je vredno ogledati njihov koncert vsaj enkrat.

Zapoved: Thou shalt at least once in a lifetime 
worship at the altar of Lemmy!

Možnost ogleda se je pokazala na mrzel ponedel-
jkov večer, 1. 12. 2012 (vem, da so nastopali že 
na Campu 2007, v Moškanjcih milijon let prej in 
ne vem še kje, a mnogokrat mi preprosto ni us-
pelo iti), ko so se Motörhead ustavili v Tivoliju. 
In marsikdo bo pravil, da jih je že gledal v boljši 
luči, da se vidi, da so stari, da bi setlista lahko 
bila boljša in ne vem še kaj, a vsaj tisti večer se 
enkrat nisem s tem obremenjeval. Prvič, videti in 
slišati najglasnejši in najbolj zloglasni trio, kar se 
tiče povpivanja, je bilo božansko. Skorajda … Če 
odštejem, da je dvorana bila mrzla kot sam vrag, 
je bilo ostalo zakon.  A vse to je bilo pozabljeno, 
ko so oder zasedli kitarist Phill Campbell, bobnar 
Mikkey Dee in basist/vokalist/dedi/bog Lemmy 
Kilmister, predstavljajoč live plato The Wörld Is 
Ours Vol. 2

Čeprav je mogoče stvar trajala prekratko (manj 
kot 90 minut), so možje dali vse od sebe. Lem-
my pri skorajda 7 križih več ne nori kot nekoč, 
a poskusite vi igrati Rickenbackerjev bas in zve-
neti super, kar se vokala tiče in sploh biti kul v 
teh letih. Da njegovih nerazumljivih govorov ne 
omenjam, a to oprostimo, ker bi Lemmy lahko 
povedal karkoli in bi bil dovolj (za razliko od 
marsikoga drugega). Pri Motörhead govori glas-
ba, ostalo je le kot cherry on the top. Phil tudi ni 
pretirana živahnost, a ko odigra srceparajoč, če-
prav cheap as fuck solo s svetlečko kitaro, je to to. 
Velik fokus prevzame nori bobnar Mikkey Dee, 
ki resda ni tako zmešan kot nekoč The Animal, a 
ga še vedno ubija. Ta tip bi lahko gore podiral s 
svojimi udarci.

Kako so zveneli? NAGLAS!!! Po moje je pri nji-
hovih ojačevalcih 11-ka najnižja stopnja, haha. 
Večji del nastopa sem varoval svoja ušesa s čepki, 
potem pa samo »gasa« (saj vem, da mi bo žal čez 
20 let, ampak …)..

Zaključek? Nespektakularno, morda niti ne vr-
hunsko, vsekakor je bil komad Overkill pika na i - 
zaradi mene bi lahko Lemmy samo stal tam in bil 
kul, pa bi bilo zakon! Tako pa je bilo še boljše …

Thou shalt at least once in a 
lifetime worship at the altar 

of Lemmy!
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VARNA RABA
INTERNETA
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 Z razvojem interneta in velikim povečanjem 
števila uporabnikov so se v zadnjih letih močno 
povečali tudi internetni napadi in goljufije. Tar-
če so tako podjetja kot tudi domači uporabniki. 
Ljudje se sicer zavedamo pomembnosti zavaro-
vanja računalniškega sistema in ti so v povprečju 
kar dobro zavarovani, težava pa so goljufije, ki 
izkoriščajo nevednost uporabnikov (social engine-
ering). Na podlagi poročila orgnizacije SI-CERT, 
ki se pri nas ukvarja z raziskovanjem spletnih 
incidentov, ugotavljamo, da število teh še vedno 
strmo narašča. V letu 2012 je bilo prijavljenih 
incidentov toliko kot leta 2010 in 2011 skupaj. 
Močno se je povečalo število napadov na spletne 
strani, spletne strežnike, prav tako tudi število po-
narejenih spletnih strani (phishing napad).  Zato 
se moramo uporabniki zavedati teh nevarnosti in 
biti pozorni nanje ob vsakdanji uporabi interneta.

Posebno pozornost smo letos namenili varni rabi 
mobilnih naprav. Vsi uporabljamo mobilne telefo-
ne, ki so danes že pravi mali računalniki. Imenu-
jemo jih pametne mobilne naprave. Te so na trgu 
čedalje bolj dostopne. Prav tako se je z razvojem 
mobilnega omrežja znižala tudi cena dostopa do 
interneta preko mobilnega omrežja. Zato danes s 
pametnimi telefoni delamo še veliko drugih stva-
ri, kot pa samo kličemo ali pišemo kratka sporo-
čila (sms). Uporabniki bi se morali zavedati, da 
podobno kot pri geslih na računalnikih, moramo 
nanje paziti tudi na telefonih. Še več, nekateri 
uporabniki so z aplikacijami na telefonu 
neprekinjeno prijavljeni na storitve elek-
tronske pošte, socialna omrežja in po-
dobno. To pomeni, da lahko nekdo naredi 
veliko škode uporabniku, če mu ta posodi 
telefon ali ga kje pusti brez nadzora. Ob-
javljanje v njegovem imenu na socialnih 
omrežjih, pošiljanje elektronske pošte v 
imenu uporabnika, kar pomeni kraja iden-
titete, prav tako tudi dostop do podatkov, 
ki jih hranimo na telefonih, so le nekatere 
izmed nevšečnosti, ki lahko doletijo upo-
rabnika. Zato je nujno, da imamo pametne 
telefone zaklenjene. To pomeni, da upo-
rabljamo enega izmed načinov za varen 

dostop. Najenostavnejša možnost je uporaba vzor-
ca za odklep, boljša je uporaba kratkega številč-
nega gesla (pin – tukaj ne mislimo pin številke ob 
zagonu telefona) ali daljše geslo. Dodatnega var-
nostnega koraka se lahko uporabnik hitro navadi, 
kar je majhna cena za zaščito pred nevšečnostmi 
in škodo, ki se nam drugače lahko zgodi.

Razvoj interneta in socialnih omrežij, prav tako 
pa tudi ostale storitve, ki nam jih danes internet 
omogoča, so nam olajšali vsakdanje delo, olajša-
li 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 pove-
zanih v svetovni splet. Trenutno je zelo v porastu 
uporaba storitev preko mobilnih omrežij, gradi se 
mobilno omrežje 4. generacije, ki bo ponujalo še 
hitrejšo povezavo v mobilni internet, omogočeno 
je upravljanje nekaterih hišnih naprav preko mo-
bilnih telefonov in interneta in na tem področju 
se pričakuje tudi največje povečanje razvoja tako 
aplikacij, kot naprav. Tako bomo lahko kmalu 
preko spleta z računalnikom ali mobilnim telefo-
nom preverili vsebino svojega hladilnika, gospo-
dinjski 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 
katerega moramo poskrbeti sami.
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PREVOD: ER2T in Barbara Grabnar Kregulj prof.

PAMETNI TELEFONI
KAKSNA JE CENA?

Za dobički, ki spremljajo rast prodaje pametnih 
telefonov in tablic, se skriva elektromagnetno se-
vanje/onesnaženje, ki predstavlja resno grožnjo za 
zdravje.

Trepetlika, ki je znana po svoji lepoti, v Severni 
Ameriki izginja, njen upad pa je dramatičen zlasti 
v zadnjih nekaj letih. Koloradska raziskovalka Ka-
tie Haggerty se zaveda strmega naraščanja elektro-
magnetnega sevanja, zlasti tistega, ki ga povzroča-
jo oddajniki za mobilne telefone oziroma bazne 
postaje. Imela je navdih in se je odločila posaditi 3 
testne sadike trepetlike, pri tem pa je pazila, da so 
si bile vse 3 sadike čim bolj podobne v vseh ozirih. 
Potem je eno sadiko pred oddajnikom zaščitila s 
kovinskim ščitom, drugo je zaščitila le navidezno s 
kopreno, tretjo sadiko pa je pustila popolnoma ne-
zaščiteno. Rezultati so bili osupljivi: prva sadika, 
ki je bila zaščitena, je bila zdrava in vitalna, ostali 
dve sadiki pa sta bili majhni, primanjkovalo jima je 
barve in imeli sta bolno listje. Tovrstne raziskave 
so seveda neslišne in niso deležne pozornosti, še 
zlasti če jih primerjamo z reklamnimi kampanjami, 
vrednimi milijone funtov, v katerih nam zatrjujejo, 
da vsekakor moramo imeti pameten telefon in da 
nikakor ne moremo živeti brez njega. 

Izpeljane so bile tudi druge študije, ki vzbujajo 
skrb. 

1. Španski biolog je preučeval paglavce, ki jih je 
izpostavil telefonskemu oddajniku (ta je bil od 
njih oddaljen 140 m). Paglavci, ki so bili zašči-
teni pred sevanjem telefonskega oddajnika, so 
se razvijali normalno, nezaščiteni paglavci pa 
so rasli neenakomerno in samo 10 % jih je pre-
živelo.

2. Belgijski raziskovalec je opazil znaten upad 
lastovic na poljih, kjer so bili postavljeni od-
dajniki.

3. Bruseljski raziskovalci pa so preučevali vpliv 
šibkih signalov na kolonije mravelj in ugoto-
vili, da so postale zmedene do te mere, da si 
niso več mogle zapomniti poti, ki so jih vodile 
do hrane. 

4. Nemška raziskovalca sta ugotovila, da se je v 
panje, ki so bili izpostavljeni elektromagnetne-
mu sevanju, vrnilo le malo čebel.  

5. Leta 1995 sta 2 ameriška mikrobiologa izposta-
vila človeške celice blagim elektromagnetnim 
žarkom.  Čeprav je bila jakost nižja od tiste, ki 
jo danes predpisujejo varnostni standardi, sta 
ugotovila poškodbe DNK-materiala. 

6. Okoljevarstvena inženirka, ki je preučevala 
javno zdravje v Braziliji, je prišla do zaskrblju-
jočega podatka, da število ljudi, ki umre zaradi 
raka, strmo narašča z naraščanjem števila baz-
nih postaj. 

7. Izraelski fiziolog pa je ugotovil, da se je število 
rakavih obolenj v bližini elektromagnetnih polj 
celo početverilo.

Eden od dolgoletnih raziskovalcev sevanja mobil-
nih telefonov je dejal, da je elektromagnetno polje 
popoln skrivni agent: ne moreš ga videti, vonjati, 
občutiti, njegovi vplivi pa so sicer počasni, a ne 
prizanašajo. 

Pred 10 leti so moji prijatelji že nenehno preverja-
li, ali so dobili kakšno sporočilo, in se bali, da bodo 
izgubili telefon, jaz pa sem bila brezskrbna, saj ga 
preprosto nisem imela. Sporočila so lahko počaka-
la. 2 leti nazaj (še vedno nisem imela mobilnika) 
pa sem se počutila resno bolno. Mesece nisem mo-
gla spati, imela sem vrtoglavice in nobeno zelišče 
in noben recept mi ni prinesel olajšanja. Bila sem 
zmedena zaradi izjemne utrujenosti, izgubila sem 
službo in začela sem se spraševati o tehnologiji v 
svojem življenju. Vprašala sem se, kdaj je na moje 
delovno mesto vstopila Wi-Fi tehnologija, in ugo-
tovila sem, da tik pred boleznijo. 

Tako sem najela akustični detektor in popadljiv, 
besen utrip Wi-Fi je odmeval po vsej hiši (tedaj 
sem Wi-Fi že imela tudi doma). Ko je bilo brezžič-
no omrežje izključeno, so moje omotice postopo-
ma popustile, še vedno pa je ostal visok, praskajoč 
zvok oddajnikov mobilnih telefonov. Šokantno 
zame pa je bilo, da je bilo elektromagnetno sevan-
je najvišje ravno v naši spalnici. Seveda sem takoj 
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ukrepala in sem se ponoči zaščitila s kovinsko mrežo in detektor je obnemel – nobenih uho parajočih 
zvokov več. Spala sem kot dojenček. Kot bi odrezal, je bilo konec nekvalitetnega spanca. 

Samo v Veliki Britaniji je 52.000 baznih postaj in njihovo število še narašča. Oddajniki postajajo vse 
manjši in vse bolj zahrbtni. Mi pa se sprehajamo skozi morje elektromagnetnega valovanja in tako ni 
presenetljivo, da narašča število ljudi, ki imajo enake simptome kot jaz. 

Prvotni človek se je rodil v svet, kjer je bilo sevanje majhno. Danes je seveda bistveno, bistveno večje, 
človek pa v vseh tisočletjih obstoja skozi evolucijo ni razvil nikakršne obrambe, ki bi ga ščitila pred 
elektromagnetnim sevanjem oziroma onesnaženjem.

To skrito onesnaženje že sili ljudi k prodaji njihovih bivališč, da bi se tako umaknili v bolj zdravo okolje. 
Stephen Kane in njegova žena sta trpela zaradi neznosnih glavobolov, nespečnosti  in napadov znojenja. 
In ko sta se pogovarjala s sosedi, sta ugotovila, da ima tovrstne težave tudi  40 % njunih sosedov. 

Danes, ko narašča število obolelih za rakom, bi morali vprašati, ali je res pametno, da tako rutinsko in 
površno, brez pravega premisleka, dopuščamo elektromagnetno sevanje. 

In če odgovorimo nikalno, kaj je torej alternativa? Kaj nam preostane? 

Ena rešitev je, da se vrnemo h kablom, k žičnemu omrežju. Tako so se številne francoske knjižnice vrnile 
k »žičnemu internetu« in opustile tehnologijo Wi-Fi. Drugi so opustili brezvrvične telefone, potem ko so 
ugotovili, da lahko (z)motijo srčni ritem. 

Čeprav Evropska okoljska agencija poziva k večji pazljivosti, se zdi, da smo vsi preprosto ujeti v ogromen 
preizkus, ki mu ne moremo ubežati. Zato je čas, da se upremo in da širimo zavedanje o škodljivosti. 

Lynne Wycherley

(objavljeno v reviji Ecologist (september/oktober 2012))
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AVTOR: Tanja Kocjan, univ. dipl. psih.

JE TREMA ZOPRNA STVAR?

Trema po mnenju nekaterih strokovnjakov ni 
nekaj negativnega in v razvojem smislu igra po-
membno vlogo pri preživetju človeka. Pripravi 
nas na situacije, v katerih je potrebno dati vse od 
sebe, se dobro pripraviti na morebitne nepredvidl-
jivosti in še enkrat premisliti, če smo morda kaj 
spregledali. Hkrati poveča aktivnost možganov, 
pospeši delovanje srca in povzroči boljšo prekr-
vavitev mišic. Zmerna trema je lahko povsem 
koristna. 

Ker pa tremo navadno spremljajo neprijetna ob-
čutja, je ta za marsikoga vse prej kot nekaj ko-

ristnega in zaželenega. Kadar občutimo tremo, 
se namreč težko skoncentriramo, delamo napake, 
se ne spomnimo pravilnih odgovorov in povsem 
»odpovemo«. V ozadju tega se običajno skriva 
strah pred neuspehom, pred tem, da bi se zmotili, 
da se ne bi izkazali, da bi se nam drugi smejali in 
si mislili kaj slabega o nas. Ustvarimo si različna 
predvidevanja, da se nekaj ne bo zgodilo tako, kot 
pričakujemo. 

Trema je torej zoprna stvar, v kolikor upoštevamo 
občutja, ki jih ob njej doživljamo. Toda trema 
ima tudi svoje koristi, saj nas pripravi do tega, da 
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dosegamo boljše rezultate kot v primeru, da je sploh ne občutimo. Na osnovi tega nam ne bi smelo biti 
pomembno vprašanje, kako se je znebiti, temveč kako jo obvladovati in jo obrniti v pozitivno smer. 

Verjamem, da v šolskem okolju dijaki občutite tremo v različnih situacijah, na primer pred ocenjevan-
jem znanja, zagovori, nastopi ipd. Doživljanje treme je v takšnih situacijah povsem normalno, saj so 
to situacije, ki so za vas pomembne, želite se izkazati in narediti čim manj napak. Da bi se v takšnih 
situacijah, ki so za vas stresne, uspeli sprostiti, umiriti in uspešno dokazovati svoje znanje, skušajte 
upoštevati nekatere napotke:

1) Postavljajte si realne cilje in načrtujte strategije, s katerimi boste cilje uresničili. Pri tem je po-
membno, da ravnate v skladu s svojimi sposobnostmi in verjamete v njih.

2) Bodite pozorni, da bo vaše učenje čim bolj učinkovito. Priporočljive so tiste oblike učenja, ki 
vam ustrezajo in namesto k učenju na pamet spodbujajo k razmišljanju in raziskovanju (npr. mi-
selni vzorci, tehnike podrčrtovanja, izpisovanja, memotehnike). 

3) Na ocenjevanje se dobro pripravite in doma vadite. Govorni nastop lahko zvadite pred ogleda-
lom, na ustno ocenjevanje pa se lahko pripravite tako, da si v mislih predstavljate, kakšna vpra-
šanja vam postavlja vaš učitelj in kako odgovarjate na njih. Skušajte si zamisliti celoten scenarij, 
ki bi se lahko odvil. Bolje si ga boste zamislili, manj vas lahko dejanska situacija preseneti. 

4) Oblikujte pozitivne misli. Ne morete vedno vplivati na potek dogodkov, lahko pa vplivate na 
svoje misli in se odločite, kako boste na ta dogodek gledali: pozitivno ali negativno. Namesto da 
ob tem, ko dobite slabo oceno, pomislite na to, kako nemogoče je, da jo še izboljšajte, lahko raje 
zaključite, da je čas, da se bolj potrudite pri učenju.  

5) Krepite svojo samopodobo. Bolj  boste zadovoljni s sabo, manj vas bodo prizadeli neuspehi. 
Tega občutka, da smo OK, da smo vredni in pomembni takšni, kot smo, ne dobimo v zibeljko, 
temveč se ga moramo naučiti preko dela na sebi. To lahko storite tako, opazujte, v čem ste dobri, 
in to krepite, tisto, kar pa vam ne uspe, pa naj predstavlja vir, ki ga lahko v bodoče še krepite. 

6) Načrtujete svoj čas. To je izredna veščina, ki vam lahko pomaga, da si smiselno organizirate 
aktivnosti in počitek. 

7) Uporabljajte tehnike sproščanja. Pomaga globoko dihanje ali pa sprostitev s pomočjo relaksa-
cijske tehnike, npr. avtogeni trening. 

To je le nekaj napotkov, ki vam lahko pomagajo pri tem, da se boste lažje pripravljali na šolske preiz-
kušnje in jih doživljali čim manj stresno. Želim vam, da treme ne bi doživljali kot oviro, temveč kot 
nekaj, kar je mogoče obvladovati in zaradi katere ste lahko še bolj uspešni kot sprva pričakujte. 



40

TEGI | zanimivosti

AVTOR: Armin Komic | R2C

13. 05. 2013 smo si na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani ogledali razstavo vrhunskega umet-
nika in raziskovalca Leonarda da Vincija. Gre 
za potujočo razstavo, ki  jo je pripravila skupina 
Grande Exhibitions v sodelovanju z drugimi. 
Ogledalo si jo je več kot milijon obiskovalcev, saj 
se je ustavila že v 40 mestih. Razstava je primerna 
za vse starostne skupine, ker omogoča vpogled v 
»genijev« um pa tudi predstavlja osnovna, znan-
stvena in umetniška načela, ki jih je odkril da Vin-
ci. Na razstavi je prikazano več kot 200 različnih 
eksponentov, ki so izdelani v takšni velikosti, da 
jih lahko primerno prikažejo, nekateri so pa tudi v 
naravni velikosti oz. takšni, kakršno si je zamislil 
Leonardo. Opremljena je z ustreznimi opisi vseh 
eksponatov v slovenskem in angleškem jeziku.

Na razstavem prostoru si lahko ogledate tudi 
posebne filme. Priprava ni bila preprosta, saj so 
se morali znajti v da Vincijevih zapiskih, ki niso 
bili urejeni. Spopadli so se pa tudi z narečnim 
jezikom, katerega so uporabljali v tistem času v 
okolici Firenc. Razstava prikazuje da Vincijevo 
vsestranskost in razkriva, kako daleč v prihodnost 
je zmogel videti njegov um. Bil je izumitelj, znan-
stvenik, raziskovalec človeške anatomije, inženir, 
arhitekt, filozof in renesančni umetnik. Leonardo 
je bil tudi eden prvih kartografov. Razstava je 
sestavljena iz 17 tematskih skolpov, s katerimi 
dobimo uvid v posamezna področja njegove ge-
nialnosti. Eksponenti nam postanejo bolj zanimi-
vi, ko jim dodamo zgodbe, zgodbe o Leonardu, 
kako je razvijal svoje znanje in teorijo, kako je 
študiral in opazoval ptice... Precejšen del razstave 
je namenjen sliki Mona Lisa, saj razkriva nekatere 
njene skrivnosti. Za to je zaslužen francoski znan-
stvenik in fotograf Pascal Cotte, ki je opravil ob-
sežno znanstveno analizo z večspektralno kamero 
visoke ločljivosti. Najnovejši dodatek celotni 
razstavi pa je rekonstrukcija slike Zadnja večerja 
v originalnih merah z izredno dobro ločljivostijo. 

Ta slika je eno njegovih najbolj znanih del. Poleg 
razstavljenih eksponatov je na voljo tudi nekaj 
interaktivnih ekranov na dotik, s pomočjo katerih 
lahko listamo po njegovih zapiskih in se tako bolj 
seznanimo z njegovim delom.

Razstava je zato vsekakor vredna ogleda, ki je 
možen še v juniju. 
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CLOVEK JE PO NARAVI
LENO BITJE

AVTOR: Gala Zerjav | T3C

Na svetu obstajajo tri stvari, ki jih ni mogoče skri-
ti, tj. sonce, luna in resnica.” In resnica je tudi v 
tem, da vse, kar danes naredimo, da bi preživeli, 
se pogosto zelo razlikuje od tistega, kar bi morali 
narediti, da bi živeli. Človek, poslan na Zemljo 
z mislijo o pasivnem užitku, je napačna vizija 
nekaterih izmed nas. Temeljno opravilo, ki ga je 
človek dobro obvladal, ko se je postavil na zadnje 
noge še v svoji praobliki, je bilo zagotovo le pre-
hranjevanje.  

Navdih za delo v življenju je danes vse manjši. 
Ozrimo se okoli sebe in brez slabe vesti lahko po-
trdimo dejstvo, da je človek po naravi len. V praz-
godovini je delo z leti naraščalo z novimi odkritij, 
spoznanji itd. Čeprav sebe pogosto nagovarjamo 
k delu, kot smo bili vajeni od avtoritet svoje mla-
dosti, nas tista primarna misel – ˝pa kaj potem, če 
tega ne storim danes”, loči od še tako preprostega 
dela. Največkrat se želimo izogniti pretiranemu 
naporu, tudi če vemo, da bodo posledice le-tega 
neverjetno dobre. Vzroke za lastno nedelavnost 
najdemo v vseh možnih dejavnikih (vreme, ne-
spečnost, čas ...), redko pa pomislimo, kako se 
nam bo stvar v dobro obrestovala na dolgi rok, če 
jo storimo še isti dan. Če se izogibamo vsakemu 
delu in za vsako ceno segamo za lagodjem, se 
lahko zgodi, da postanemo povsem nesočutni in 
naše življenje vodimo le po poteh trdote in sivine 
betonskega in opečnega sveta. Dandanes se tudi 
mladi šolskega dela poslužujemo skoraj izključno 
samo s pomočjo interneta in naprav, ki zagotovo 
olajšujejo naše delo in s tem istočasno dokazu-
jemo, kako nam je življenje postlano z rožicami. 
Vse bolj nam je tuja intuicija o delu nekoč, saj 
živimo v obdobju močne tehnične razvitosti, kjer 
izumi avtomatov, strojev, robotov povsem pre-
vzamejo naš napor. Lenoba, za katero je značilna 
velika želja vztrajati v mirovanju, je del vseh nas. 
Vendar če pomislimo, da ne bi imeli kaj početi, 
tudi užitkarstvo ne bi bilo edina sol in poper živl-
jenja. Nedejavnost nas bi lahko pripeljala tudi do 
manjših zapletov, saj naše telo ni ustvarjeno le za 
počitek, kljub misli, ki se sprehaja v naših glava, 
da bi lahko preživeli le z malo hrane in udobjem, 
saj nam v tistem trenutku prav nič ne manjka. Se-

veda, medtem ko si v poletnih dneh, v senci pod 
borovci privoščimo kozarec hladne pijače, nam je 
za trenutek vse prav in lepo. Pa vendar, moramo 
vedeti in moramo biti pripravljeni, da za še več 
in še lepše, skušamo storiti tudi kaj sami. Včasih 
potrebujemo samo občutek obstoječe možnosti. 
Redki izmed nas v sebi vidijo potencial, katerega 
bi bilo vredno nekoč izvršiti, je pa veliko več ta-
kih, ki se vidijo v dobri družbi, pri dobrem delu, 
ki je le majhen korak stran od njih. Torej, če je 
lenoba kot posledica trdega dela upravičena, je 
potemtakem naravna lenobnost čisti greh?

In če je v življenju potrebno zreti naprej, saj nam 
ponuja veliko več, kot nam predsodki in preferen-
ce dovoljujejo imeti. Pa čeprav so naše roke polne 
in ne moremo zgrabiti vseh priložnosti, ki nam ji 
ponuja življenje, bi mogoče morali opustiti svoje 
zamisli, da bi ga resnično živeli kljub delu. Pra-
vimo, da je včasih nujno, da preprosto izberemo  
življenje.
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AVTOR: Barbara Grubar | T3C

NA LOVU ZA BOGASTVOM
PODJETJA IN DRZAVE USTVARJAJO NA RACUN SVOJEGA

RAZVOJA TUDI ZRTVE

TEGI | zanimivosti

Nova delovna mesta, okrepljen tehnični razvoj 
in številni novi izumi, višji življenjski standard, 
izboljšan šolski sistem in zdravstvo… Vsi ti pojmi 
so povezani s spremembami v industrijski revolu-
ciji. Te spremembe so ljudem olajšale delo in omo-
gočile boljše življenje, podjetjem pa prinesle delo. 
Znanstveno-tehnični razvoj naj bi nam prinesel 
koristi in nam olajšal marsikatero stvar. Pa je res 
vse tako nedolžno usmerjeno v dobro ljudem? Na  
račun teh sprememb so bogatela nekatera podjetja 
in države, vendar se v ozadju skriva marsikatera 
izkoriščena žrtev. Najhujše pa je, da so bili to veli-
kokrat tudi otroci.

Po eni strani nam je ta prizadevnost podjetji in dr-
žav k čim boljšemu delovanju in želji po čim več-
jem dobičku prineslo marsikatero ugodnost. Iščejo 
nove, uporabne in izvirne ponudbe za nas, da si 
pridobijo promet. Ker se sodoben človek zelo hit-
ro naveže na neko stvar, ki mu olajša ali popestri 
delo in življenje, želi te ‚‘dobre ponudbe‘‘ izkoris-
titi. Če pa nam te zagotovijo zelo dostopne ali po 
zelo nizki ceni, se nam to zdi toliko boljše. S tega 
vidika delajo v prid nam, svojim strankam in na 
besedo žrtev hitro pozabimo. Ko pa se poglobimo 
v to temo, ugotovimo, da stvar že od industrijske 
revolucije ni tako nedolžna.

Glavna posledica znanstveno-tehničnih odkritij je 
bila industrijska revolucija, ta pa je bila povod za 
nastanek novih družbenih odnosov. Njena bistvena 
lastnost pa je bila izkoriščanje poceni delovne sile. 

Sicer si danes ne predstavljamo življenja brez ne-
katerih izumov, ki so bili izumljeni že v prvi in 
kasneje v drugi industrijski revoluciji, ampak ali 
vemo, koliko je bilo ustvarjenih žrtev na račun 
razvoja podjetji in njihove množične proizvodnje? 
Ali vemo, koliko je izkoriščenih še danes?

Industrialci so ugotovili, da se jim splača finan-
cirati znanost, saj so izumi lahko koristni v tovarni, 
ker omogočijo povečanje proizvodnje, kar tovarni 
prinese dobiček. Potreba po povečanju proizvod-
nje pa je bila večja zaradi vse večjega števila pre-
bivalstva. Podjetje pa še poveča svoj dobiček, če 
v proizvodnji zaposli poceni delovno silo. Začeli 

so najemati delavce, ki niso imeli druge izbire, kot 
da se zaposlijo, da so lahko preživeli in otroke, od 
katerih je bila odvisna cela družina. Nekateri pa so 
bili v delo celo prisiljeni. Vsi pa so postali žrtve 
neugodnih delavskih razmer in izkoriščanja nad-
rejenih.

Ko je človek ugotovil, da so delo in delavci, ki 
to delo opravljajo tisto, kar povečuje moč in bo-
gastvo, je v svoje tovarne zaposlil tudi tiste, ki so 
lahko delali največ za najmanj denarja, obenem pa 
niso imeli moči upreti se sistemu – otroke. Med 
industrijsko revolucijo so v tovarnah z nevarnimi, 
pogosto usodnimi delovnimi pogoji, delali tudi 
štiriletni otroci. Otroško delo je igralo pomemb-
no vlogo vse od začetka industrijske revolucije. 
Od otrok revnih staršev se je pričakovalo, da bodo 
prispevali k družinskemu proračunu, zato so po-
gosto delali dolge ure in opravljali nevarna dela 
za majhno plačilo (npr. nekateri so delali v premo-
govnikih, kjer so se plazili skozi predore, ki so bili 
preozki in prenizki za odrasle). Otroke so včasih 
tudi pretepali, da niso zaspali. Ker zaradi dolgega 
delovnika nekaterim ni uspelo, so jih med prete-
panjem pohabili ali celo ubili. Žalostno pa je, da so 
morali starši to dopuščati, saj so bili revni in jim ni 
preostalo drugega, kot da otroke pošljejo na delo. 

Izkoriščanje otrok pa je razširjeno še danes. Še 
vedno na plantažah ali v proizvodnji dela za nas 
nepredstavljivo število otrok, ki so prikrajšani za 
svoje brezskrbno otroštvo. Grozljivo pa je tudi dej-
stvo, da so ti otroci nemalokrat tudi žrtve spolnega 
zlorabljanja. Navkljub svetovni kampanji sindika-
tov velike mednarodne zveze delo otrok ni ukin-
jeno. 

Žrtve pa niso bili le otroci, ampak tudi odrasli de-
lavci. Neizobraženi in negotovi, kakršni so bili, so 
bili prepuščeni in odvisni od lastnikov tovarn, ki so 
vpeljali strogo disciplino pri delu in dolg delovnik 
tudi do 16 ur. Ker pa so bile razmere za delo neu-
godne, je prihajalo tudi do pogostih nesreč. Poleg 
tega pa so bile slabe tudi bivalne in higienske raz-
mere delavcev, tako da se nekaterim ni bilo mogo-
če izogniti tudi kakšni bolezni. 
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Zopet me je prizadelo dejstvo, da se te stvari do-
gajajo še danes. Ni dolgo, odkar sem brala čla-
nek z naslovom Apple z izkoriščanjem delavcev 
podira rekorde, ki opisuje, kako podjetje dobiček 
dosega predvsem s pomočjo poceni delavne sile 
na Kitajskem. Meni se zdi sramotno, da podjetje 
s tako ‚‘ugledno znamko‘‘  svojim delavcem nudi 
ne prav dobre bivalne razmere (delavci namreč ži-
vijo znotraj tovarniškega kompleksa v bivališčih, 
podobnim internatom, s po 24 osebami na sobo) in 
nemoralne delovne pogoje (včasih delajo, dokler 
ne omagajo), da o njihovem nizkem plačilu sploh 
ne govorimo. Nekateri si zaradi preostrega tempa 
celo vzamejo življenje.

Države in podjetja so na svojem lovu za bogas-
tvom ‚‘iskala‘‘ žrtve tudi na ozemlju, ki so si ga 
vzela, v kolonijah v manj razvitem svetu. Iz Afrike 
je bilo tako izvoženih šest milijonov tamkajšnjih 
prebivalcev za delo na plantažah in v rudnikih. 
Največ jih je bilo pripeljanih v ZDA. Iz-
koristili so jih, ker so bili močnejši od 
belcev, ker črnci med belci niso bili 
priljubljeni in ker je bilo za njih 
predaleč, da bi se vrnili domov. 

Na koncu sem po svojih 
manjših raziskovanjih po 
različnih virih in poglo-
bljenih razmišljanjih o 
tej temi in sami trditvi 
prišla do zaključka: 
industrija, brez katere 
si danes skorajda ne 
moremo predstavljati 
življenja, se ni začela 
dobro in lepo za vse, 
kot bi si človek lah-
ko predstavljal in to 
se dogaja še danes. 
Očitno bodo na 
svetu vedno ljud-
je, ki jim bo uspe-
lo priti na vrh ali 
bodo to vsaj po-

skušali, in ljudje, ki bodo na poti prvih izkoriščeni 
in v njihovih očeh nič kaj vredni, tudi toliko ne, da 
bi jim omogočili boljše delovanje. Čeprav danes 
poznamo veliko organizacij, ki se borijo za pravi-
ce otrok, delavcev, ljudi nebele rase itd., so vplivi 
določenih preprosto previsoki. Seveda verjamem, 
da kljub temu, da je to znano, se bomo mladi v 
prihodnosti še naprej zavzemali za svoje pravice in 
bomo vedno upali, da nam uspe, saj upanje umre 
zadnje in ravno to je tisto, kar ljudi žene naprej. 
Kdo ve, mogoče smo pa mi tista generacija, ki bo 
spremenila svet na bolje?
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»Kar usedita ga… Jopič mu tudi lahko dasta dol, 
saj se je morda že kaj spametoval. ... Torej gos-
pod, kako smo danes?« »Ne sprašujte, gospod 
Doktor. Glava me boli od vseh teh zdravil, ki mi 
jih dajete. Katerega sploh smo danes? V tej temi 
in omami sem povsem izgubil občutek za čas. Zdi 
se mi, da sem tu že celo večnost.« »Gospod, ne 
sekirajte se za nepomembne reči, te vas le medejo. 
Osredotočimo se raje na vaše zdravljenje. Torej, 
če pogledam… aham, aham. Piše, da se še vedno 
ne ujamete z ostalimi gosti našega zdravljenja...« 
»Hja, nimamo ravno veliko skupnih tem. So dobri 
poslušalci, ampak slabi sogovorci. Človek se tega 
hitro naveliča.« »Aham, aham. ... Osebje pravi, 
da se večinoma obnašate normalno, pravijo le, da 
imate veliko domišljijo.« »Ne vem, zakaj si vsi 
domišljate, da si to domišljam. To je vse res, kar 
govorim. Je tako težko verjeti, gospod Doktor?« 
»Težje, kot si mislite. Veste, namišljenega prijatel-
ja imajo normalno samo nekateri otroci v zgodn-
jem otroštvu, ampak se tega z odraščanjem znebi-
jo. Pri vas je videti,da je ta lastnost ostala in se 
je morate odučiti po grdi poti.« »Ampak meni je 
tako všeč.« »Ampak ni prav!« »Kako pa veste, da 
je vaša zgodba ravno resnična?« »Ker je logično. 
Če nečesa ni, tega ni in pika.« »Ne razumete me.« 
»Drži. Ampak sem edina oseba, ki se trudi, da 
bi vas razumela. Veste, rad bi vam pomagal, da 
se znebite svoje hibe in se vključite v družbo in 
polno zaživite.« »Ampak družba se moti!« »Druž-
ba se nikoli ne moti. Veliko mnenj se pomeša in 
dobiš ven popolno sliko, ki ji rečemo realnost.« 
»Ampak to ni res! On obstaja.« »Obstaja? Ampak 
zakaj ga ne vidim?« »Ker je neviden.« »Ga lahko 
kako drugače zaznam?« »Lahko.« »Res? Kako 
pa?« »Začnite verjeti vanj.« »To bo pa malo težje. 
In tudi nimam želje, da se vam pridružim.« »Ah, 
saj vam ni treba me pomilovati. Meni je verjetno 
še bolj lepo kot vam. Moje življenje je povsem 
brezskrbno.« »Morda je res. Ker nimate stika z re-
alnostjo in ne veste kaj se dogaja okoli vas.« »Ne 
zato, ampak zato, ker on skrbi zame.« »A on skrbi 
zate? A res? Kako pa? Ti nosi za jest?« »Ne.« 
Torej kako?« »On je moj varuh. Moj zaščitnik.« 

»Heh. In na kakšen način te ščiti?« »On je vse-
mogočen.« »Vsemogočen? Haha. Videti mu nisi 
ravno pri srcu, če se tako norčuje iz tebe!« »On že 
ve, kaj je prav zame. Na koncu bom poplačan za 
svojo zvestobo ... Vam pa se verjetno ne bo tako 
lepo godilo.« »A sedaj mi pa že groziš?! Jaz tu 
skrbim zate, da se boš nekega dne lahko vključil 
v množico, ti se mi pa drzniš še groziti?! Tako 
te uči reči hvala?!« »Gospod Doktor, kaj se pa 
sedaj jezite name?« »Kaj se jezim?! Še sprašu-
ješ?!« »Seveda gospod Doktor. Ne maram stvari, 
ki so nejasne.« »Ti si nor! Sploh ne vem, zakaj 
sem te ponovno izpustil ven! Videti je, da sem že 
pozabil, kakšen si. Drugič ne smem ponoviti te 
napake!« »Ampak gospod Doktor! Kaj sem spet 
naredil narobe? A je res tako težko verjeti, da ob-
staja?« »Tiho! Fanta, pridita, primita ga, naj se mi 
ne izmika.« »Gospod Doktor, ne spet injekcije, po 
njih se tako čudno počutim!« »Tišina, sem rekel!« 
Ampak gospod Dok…« »TIHO!!! ........ Tako, 
sedaj bo bolje. Odnesita ga nazaj. ... Jaz pa potre-
bujem malo streznitve, kje jo že imam? Aha, tukaj 
si. Na zdravje jaz, na odlično opravljeno delo!«
»Pozdravljen, moj varuh! Lepo je biti tu z vami. 
Tu je mir. Veste, kaj sem razmišljal? Morda bi bil 
že čas, da vam dam neko ime. Le kako bi vas lah-
ko klical in predstavljal drugim? Že vem! Klical 
vas bom – Bog.«
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AVTOR: Karmen Bregac, T1A

PRSTAN

Dan zaljubljencev nisem preživela  samo s svojim 
fantom, ampak tudi s staro mamo. Našli sva način, 
kako komunicirati med dvema popolnoma različni-
ma generacijama. Usedli sva se na najin gugalnik, 
ki sva ga pred leti vsakdan uporabljali,  in začeli 
pogovor o fantih. Seveda je bilo prvo vprašanje, če 
že imam koga, ki bi mu lahko odprla srce. Poveda-
la sem ji, kako je biti zaljubljen v današnjih časih, 
kako težko je biti mlad. Na moje pripovedovanje 
se je stara mama odzvala z ganljivo zgodbo, ki sem 
jo morala spraviti na papir.

»Vse se je začelo z navado v našem majhnem 
kraju, ko smo imeli vsako nedeljo pri cerkvi stojni-
ce. Lahko si kupil, kar si hotel. Ženice so prodajale 
čipke, prte, kozarce, nakit, celo prstane. Sama sem 
se vedno ustavila pri prstanih in jih samo gledala. 
Bili smo tako revni, da si takšnih stvari nismo mo-
gli privoščiti. Enkrat pa je do mene stopil fant, ki 
me je vprašal, če mi lahko kupi prstan. Bila sem 
tako sramežljiva, da sem samo odkimala in odko-
rakala domov. Bila sem presrečna, saj je bil on prvi 
fant, ki me je opazil, mi dvoril, pa sem bila sta-
ra 19 let. Naslednji teden je potrkal na naša vrata. 
Odprla mu je mama in mu pojasnila, da sem pri 
maši, da naj pride drugič. In tudi naslednji dan je 
prišel. Spomnim se, kot bi bilo včeraj, ravno sem 
sekala drva, ko sem zaslišala mamo, ki mi krči, da 
imam obisk. Odšla sem do njega in vprašala, kaj 
želi. Prosil me je, če mu lahko spletem pušeljc, za 
spomin, ker gre čez teden dni v vojsko. Nabrala 
sem rožmarin in nageljne ter ji povezala skupaj v 
majhen pušeljček. Zapel si ga je za jakno, na strani 
srca in rekel: » Veš, ta pušeljček bom nosil pri srcu, 
da me bo grel, ko se bom spominjal, kako lepa si. 
Vedno boš tukaj.« in pokazal je na srce. Preden je 
odšel, me je prijel za roke in rekel, da mi bo pisal 
takoj, ko pride v vojsko. Ko se je že hotel odpravi-
ti, je potegnil nekaj iz suknjiča. Prstan! Prstan, ki 
sem ga vedno gledala na stojnicah. Dal mi ga je v 
dlan in rekel:  »Čuvaj ga in čakaj name«. To so bile 
zadnje besede, ki sem jih od njega slišala. Čakala 
sem dneve, tedne, celo mesece na njegovo obljubl-
jeno pismo, ki ni nikoli prispelo. Bila sem jezna, 
žalostna. Zdelo se mi je, da me je zapustil ali pa da 
je dobil kakšen drug pušeljček. Čez čas  sem sli-

šala, da je imel nesrečo in ni preživel. Dolgo časa 
sem iskala pogum, da bi izrekla sožalje domačim.  
Opogumila sem se in šla k njim domov, povedali 
so mi, da vse, kar je nosil s sabo, preden je umrl, 
je bil pušeljček, za katerega nobeden ni vedel, od 
koga ga je dobil in  … nedokončano ljubezensko 
pismo. Nikoli si nisem upala prositi, da bi mi po-
kazali to pismo, a vem, globoko v sebi vem, da je 
bilo namenjeno meni. Spomin na prikupnega fanta 
in prstan se mi še vedno včasih prikrade v sanje. «

Obrisala si je solze in dokončala: »Nikoli ga nisem 
prenehala ljubiti, tudi ko sem bila prepričana, da 
me je zapustil in da mi noče pisati, ker ima drugo. 
Pa je bil le fant, k mi je dal prstan, jaz pa njemu 
šopek in srce.« Stara mama prstan še vedno hrani 
in tudi pokazala mi ga je. Neverjetno je, da tako 
droban, preprost prstan čuva tako dragocene spo-
mine …
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AVTOR: Matevz Sega, T4C

KDO SI TUJEC, ki živiš v moji sobi,

ki spiš v moji post‘l‘i in žanješ moje polje

s svetlikajočo se baklo v tvojih rokah,

da poletelo bo prot‘ zvezdam, z grenkim prioku-
som.

Zakaj si me ukradel iz preteklosti lepe moje

in zvabil me v svet ter mi podrl most,

ki so plameni ga požrli, ko gledal sem nazaj

s pogledom mrtve duše, na ustih le: „Zakaj?“

Ostal ujet na vlaku časa, v kletki štirih sten,

skrit pred strahom sem v temi, čakam črni sen,

da rešim se želja in bolečine starih dni napak,

ker mravlji prodat ne znam mostu čez mrtvi Nil.

Zakaj me siliš biti nekaj, česar srce si ne želi

in ne pustiš mi odleteti, da okusil bi ta svet

z veliko leseno žlico, kot juho ga zajel

in ga objel, kot svoje dekle ga stisnil k sebi.

DANES je povsem običajen dan:

odmevajo v glavi včerajšnje napake

in delam načrte za jutrišnji pekel.

Da, nedelja je

in jutri bo spet šola.

Ah, kako se že veselim.

Ponovno poslušal bom klepetanje,

glas profesorja, ki se trudi preglasiti razred,

ter moj utrip, ki se živcira:

„Bom vprašan?

Imam vso domačo nalogo?“

Pekel je šola,

pravi pekel!

To ni kraj zame,

to ni moj dom,

tu umiram!...ljudje me ubijajo!...

hočejo, da sem nekaj, česar ne morem bit:

Ovca!
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MISLI

Obupan nad vsem tavam po ulici temni

in sanjam dni brez skrbne,

ko sem še nekaj veljal,

ko se nisem še nad ničemer pritoževal.

Pogrešam jih.

Takrat so bile moje sanje bolj realne,

ko nisem zavozil že vseh,

zgrešil vsak odcep,

zamudil pravi vlak.

Naj še upam?

Je sploh kakšna potreba,

da se trudim živeti svoje sanje?

Ali naj pač grem?

V meni se pretaka žalost, črna reka.

Ampak se navzven še vedno smejim.

Upajoč, da je bilo prej zadnjič,

čeprav vedno udari.

Moja glava je prepolna vseh teh misli.

Ne da mi niti trenutka spanca, sreče.

Ah, ja. Počel bom to, kar sem vedno počel:

Molčal in sanjal.

HLAPEC!

Ta slovenska beseda,

da bolj slovenske je ni,

zavita v preteklost,

a danes še živi.

Sram me je biti Slovenec,

sram me je biti človek,

sram me je celo biti živ.

Najbolj sram me pa je biti tiho,

ko moral bi reči.

Sram me je, ker jim dam prav,

a hkrati se ne strinjam z njimi,

ko tišina moj edini je sovražnik.

Jaz sem le tiha reva,

sprana duša, ki misli, da ni to

in se želi rešiti okov telesa,

da praznina bi zaplavala v prazno praznino.



48

TEGI | leposlovje

MISLIL BI, KO BI MOGEL,
pa sem zaspan.

Spi se mi od dneva,
od vseh idej,

ki skačejo mi po glavi.
Nasmeh se mi nariše na obrazu,

a hitro zbledi v ogledalu preteklosti.
Bom uresničil svoje načrte

ali bom spet propadel?
Pustimo času čas.

Lahko noč!

OČI, UPRTE VAME,
velike oči,

pod njimi pa hudoben nasmeh.
Znan obraz me gleda v oči in se smeje.

Smeje se temu, kar vem jaz in kar ve on:
da bom padel!

Da bom podlegel!
Izgubil!

Ve!!! Kot vem jaz.
Kje so moje besede optimizma?

Ni jih, ni!
Sam, brez besed, sprijaznjen z usodo:

nikoli ne bom enak,
nikoli ne bom dober...

TO
Zunaj sonce ... mi pa čepimo v greznici

sveže posekanih spomladanskih zvončkov,
pod belo umetno lučjo,

kot piščanci, ki čakajo na zakol,
stvori brez tančice življenja.

Ujeti v kletki smo svobode,
svojih idealov, norm in vrednot.

Bolni od realnosti
zgubljamo stik s tvarnostjo.

Najraje bi pobruhal ves ta svet
in ga pustil, da se utopi v njem.

Adijo mrtve duše, adijo siv beton.
Zdaj boste polni lepote in življenja,

vsaj enkrat, ko prekriti boste
s slojem krompirja in svinjine v želodčni kislini.

NAJPREJ BIL JE PRAZEN NIČ
in za tem pa Bum! ...
prinesla ga je burja.

Odnesla sivino je s planin,
ostali le nasmeški

puhaste živine.
Zavladale so rožice,
ki zrasle so iz gnoja

polnega črvičev,
ki lačni so in grizejo,
rožice nam grizejo,

cvetove nam pogrizejo.
Prerasle sanje so v obup,

rožice se grizejo.
Kanibali jedo kanibale.
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AVTOR: Manca Pajk | T4B

VOLKOVI IN POLETNE
NOCI

Veter je nežno premikal veje in tema je dokončno prekrila njeno okolico. Dvignila je glavo in se ozrla 
naokoli. Ob šuštenju se je sunkoma skrila nazaj v grmovje in stopila na vejico, ki je glasno počila. Zak-
lela je in se pognala iz skrivališča.

„Našel sem te!“ Stekla je na drugo stran velikega drevesa in mu pokazala jezik.
„To pa še ne pomeni, da me boš ujel.“ Oči so mu zažarele.
„Greš stavit?“ Glasno se je zasmejala in zbežala, ko se je zapodil proti njej. Kako zelo ima rada lovljenje 
po gozdu, ko ni nevarnosti, da naletiš na lovce in podobne primerke človeške vrste. Noči s polno luno 
pa je preprosto oboževala. Tuljenje – nič ni lepše od tega! Še posebej, kadar se jih zbere manjša skupina 
in potem tekmujejo, kdo ima najdaljšo sapo in kdo je najglasnejši. Veselo je zabevskala. Aaah, življenje 
je lepo.

„Pa te imam!“ Skočil je nanjo in skupaj sta se zakotalila po rahlem pobočju in pristala tik pred nogami 
njune mame. Ta je naveličano kihnila.
„Otroka, kolikokrat vama moram še reči...“
„Ne tekajta naokoli brez nadzora.“
„In obnašajta se kot normalna volkova!“ Spet veselo bevskanje. Volkulja je samo zmajala z glavo. Otroci 
dandanes! Onadva pa še nista imela dovolj, kje pa! Zdaj je bilo na vrsti ravsanje!

Veliko pozneje je ona zadovoljno zavzdihnila v spanju. Komaj čakam, da se začne nov dan, je utrujeno 
pomislila. In komaj čakam, da zopet napoči noč. Naslednjič bi lahko šla na drugo stran hriba in se kotal-
ila po travniku ali pa čofotat v ribnik. Ustnice so ji trznile v nasmeh. Poletne noči so preprosto najboljše.
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AVTOR: Manca Pajk | T4B

POZABLJENA

Kriki. Vpitje. Poki. Treski. In tisti grozen zvok, ki 
odzvanja v ušesih, ki se ga ne moreš in ne moreš 
znebiti... Ni več prenesla, ni zmogla. Hotela je 
steči stran, hotela se je skriti pred tem. A ni smela. 
Ne dokler so njeni možje tam zunaj in bijejo to 
krvavo bitko. Mora jim pomagati. Jih voditi. V 
zmago. Zato je nadaljevala. Nog ni več čutila, 
prsti, ki so držali meč, so bili otrpli od nočnega 
mraza in oči so jo pekle od prelitih solz. Kljub 
temi, najtemnejši, kar jih je kdaj doživela, je 
videla vse okoli sebe. In preveč. Veliko preveč. 
Trupla, pohabljena na vse mogoče načine, 
prebodena in izmaličena, so ji pokala pod nogami, 
ko je tekla naprej. Naprej. Ne nazaj. Samo naprej 
in naprej, v to grozo in obup. Samo naprej. V 
svojo smrt.

CATEVILLE, 5 LET POZNEJE

„Zmigajte se, lenuhi leni! Kaj mislite, da ste na 
počitnicah?!“ Tako glasen krik, da bi prebudil 
še samega peklenščka. Tako so mu pravili. In 
ne brez razloga. Možje so kot snopi popadali s 
pogradov, bilo je veliko zaspanega godrnjanja in 
razburjenega opravičevanja tistih, ki jim je bilo 
celo malo mar. Če ni to zanimivo, je pomislila 
in se sprehodila po dolgi sobi, med pogradi 
ter pogledovala levo in desno. Ti pobje imajo 
potencial, a do sprejemljivega rezultata je še 
dolga pot. Zopet je povzdignila glas: 
„V petih minutah, da ste mi zunaj na dvorišču! 
Pol ure teka!“ Zaslišalo se je ogorčeno vpitje. 
S peto je trdo udarila ob tla. Visoko je dvignila 
brado.

„Ima kdo kakšne ugovore, pamži?“ Zavladala je 
groba tišina. Kdo bi si pa upal ugovarjati njenemu 
pobesnelemu pogledu? Zadovoljno je pihnila, se 
zasukala na mestu in odšla iz sobe. Oni, da bi se 
kosali z njo? Niti slučajno!

Potem ko so vajenci opravili svoj kazenski tek in 
se najedli, je vsakega poklicala na kratek pogovor, 
da bi izvedela, koliko časa se že uri in v čem je 
dober. Lažje reči, kot storiti. Vsak drugi fant je 
bil pameten za tri in ji je skušal soliti pamet. Ko 
je končala, je že kar pihala od jeze. Nekaj moram 

hitro ukreniti, preden si začnejo domišljati, da 
so sam bog in batina. Obraz se ji je razlezel v 
nasmešek.

„Današnji trening bo še naporen, fantje.“

Pozno zvečer se ni slišalo drugega kot mrtva 
tišina. To je, če si stal zunaj na dvorišču in 
napenjal ušesa v vse smeri. Povsem druga pesem 
pa je bila, če si stopil notri in obstal pred vrati 
sobe, v kateri so spali vajenci.

„Hudiča, vse me boli.“

„Si videl, kako visoko je dvignila nogo pri tisti 
brci?“

„Idiot, kaj pa zamah s sulico pri meni? Mislil sem, 
da sem končal na tem svetu.“

„Vi vsi ste neumni kot noč. Njene alkimistične 
sposobnosti so najboljše, to je zagotovo.“

„Misliš?“

„Kaj ti moram narisati? Ni veliko ljudi, ki bi 
zmogli narediti dva ognjena meča kar takole, 
sredi boja in še to v zraku. Njen sloves je povsem 
upravičen.“

„Kateri sloves?“

„Za boga, kaj si z lune padel? Ne veš nič o njej?“

„Pravzaprav... ne ravno. Kraj, iz katerega sem, je 
precej odročen.“

„Pa kaj ima to veze! O Veliki vojni izpred petih 
let si pa ja slišal.“

„Tiste na meji?“

„Točno tiste.“

„Menda ne boš rekel, da je ona tista...“

„Točno tako. Ona je Muriel Dracer. Ona je 
Pozabljena.“

„Muriel Dracer? Pozabljena? K NJEJ ste poslali 
MOJE vajence?“ Ni mogel verjeti svojim ušesom. 
Komaj pride domov, pa že ima težave. Še dobro 
se ni usedel, za boga. Počasi se je nagnil naprej 
proti glavnemu poveljniku in z grozečim glasom 
spregovoril:
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„Kdo, hudiča, vam je dal dovoljenje za to 
nepremišljeno dejanje?“

„Nihče, gospod. Sam sem se odločil za to, 
gospod.“

„Zakaj?! Za božjo voljo, človek, ali sploh, veste, 
kaj ste naredili?! Uničili ste mi najboljši letnik! 
Takih vajencev še nekaj let ne bo!“ Glavni 
poveljnik ga je pogledal naravnost v oči.

„Rekli ste, naj najdem za njih najboljše vaditelje, 
kar jih je. In sem ga. Pravzaprav jo. Njen sloves 
je legendaren, gospod. Prepričan sem, da bo vaše 
vajence odlično vzgojila.“

„Hudiča, če jih bo! Kaj ne veste prav ničesar?! 
Kolikor je slišati naokoli, jih vsaj polovico vrže z 
gradu! In če naredi to, jih noben drug vaditelj ne 
bo več sprejel, ker so bili  v stiku z NJO! Človek 
božji, vse ste uničili!“

„Če ste tako prepričani, da sem naredil napako, 
gospod, pa pojdite na njen grad in se prepričajte, 
da se nisem. Ker jaz vem, česa vse jih lahko 
gospodična Muriel nauči. Je ena izmed najbolj 
sposobnih vojakinj, kar jih je.“

„Zato, ker je edina, senilni starec. Spraviti jih 
moramo od tam.“

„To pa ne bo tako lahko, gospod.“ Hladno ga je 
pogledal.

„In zakaj ne?“ Glavni poveljnik je brezbrižno 
skomignil z rameni.

„Edini način, da jih spravite od tam, je, da jih 
ona vrže ven. Ampak kolikor sem lahko razbral z 
njenega obraza, jih ne bo tako zlahka spustila iz 
rok.“

„Spustila jih bo, ker sem jaz tako rekel! Pošlji 
hlapce, naj mi pripravijo svežo prtljago. 
Odpravljam se na Cateville.“

„Kar zahtevate, je nemogoče.“ Njen glas je bil tih, 
a odločen. Na obrazu je imela kamnit izraz in roke 
sproščeno v naročju. V notranjosti pa se je tresla 
od zadrževanega besa in strahu. Bilo je že več 
let, kar je na grad prišel kateri izmed zemljiških 
posestnikov. Ni marala ‚‘stikov od zunaj‘‘, kot je 
temu pravila. Veliko preveč so jo spominjali na 
vojno. Prsti so ji zagrebli v  mehko naslonjalo za 
roke. Globoko je vdihnila, da bi se pomirila in še 
enkrat premerila moškega pred seboj. Bil je tiste 
vrste, ki ni maral sprejemati ukazov od drugih in 
vražje čeden. Gotovo ima na svojem gradu cel 
harem služkinj, ki mu krajšajo noči, je pomislila. 

Še en značilen predstavnik svoje vrste. Nagnila se 
je naprej in komolce položila na mizo.

„Moj način urjenja zahteva vsaj eno leto, da se 
vajenci navadijo do te mere, da so ga sposobni 
izvrševati samostojno, ne da bi jim jaz dihala za 
vrat. Če jih boste zdaj odvlekli domov, boste vse 
uničili. Prepričana sem, da to razumete.“ Hladno 
jo je pogledal.

Prepričan sem, gospa, da pa vi razumete, da tega 
nikakor ne morem dovoliti. Ne poznam vaših 
meril in nikakor ne morem dovoliti, da katerega 
izmed njih vržete z gradu. Vaš sloves je precej 
razširjen in tak vajenec, vsaj v tem okrožju, ne bi 
imel prihodnosti.“

„Tega se povsem zavedam, gospod. Nobenega 
namena nimam narediti česa takega. Vsi 
so prvovrstni in imajo velik potencial. In 
gospodična, ne gospa. Kar pa zagotovo dobro 
veste.“ Posmehljivo se je nasmehnil. Presneta 
ženska. Brez dlake na jeziku.

„Ampak kljub temu moram zahtevati, da jih  
izpustite.“

„In jaz moram to zahtevo zavrniti. Zakaj ne 
ostanete nekaj časa in se sami prepričate,da je 
tako najbolje,“ je rekla in se dvignila s stola. 
Stopila je okoli mize do okna, ki je gledalo na 
notranje dvorišče. On ji je sledil. Skupaj sta nekaj 
minut opazovala vajence pri mečevanju, dokler se 
ni ona zasukala in ga strmo pogledala.

„Dobrodošli ste, da ostanete, a zapomnite si: 
fantje tega gradu ne bodo zapustili, dokler 
jaz tako ne ukažem.“ Po teh besedah se je s 
pokončnim hrbtom odpravila proti vratom in se 
tam z glavo obrnila nazaj k njemu.

„Kako ste se odločili?“ Po nekaj sekundah tišine 
je glasno zagodrnjal in jo grdo pogledal.

„Ostal bom.“ Čez obraz se ji je razlezlo režanje in 
oči so se ji vražje zasvetlikale.

„Potem pa dobrodošli na gradu Cateville, gospod 
Lucas Daredy, grof Saintsgore. Prepričana sem, 
da boste v svojem bivanju na mojem gradu 
uživali.“

„Brez skrbi, gospodična.“ Pogledal jo je 
naravnost v oči. „Prepričan sem, da bom.“

Morala bi vedeti. Za božjo voljo, morala bi 
vedeti. Preklinjala je svojo pamet kot že tolikokrat 
prej v tem mesecu, da je Saintsgoru dovolila, 
da ostane na gradu. Življenje ji je spremenil v 
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pravo nočno moro. Zakopala je obraz v dlani in 
zastokala. Ampak morala si je priznati, da kadar 
se ravno nista prepirala o vsaki najmanjši stvari, 
je v njegovi družbi prav uživala. Kar je res, je 
res, je trpko pomislila. Manjkala ji je taka moška 
družba. Pospravila je listine in se odpravila dol na 
dvorišče opazovati vadbo. Saintsgore je bil že tam 
in jo je le na kratko ošinil s pogledom, medtem ko 
se je dvobojeval z enim izmed vajencev. Usedla 
se je na klop nedaleč stran in jih tiho opazovala, 
kot že tolikokrat v tem mesecu. Misli so ji ves čas 
uhajale k Saintsgoru. Ni vedela, kaj natančno čuti 
do njega niti kaj bi morala čutiti. Na začetku je 
imela občutek ogroženosti potem pa se je počasi 
preobrazilo v nekaj, česar ni še nikoli čutila. Ni 
vedela, kaj je to čustvo, a nekaj je bilo gotovo: če 
on odide, ne bo nikoli več enaka.

Tema. Ogenj v daljavi. Obupen smrad po 
razpadajočih truplih. Vonj po krvi. Po smrti. 
Zakrilila je z rokami, ko se je nad njo zgrnila 
tema, tista tako preveč grozeča tema, ki je ni in ni 
hotela izpustiti iz svojih krempljev. Zakričala je 
na vse grlo. NE! Pusti me na miru! Prosim! 

Sunkoma se je zbudila; na licih je začutila sledi 
solz. Pomežiknila je in se ozrla okrog. Ko je 
opazila, kje je, je sunkovito zajela sapo, roka ji je 
šinila k vratu. Brezizrazno je strmela v Saintsgora 
in vajence. Vsi so jo zaskrbljeno gledali. Ne glejte 
me tako! Hotela je zakričati, a ni mogla. Pogled 
se ji je zameglil. 
„Muriel?“ Odrinila je njegovo roko in stekla 
stran. Tekla je in tekla, vse do svoje sobe. Vrata 
je glasno zaloputnila, srce ji je divje nabijalo v 
prsih. Spačila se je od groze, od žalosti, od besa 
„Ne morem več. Prosim, Bog, naj bo že enkrat 
konec...“ 
„Muriel?“ Nežno je potrkal na vrata njene 
pisarne in jih odprl za špranjo. Sprejel ga je njen 
pogled in prvič ga je spreletelo, kaj vse je moralo 
preživeti to dekle. Tiste oči... Toliko bolečine se 
je zrcalilo v njih. Hotel je narediti nekaj, da bi ji 
pregnal spomine, ki so jo pestili in ji povzročali 
nočne more. Vstopil je in zaprl vrata za sabo. 
Pokazala mu je na par naslanjačev na drugi strani 
sobe pri kaminu. Skupaj z njim se je usedla pred 
ogenj in strmela v plamene. Čez nekaj časa ga je 
zopet pogledala in tokrat je v njenih očeh videl 
le trdno odločnost, da izpolni svoj cilj. Počasi se 
je nasmehnila. „Dodobra sem se osmešila prejle, 
kajne? Niti zavedala se nisem, da sem zaspala. 
Ne, ne govori.“ Dvignila je dlan, da bi ga ustavila. 
„Vem, da boš rekel nekaj v stilu: Saj nisi ti kriva 

in podobno. Ampak to ni res. Resda ni krivda 
popolnoma moja, a vseeno...“ Zopet se je zazrla 
v plamene, preden je tiho nadaljevala : „Hočem 
ti pojasniti vso zgodbo, od začetka do konca. Ne 
vem, zakaj; mogoče upam, da se te bom tako 
znebila.“ Kratko se je zasmejala. „Šala, šala. 
Samo rada bi, da razumeš, zakaj sem postala taka, 
kakršna sem, tako... nenavadna, nenormalna, kot 
bi rekla moja mati. Ona ima zmeraj prav.“

„Moje otroštvo ni bilo bog ve kaj. Imam pet 
bratov in štiri sestre. Na začetku nas je bilo 
enajst, a je moja sestra dvojčica Tamara umrla 
kmalu po rojstvu. Mati se za to ni kaj preveč 
brigala; nasploh se ni niti malo zanimala za 
svoje otroke. Oče pa še manj, vsaj kar se deklet 
tiče. Za njega so obstajali samo fantje, ki bodo 
po njegovi smrti prevzeli ogromno posestvo 
naše družine in ga prav tako uspešno vodili 
kot on. To je bil njegov cilj. Da sinove nauči 
gospodariti, hčere pa hitro odda v zakonski 
jarem. Nobeni to ni preveč dišalo, a kaj smo 
mogle? Upati, da se bo vse to spremenilo? Na 
začetku smo res, kmalu pa so vse po vrsti to 
upanje izgubile. Razen mene. Mati je večkrat 
rekla, da sem nekakšen izrodek, ker ne delam 
nič tako, kot bi morala. Ker se nisem pravilno 
oblačila, ker se nisem pravilno obnašala, ker se 
nisem zanimala za fante. Če dobro pomislim, 
je še posebej mene imela precej v želodcu. In 
potem, ko sem pobegnila k stricu, sem, na ta 
grad, je sploh pobesnela in skupaj z očetom sta 
se mi odrekla in me izbrisala iz oporoke. Pa ne, 
da  bi me to kaj posebno prizadelo; še vesela sem 
bila, saj je to preprosto dejanje pomenilo, da mi 
ju nikoli več ne bo treba prenašati. Malo težje je 
bilo kar tako na lepem prekiniti stike z brati in 
sestrami, saj smo se imeli kar radi. Pisem nisem 
mogla pošiljati, saj bi jih mati sežgala v kaminu 
v svoji sobi in zraven pihala od jeze: Kakšna 
predrznost! Kar predstavljam si njen obraz ob 
tem. Stric, prejšnji gospodar gradu in materin 
brat, je bil prav tako ‚‘izobčenec‘‘. Z veseljem 
me je sprejel na grad in me naučil vsega, kar 
naj bi sposoben bojevnik znal. Ostalo sem se 
sama. Najlepša leta mojega življenja.“ Glasno 
je zavzdihnila. „Potem pa je stric umrl. Vsi na 
gradu so bili v razsulu, nihče ni vedel, kje se ga 
glava drži. In ni dolgo trajalo, da sta se prikazala 
moja starša. Seveda sta pričakovala, da bo stric 
grad zapustil moji materi, ker je bila njegova 
edina sorodnica. Moral bi videti njuna obraza, 
ko je notar razglasil, da sem jaz zakonita dedinja 
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gradu in posesti, ki spadajo zraven. Mislila sem, 
da mi bosta odtrgala glavo.“ Zasmejala se je, 
veselo. „Še nikoli prej nisem tako zelo uživala 
v agoniji drugih. Prvič in zadnjič. Oh, da ne boš 
mislil, da nista poskušala vse mogoče, da bi me 
prepričala, naj zapuščino prepišem nanju. Da še 
nisem dovolj dorasla čemu takemu, da še nimam 
dovolj izkušenj. Da nimam moža. Ko sta načela 
to temo, mi je pa počil živec. Z mečem, in to 
sveže nabrušenim, sem ju spodila ven iz prav te 
pisarne in jima ukazala, naj se pobereta z mojega 
gradu. To je bilo zadnje, kar sem slišala od njiju.“ 
Za trenutek je umolknila in se zastrmela nekam 
mimo njegove glave. „Izginila sta iz mojega 
življenja, jaz pa iz njunega. Za zmeraj. Vse, kar 
se je potem dogajalo na domačem gradu, sem 
slišala preko govoric in tračev, ki so prej ali slej 
našli svojo pot sem. Z leti so se sestre omožile, 
bratje oženili, najstarejši brat, ki ima petnajst 
let več od mene, je prevzel vodenje gradu, da 
bi lahko oče in mati uživala stara leta. Jaz sem 
vodila ta grad in to precej uspešno, če se smem 
pohvaliti. Dokler se ni začelo. Velika vojna.“ V 
njenem glasu se je zaslišala grenkoba in oči so se 
ji zožile. „Čezmejna trgovina je izginila in veliko 
gradov je izgubilo glaven vir dohodkov. Mi, na 
primer, smo izdelovali orožje, večinoma meče, 
vseh vrst in velikosti ter bili pri tem hudičevo 
uspešni. A ko se je meja zaprla, so kupci izginili, 
dobiček pa izpuhtel v zrak.“ Pomigala je s prsti 
v zrak. „Morala sem se nečesa domisliti in to 
hitro, preden bi izgubili preveč denarja. Zato 
sem se odločila za bojevniško šolo. Za tisti čas 
je bila to pametna odločitev, saj so potrebovali 
dovolj sposobne vojake za vojno, ki se ne bi 
zgrudili mrtvi ob prvi ofenzivi. Ampak sčasoma 
je vojakov začelo primanjkovati in učitelji na 
mojem gradu so postajali vse bolj zagrenjeni. 
Celoten narod je postajal tak. In jaz. Misel, da 
pošiljaš nedolžne ljudi v vojno, je grozna. Večina 
fantov, ki so prišli sem, niso bili veliko mlajši od 
mene.“ Nagubala je čelo. „Mislim, da sem imela 
sedemnajst let, ko sem začela voditi grad. Pri 
devetnajstih se je začela vojna in potem, pri mojih 
dvajsetih, se je začelo zadnje obdobje.“

„Črni molk.“ Besede so mu tiho zdrsnile z jezika. 
Spominjal se je tega časa. Napetost v zraku, ki 
bi jo lahko rezal z nožem. Postan vonj, ki se 
je zažrl v vse kotičke poslopij in v vsako gubo 
tkanin. Malodušje, ki ga je vsak človek nosil 
s sabo. Žalost, jeza, ponekod tudi bes, obup in 
strah. V kaminu je glasno počilo, ko se je poleno 

prelomilo na pol in iskre so poletele v zrak. V 
njenih očeh je lahko videl odsev. In še toliko 
drugega. Ko je ponovno spregovorila, je bil njen 
glas le še tih šepet.  
„Moja starša se nista prav zavedala, kaj se dogaja. 
Živela sta v svojem svetu, kjer vladata ona in je 
svet popoln. In zaradi tega sem izgubila dva brata 
in sestro.“ V glas se ji je prikradla ostrina. „Bilo 
je poletje. Mati se je odločila, da hočeta imeti z 
očetom grad za par dni zase. S tem razlogom je 
poslala Lilian, Brada in Sinclaira v poletno kočo 
skupaj z njihovimi družinami. Koča je stala blizu 
meje. Preblizu.“ V kaminu je zopet počilo in 
plameni so osvetlili njen obraz, spačen od žalosti. 
„Dokler je naša vojska uspela potisniti napadalce 
nazaj za mejo, je bilo že prepozno. Koča je bila 
požgana do tal, vsi v njej mrtvi, vsi do zadnjega. 
Še pes se ni uspel rešiti. Lep gorski ovčar je bil.“

„Po tistem je šlo vse le še navzdol. Depresija na 
gradu se je večala in večala, vsi smo se utapljali v 
njej, kar nekaj učiteljev je dalo odpoved, prihajalo 
je vse manj in manj vojakov v urjenje. In jaz, 
ki naj bi ta grad vodila, sem se zapirala v svojo 
sobo, objokovala smrti mojih bratov in sestre ter 
prejokala, oh, kar dosti noči. Potem pa sem imela 
nekega jutra dovolj. Odločila sem se.“ Tokrat je 
dvignila glavo in ga odločno pogledala.

„Odločila sem se pridružiti vojski.“ Ustnice so ji 
trznile. „Moral bi biti tukaj, ko sem to povedala 
še ostalim. Mislila sem, da se mi bodo vsi do 
zadnjega uprli. Tisti, ki so me najbolj poznali, 
so me spraševali, ali se mi je povsem utrgalo.“ 
Glasno je zavzdihnila. „Potrebovala sem nekaj 
časa, a na koncu mi je uspelo dopovedati 
njihovim trmastim glavam, da je to v tem trenutku 
še najbolje za nas vse. Ker kaj smo pa takega 
delali po cele dneve? Urili nove vojake? Jok, 
samo v smrt smo jih pošiljali! Rekla sem jim, 
da bomo še največ naredili, če gremo sami na 
mejo, pokažemo nasprotnikom, kdo je gospodar, 
in končamo to trapasto vojno. Jap, točno tako 
je bilo. No, prepričala sem jih in začele so se 
priprave. Poslali smo sporočilo v vrhovni štab, 
da se bo moj oddelek pridružil njihovi vojski. Z 
veseljem so nas sprejeli, čeprav jim je šlo precej 
v nos dejstvo, da bo ta oddelek vodila ženska. 
A imeli so že tako dovolj svojih problemov in 
niso imeli časa, da bi se ukvarjali še z mano. 
Dokler lahko držim meč, sem dobra.“ Pokrčila je 
noge in pete naslonila na stol, da je lahko brado 
položila na kolena. „Že kakšen mesec po moji 
odločitvi smo bili na poti k največjim nemirom 
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na meji. Sele smo srečevali vsako uro in vsakič 
so nam povedali, da bomo kvečjemu dobri samo 
še za pospravljanje, da je vojne že skoraj konec. 
Lažnivci nemarni.“ Zaničljivo je prhnila. „Ali so 
tako slepi, da ne ločijo polnega bojišča od prazne 
njive ali pa preprosto zabiti kot noč. Prispeli smo 
sredi najhujše vihre, še toliko časa nismo imeli, 
da bi se usedli in za par minut odpočili. Takoj 
so nas odposlali v boj. Ko zdaj premišljujem o 
tem...“ Njen glas se je izgubil v tišino. Oči so 
se ji zameglile ob misli na oddaljen, neprijeten 
spomin. „Se sprašujem, kateri čudež nas je 
obvaroval gotove smrti.“

„Oi, Dracerova zalega! Pripravite se, čez deset 
minut odrinete.“ Glasen smeh je spremil ukaz 
in z dvignjeno roko je zaustavila enega izmed 
vojakov, da ne bi napadel izzivalce.

„Pusti, ni vredno.“„Ampak saj vas vendar žalijo!“ 
Požrla je utrujen vzdih in oddelku nakazala smer.

„Žalijo pravzaprav vas, jaz sem pa vzrok za to. 
Kot sem rekla, ni se vredno razburjati zaradi 
tega, ker je povsem nepomembno, verjemi mi. 
Če preživim tole, jih bom slišala še veliko, veliko 
več.“ Vojak je povesil meč in s pogledom preletel 
okolico. Bilo je zgodaj zvečer, sonce je komaj 
dobro zašlo in pokrajina se je začela utapljati 
v temi. Tabor je bil razsvetljen do zadnjega 
kotička, bakle so metale svoj rdeči sij na utrujene 
in pohabljene in tiste, ki bodo to šele postali. V 
daljavi je bilo slišati zvoke boja, žvenket orožja in 
krike bolečin. Potrepljala ga je po rami.

„Ne premišljuj. Samo zamahni.“ 
Samo zamahni. Zamahni, zamahni, zamahni. 
Levo, desno, gor, dol. Zasukaj se, zavrti glavo, 
obrni meč, zabodi, presekaj, zareži. Njeni udi so 
mehansko vrteli meč, s prsti je zarisala krog v 
zraku in v nasprotnika poslala ognjeno kroglo, 
noge so se ji nemirno premikale v divjem plesu. 
Ni se mogla spomniti, kdaj se je zadnjič ustavila, 
da bi zajela sapo, kdaj je zadnjič dvignila pogled 
od konice svojega meča, kdaj je zadnjič preverila, 
kako so njeni tovariši. Samo ubijala je, hitro in 
učinkovito, tako kot bi morala. Ni se ji vsakič 
dvignil želodec, ko je dvignila meč, umazan od 
krvi, niti ko se je nesrečnež zgrudil pred njene 
noge s prerezanim goltancem. Preprosto nič. Nič 
ni čutila. 
„Bojevali smo se samo tisto noč, a zdela se je 
dolga celo stoletje. Toliko mrtvih, toliko ranjenih, 
telesno in čustveno. A cilj je bil dosežen. Zmagali 
smo. A za kakšno ceno? Preveliko, veliko 

preveliko.“ Glas se ji je zadrgnil in morala je 
pokašljati, da je odgnala čustva, ki so grozila, da 
jo bodo preplavila. „Vsi vojaki, ki so bili z mano, 
so umrli. Nekateri še tisto noč, nekateri pozneje 
zaradi ran, nekateri... Preprosto niso zdržali 
pritiska. Jaz sem edina, ki je ostala.“ Dvignila 
je pogled k njemu. „Si se kdaj vprašal, zakaj me 
kličejo Pozabljena?“

„Iskreno, kar precejkrat.“ Tiho se je zasmejala.

„No, zdaj ti bom pomirila tvojo razburkano 
domišljijo, gospod grof. Prepričana sem, da veš, 
koliko bojišč je bilo. Tri.“ Dvignila je tri prste 
v zrak. „Severno, južno in center. Glavni boj se 
je odvijal na severu, kjer smo bili mi. In tam je 
bilo največ žrtev. Zadnjo noč je bilo tam toliko 
ljudi, da je bilo bojišče videti kot sejem, poln 
nastopačev. In v vsej tej zmedi so se malo čez 
polnoč vrhovni poveljniki odločili, da ukažejo 
umik. Zdelo se jim je, da nas nasprotnik potiska 
nazaj, da zmagujejo. Imeli so nek poseben znak 
za umik in kakor hitro je zvok zavel čez dolino, se 
je vsa vojska umaknila. Vsa. Razen nas. Mi smo 
bili edini, ki so ostali, saj nismo vedeli za znak, 
ker smo prispeli zadnji. In tako smo nadaljevali. 
Samo naprej. Nikoli nazaj. Bili smo to krvavo 
bitko do samega bridkega konca, dokler se niso 
prikazali še ostali, ko so ugotovili, da nas nikjer 
v taboru ni moč najti. Pravijo, da je zmaga Velike 
vojna povsem zasluga mene in mojih mož. Jaz 
temu pravim sreča.“ Nagnila je glavo. „Od tod 
ime Pozabljena. Pozabili so me na bojišču, kot 
umazano smet, mene in moje vojake. Kot da 
nismo vredni niti počenega groša.“ Rahlo je 
povzdignila glas, ironija je dobesedno tekla v 
potokih. „Oddolžili so se mi z veliko prispevki 
in donacijami za grad ter reklamo. Po tistem smo 
imeli toliko prometa kot še nikoli.“ 
„Na tri. Ena, dva, tri!“ Vajenci so s skupnimi 
močmi dvignili težak zaboj na voz in pričvrstili 
z vrvmi, da se ne bi prevrnil. Muriel jih je 
spremljala z okna svoje pisarne in nemirno vrtela 
pisalo med prsti. 
„Smem vstopiti?“ Obrnila je glavo proti vratom in 
zagodrnjala. 
„V vseh šestih mesecih, kar si tukaj me nisi enkrat 
tega vprašal, zdaj pa, ko odhajaš, boš pa vljuden? 
Kje imaš pamet?“ 
„Glede na tvoje mnenje, na napačnem koncu.“ 
„To pa vsekakor.“ Obrnila se je nazaj k oknu in 
tako tudi ostala, ko se ji je pridružil. Odkašljal se 
je. 
„No, mislim, da je na mestu, da se ti zahvalim za 
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tole... poučno obdobje.“ Ustnice so se ji zavihale 
v posmehljiv nasmešek. 
„Ni za kaj, gospod grof. Ampak resnično, kdo te 
je uril? Tista brca je bila popolna sramota.“

„Sam sem se naučil.“ Privzdignila je eno obrv.

„Hudičevo slab učitelj bi bil.“

„Kaj res?“ Vprašanje je glasno zategnil, da se je 
morala zasmejati.

„Ne skrbi, če boš vadil tako, kot sem ti pokazala, 
boš v kakšnem mesecu, dveh odpravil to.“

„Enako velja zate?“ Vprašujoče se je namrščila.

„Pardon?“

„Če se boš več smejala, bo tudi življenje lepše. 
Prav tako pa bodo vajenci bolj pripravljeni 
sodelovati s tabo. Raje imajo nasmejane ženske.“

„Kdo bi si mislil? Mislim, da boš moral kmalu 
kreniti,“ je še dodala in namignila na njegovega 
konja, ki so ga ravnokar osedlali. 
„Očitno res.“ Obstala sta v nerodni tišini in kar 
čutila je, kako se ji rdečica širi po licih. Ne. Nikoli 
nisem bila reva, pa tudi sedaj ne bom. Odločno ga 
je pogledala. 
„No, gospod grof ...“

„Lucas!“ Zmedeno ga je pogledala.

„Kaj?“

„Ime mi je Lucas, ženska, lahko bi me kdaj tako 
tudi poklicala.“ Govoril je z naveličanim glasom, 
a njegove oči so se navihano svetlikale. Nasršila 
se je. 
„To bom naredila potem, ko boš tudi ti kdaj 
uporabil moje ime, pamž. Zdaj se mi pa spravi 
izpred oči, da ne bo tvoj konj odpeketal z mrtvim 
gospodarjem.“ Bučno se je zasmejal. 
„Kot gospa ukaže.“ Rahlo se je priklonil, da jo je 
lahko še vedno gledal v oči. 
„Na svidenje, Muriel.“ Telo se ji je streslo ob 
zvenu njenega imena z njegovih ustnic. Tokrat 
ji je rdečica s polno močjo udarila v obraz in 
presenečeno je pomežikala. 
„Na-na svidenje... Lucas.“ Zarežal se je.

„Veliko bolje.“ Preden bi se lahko odzvala, jo je 
pograbil za roko in jo potegnil k sebi. Hotela je 
ugovarjati, a ji je usta zaprl s poljubom, da so se ji 
noge zašibile in se je morala oprijeti njegove roke, 
da ne bi padla. Čutila je, kako so njegovi prsti 
zagrebli v njene lase in komaj se je premagala, 
da ni naredila isto. Začutila je omotico. Če tega 

kmalu ne končam... Močno ga je odrinila stran od 
sebe. 
„Kaj, hudiča, misliš, da delaš?!“

„Kaj misliš? Poljubljam te, seveda.“ Izvlekla je 
meč in konico naperila v njegovo glavo.

„Ven. Takoj.“ Navihano je nagnil glavo.

„Ali paa?“

„Ali pa te takoj, tukaj in zdaj, razsekam na 
prafaktorje, prekleti kujon. Ven!“ Izmaknil se je 
meču in stekel iz pisarne. Po gradu se je slišal 
njegov smeh, ko je pritekel na dvorišče in v 
skoku zajahal konja. Nekaj sekund za njim se 
je prikazala še Muriel in marsikateri vajenec je 
presenečeno odskočil ob njenem divjem pogledu.

„Da se mi nikoli več ne prikažeš na tem gradu!“

„Čez en mesec bom nazaj.“ Zaškrtala je z zobmi.

„In zakaj bi tvegal gotovo smrt?“

„Zaprosil te bom.“ Usta so ji široko zazevala, meč 
je padel iz rok in se zapičil v tla.

„KAJ?!“ Za božjo voljo, nehaj se dreti, saj te 
slišim.“

„Zaprosil? Mene?!“

„Ja, tebe, koga pa? Tako da se kar pripravi, obleko 
in podobne zadeve, ker ne mislim dolgo čakati.“ 
Od osuplosti ni zmogla iz sebe spraviti niti 
besede. Oči je imela široko razprte in zbal se je, 
da ji bodo poskakale iz lobanje. Konja je ustavil 
poleg nje in se nagnil dol. 
„Resno mislim, če se slučajno to sprašuješ.“ 
Odprla je usta, da bi ugovarjala, a jih je prekril z 
roko.

„Da ne bi slučajno. Zagotovo hočeš reči nekaj v 
smislu, da imaš slab sloves in podobno, a to me 
prav malo briga. Naporna si, to je res in prava 
tečnoba na trenutke.“ Grdo ga je pogledala.

„Ampak to prav nič ne spremeni moje odločitve. 
V tega pol leta sem videl dovolj, skoraj preveč. In 
mislim, da je že skrajni čas, da enkrat za razliko 
zaspiš kriče zaradi strasti, ne zaradi nočnih mor.“ 
Še malo se je sklonil in jo tokrat nežno poljubil.

„Tako da se ne trudi, da bi se me znebila, ker ti 
preprosto ne bo uspelo. Ko se enkrat odločim, od 
tega ne odstopim za nobeno ceno. In verjemi mi.“ 
Odločen pogled.

„Da se bom potrudil po svojih najboljših močeh, 
da se nikoli več ne boš počutila pozabljeno.“
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FREE TIME
IS IT REALLY FREE?

Is free time an obligation or a way to relax? This 
is an interesting question since some of us have a 
lot of it and others do not. But everybody uses it 
differently.

We usually choose our own hobbies and interests. 
However, a lot of parents have a need to occupy 
their children. For them it can get very stressful 
and all the good activities can have a negative im-
pact on stressed youngsters. I think that people 
need to find their own way to spend their free time. 
If you like doing something and then start doing it 
regularly, you will enjoy your free time more and 
eventually get better at the activity. All the great 
musicians and athletes became good because they 
were not forced into trainings at young age. It is 
also important that our ways of spending free time 
are diverse, so we can evolve in all the aspects of 
life. It is good to have one physical and one mental 
activity every day. For example, you can go cy-
cling when you get home and in the evening you 
could read books.

I think this is a good way to spend your free time 
because it is the way I do it.

Primož Kočevar, T4c

When we hear a phrase “free time” teenagers usu-
ally think of it as the time when they do not have 
to study or help parents with their work around the 
house. 

Most teenagers nowadays spend their free time on 
different social networks, in front of a TV, play-
ing video games or sports and listening to different 
kinds of music. Some even spend their time on a 
variety of hobbies. This kind of activities can soon 
become more important to some, thus losing all of 
their free time. Teenagers can suddenly realise that 
they have no free time, not knowing that they are 

the ones that govern their free time. The real prob-
lem lies in our ability to organise free time and to 
fill it with meaningful activities. It is already dif-
ficult to realise that we might have to change the 
way we spend our free time let alone change it and 
get used to it. Even though it is difficult, the bene-
fits of being able to rearrange your free time on the 
fly are hugely important. 

There are times in every student’s life when their 
activities have to be put on hold so that their fo-
cus could be transferred on more important matters 
likewise studying or even writing this short essay. 
When students meet with this kind of circumstanc-
es they usually exclaim: ˝ But we have no time! ˝, 
not realizing that the correct sentence should look 
something like this: ˝ But we do not know how to 
rearrange our free time! ˝

Gašper Murn, T4c

Free time is something that everybody looks for-
ward to. It is supposed to be a carefree time when 
you can just relax, have fun and rest your brains 
from thinking. With free time we escape the ev-
eryday routine and do things we cannot at work 
or school. Despite the fact that in our free time we 
should do what we love and what brings us joy, we 
must ask ourselves: is the way we spend free time 
beneficial for us or is it just a waste of time?

There are plenty of activities which can fill up 
our free time, e.g. sports, socializing in real life of 
course, going out, staying outdoors in fresh air. But 
there are also some things that have a negative ef-
fect on us. Those are mostly connected to the me-
dia such as computers, TV and mobile phones.  

The easiest way to waste our time is certainly 
playing computer games or being on the web 
when we do not have anything to do. Playing 
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computer games is mostly popular among young 
people. It is true that there is a lot of fun playing 
games but excessively playing them can make 
you think only about that and you might even get 
addicted to gaming. On the other hand, watching 
TV is not as problematic as playing computer 
games. It is quite pleasant to lie on the couch and 
watch TV, as long this does not last all day.

As long as we have a limit, there is no such thing 
that is bad for us. And it is not a bad thing to do as 
many different activities as we want. It is definite-
ly better than sitting all day in front of a computer.   

Dominik Šalehar, T4c

Finally, the end of school! And here it comes, my 
free time. But … are those free time activities 
really free? Or have they become a part of our 
everyday rituals?

We all like the moment when we are done with 
our work and take some relaxation. We lie down 
in the lee of our sofa and turn on the television or 
take a book. Maybe look for some news on the 
Internet or even go out and play some sports.

This fairy tale looks simple and logical but after 
all, there is a witch hiding behind. Those activities 
could easily turn into daily rituals and lose effects 
they had in the past. They could even overcome 
our main responsibilities when we spend most of 
our time on the Internet or play games and instead 
of doing housework we watch television deep into 
the night. And suddenly we run out of time meant 
to fulfil our plans.

So what to do? How to keep our free time really 
free? Firstly, we need to take control over it and 
eliminate all the bugs. And more importantly, 
use your free time for yourself not for the others. 
Write a fairy tale on your own.

Matevž Šega, T4c

I usually spend my free time with my friends and 
family. For me, free time is time when I am with 
my friends,when we play computer games and 
when we have fun. 
 
Today young people spend their free time 
online,chatting with friends on social 
networks,watching TV at home with their 
family,or reading a good book. Some go out and 
play different sports with their friends. 
But many people forget to take some time off and 
they don't know how to relax anymore. 
 
In my opinion,it is important that free time should 
be really free so that everyone can relax and have 
fun.

Domen Vidmar, R1e

A couple of years ago,we've met this young man 
from the USA.His name is Greg David. He sent 
us a friend's request on Facebook. We started 
chatting online every day and we became friends.
This is his story... 
 
Greg is a few years older than we are and at that 
time he was playing American football.At the 
same time he liked sitting behind a computer as 
well.American football was part of his life for 
7 years. After he finished highschool Microsoft 
offered him a job and he took it. When he 
started working he forgot all about football and 
his free time.He was very busy at work and he 
was working all day long. In the next 5 year he 
gained a lot of weight,he forgot to take some time 
off,he forgot what football meant to him, and he 
was living a very unhealthy life.  He was sitting 
behind a computer and years were passing by. 
He became an average worker,who forgot how to 
relax and have fun. 
 
This story tells us how important free time is and 
how young people sometimes forget all about it.

Žiga Koci,Urška Lipaj, R1e
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Free time is time when we are free to do things 
that we enjoy doing.Nowadays most of the people 
just use their so called  free time to catch up with 
their work. 
 
These days jobs are the biggest part of our life 
and our free time. We want to satisfy everyone. 
We want to accomplish everything. Some people 
use their free time to rest and relax. Young people 
take advantage of modern technology. Mobile 
phones, computers, social networks, are all very 
useful, fun, and because and can be very addictive 
as well. Because of our laziness we are becoming 
slaves of 
modern technology. We rather communicate with 
people online, than in person. We are losing all 
the benefits of our social life and the meaning of 
it. We make contacts with people only when we 
need 
something. We don't do things that we enjoy 
doing in our free 
time 

anymore, but what people around us expect us to 
do. Our free time isn't actually free because it is 
adjusted to the needs of society. There are many 
commercials on TV that advertise how we should 
spend our free time and have a huge influence on 
us. 
In my opinion free time basically means doing 
something YOU really want to do. Being in 
nature, playing different sports, talking to your 
friends and family in person, this is what free time 
should look like, 
literally free.

Maja Cvelbar, T3c
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AVTOR: Kristian Vode | R2A

IS FREE TIME REALLY
FREE?
The story begins with a simple, normal person, 
like you and me, who never questioned life, for 
she thought that things are as they should be. Her 
name was Olivia. She had deep blue eyes, long, 
dark brown hair and big, full lips, you just wanted 
to kiss. She was a student at The Art Academy 
in London. She wasn't an A-plus student, but 
she also wasn't one of those ignorant fools that 
came there to fool around. She was more of a shy 
person. She had some friends, but only one who 
she could really trust. His name was Sam. He was 
a really strange person, he had a really big nose, 
brown eyes, messy blonde hair that really needed 
a good long shower, and he was always wearing 
strange clothes that just didn't fit together. Similar 
to his appearance, his way of thinking was 
unusual too. He was always telling Olivia that 
no one is actually free, that no one can really do 
what he wants, that people only think that they 
are free because they were told so, because they 
were part of a system, and free time wasn't as 
free as it seemed. Sam's way of thinking was a 
bit dangerous and weird. But Olivia liked him 
anyway, maybe a little bit more than just liked. 
She was planning on telling him that she might 
have some feelings for him. All free time that they 
had, they spent it with each other. »No one forced 
us to do this«, she was thinking to herself while 
she was looking for Sam. But that didn't matter 
since she didn't see him for some time. He had 
just vanished. Some said that he quitted school 
and moved away with his parents, others that he 
joined a gang. But she knew better than to believe 
those people.
 It was getting louder and louder in the 
classroom, which was unusual, since most of the 
students were usually pretty sleepy at this late 
hour. The class was almost finished, so she took 
her things off the desk, so she could get out as 
fast as she could. The bell rang, and she rushed 
through the door. She was thinking about what to 
do with her free time. She didn't have anyone to 
spend it with anymore. As she left the building 
she remembered that she had forgotten her 
umbrella in the classroom, but she was just too 

tired to go back and get it, so she decided that it's 
best to go through the alleys, so she can get home 
quickly, even though it's dangerous to go there 
alone. As she walked down the alleys, she heard 
footsteps behind her. She started running, but so 
did the other person. She couldn't see anything 
because of the rain that was getting into her eyes. 
Suddenly she couldn't hear the footsteps behind 
her anymore. Oliva felt relieved, taking a long 
breath. She wiped the rain off her face. She could 
see her house, she only was a few steps away. On 
the wall in front of her, there was a writing on the 
wall. It said »You are never free«. A tall man put 
something over her mouth and she passed out.
 When Olivia woke up, she was in a house 
she didn't recognize. She tried to call for help, but 
what came out of her mouth sounded more like 
a growl than a call for help. It was really dark in 
the room, so she couldn't see anything. But then 
the door opened and the tall man came in. As he 
came closer she saw that it was her friend, Sam. 
He said that people think they are spending their 
free time but it is actually not their decision, it is 
the influence of our society and its rules. »Here 
let me tell you how it all works. Get a job, go 
to work, get married, have children, watch TV, 
obey the law, save money, now say this, I AM 
FREE.« Hearing those words she realized that it 
was all true. She thought that she can be happy 
because she had so much free time, but that free 
time was never there. They were all slaves. She 
was confused. All of this can't be happening. Why 
was he telling her that? As if he was reading her 
mind, he said: »Listen to me. I can't live my life 
like this. I'm going away to a place where no one 
can tell me how to live my life, how to spend my 
time. Believe, it does exist, somewhere far far 
away. And I want you to come with me…«
At that moment someone opened the door and 
entered the house. Olivia didn't hear it. It was her 
mom. She yelled:« Olivia, what on Earth are you 
doing, daydreaming again, aren't you? Why are 
you spending your free time like that?« Olivia 
suddenly realized that it was all just a dream. She 
left the house thinking about her mother's words.  



62

TEGI | priloga

TEMPS LIBRE
Qu’est-ce que les filles aiment-elles faire pendant 
leur temps libre?

Pendant notre temps libre nous faisons beaucoup 
d’activités différentes. Nous aimons regarder la 
télé: des emission de téléréalité, par example Kee-
ping up with the Kardashians parce que c’est très 
intéressant et des films romantiques parce qu’ils 
sont détendues. 

Mais nous préférons faire du sport parce que nous 
voulons être en forme: nous faisons du jogging, de 
l’aérobic, de la natation  et du vélo. 

Contrairement aux garçons nous adorons faire du 
shopping aux grands shopping centres où nous 
préférons acheter des vêtements branchés. 

Nous aimons beaucoup sortir avec des amis parce 
que nous avons de très beau temps avec eux. Nous 
jouissons écouter de la musique et parfois nous 
dançons aussi.   

Jana, Lea,Neža, T2a

Qu’est-ce que les garçons aiment-ils faire pendant 
leur temps libre?

Nous aimons regarder la télé, surtout des émissions 
sportives. Puis nous adorons faire du sport : Vito et 
Jan font du jogging, Jure joue au basket et Blaž 
entraîne de l’athlétisme. Nous lisons des magasins 
sportifs aussi ! On suit le Moto GP et F1. Parfois 
nous marchons à la montagne.

Nous écoutons tous les genres de la musique, sauf 
la musique classique, l’opéra et le heavy metal.

Nous détestons du shopping, sauf quand on achète 
de la nourriture- nous adorons manger !

Le week-end, nous sortons souvent et nous allons à 
la boîte. Parfois nous faisons des crêpes.  

Et surtout, on aime regarder des filles...faire du jo-
gging !

Vito, Jure, Blaž, Jan, T2a

Nous avons beaucoup de temps libre...

Nous avons beaucoup de temps libre,

nous n’en passons pas avec des livres. 

On boit beaucoup de bière,

de nous-mêmes, nous sommes fiers.

Nous écoutons de la musique

et rencontons des filles sympathiques.

Nous faisons du sport avec des amis,

c’est très amusant et joli.

Nous jouons aux jeux d’ordinateur

et sommes de bons basketteurs. 

Nous n’avons pas de temps pour faire du jogging,

parce que nous en passons pour shopping.

Nous aimons aller prendre un café,

ou  quelque chose à manger.

Nous adorons faire de la fête,

et nous aimons la compagnie parfaite.

Aljaž, David, Jaka, Matej, Matevž, T3c
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Von einer UNESCO-Weltkulturerbe bis zur ande-
ren. So könnte man unsere 4-tägige Reise die dal-
matinische Küste entlang kurz bezeichnen. Dalma-
tien kann sich mit all seinen Naturschönheiten und 
kulturhistorischen Monumenten präsentieren. Das 
Land vereint die mitteleuropäische und mediterra-
ne Kultur. Es hat eine lange Küste mit sauberem 
und warmem Meer, das zum Schwimmen geeignet 
ist, deshalb ist es ein wichtiges Ziel für Touristen. 

Am Samstag, den 25. 5. 2013, sind drei Klassen der 
zweiten Klasse des Technischen Gymnasiums vom 
Schulzentrum nach Dalmatien abgefahren. Am 
ersten Tag  haben wir uns Zadar, die alte Haupt-
stadt Dalmatiens, angeschaut. Über Jahrhunderte 
hinweg war sie das politische und kulturelle Zen-
trum Dalmatiens. Danach haben wir uns Trogir 
angesehen, das auf einer kleinen Insel liegt. Diese 
Stadt ist eine der sehenswertesten und touristisch 
attraktivsten Städte Kroatiens.

Am nächsten Tag waren wir in Dubrovnik, wo uns 
ein lokaler Führer die wichtigsten Sehenswürdig-
keiten gezeigt hat und uns einige Informationen 
über die Geschichte der Stadt gegeben hat. Das 
schönste Erlebnis in dieser mittelalterlichen Stadt 
war die Besteigung auf die 2 km lange Stadtmau-
er, von der wir einen wunderschönen Ausblick auf 
die roten Hausdächer, die quirligen Gassen dazwi-
schen und auf das blaue Meer hatten.

Am Montag sind wir nach Mostar in der Hercego-
wina gefahren, das eine herrliche Lage am Fluss 
Neretva hat. Wir sind über den grün-blauen Fluss 
über die berühmte Alte Brücke in die Altstadt ge-
kommen. Wir haben etwas Geld gesammelt und 
es einem Einheimischen gegeben, damit er für uns 
von der hohen Brücke in die Neretva gesprungen 
ist. Es war wirklich ein attraktiver Sprung. In 
Mostar haben wir natürlich Čevapčici mit Kajmak 
und Lepinja probiert und waren begeistert, weil 
sie so schmackhaft und billig waren. 

Dieser Tag war regnerisch und am Ende hatten 
die meisten von uns nasse Schuhe. Auf dem Weg 
nach Hause haben wir in Split angehalten, das die 
größte Stadt Dalmatiens ist. Die wichtigste Se-

henswürdigkeit von Split ist der Diokletianpalast,  
der als Alterssitz für den römischen Kaiser Diok-
letion diente. Wir haben mit dem Lokalführer eine 
Stadttour gemacht, haben etwas gegessen und da-
nach sind wir zurück nach Slowenien gefahren.

Zusammen mit meinen Klassenkameraden schlie-
ße ich mich der Meinung, dass wir eine schöne 
Reise durch Dalmatien hatten. Das Wetter war 
ziemlich gut, die Sehenswürdigkeiten waren inte-
ressant, das Meerwasser war eiskalt (aber das war 
für uns kein Hindernis), die Professoren waren 
geduldig und im Allgemeinen hatten wir Spaß. 
Alles hat zu früh geendet und wir würden die Rei-
se mit Freude wiederholen.




