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Uvodnik

Zeleni veter. Zelene veje.
Iz zemlje in srca želi kliti novo. Prerojeno, prekvašeno. Vsako leto znova nam Narava ne pusti, da
ostanemo enako ubogi. Z blodenjem in iskanjem v globinah odstiramo skale, se bližamo površju in se
dvigujemo k Lepoti. Takrat se duša in srce harmonično povežeta z razumom in skupaj zazvenijo v najčistejši melodiji.
Zeleno, ki te hočem zeleno.
Inspiracija Narave, žlahtna želja, dotik vesolja. Hrepenenje, ki nas dela
Ljudi, ubiti sebe s ciljem biti Zate. Verjeti in zaupati v zmago dobrote,
edine absolutne resnice.
Ali jaz nisem več jaz in moja hiša ni več moja hiša.
Je to mogoče? Se splača? Se, a ne razumeš takoj. Mogoče, če le želiš.
Sam na poti? Ah ne, le s Teboj…

Mag. Magdalena Udovč, prof.

Ravnateljeva beseda
Spoštovane dijakinje in dijaki,

najprej iskreno čestitam in se zahvaljujem vsem, ki ste zaslužni za izid letošnje številke Tegija. Posebej bi izpostavil pomlajen
uredniški odbor, ki uspešno nadaljuje zgledno delo predhodnikov.
Zahvaljujem se tudi vsem, ki so poskrbeli za vsebino, bodisi z vrhunskimi rezultati na tekmovanjih in projektih, kot tudi piscem
prispevkov.
Narejen je zelo dober pregled velikega števila dogodkov in prikazan
utrip naše šole, in sicer tako v razredu kot zunaj njega.
Verjamem, da boste ob prebiranju Tegija našli dodatno motivacijo
za delo, ki vas čaka do konca šolskega leta. Vsem skupaj želim uspešen zaključek in lepe počitnice.
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V svetu energije
Ekskurzija 3. letnikov

Avtor: Rok Šikonja, T3A
V soboto, 4. januarja 2014, smo imeli dijaki tretjih letnikov tehniške gimnazije strokovno ekskurzijo v
Krško, in sicer smo se odpravili v informacijsko središče skupine GEN, ki se ukvarja s proizvodnjo in
trženjem električne energije. Pri GEN-u smo si ogledali
interaktivno in multimedijsko središče o energiji in energetiki – Svet energije ter eksperimentalnico. Za
nas pa so pripravili tudi predavanji o elektromagnetnem spektru ter radioaktivnosti.
V Svetu energije smo si najprej pogledali kratek film
o energiji. Nato so nam predstavili kroženje energije v
naravi, problem globalnega segrevanja, vrste elektrarn
ter dnevni diagram porabe električne energije v
Sloveniji. Podrobneje pa smo spoznali lastnosti, zgradbo
in delovanje nuklearne elektrarne, kakršna je v Krškem.
V eksperimentalnici smo si ogledali številne eksperimente
s področja elektrotehnike, fizike in energetike, kot so na
primer plazemska krogla, lebdenje magneta, magnetno
polje, izgube električne energije pri različnih napetostih
itd.
Pri predavanju o elektromagnetnem spektru smo spoznali
lastnosti različnih elektromagnetnih valovanj, kot so na
primer radiovalovi, mikrovalovi, infrardeča svetloba,
vidna svetloba in ultravijolična svetloba. Predavatelj nam je pokazal tudi uporabo teh valovanj v praksi.
Pri predavanju o radioaktivnosti smo se seznanili z različnimi vrstami sevanja, in sicer alfa, beta in gama,
ter njihovimi lastnostmi. Spoznali smo tudi, da je radioaktivnost del naravnega okolja in je prisotna
od vekomaj. Ne da bi se tega zavedali, se z njo srečujemo v vsakdanjem življenju. Ekskurzija je bila
zanimiva in poučna.

3

TEGI|šola

Smučarski dnevnik
Projektni teden T1A na Voglu

Avtor: Ana Cesar, Alja Dravinec, Blažka Vrbinc in Špela
Klobučar

1. DAN
Danes smo se dijaki prvega letnika tehniške gimnazije
(oddelek A) ob sedmih zjutraj zbrali na postaji ter vsi
nestrpni in polni pričakovanj čakali avtobus, ki nas je peljal
proti Bohinju. Ko smo prispeli do hostla pod Voglom, smo
na hitro odložili prtljago v jedilnici, saj se nam je že mudilo
na smučišče. Preoblekli smo se in se z avtobusom odpeljali
do gondole, kjer smo vzeli smučarsko opremo in se odpeljali
na vrh. Tako smo prvič letos zagledali sneg.
Navdušeni smo stopili na smuči. Opravili smo nekaj testnih
voženj, nato pa so nas učitelji razdelili v tri skupine. V prvi
skupini so dijaki, ki so na smučeh prvič. V drugi skupini so
dijaki, ki morajo smučanje še izboljšati, v tretji skupini pa so
dijaki, ki smučanje skoraj obvladajo.
Vreme je bilo na začetku slabo, saj je bilo megleno in je
deževalo, potem se je izboljšalo. Smučali smo od 11.00
– 15.30 z enournim odmorom ob 13.00. Ob 15.30 smo se
utrujeni in čisto mokri s ski-busom pripeljali do hostla, kjer
smo se nastanili v sobah. Slekli smo premočene obleke in
razpakirali svoje stvari. Imeli smo prosti čas za druženje.
Sobe so zelo lepe in imajo lep razgled na Bohinjsko jezero.
Po večerji je sledil ogled posnetka o učenju smučanja z zarezno tehniko – od osnov do vrhunskosti. Dan
smo zaključili z družabnim večerom.
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2. DAN
Drugi dan projektnega tedna smo začeli z jutranjo telovadbo, na kateri smo se dokončno prebudili
in nasmejano odšli na zajtrk. Ko smo se najedli in uredili za smučanje, smo z avtobusom odšli do
gondole, ki nas odpeljala na smučišče Vogel. Vreme nam na začetku ni bilo naklonjeno, a kasneje nas
je presenetilo sonce in tudi nekaj snežink.
V dopoldanskem delu smučanja smo izvajali nekaj novih vaj, s pomočjo katerih bo smuka še boljša.
Vaje smo izvajali na nam nepoznanih progah. Med smučanjem sta nas posnela dva sošolca. Ob 12. uri
smo imeli kosilo v okrepčevalnici. Ko smo pojedli, nam je ostalo še nekaj časa, ki smo ga izkoristili
na ležalnikih z lepim pogledom na dolino. Popoldanski del smučanja je hitro minil, saj smo prosto
smučali po skupinah. Po smučanju smo imeli krajši pohod okoli Bohinjskega jezera. Naredili smo
nekaj skupinskih fotografij. V hostel smo se vrnili ob mraku.
Ob 19. Uri smo se zbrali v jedilnici na večerji. Kasneje smo analizirali videoposnetke, ki smo jih
posneli med smučanjem. Nato je sledil še ogled filma. Dan pa smo zaključili z družabnim večerom.
Dan je bil naporen, vendar zanimiv.

3. DAN
Zbudili smo se v hladno jutro. Po napornem dnevu smo se počasi in zaspano odpravili na jutranjo
telovadbo. Telovadbo je tokrat vodila Blažka. Tekli smo do CŠOD Bohinj ter se ogrevali pri cerkvi sv.
Duha. Po končani telovadbi nas je v hostlu že čakal okusen zajtrk. Z njim smo si povrnili moči za nov
smučarsko obarvan dan.
Nato smo se oblekli in z vsem navdušenjem odšli na avtobus, ki nas je peljal proti s soncem
obsijanemu Voglu. Imeli smo dobro vreme in dobre pogoje za nove pridobitve smučarskega znanja. V
dopoldanskem delu dneva smo se naučili nekaj novih smučarskih vrlin in odšli smo na kosilo. Po njem
smo odšli nazaj na smučišče, kjer nas je presenetila megla, ki nas je pri smučanju ovirala. Ampak to ni
bilo prehudo za prave smučarske navdušence.
Po vrnitvi s smučišča smo se že nekoliko izmučeni podali na sprehod proti Ribčevemu Lazu. Posneli
smo nekaj fotografij in se odpravili nazaj v dom. Ob 19:00 smo imeli večerjo, po njej pa je sledil
prijeten zaključni večer. Dan je bil prijeten, zanimiv in poln novih dogodivščin.
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EUSO

Tekmovanje iz naravoslovja

Avtor: Anja Lukšič, T2B
Tudi v letošnjem šolsem letu je potekalo
tekmovanje EUSO. To je tekmovanje iz
znanja naravoslovja – biologije, kemije
in fizike. Na koncu se 6 najboljših
naravoslovcev iz cele Slovenije udeleži
mednarodne olimpijade, ki bo letos v Grčiji.
Na tekmovanju, ki ga je naša šola
organizirala drugič, so sodelovali dijaki 1. in
2. letnikov tehniške gimnazije.
Deset dijakov je doseglo dovolj visok rezultat, ki jim je omogočil, da so tekmovali tudi na državni
ravni. To so bili Uroš Šmajdek iz T1b, Anja Matoh, Kaja Pirnar, Matic Peric in Jakob Fabjan iz T2a,
Žiga Maver in Anja Lukšič iz T2b ter Samo Umek, Gregor Štefanič in Matej Bedek iz T2c.
Državno tekmovanje je bilo 25.1.2014 na
Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljubljani. Tekmovalci naše šole so se
potrudili po svojih najboljših močeh.
Priprave so se obrestovale, saj so Anja
Matoh, Uroš Šmajdek, Kaja Pirnar, Žiga
Maver, Matej Bedek in Gregor Štefanič
prejeli bronasto priznanje, Samo Umek,
Matic Peric in Anja Lukšič pa srebrno.
Najuspešnejši je bil Jakob Fabijan, ki je
zasedel 4. mesto v državi in dosegel zlato
priznanje. S tem se je uvrstil v slovensko
ekipo za naravoslovno olimpijado Evropske
unije EUSO, ki je bila v Atenah, od 30.3. –
6.4.2014.
Tam je skupaj z Jako Pelaičem
(Gimnazija Škofja Loka) in Živo
Ramšak (II. Gimnazija Maribor)
Jakob Fabjan osvojil bronasto
medaljo.
Iskrene čestitke!
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Strokovna ekskurzija 3. letnikov
Avtor: Jasmina Ilar, T3A

V četrtek, 21. 11. 2013, smo imeli dijaki 3.
letnikov tehniške gimnazije strokovno ekskurzijo
v Ljubljano. Najprej smo si ogledali Narodno
in univerzitetno knjižnico, ki je zgrajena po
načrtih znamenitega slovenskega arhitekta
Jožeta Plečnika. Ta je skrbno nadziral njeno
izgradnjo, stavba pa je polna simbolike, kot na
primer petintrideset stopnic, ki predstavljajo
starost, ko naj bi človek dozorel. Popeljejo nas
skozi temačno preddverje do svetle čitalnice,
kar simbolično pomeni, da se z izobraževanjem
povzpenjamo iz teme, nevednosti v vednost,
znanje in razgledanost. Gospa, zaposlena v
knjižnici, nam je predstavila začetke NUK-a,
njeno zgodovino, izvedeli smo, kakšno gradivo
hranijo in kako pridemo do njega, za konec pa
smo se na hitro v tišini sprehodili skozi čitalnico
in si ogledali, kako se prebirajo mikrofilmi.

Sledil je ogled CTK-ja oz. Centralne tehniške
knjižnice. Ker bomo kot dijaki tehniške gimnazije
čez dobri dve leti večinoma študirali naravoslovje
ali tehniko, bomo najverjetneje redni obiskovalci
te knjižnice. Izvedeli smo, kakšno gradivo si
lahko sposodimo v njihovi knjižnici, kakšen
sistem imajo, spoznali pa smo tudi delovanje
digitalne knjižnice DiKUL, kjer je na volje preko
60.000 e-knjig in revij, tu pa so tudi podatkovne
zbirke najpomembnejših svetovnih založnikov.
Za konec smo si v Cankarjevem domu
ogledali 29. Slovenski knjižni sejem, kjer smo
se sprehodili med tisoče knjigami, ki so jih
razstavljale številne založbe. Ogledali smo
si razstavo stripov, tako slovenskih kot tujih
avtorjev, v E-coni smo na digitalnih napravah

EPL in Samsung prebirali e-knjige, e-učbenike in
e-revije, udeležili pa smo se tudi debatne kavarne,
katere tema je bila »finančno življenje knjig«.
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Nagradna ekskurzija

Tradicionalna nagradna ekskurzija, tokrat v Italijo
Avtor: Nina Kobe, T4B

Tudi letos je šola s pomočjo sponzorjev uspela organizirati enodnevno nagradno ekskurzijo za dijake, ki
so s svojim delom prispevali k ugledu in kvaliteti šole.
V torek, 15. 4. 2014, smo se tako v zgodnjih jutranjih urah odpravili v Italijo. Ob mirni avtobusni vožnji
smo od vodiča dobili nekaj osnovnih informacij o naši zahodni sosedi ter o celotnem poteku dneva.
Šoferja sta dolgo vožnjo popestrila s predvajanjem nežnih ritmov znanih italijanskih skladb in nas s tem
pripravila na spoznavanje popolnoma drugačne kulture, kot je naša.
Prva glavna postaja je bila Padova. Staro italijansko mesto je bilo ob našem prihodu obsijano s sončnimi
žarki, ki so slavni arhitekturi dodali še dodatno lepoto. Glavni krivci, da je to mesto res izredno lepo, so
znani umetniki Giotti, Donatello, Mantegno in Petrarka. Ob idiličnem sprehajanju po starem mestnem
jedru smo imeli priložnosti videti njihovo stolnico z baptisterijem, Palazzo della Ragione, glavno univerzo in nazadnje še mogočno baziliko sv. Antona, pred katero stoji slavni Donatellov kip.
Sledil je čas kosila. V prisrčni restavraciji so nam postregli z italijanskimi specialitetami, seveda testeninami. Po obedovanju in kratkem počitku smo nadaljevali pot proti Benetkam. V Punti Sabbioni nas
je čakala ladja, ki nas je peljala po idilični beneški laguni vse do centra Benetk. Izstopili smo na trgu Sv.
Marka, kjer smo imeli ob sprehodu po najlepših ulicah razgled na dih jemajočo skulpturo tega znanega
mesta. Videli smo slovito Doževo palačo z zanimivimi kiparskimi umetninami, poleg nje Urni stolp in
mogočno cerkev sv. Marka. Podali smo se tudi na 2 najslavnejša mostova v Benetkah – most Rialto ter
Most vzdihljajev.
Začutili smo pravi vtis edinstvenih Benetk; kupovali smo na beneških tržnicah, pili beneško kavo, bili
obkroženi s številnimi golobi, obsijani s toplim italijanskim soncem in pa skušali komunicirati v italijanščini.
Z isto ladjo smo se - tokrat ne sami, temveč z zanimivimi mladimi tujci - nato vrnili na Punto Sabbioni,
kjer nas je čakal avtobus. Razburkani morski valovi so nam popestrili vožnjo, v smeh pa nas je zopet
spravljal vodič Aleš, kateremu idej za popestritev vzdušja kar ni zmanjkalo.
Na poti domov smo se dijaki in profesorji z ugibanjem naslovov znanih skladb preizkušali v poznavanju
glasbe ter bili nato priča še tekmovanju v karaokah. Mikrofon sta v roke vzela dijak Gregor, ki je namesto Majde Sepe zapel »Ribič, ribič me je ujel« ter za veliki finale še profesor Hlača, ki je vse ogrel z
zimzeleno Velo luko.
Kljub temu, da je bil izlet enodneven, smo doživeli prelepo izkušnjo, saj smo spoznali delček tuje kulture, tako da nam bo ta dan ostal v spominu kot sproščen, zanimiv in svojevrsten. Vsi dijaki se zahvaljujemo vodstvu šole ter sponzorjem, da so nam omogočili to ekskurzijo in s tem motivacijo za nadaljnji
trud in delo.
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Naši zlati

Državna tekmovanja iz znanja
V letošnjem šol. letu so do konca meseca aprila
na državnih tekmovanjih iz znanja različnih
predmetov dosegli zlata priznanja:
FIZIKA:
Blaž Potokar, T3C, je v drugi tekmovalni skupini
pometel s konkurenco in z vsemi možnimi točkami osvojil prvo mesto, ter Rok Šikonja iz T3A, ki
je v isti tekmovalni skupini osvojil drugo mesto.
Oba tekmovalca sta osvojila zlato priznanje in
prvo nagrado. Mentorja: mag. Matej Forjan in
prof. Ivica Tomić.
BIOLOGIJA:
Anja Lukšič, T3A, zlato priznanje iz znanja o
nočnih letalcih. Mentorica: mag. Valentina Mavrič
Klenovšek
LOGIKA:
Jakob Fabjan, T2A, mentorica: mag. Simona
Pustavrh; zlato priznanje
RAZVEDRILNA MATEMATIKA:
Anže Glušič, T1A, mentorica: mag. Simona
Pustavrh; zlato priznanje
Jakob Fabjan, T2A, mentorica: mag. Simona
Pustavrh; zlato priznanje
David Penca, T3B, mag. Vinko Medic; zlato priznanje
MATEMATIKA:
Skupina A (gimnazijci):
Andraž Barle, T1C, mentorica: mag. Simona
Pustavrh; zlato priznanje
Rok Šikonja, T3A, mentorica: mag. Simona
Pustavrh; zlato priznanje
Blaž Potokar, T3C, mentor: prof. Marko Kocjan;
zlato priznanje
Janez Radešček, T4C, mentor: prof. Marko Kocjan; zlato priznanje
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Skupina B (tehniki):
Miha Štravs, R2B, mentorica: prof. Lea Frice;
zlato priznanje
Gašper Pečarič, E2A, mentorica: prof. Tanja Zajc;
zlato priznanje
Martin Urigelj, E3B, mentorica: prof. Tanja Zajc;
1. mesto, 1. nagrada, zlato priznanje
Daniel Kump, E3B, mentorica: prof. Tanja Zajc,
zlato priznanje
Skupina C (poklicna):
Kristijan Urbič, E2C, mentorica: prof. Lea Frice,
zlato priznanje

TEKMOVANJE IZ ZNANJA NARAVOSLOVJA – EUSO:
Jakob Fabjan, T2A, zlato priznanje na državnem
tekmovanju, uvrstitev na evropsko olimpiado bronasta medalja. Mentorji: mag. Matej Forjan,
prof. Dragica B. Banović, mag. Valentina Mavrič
Klenovšek

43. KRKINE NAGRADE:
Alen Pavlič, T4A, je bil nagrajen za nalogo z
naslovom Samozdravljenje bolečine z zdravili
brez recepta v osrednji in jugovzhodni Sloveniji.
Izdelal jo je s pomočjo mentorice prof. Dragice B.
Banović.

ČESTITAMO!!!

Novomeški tek
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Dijaki SEŠTG pomagali na 15. Novomeškem teku
Avtor: Rok Volaj, R4A
V nedeljo, 6.4. 2014, je veliko ljudi izkoristilo lepo vreme in prišlo spodbujat športnike in športnice
tekače vseh generacij. Za dijake Srednje elektro šole in tehniške gimnazije pa je bil dan kljub zabavi
delaven. Zbrani na Glavnem trgu so organizatorjem pomagali pri opravljanju različnih nalog.
Dijaki višjih letnikov so se z veseljem pod okriljem mentorjev in profesorjev Šolskega centra Novo
mesto udeležili dogodka, saj že več let zapored sodelujejo in pomagajo Atletskemu klubu Krka, Agenciji za šport in Mestni občini Novo mesto pri organizaciji te odmevne prireditve, ki se vsako leto odvija v samem centru mesta.
Sicer v ozadju so s svojo prisotnostjo poskrbeli za dobro vzdušje obiskovalcev in udeležencev. Tako so
pripomogli, da je dogodek z dobro glasbo potekal živahneje, s snemanjem in prenosom pa so poskrbeli, da so si ga lahko ljudje ogledali tudi prek spleta na različnih povezavah, tekači pa so imeli pregled
nad doseženimi rezultati, zabeleženimi v bazi podatkov.
Med tekači je gotovo najbolj izstopal prof. Aleš Tomič, ki si je v svoji kategoriji pritekel prvo mesto.
Odlične rezultate pa je doseglo tudi nekaj ostalih profesorjev in dijakov šole.
Sodelovali so: Gregor Deželan in Rok Volaj (R4A), Žiga Franko, Rok Kekec, Matic Cesar, Marko Tomašič (R4b), Blaž Boltez, E4a in Žiga Besal, R2b.
Vsi dijaki obiskujejo Srednjo elektro šolo in tehniško gimnazijo. Opravljajo delo, ki jim je všeč in pri
katerem se najbolj znajdejo. Profesorji Tomaž Ferbežar, Rajko Premovič in Simon Vovko jim pri delu
rade volje pomagajo, če pa se srečajo s kakšno težavo, jih pravilno usmerijo. Pri delu pa dijake rade
volje obiščeta ravnatelj Boris Plut in pomočnik Drago Crnić.
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Delavnica umetne
inteligence
Avtor: Aljaž Štrucelj

V letošnjem šolskem letu je na SEŠTG potekala že tretja programerska delavnica z osrednjo temo
umetna inteligenca. Namenjena je bila vsem, ki jih veseli programiranje in se želijo seznaniti s področjem, s katerim se v okviru šolskega programa, morda niti kasneje tekom študija na fakulteti, ne bodo
srečali. Delavnica je obsegala osem srečanj po štiri šolske ure in v tem času smo ustvarili konkreten
izdelek – aplikacijo za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android.
Reševali smo sledeč problem: definirana je podlaga velikosti MxN in deset likov različnih oblik in velikosti. Podlaga je sestavljena iz praznih in polnih polj, pri čemer velja, da like lahko postavljamo samo
na prazna polja. Naša naloga je štiri vnaprej izbrane like postaviti na podlago tako, da zapolnijo vsa
prazna polja, pri čemer se liki ne smejo prekrivati. Like lahko poljubno rotiramo ter obračamo.
Cilj je bil izdelava mobilne aplikacije na platformi Android, zato so bila prva srečanja namenjena
spoznavanju razvoja le-te. Osredotočili smo se na grafiko (risanje na zaslon) ter uporabniško interakcijo (odzivanje na dotike). Nato smo se lotili glavnega problema – kako zastavljeno nalogo opisati v
računalniškem jeziku in izdelati algoritem, ki bo problem znal rešiti. Definirali smo razrede, ki predstavljajo naše objekte iz problemskega področja: Podlaga, Lik,Postavitev (konkretna postavitev likov
na podlagi) in Postavljalec (razred, ki vsebuje glavno logiko za rešitev problema).
Za iskanje rešitve smo uporabili algoritem za preiskovanje stanj (ang. state space search), ki ga je možno uporabiti na različnih podorčjih:
•

Iskanje najkrajše poti (ang. finding shortest path),

•

Iskanje pravih potez za premaganje nasprotnika v igri,

•

Reševanje ugank (ang. puzzle solving),

•

…

Naša naloga sodi v tretjo skupino; reševanje ugank. Stanje predstavlja konkretno postavitev likov na
podlagi. Algoritem deluje tako, da vzame iz seznama stanj prvo (neobdelano) stanje, iz njega zgenerira
nova stanja (beri: nepostavljene like postavi na vse možne pravilne načine – samo enega naenkrat),
nato pa nova stanja doda na seznam neobdelanih stanj. Postopek ponavlja, dokler med novimi stanji ne
najde takega, ki ima vse like postavljene – to je (ena izmed možnih!) rešitev problema. Prvo/začetno
stanje je stanje, v katerem ni noben lik postavljen na podlago.
Algoritem je lahko »butast« in med stanji
ne dela razlik ter jih procesira v enakem
vrstnem redu, kot jih generira. Na ta način
vedno preišče vsa stanja na enem nivoju,
preden gre na naslednji nivo - ta postopek se
imenuje iskanje v širino (ang. breadth first
search). Algoritem lahko bistveno izboljšamo tako, da vsakemu stanju dodamo oceno
(hevristika, ang. heuristic), kako blizu rešitvi
je in nato prednostno procesiramo tista stanja, ki so bližje rešitvi. Glavni problem tukaj
je določitev formule za izračun ocene.
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Predstavitev lika s tabelarično podatkovno strukturo.
Vrednost „true“ pomeni polno
polje vrednost „false“ pa prazno.
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V zadnjem delu smo izdelali polno funkcionalno igro, ki nam omogoča, da sami poskusimo postaviti
like na podlago. Če nam v vnaprej določenem času ne uspe, potem program sam požene animacijo,
ki izrisuje stanja, katera je algoritem obdelal na poti iskanja rešitve. Na koncu se izriše tudi rešitev.
Program smo sproti testirali na svojih mobilnih telefonih.
Udeležencem se zahvaljujem za udeležbo. Izpolnili so moja pričakovanja, saj so aktivno in z zanimanjem sodelovali. Verjamem, da velja tudi v obratno smer, saj smo iz predvidenih štirih srečanj na koncu
pristali pri osmih. Vsekakor pa bi se zahvalil tudi SEŠTG in ŠCNM, da podpira take projekte in omogoča dijakom dodatno izobraževanje – upam, da ni zadnje :)
Luka Zorko:
Delavnico smo začeli tako, da smo se najprej pogovorili o problemu, ki ga hočemo rešiti. Te naloge se
seveda nismo lotili takoj na začetku, ampak smo se najprej naučili osnove programiranja v Androidu
s pomočjo preprostejših primerov. Ko smo osvojili določene osnove smo se lotili glavne naloge. Pri
programiranju glavnih metod programa mi je delo olajšalo predhodne znanje iz programiranja v javi,
brez katerega bi potreboval veliko več časa, da bi vedel kaj delamo. Pri delavnici sem dobil nekaj dodatnega znanja in izkušenj iz programiranja, kar mi bo zagotovo prišlo prav v nadaljnjem izobraževanju.

Primož Hrovat:
Pri delavnici smo si ogledali osnovni cikel »življenja« Android aplikacije in se naučili novih metod,
ki smo jih potem uporabili pri izdelavi same aplikacije. Prve ure delavnice smo spoznavali osnove
programiranja v Androidu, kasneje pa nadaljevali s »težjimi« stvarmi in se naučili sprogramirati grafični vmesnik, ki je bil velikokrat glavni krivec za obsežno debato o načinih predstavitve naše aplikacije.
Pri delavnicah sem pridobil dodatna znanja in se še dodatno začel zanimati za programiranje aplikacij
v okolju Android.

Prikaz poteka generiranja novih postavitev.
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Mladi genijalci
Kviz o energetiki

V podjetju GEN energija so v sodelovanju z NEK v okviru projekta »Mladi v svetu energije«
organizirali tekmovanje »Mladi genijalci« - kviz o energetiki. Zmagala je ekipa tehniške gimnazije
pod mentorstvom mag. Draga Crnića. Ekipa elektrotehnikov pod mentorstvom prof. Uroša Redka pa je
osvojila 4. mesto.

Dosegli so naslednje rezultate:
1. mesto: SEŠTG - ekipa tehniška gimnazija
Mentor: Drago Crnić
Dijaki:
1. Rok Šikonja, T3A
2. Žan Kupljenik, T3A
3. Gašper Šimc, T3A
Rezerva: Jana Gorjanc, T3A
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in

4. mesto: SEŠTG - ekipa elektrotehniki
Mentor: Uroš Redek
Dijaki:
1. Rok Štrucelj, E3A
2. Jure Nose, E3A
3. Martin Urigelj, E3B
Rezerva: Jaka Vraničar E3B

Z zmago v Berlin
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Dijaki zmagali na dvodnevni delavnici na Gimnaziji Bežigrad

Rok Šikonja, David Udovč in Jasmina Ilar, dijaki
T3A, so se 7. in 8. novembra udeležili dvodnevne
delavnice , ki je potekala na Gimnaziji Bežigrad.
Gre za mednarodni šolski projekt, ki ga
organizira Goethe Institut. Cilj delavnice je bil
izdelava wiki strani o izbrani temi. Na njej je
sodelovalo 25 dijakov iz cele Slovenije. Dijake
je h kreativnemu, a precej napornemu delu
vzpodbudila tudi mikavna nagrada, enotedensko
potovanje v Berlin. Rok in David sta si izbrala
temo Pohodniške in kolesarske poti po Dolenjski
in Beli krajini, Jasmina pa je ustvarila stran o
znamenitostih Dolenjske. Prav pohodniške in
kolesarske poti po Dolenjski in Beli krajini pa
so Roka in Davida pripeljale tudi do Berlina, saj
sta izdelala najboljšo stran in osvojila glavno
nagrado. 24. novembra 2014 sta tako odpotovala v Berlin, kjer sta se skupaj z zmagovalci s Poljske,
Slovaške, Češke, iz Litve, Latvije, Estonije in Madžarske udeležila enotedenske wiki delavnice in si
ogledala znamenitosti glavnega nemškega mesta. Več o tem pa si lahko preberete v nemški prilogi
Tegija.
Vsem trem dijakom in mentorici prof. Metki Ban iskreno čestitamo za več kot odlično zastopanje naše
šole.
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9. dijaški koncert

Zadnji dan pouka pred novim letom dijaška skupnost že
tradicionalno organizira koncert, tokrat že devetega po vrsti.
Na njem je sodelovalo 90 dijakov in dijakinj, videli in slišali
pa smo zelo raznovrstne nastope, praktično za vse okuse.
Uvodoma so dijake in profesorje pozdravili direktor Štefan
David in ravnatelja obeh šol, Boris Plut in Damjana Papež,
vse dobro, opravljeno maturo in nič popravcev pa sta zaželela
predsednika dijaških skupnosti, Mirjam Klemenčič in Gašper
Pečarič.
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9. dijaški koncert

Koncert Srednje elektro šole in tehniške
gimnazije ter Srednje zdravstvene in
kemijske šole so povezovali humoristka
mama Francka (Andraž Bevc), Karmen, Jan
in Primož. Slišali smo nekaj harmonikarskih
nastopov mladih štromarjev, Matije in Mateja
Markeljca, skupine 010, uživali v plesnih
nastopih PC Dolenjske, Plesnega studia
NM, Legend s SZKŠ. Uživali pa smo tudi
v izvedbah pop skladb Jana Jeriča, Aleša
Matoha in Maje Marinčič z Big bandom
ŠC NM pod taktirko Gregorja Zagorca,
koncert pa ni minil brez rockerjev, ki so
dogodek pričeli - The Perception, in skupine
Ice on fire, ki jo boste lahko videli tudi na
prihodnjem Shengenfestu. Tako kot že nekaj
let so koncert zaključili popularni Nemirovci,
ki so s spremljavo pomagali še pri dveh
nastopih.
Mentorici: mag. Tina Cvijanović in Janja
Florjančič sta obljubili, da se bo tradicija
dobrih koncertov še naprej nadaljevala.
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Smučanje na Voglu

Projektni teden T1B in T1C na Voglu

Avtor: Maruša Salopek in Špela Matkovič, T1B
V ponedeljek, 10.2.2014,
smo se dijaki prvih letnikov
tehniške gimnazije (oddelka
B in C) ob sedmih zjutraj
zbrali na postaji ter vsi
nestrpni in polni pričakovanj
čakali avtobus, ki nas je
peljal proti Bohinju. Ko
smo prispeli do hostla
pod Voglom, smo na hitro
odložili prtljago v jedilnici,
saj se nam je že mudilo na
smučišče. Preoblekli smo se
in se z avtobusom odpeljali
do gondole, kjer smo vzeli
smučarsko opremo in se
odpeljali na vrh. Po prvih
spustih smo se razdelili v
skupine in tako smučali do
konca prvega dne. Na žalost
smo že prvi dan zaradi poškodbe enega od sošolcev pospremili domov, a se nam je ta vsak večer javljal
preko »skypa«, tako da je bil seznanjen z vsem dogajanjem.
Po smučanju smo izvedeli nekaj zares imenitnega - ne bo namreč jutranje telovadbe, kar je pomenilo
eno uro več spanja, to pa je pomenilo, da smo lahko spali do pol osmih. Naslednje tri dni smo smučali
v enakih skupinah,v katere smo se razdelili prvi dan. Tudi tisti, ki so prvič stopili na smuči, so hitro
osvojili tehniko in se kmalu spuščali tudi po malo zahtevnejših belih strminah.
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Vsako jutro smo se tako po
zajtrku z avtobusom odpeljali
do gondole pod Voglom,
vzeli vso potrebno smučarsko
opremo in se odpravili na
smučišče ter tam bili do treh
popoldne. Zaradi slabega
vremena so nam odpadle vse
popoldanske aktivnosti, tako
da smo imeli več prostega
časa oziroma več časa za
medsebojno druženje (igranje
raznih družabnih iger, ročnega
nogometa, biljarda, pikada ter
harmonike). Po večerji smo
imeli video analize pravilne
tehnike smučanja, seveda pa
nismo pozabili na olimpijske
igre, ki smo jih spremljali in
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navijali za naše šampione.
Zadnji večer so se predstavile skupine, v
katerih smo smučali te štiri dni. Predstavitve
so bile zelo zanimive, saj je zelo veliko
dijakov pokazalo svoje pevsko kot tudi
plesno znanje.
Ko smo se prebudili v naše zadnje jutro,
smo bili vsi bolj slabe volje, saj nismo želeli,
da se naš projektni teden konča. S težkim
srcem smo se še zadnjič spustili po belih
strminah in se nato odpravili proti domu.
Kljub slabemu vremenu in poškodbi našega
sošolca nam bo projektni teden na Voglu
ostal v lepem spominu, saj smo vsi zelo
uživali, seveda pa že nestrpno pričakujemo
naš naslednji projektni teden v Dalmaciji.
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Zlati košarkarji
Avtor: Petra Krištof, Špela Mejaš, T2B

Košarkarji naše šole so zopet dokazali svojo briljantnost.
S tesno zmago 1. tekme ter zmago v velikem obračunu s Srednjo upravno-administrativno šolo Ljubljana so se prebili do zasluženega naziva državnih prvakov v srednješolski košarki.
V finale državnega prvenstva v košarki za dijake, ki ga je 14.3.2014 v športni dvorani Leona
Štuklja odlično organizirala naša šola, so se uvrstile ekipe Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Gimnazija Bežigrad, ekipa Šolskega centra Celje Gimnazija Lava in Srednja upravno-administrativna šola Ljubljana.
V prvi polfinalni tekmi so kamenček zmage dodali k svojemu mozaiku košarkarji SEŠTG, ki so napeto
tekmo odigrali z ekipo bežigrajske gimnazije. Zmagovalec je bil določen šele po podaljšku, ko so fantastično s 66:61 povedli domači igralci.
Takoj za domačini je v finale napredovala tudi ekipa SUAŠ Ljubljana, po tem, ko je z veliko razliko
27:71 ugnala košarkarje gimnazije LAVA.
Po tekmi za 3. mesto, ki je potekala med gimnazijo Bežigrad in gimnazijo LAVA, so z rezultatom
81:75 slavili Bežigrajci.
V velikem finalu so domačini zopet dokazali, iz kakšnega testa so. Pred ekipo SUAŠ Ljubljana so
namreč povedli za kar 23 točk (50:73) in že 4. zapored ubranili naslov državnih prvakov. K zmagi so
tako prispevali: Marinč, Zupan 17, Zatežič 14, Ritlop 14, Janc 10, Jeseničnik 9, Polutak 5, Prus, Kužnik 2, Osolnik, Šteblaj, Verbič.
Po tekmi sta bili podani naslednji izjavi:
Nejc Zupan, igralec ekipe SEŠTG:
V tekmo smo šli z dosti energije in z veliko željo po novem naslovu državnih prvakov. V začetku
tekme smo povedli z veliko razliko in to držali do konca.
Štefan David, direktor ŠC Novo mesto
Na današnjem tekmovanju so se odvile tri vrhunske tekme. Kaže, da smo zmagali in postali državni
prvaki. Sem prezadovoljen in ponosen na ekipo, saj sem to zmago tudi pričakoval. Predstavljal sem si,
da bo v finalu težko, vendar bomo z veseljem slavili. Košarkarji so se odlično odrezali in kar je treba
poudariti, je, da smo na Šolskem centru na to zelo ponosni.
Najboljši strelec državnega prvenstva je bil Klemen Požin (gimnazija LAVA) z 38 točkami, za najkoristnejšega igralca je bil izbran domačin Domen Janc, mesto v najboljši peterki pa so si zaslužili še Jan
Novak (gimnazija Bežigrad), Jean Luca Bilbija (SUAŠ Ljubljana) in Nejc Zupan (ŠCNM-SEŠTG).

Seveda pa so k dobremu rezultatu prispevali tudi glasni navijači, ki so pričarali posebno vzdušje.
S takšno podporo so Šolski center ponesli na sam vrh lestvice.
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Skupaj s trenerjem in vodjo ekipe prof. Đurom
Oluićem so ekipo prvakov sestavljali:
Domen Janc (kapetan ekipe)
Matic Gabrijel
Matic Jeseničnik
Martin Krampelj
Klemen Kužnik
Aljaž Marinč
Tim Osolnik
Imran Polutak
Jure Prus
Jure Ritlop
Matic Šiška
Bor Šteblaj
Žiga Verbič
Žiga Zatežič
Nejc Zupan
Vrstni red:
1. SEŠTG, ŠC Novo mesto
2. SUAŠ Ljubljana
3. Gimnazija Bežigrad
4. Gimnazija LAVA, ŠC Celje

21

TEGI|šola

Športni dosežki

Letošnje šolsko leto je minilo v znamenju organizacije številnih športnih tekmovanj, organizirali smo
državna tekmovanja na vseh nivojih v različnih športih in turnir v košarki v okviru projekta ŠKL.
V ŠD Leona Štuklja smo v mesecu marcu pripravili finale državnega tekmovanja v košarki in v aprilu
finalni turnir projekta ŠKL.
Naši dijaki in dijakinje so se udeleževali tekmovanj v košarki, odbojki, rokometu, nogometu, gimnastiki, badmintonu, smučanju, atletiki, streljanju idr. Pri tem so dosegali izvrstne rezultate.
Dosežki:
1. mesto na državnem tekmovanju v košarki za dijake
1. mesto na državnem tekmovanju – Luka Bojanc (skoki z male prožne ponjave)
1. mesto - ekipno v gimnastiki (skoki z male prožne ponjave in v akrobatiki)
2. mesto na državnem tekmovanju v rokometu za dijake
2. mesto na državnem tekmovanju – Žan Suša (skoki z male prožne ponjave)
3. mesto na državnem tekmovanju v judu - Patricija Gregorčič
4. mesto na državnem tekmovanju v atletiki - ekipno
4. mesto na državnem tekmovanju v odbojki za dijake
4. mesto na državnem tekmovanju v odbojki na mivki – dijaki
Kapetani ekip:

Mentorji:

Košarka: Domen Janc

Košarka: Đuro Oluić

Košarka, dekleta: Neža Gregorčič

Košarka, dekleta: Krstijan Turk

Odbojka, fantje: Primož Vidmar

Odbojka, fantje: Bojan Jaklič

Odbojka, dekleta: Martina Golob

Odbojka, dekleta: Kristijan Turk, Bojan Jaklič

Nogomet, fantje: Rok Šikonja

Nogomet, fantje: Alojz Hlača

Nogomet, dekleta: Patricija Gregorčič

Nogomet, dekleta: Kristijan Turk

Rokomet, fantje: Jaka Jakše

Rokomet, fantje: Kristijan Turk

Rokomet, dekleta: Kaja Hudelja

Rokomet, dekleta: Kristijan Turk

Gimnastika: Luka Bojanc

Atletika, fantje: Aleš Tomič

Atletika, fantje: Klemen Hrovat

Atletika, dekleta: Kristijan Turk

Novinarski krožek: Tina Cvijanović
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Foto krožek: Mile Božić

Vodja tekmovanj: Aleš Tomič
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Jakob Fabjan
Dijak z mnogimi talenti

Avtor: Mateja Šobar, T2A
Jakob Fabjan je dijak drugega letnika tehniške
gimnazije. Sošolci ga poznamo kot mirnega, tihega in prijaznega dijaka. Lahko bi mu rekli, da je
vsestranski in vedno pripravljen pomagati.
Za tehniško gimnazijo se je odločil, ker ga bolj
kot družboslovni zanimajo naravoslovni predmeti.
Že od osnovne šole, ko je bil kar dvakrat izbran
za naj učenca, se udeležuje raznih šolskih tekmovanj. S trudom in prizadevnostjo posledično dosega zelo dobre rezultate, kot so: zlata priznanja
iz logike, matematike, razvedrilne matematike,
geografije, srebrno iz zgodovine in biologije, bronasto Cankarjevo priznanje in še veliko drugih.
Letošnji posebni dosežek pa je vsekakor zlato priznanje iz znanja o naravoslovju in s tem uvrstitev
na olimpijado EUSO v Atenah, na kateri Slovenijo zastopa najboljših 6 dijakov. Tudi tam je bil več
kot odličen; osvojil je namreč bronasto medaljo.
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Svoj prosti čas pa Jakob namenja športom, kot so
nogomet, rokomet, hokej, košarka pa tudi tek, lani
pa je svojega očeta spremljal na maratonu v Berlinu. Uživa tudi ob branju pustolovskih, fantazijskih in zgodovinskih knjig, gledanju televizije in
igranju igric. Poslušanju glasbe ne namenja veliko
časa.
Kot sam pravi, je presenetljivo, da se ne uči veliko, ampak si večino snovi zapomni že med poukom. O študiju še ne razmišlja, odloča pa se med
študijem fizike ali mehanike. Jakobov zadnji kratkoročni cilj je čim boljša uvrstitev na EUSO (kar
je že dokazal), dolgoročnih ciljev pa nima. Med
željami je izpostavil obisk mesta Rim in ogled
tamkajšnjih znamenitosti.
Jakob je še povedal, da se s sošolci dobro razume
in da se v razredu počuti odlično. Njegov moto je:
»Ne sekiraj se, kar je, je.«
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Jakob po tekmovanju:
Na državnem tekmovanju sem se letos uvrstil med
najboljših šest, kar je pomenilo, da sem se uvrstil
v ekipo, ki je Slovenijo zastopala na letošnji olimpijadi. Zadnji mesec pred tekmovanjem sem se
intenzivno pripravljal nanj. Žal so priprave potekale le na šolskem nivoju, saj organizator ni uspel
organizirati skupnih priprav za vse tekmovalce.
Tako smo v nedeljo, 30.3., prispeli Atene, kjer je
olimpijada potekala.
Naloge smo reševali v dveh delih, in sicer v torek
in v četrtek. Znotraj ekipe smo se dogovorili, kdo
bo reševal naloge in s katerega področja.
Kemijske naloge sem v naši skupini reševal jaz.
Pri prvi nalogi smo morali določiti stopnjo žarkosti maščob v oljčnem olju. Ta poskus mi je
uspel precej dobro, zato sem imel po prvem tekmovalnem dnevu odličen občutek. Prva četrtkova
naloga je bila pridobivanje čistega natrijevega
klorida iz morske soli. Potek poskusa je bil precej zapleten, poleg tega pa smo uporabljali tudi
nekatere precej nevarne snovi, kot na primer
koncentrirano žveplovo kislino. Zato sem bil pred
začetkom dela nekoliko živčen. Kljub temu mi
je naloga uspela precej dobro. Za precej trši oreh
pa se je izkazal drugi del naloge, pri katerem smo
morali izvesti elektrolizo morske vode. Praktični
del poskusa je bil dokaj enostaven, zelo težka pa
so bila teoretična vprašanja o poskusu.
Aten pa seveda ne moreš obiskati, ne da bi si
ogledal vsaj nekaj kulturnih znamenitosti. Tako so
organizatorji za nas poleg otvoritvene slovesnosti
in svečane razglasitve rezultatov pripravili tudi
ogled antične Agore, Akropole in Olimpije,

poleg tega pa smo obiskali tudi novi muzej Akropole in Olimpije. Name so največji vtis naredili
ogled filma v Planetariumu po otvoritveni slovesnosti, prikaz nekdanje mogočnosti Zevsovega
templja v Olimpiji ter samostojno raziskovanje
in odkrivanje skrivnosti Agore. Poleg tega smo
si ogledali tudi rafinerijo nafte, ki je v lasti enega
glavnih sponzorjev tekmovanja. Vse te dejavnosti
so omogočale veliko priložnosti za spoznavanje
med člani ekip iz različnih držav.
V soboto smo se srečali z nekaterimi grškimi nosilci olimpiskih medalj, preostanek dopoldneva pa
je bil namenjen športnim aktivnostim. Popoldne
je potekala svečana razglasitev rezultatov. Naša
ekipa, ki smo jo sestavljali Živa Ramšek, Jaka Pelaič in jaz, je osvojila bronasto priznanje. Druga
slovenska ekipa, ki so jo sestavljali Uroš Prešern,
Domen Kulovec in Klemen Kovač, pa je osvojila
srebrno priznanje.
Podelitvi je sledila svečana večerja, tej pa zabava
na strehi hotela. Iz Grčije smo se vrnili naslednjega dne (nedelja, 6.4.).
Z našim rezultatom na tekmovanju sem zadovoljen, saj mi je bilo v veliko čast in spodbudo
zastopati slovenske barve na tem mednarodnem
tekmovanju, na katerem je nastopalo 50 ekip (150
tekmovalcev) iz 25 držav EU.
Brez podpore šole in mentorstva profesorjev
Mateja Forjana, Dragice B. Banović in Valentine
Mavrič Klenovšek pa seveda to ne bi bilo mogoče, za kar se vsem iskreno zahvaljujem.
Jakob Fabjan
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Luka Bojanc
Športnik leta

Avtor: Urša Mervar, T2C
Luka je dijak 2.C razreda tehniške gimnazije. Je
sošolec, ki vedno rad pomaga, ko je kdo v težavah in vsak se v njegovi družbi počuti povsem
sproščeno.

Je vedno nasmejan in poln energije, tako kot večina sošolcev, zato med odmorom, pa tudi med
poukom, v našem razredu prevladuje smeh. Seveda včasih drug drugemu ušpičimo tudi kakšno
lumparijo, ampak nihče nikoli nikomur ne zameri,
saj ravno Luka kot predsednik razreda poskrbi,
da vedno držimo skupaj, tako v dobrem kot v
slabem. Ravno ta složnost med nami pripomore
tudi k našim učnim uspehom. Celoten razred pa je
zelo ponosen na svojega prijatelja, predsednika in
sošolca, kajti Luka je z vsem srcem predan gimnastiki.
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Njegova gimnastična pot se je začela povsem naključno, ko je imel 5 let, zdravniki so mu namreč
svetovali, naj se ukvarja z enim izmed športov,
saj je bil veliko bolan. On je izbral gimnastiko,
saj kot sam pravi, so mu bile všeč salte in se jih
je želel naučiti. Tako je začel 2-krat tedensko zahajati v telovadnico in zavzeto trenirati. Njegovi
prvi uspehi so se pojavili po 2 letih treningov, in
sicer s tretjim mestom na krožni ponjavi. Po tem
uspehu so se njegovi uspehi le še stopnjevali in
do leta 2008 je v svoji kategoriji osvojil praktično
vse, kar se osvojiti da. In tako je iz rekreativne
gimnastike prešel v profesionalno. S tem se je povečalo število treningov na 7- krat tedensko, te pa
opravlja v Novem mestu in tudi v Ljubljani. Ves
ta trud za normalnega človeka predstavljajo velik
napor in veliko odrekanja, vendar je to za Luka
del njegovega življenja in mu je to v veliko veselje. Ima namreč jasno zastavljene cilje, ki bodo le
tako uresničeni. V Sloveniji se njegovo vlaganje
v šport že kaže, saj je praktično brez konkuren-
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ce, a on že stremi, da bo nekoč stal tudi na olimpijskem podiju. In da je še kako uspešen, je dokazal
na decembrskem državnem prvenstvu, kjer je med mladinci osvojil 5 zlatih in 1 srebrno medaljo med
mladinci ter trikrat stopil na zmagovalni oder med člani. Med drugim je to botrovalo, da je bil na januarski prireditvi Športnik leta pod pokroviteljstvom Gimnastične zveze Slovenije v mladinski kategoriji
za športnika leta izbran prav Luka Bojanc. Zadnji njegov dosežek pa je drugo mesto (najboljši Slovenec) na 47. Šalamunovem memorialu v Mariboru.
Njegov naslednji izziv je mladinsko evropsko prvenstvo, ki bo maja v Sofiji. Rad bi se uvrstil med 19
najboljših, s čimer bi si izboril tudi vozovnico za kitajski Nanjing, kjer bodo avgusta mladinske olimpijske igre. Na tiste prave bi se rad prebil leta 2020.
Da pa se Luka lahko sproščeno pogovarja o svojih ciljih in jim zvesto hodi naproti, pa so po njegovih
besedah za to zaslužni tudi na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji. Čuti, da ima na šoli veliko
podporo in za to je vsem zelo hvaležen.
Za slovensko prihodnost v gimnastiki se nam torej ni treba bati, saj bomo za našega Luka gotovo še
velikokrat slišali.
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Jure Prus

Ameriška izkušnja

Avtor: Kristjan Perko, T1B
Jure Prus je dijak 3. letnika tehniške gimnazije.
Že od malih nog se ukvarja z različnimi športi,
med katerimi dominira košarka. Zaradi želje po
novih izkušnjah in napredovanju se je odločil
za odhod v Ameriko. Z njim sem se pogovarjal o
njegovi ameriški izkušnji.
Kako in zakaj te je pot vodila ravno v Ameriko?
S košarko sem se začel ukvarjati že v osnovni
šoli. Ko sem uspešno zaključeval razrede osnovne
šole, se je s tem povečevala želja po igranju
profesionalne košarke. Poznal sem vse košarkarje
po celem svetu, najbolj pa so me navduševali igralci
iz t.i. lige NBA, želel sem si postati eden izmed
njih. V srednji šoli se je nekega dne porodila ideja,
da bi šolanje nadaljeval prav v Ameriki, hkrati pa
ga dopolnjeval s košarko. Idejo sem razvijal in jo
počasi tudi uresničil. Tako sem kmalu pristal na
Floridi.
Ali si kdaj občutil potrebo po domu in starših?
Prve mesece sem se počasi prilagajal na novo
okolje, tako da s t.i. domotožjem nisem imel težav,

saj o tem ni bilo časa razmišljati. Hkrati pa sem bil
tudi zaposlen z vsemi drugimi dejavnostmi.
Ko se je šolsko leto bližalo h koncu, se je domotožje
povečevalo. Čedalje več je bilo neprespanih noči,
saj sem vedel, da v Ameriko prihaja moja mami.
(smeh)
Kako se kultura in šport razlikujeta v
Ameriki in Evropi?
Ameriška kultura je definitivno drugačna. Ljudje
so bolj odprti, prijaznejši in sprejemljivi. Navajeni
so, da je okoli njih veliko tujcev, zato ti pomagajo
na vsakem koraku, "ko se ne znaš obrniti". Šport
se ravno tako razlikuje. Predvsem se trenira bolj
individualno, z veliko večjo ekipo, tako da je
napredek lahko hitrejši. Hkrati pa imajo tudi večje
število naprav, ki ti pomagajo pri fizičnem razvoju.
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Kako težko se je navaditi na časovni zamik?
Na časovni razmik se ni težko prilagoditi, saj te
vožnja z letalom popolnoma utrudi, tako da ob
prvem mraku zaspiš popolnoma normalno. Je pa
malo več težav, ko prideš nazaj v Slovenijo, a se po
nekaj dneh popolnoma prilagodiš.
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Kaj se ti je najbolj vtisnilo v spomin in ne boš nikoli pozabil?
V spominu mi je najbolj ostala prijaznost in pomoč ljudi. Res je neverjetno, da so za tebe pripravljeni
narediti veliko, kljub temu da vedo, da pride čas, ko se po vsej verjetnosti ne bomo več videli.
Glede na to, da si bil sam v Ameriki, oddaljeni več deset tisoč kilometrov od doma,kako si se sam
znašel v situacijah, ki jih opravljajo naši starši?
Na popolno odgovornost se je težko navaditi. Moraš misliti o stvareh, ki jih v preteklosti nisi počel. Na
začetku mi je veliko težav povzročalo kuhanje in pranje oblačil, saj sem velikokrat jedel zažgano meso
ali pa oblekel pobarvano "belo majico" (smeh).
Zdaj, ko ste prispeli nazaj v Slovenijo, ali bi se še kdaj vrnili v Ameriko?
Sedaj, ko sem v Sloveniji popolnoma "navaden najstnik", mislim, da se bom v Ameriko prav gotovo
vrnil. Je res prelepo okolje, kaj kmalu pa se lahko zgodi, da si tam poiščeš dobro poslovno priložnost
ali celo boljšo polovico in ustvariš družino ter tako ostaneš v "obljubljeni deželi" prav zaradi prijaznosti
ljudi.
Na koncu intervjuja pa bi se rad lepo
zahvalil tako vodstvu šole, kot razredniku,
ostalim profesorjem in sošolcem za topel in
razumevajoč sprejem ob vrnitvi.
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Nives Štupar in
Jernej Slak
Bodoča študenta

Vsestransko dekle, ki obrača glave dijakov,
ko gre po hodniku, drugi pa glas in stas
šolskih športnih prireditev; oba dijaka zaključnega letnika, ki sta svoja razmišljanja ob
poslavljanju od srednje šole delila za TEGI.‘

Kako se ti zdi, da si pripravljena na življenje
po koncu gimnazije?

Nives Štupar:

Na tehniški gimnaziji sem pridobila kar precej
znanja iz moje bodoče stroke, poleg tega pa so
mnogi profesorji z nami delili tudi svoje osebne
izkušnje in nasvete za življenje izven šolskih klopi, zato se mi zdi, da sem tako na študij kot tudi
na samostojno življenje dobro pripravljena.

Čemu tehniška?

Intervjuval: Jernej Slak, T4A

V primerjavi s splošno gimnazije mi je bil predmetnik veliko bolj pisan na kožo, saj sem bolj
naravoslovno usmerjen tip človeka. Prepričali so
me tudi informativni dnevi, kjer so se pohvalili z
veliko izleti ter izvenšolskimi dejavnostmi.
Kam naprej?
Nadaljujem tehniško usmeritev, zato sem se odločila za študij strojništva v Ljubljani. Na začetku
srednje šole sem razmišljala o arhitekturi, vendar
sem zaradi svojih (pomanjkljivih) risarskih sposobnostih to kmalu opustila in se začela zanimati
za strojništvo.
Dobri spomni:
Projektni teden v Dalmaciji, imeli smo lepo sončno vreme, toplo morje ter odlično večerno dogajanje. Šli smo na plažo s kitarami in harmonikami
ter tam ostali, dokler profesorji niso prišli po nas
(smeh).
Kaj so bile tvoje sanje, ko si bila otrok, kaj pa
danes?
Pri štirih letih sem želela postati direktor, te sanje
pa za enkrat ostajajo iste (smeeeeh, ha ha, pomežik).
Opis v eni besedi:
Multipraktik.
Nasvet za smrkavce:
Najdite pravo ravnotežje med delom in uživanjem, ker ne enega ne drugega ni vredno zapostavljati.
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Jernej Slak:

Kako bi se opisal z eno besedo?

Zakaj si se pa ti odločil za tehniško gimnazijo?

Mlad, lep in nevaren. V eni besedi.

Šel sem po stopinjah starejšega brata, pripomoglo
pa je tudi to, da sta mi bili veliko bolj pri srcu
matematika in fizika kot pa slovenščina in zgodovina.

Nasvet mladim:

Kam naprej?

Kako si pa ti pripravljen na življenje po srednji šoli?

Fakulteta za elektrotehniko. Študij v tej smeri mi
pušča odprta vrata na mnoga različna področja
življenja.
Kaj ti je na tehniški gimnaziji najbolj ostalo v
spominu?
Najbolj so mi ostali v spominu športni dogodki,
še posebej lanski ŠKL finale v Kopru, kjer je bilo
sončno vreme in odlično navijaško vzdušje ter seveda tudi odlični rezultati naših tekmovalcev. Izpostavil bi tudi razne projektne tedne z razredom,
saj so odlični za krepitev razrednih vezi.

Ne vzemite šole preveč resno, najdite si tudi čas
zase.

Mislim, da imam dobro predstavo, kaj me čaka,
zato se mi zdi, da sem pripravljen, čeravno bom
malce pogrešal srednjo šolo, ravno v četrtem letniku se namreč začne uživati

Intervjuvala: Nives Štupar, T4A

Kako pa je s tvojimi sanjami,
so se od otroštva do danes kaj
spremenile?
Kot otrok sem si želel biti vse
mogoče, nekaj časa tudi smetar.
Danes so moje ambicije malce
večje, vidim se nekje na področju biomedicinske tehnike.
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Dr. Dejan Gradišar

“Visoki cilji dosegljivi le z dolgotrajnim in marljivim delom”

Avtor: Jana Gorjanc, T3A
O elektrotehniki ste poslušali že v srednješolskih klopeh. Kdaj ste se dokončno odločili, da tudi študij nadaljujete
na tem področju in kaj je bil glavni
razlog za takšno odločitev? Vas je kdaj
zamikala tudi kakšna elektrotehniki
popolnoma drugačna stroka?
Med šolanjem v srednji šoli sem se seveda spogledoval z različnimi opcijami,
kako nadaljevati. Zavedal sem se, da moram imeti odprte oči za vse, da mi kasneje ne bo žal za prehitro odločitev. Čeprav
sem se ves čas nagibal k študiju na Fakulteti za elektrotehniko, sem preveril tudi
študije na računalniški, strojni in pa tudi
na športni fakulteti.

Dr. Dejan Gradišar, bivši dijak Šolskega centra
Novo mesto, je od leta 2006, ko je doktoriral
na Fakulteti za elektrotehniko, zaposlen kot podoktorski raziskovalec na Institutu Jožef Stefan.
Poleg uspehov na znanstvenem področju ga odlikujejo tudi športni dosežki. Tek na srednje dolge
proge, s katerim se je ukvarjal že v srednji šoli, je
dopolnil še z najdaljšo tekaško disciplino. Redno
se namreč udeležuje maratonov, lani se je na primer udeležil bostonskega, kjer je bil priča bombnemu napadu. Več o njegovih izkušnjah pa v intervjuju.

V času mojih dijaških in študijskih let je
bil razvoj IT tehnologije najbolj v vzponu. Verjetno je tudi zato na koncu prevladala Fakulteta za elektrotehniko.
S čim se trenutno ukvarjate? Delate morda na
kakšnem posebnem projektu?
Pri svojem raziskovalnem delu se ukvarjam s tematiko vodenja in optimizacije delovanja proizvodnih
procesov. Pri tem si pomagamo z matematičnim
modeliranjem, s simulacijo. Delo se izvaja v okviru raziskovalnih projektov, predvsem za slovensko
industrijo. Poleg tega tudi poučujem na fakulteti.
Kako ste se, kot bivši dijak naše šole in predstavnik prve generacije, ki je opravljala splošno
maturo, počutili v srednješolskih letih?

Ker smo bili kot prva generacija podvrženi preverDo doktorata je zagotovo trnova pot, pojavijo janju znanja na splošni maturi, smo bili dijaki, pa
se vzponi in padci. Kakšna je bila Vaša pot? Kaj verjetno malo tudi naši učitelji, nekoliko pod priVam je predstavljalo glavno motivacijo?
tiskom, ker s tovrstnim preverjanjem nismo imeli
Za velike cilje je potrebno biti vztrajen in se lote- izkušenj. Verjetno je tudi to razlog, da je naša gevati problemov po malih korakih. Pot do mojega neracija tudi precej uspešna.
doktorata se je zagotovo začela že v srednješolskih
klopeh. Za uspešno študijsko pot so poleg nabiranja znanja v šolskih in fakultetnih klopeh pomembne tudi obštudijske aktivnosti. Ena od mojih bolj
pozitivnih izkušenj je bila študentsko delo v tujini.
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Kaj Vam pomeni šport? Katere discipline so
vam najljubše? Zakaj?
Šport mi pomeni predvsem sprostitev. V službi sem
večino časa prikovan za mizo in pred računalnik,
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zato je rekreacija nujna za usklajeno življenje.
S tekmovalnim športom sem se največ ukvarjal v srednji šoli in nekaj časa še na fakulteti.
Takrat sem ugotovil, da so mi na kožo pisane
predvsem srednje proge (400m - 1000m), kjer
sem na državnem nivoju dosegel tudi nekaj
dobrih rezultatov (npr. 2. mesto na mladinskem
državnem prvenstvu na 800 m, 3. mesto na državnem srednješolskem prvenstvu na 1000 m).
Stopničko za prvo mesto mi je ukradel vaš profesor, Aleš Tomič. Po končanem aktivnem udejstvovanju v športu sem se rekreativno ukvarjal
tudi z drugimi športi. Zadnja leta pa sem zopet
vrnil nazaj na tek, tokrat na daljše razdalje, celo
do maratona.
Aprila lani ste bili udeleženec maratona v
Bostonu, kjer sta eksplodirali dve bombi.
Kako gledate na to izkušnjo; pozitivno ali
negativno?
Bostonski maraton je maraton z najdaljšo tradicijo in to se čuti na vsakem koraku v mestu v času prireditve. Nastopati na tej
prireditvi je pravi privilegij. Vzdušje,
ki ga pripravijo navijači, je nadvse
prijetno. Napad, ki se je lani zgodil
v cilju maratona, pa je vse zelo pretresel in šokiral. V tistem trenutku so
bili občutki zelo mešani, vendar kot
vidimo sedaj, eno leto po tem, so se
ljudje okoli te prireditve pobrali in v
Bostonu je že pripravljen 118. maraton (op. letos bo to 21.4.2014).
Nedvomno ste uspešen človek. Kateri dosežek Vam je najbolj v ponos?
Sam se nimam za zelo uspešnega.
Najbolj cenim to, če znamo uživati v
enostavnih stvareh.
Se spomnite, katera Vam je bila
najpomembnejša vrednota v mladosti? Kako na to gledate sedaj?
Ena od svari, ki se je spominjam, je bila želja po
nabiranju informacij, knjigah … Sedaj imamo s
pomočjo interneta vse to na pretek in verjamem,
da imajo dandanašnji učenci in dijaki drugačne
probleme – kako iz množice informacij pridobiti
uporabno znanje.

Imate morda za konec kakšen nasvet za mlajše
generacije?
Imejte visoke cilje in se zavedajte, da so le-ti dosegljivi večinoma le z dolgotrajnim in marljivim
delom. Bodite odprti za nova doživetja in izkušnje,
ki si jih boste nabrali v nadaljnjem življenju.
Dr. Gradišar, veliko uspeha in dobrih idej še naprej!
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Z Andražem na
Japonsko
Avtor: Rok Poljanc T2A

z visoko tehnologijo, kar se kaže tudi v njihovih
high-tech straniščih. Večkrat je poudaril, da ljudje
zelo skrbijo za čistočo in da imajo kar osemnajst
zabojnikov za ločevanje odpadkov.
Velika posebnost so tudi tematske restavracije,
kjer vam lahko strežejo ninja želve ali junaki
grozljivk.
Med predavanjem je še primerjal razmere na Japonskem s Slovenijo in Savdsko Arabijo, od koder se je pravkar vrnil.

18. decembra 2013 nas je obiskal Andraž Žagar,
nekdanji dijak tehniške gimnazije, ki je že med
študijem odšel na izmenjavo na Japonsko. Od takrat je bil v deželi vzhajajočega sonca že petkrat,
od tega enkrat dlje časa tudi službeno.
Njegovo predavanje o Japonski nam je približalo
kulturo, ki nam je zaradi oddaljenosti precej neznana. Vse, kar smo vedeli o tej deželi, je bilo to,
da jedo suši, da imajo veliko potresov in cunamijev ter da je glavno mesto Tokio.
Andraž pa nam je približal še značilnosti japonske
miselnosti in njihovo navezanost na tradicijo. Na
zelo zanimiv način nam je predstavil tudi njihove
posebnosti: predanost in do neke mere obsedenost
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Andraž se je izkazal kot izjemen in poseben človek, ki premore veliko samoironije in humorja ter
vseskozi predava predano in na način, da privlači
oz. motivira poslušalca.
Veseli nas, da smo se lahko udeležili tega predavanja, tako spoznali Andraža in izvedeli, da so
naši dijaki uspešni na svoji poklicni poti.
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Varna uporaba
interneta
Avtor: Gregor Mede

V letošnjem šolskem letu smo 11. februarja na
šoli praznovali dan varne rabe interneta. V zadnjih letih se je močno povečala uporaba pametnih
mobilnih naprav in z njimi uporaba mobilnega
interneta. Ljudje se sicer zavedamo pomembnosti zavarovanja računalniškega sistema in ti so v
povprečju kar dobro zavarovani, težava pa so goljufije, ki izkoriščajo nevednost uporabnikov (social engineering) ter varovanje pametnih mobilnih
naprav. Na podlagi poročila orgnizacije SI-CERT,
ki se pri nas ukvarja z raziskovanjem spletnih
incidentov, ugotavljamo, da število incidentov še
vedno narašča. Še vedno se povečuje število napadov na spletne strani ter število spletnih goljufij, močno pa se je povečalo število napadov preko
škodljive kode, predvsem na mobilnih napravah.
Uporabniki se moramo zavedati teh nevarnosti in
biti pozorni nanje ob vsakdanji uporabi interneta.
Vsi uporabljamo mobilne telefone, ki so danes že
pravi mali računalniki. Na trgu so tudi čedalje bolj
dostopni. Prav tako se je z razvojem mobilnega
omrežja znižala tudi cena dostopa do interneta
preko mobilnega omrežja. Zato danes z pametnimi telefoni delamo še veliko drugih stvari, kot pa
samo kličemo ali pišemo kratka sporočila (sms).
Uporabniki bi se morali zavedati, da podobno kot
pri geslih na računalnikih, moramo paziti tudi na
telefonih. Še več, nekateri uporabniki so z aplikacijami na telefonu neprekinjeno prijavljeni na
storitve elektronske pošte, socialna omrežja in
podobno. To pomeni, da lahko nekdo naredi veliko škode uporabniku, če mu ta posodi telefon ali
ga kje pusti brez nadzora. Objavljanje v njegovem
imenu na socialnih omrežjih, pošiljanje elektronske pošte v imenu uporabnika, kar pomeni kraja
identitete, prav tako tudi dostop do podatkov, ki
jih hranimo na telefonih, so le nekatere izmed
nevšečnosti, ki lahko doletijo uporabnika. Zato je
nujno, da imamo pametne telefone zaklenjene. To
pomeni da uporabljamo enega izmed načinov za
varen dostop. Najenostavnejša možnost je uporaba vzorca za odklep, boljša je uporaba
kratkega številčnega gesla (pin – tukaj
ne mislimo pin številke ob zagonu
telefona) ali daljše geslo. Dodatnega
varnostnega koraka se lahko uporabnik

hitro navadi, kar je majhna cena za zaščito pred
nevšečnostim in škodi, ki se nam drugače lahko
zgodi. Prav tako je kot pri računalnikih na mobilnih pomembno varovanje pred škodljivo kodo.
Mobilne naprave s sistemom Android so še posebno občutljive na tovrstne napade, zato je nujno, da si nanje namestimo antivirusni program, ki
poskrbi za pregled vseh podatkov, ki jih prenašamo s spleta in shranjujemo na napravah. Prav tako
pa je pomembno, da smo pozorni, katere strani
obiskujemo in kaj prenašamo s spleta in katere
aplikacije nameščamo na naprave. Vselej je modro prebrati odzive uporabnikov, ki so že namestili
določeno aplikacijo.
Uporaba mobilnih naprav pa je po drugi strani
spremenila tudi socialno plat naših življenj. Zdi se
kot, da je nekaterim pomembno samo, kaj bodo
objavili in kaj se dogaja na spletnem socialnem
omrežju. Skoraj ne mine več dogodek, ki ga ne
obeležimo in objavimo. S tem ni sicer nič narobe,
vendar je uporaba mobilnih naprav na tem področju včasih kar pretirana. Zavedati se moramo
tudi, da slike, na katerih so druge osebe, brez njihovega dovoljenja ne smemo objaviti oz. je to kaznivo. Prav tako lahko pretirana uporaba naprav v
družbi hitro postane nevljudna do ostalih. Seveda
imajo te napravice danes že veliko zelo uporabnih
aplikacij in lahko zamenjajo celo vrsto različnih
pripomočkov, vendar pa se resnično življenje odvija izven malega LCD
ekrana in čas še
prehitro beži mimo
nas.
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Dream Theater v
Ljubljani
Avtor: Peter Kočman, T2B

Po mnenju mnogih so Dream Theater v svetu sodobnega ‚‘rocka‘‘ in ‚‘metala‘‘ premaknili kar nekaj meja. Nekateri so njihovo glasbo poimenovali
‚‘progresivni rock‘‘ in zdi se, da je ta definicija
precej primerna. Druga oznaka njihove glasbe je
alternativa, kar pa je v določenih trenutkih še bolj
na mestu. Vsi člani benda so izredno nadarjeni in
visoko glasbeno izobraženi. Začeli so v NYC leta
1985 pod imenom Majesty. Sceno so pretresli s
dobrimi demo posnetki, ki so napovedovali originalen trans žanrski glasbeni pristop z elementi
simfo in hard rocka, heavy metala, tehna, mainstreama in tradicionalne progresive iz 70-tih ter
vplivi Pink Floyd, The Who, Rush, Queensryche,
King Crimson in Genesis. To osnovo so Dream
Theater skozi dve desetletji na studijskih albumih,
koncertnih ploščah in številnih nastopih po celem
svetu razvijali in nadgrajevali v izviren glasbeno
liričen izraz, s katerim so si prislužili spoštovanje
in zanimanje mnogih.

znanih imen slovenske rock scene. Postavitev
odra ob tribuno je sicer pomenila odličen pogled
na oder s tribune ter relativno majhen parter, ki se
je dokaj hitro napolnil. Ob 20:40, ko se je spustila
zavesa in so ugasnile luči, so iz zvočnikov zadoneli prvi toni novega singla ‚‘The enemy inside‘‘.
S tem je skupina dokazala, da nas čaka energičen
večer. Ko se je inštrumentalnemu delu pridružil še
LaBrie, je ta več kot dokazal, da vokalno še zdaleč ni zrel za upokojitev. Kakorkoli že, nastop je
bil prava poslastica za ušesa kot tudi oči, saj je cel
nastop na velikem zaslonu za odrom spremljala
bogata vizualna predstava, od fraktalov in enkratno postavljenih kamer nad bobni in klaviaturam,
preko povezovalnih animacij rumenega taksija,
imenovanega Majesty, do komičnih dogodivščin
animiranih karikatur skupine Enigma Machine.
Vse to, v kombinaciji z bogatim light showom in
za Halo Tivoli presenetljivo dobrim zvokom, je
upravičevalo vsak zapravljen cent za ta koncert.

4. februarja 2014 so se v sklopu turneje ustavili
tudi v Ljubljani, in sicer v Hali Tivoli. Navkljub
ledeni ujmi, ki je zajela celotno Slovenijo, se je
pred dvorano zbrala velika multinacionalna množica kvalitetne glasbe žejnih ljudi, med obrazi pa
je bilo opaziti tudi nekaj

Seveda gre poudariti, da to nikakor ni glasba za
vsakogar. LaBriejev vokal je na trenutke osladen,
drugič preveč falzeten in kljub izjemni operabilnosti marsikoga odvrne. Presenetljivo je, da
po 30 letih lahko še izvede vsa dela, in to skoraj
vsak dan po tri ure, a to ne spremeni dejstva, da
ni več ravno mladenič v
spandeksu iz 80‘ let.
Marsikoga bo odvrnilo dejstvo, da je bend
sposoben ustvariti
45-minutno pesem in
od tega 25 minut porabiti samo za podivjano
igranje kitare. Dokler
pa bodo po svetu žgali
tako, kot so v torek v
Hali Tivoli z instrumentalom The Dance of
Eternity, se nam ne bo
treba bati za pomanjkanje dobre glasbe. S Portnoyem ali brez.
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Ali evolucija človeka
še traja?
Avtor: Vesna Udovč, T1C

Ali evolucija človeka še traja?
Na vprašanje, zastavljeno v naslovu, lahko že na
začetku odgovorim pritrdilno, saj lahko to ugotovitev zaznamo že s prostim očesom. Ljudje so bili
namreč še nekaj let nazaj v povprečju manjši od
teh, ki živijo sedaj. Niso znali brati, ne pisati. Naj
bi imeli tudi manjši premer možganov od današnjega povprečnega človeka. Pa tudi v le 100 letih
je človeštvo iznašlo cel kup novih stvari, ki jih
do takrat še ni poznalo, kaj šele, da bi si z njimi
lajšalo delo. Prav tako je tudi povprečna življenjska doba človeka daljša. V zadnjem stoletju naj bi
človek izumil kar 90 odstotkov vsega izumljenega.
Vse pa se je moralo nekako začeti. Danes prevladuje domneva o tem, da je vesolje nastalo pred
okoli 15 milijardami let z velikim pokom. Iz tega
je torej nastala teorija o nastanku vesolja. Teorija velikega poka predvideva še danes prisotno
sevanje, ki naj bi takrat nastalo. Model velikega
poka govori o tem, da se bo vesolje sčasoma izničilo. Malce nenavadna pa mi je misel na to, kako
se je vse skupaj pripravilo do tega dejanja. Neverjetno mi je namreč, da bi vse nastalo kar iz niča.
Le kako je šele nastal človek? In kdaj bo konec
sveta? Kako ga bodo ljudje občutili?
Zemlja je nastala pred 6,4 milijarde let, nato so
se razvili preprosti organizmi (pred 3,5 milijar-
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dami), prvi evkariontski organizmi (pred dvema
milijardama let), sledil je razvoj trilobitov, prvih
kopenskih rastlin, prvih vretenčarjev, plazilcev…
Nato sledijo dinozavri, okoli 200 milijonov let
pred našim štetjem, ter najpomembnejši, krona
stvarstva - človek.
Evolucija človeka je potekala kar 7 milijonov let,
prav toliko stare pa imamo tudi najstarejše fosile,
ki nam dajejo nekaj znakov človečnjakov. Človek
se je do današnje oblike razvijal skozi veliko faz.
Čeprav se je vse začelo s prokonzulom, imam
kot prvo fazo v mislih avstralopitka, ki je bil visok okoli 1,20 metra. Sledijo mu spretni človek
ali Homo habilis (1,40 metra), vzravnani človek
ali Homo erectus (1, 60 metra), delovni človek
ali Homo ergaster, neandertalec ali Homo neanderthalesis (1,50 metra), misleči človek oziroma
Homo sapiens (1,60 metra) ter sodobni človek ali
Homo sapiens sapiens (okoli 170 centimetrov).
Seveda pa je nasprotna vsem fazam, ki sem jih
naštela za prokonzulom, tudi veja, ki se je razvila
v opice, orangutane, gorile ter šimpanze, katerim
naj bi bil človek tudi najbolj podoben.
Na evolucijo vplivajo mutacije, okolje, selitve
ter seveda naravni izbor, ki ga je prvi definiral
Darwin. To je boj za obstanek, kjer preživijo le
najboljši. Če se ne prilagajaš, lahko pozabiš na
preživetje. Seveda pa je vse odvisno tudi od sreče,
npr. če te nasprotnikova sulica slučajno zgreši – v
prazgodovini- ali pa te ne povozi avto – v sodobnem času.
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Moja asociacija na prazgodovino, najstarejše obdobje v zgodovini človeštva, je jama, v kateri so bivali ti »ljudje«. A šele
neandertalec je za svoje bivališče uporabil prav jamo. Do
razvoja le-tega so namreč spali kar po drevesih ali v visokih travah, da jih plenilci ne bi dobili oz. našli.
Zanimiv pa je razvoj človekove hoje. Na začetku so
se sprehajali kar po štirih, kasneje pa se je to izkazalo
za zelo zamudno in nevarno premikanje do različnih
destinacij. Človek je torej razvil potrebo po višini, da
bi se s tem izognil nevarnostim, ki so pretile nanj, ter
da bi bil hitrejši. Zato se je postavil na dve nogi, kakor
hodimo še danes. Že z Ikarjem in Dedalusom pa je mogoče zaslediti tudi željo po letenju (človek si je namreč naredil
krila na podoben način, kot jih ima ptica), vendar do tega ni prišlo
zaradi njegove prevelike teže.
Prav tako pa je bil ogenj zelo pomemben »izum« v zgodovini človeštva. Do takrat so namreč jedli
surovo hrano, bila je mrzla, hitro se je pokvarila, pa tudi ni imela tako dobrega okusa, kot ga ima pečena (npr. meso). Iznajdba ognja pa ni prinesla novosti samo v gospodinjstvu, temveč tudi pri lovu.
Živali so namreč lahko z ognjem zvabili v past ali pa jih le odgnali. Z ognjem pa so tudi že začeli krčiti
gozdove za polja ter si s tem urejali prostor za bivališče, čeprav je bilo to na začetku zelo preprosto
(prva bivališča so bila namreč iz kože različnih živali ali pa je bilo zgrajeno le iz vej ter obloženo z
listjem in drugim materialom).
Glede na vse navedeno, je moje mnenje, da se evolucija človeka ne bo nikoli nehala. Morda se bo le
upočasnila, saj se zaradi človeka in njegovih neprestanih izumov ne more kar končati. Lahko pa se
zgodi, da se bo nadaljevala v drugo smer, kot se je odvijala do sedaj, saj se zaradi naših nenehnih posegov v okolje dogajajo same slabe stvari: mutacije, učinek tople grede, taljenje ledu… Morda se bo
nekoč človek razvil do stanja, ko bo imel med prsti plavalno kožico, ne bo več znal hoditi niti sam razmišljati. Lahko, da bo naše misli in um vodil nekdo drug, morda celo robot oz. računalnik. Kdo ve, če
bodo s tem prišle le dobre stvari? Morda pa si bodo nekoč ljudje celo želeli vrniti v čas, ki ga živimo
mi danes.
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Odnos med družbo in
znanstvenikom

Družba se vedno spreminja. Ljudje se rojevamo in umiramo. Vsak s svojim obstojem spremeni
svet, nekateri manj očitno, drugi bolj. Najbolj pa na spreminjanje in razvoj sveta in družbe vplivajo zavzeti znanstveniki. Ti venomer iščejo nekaj novega ali pa raziskujejo že obstoječe nerazložljive pojave. S
tem družbo izobrazijo in tako povzročijo največje spremembe na svetu.
Pitagora je prvi rekel, da je Zemlja okrogla. Pomislite, kaj bi bilo, če tega ne bi storil. Kolumb
ne bi odkril Amerike in ljudje bi mislili, da je Zemlja veliko manjša, kot je v resnici. Večno bi živeli
v zmoti. Einstein je zapisal E=mc2 in s tem povzročil razvoj atomske teorije, ki je vodila do nastanka
jedrske bombe. To družbi sicer ni koristilo, a za to ni kriv znanstvenik Einstein. Želel je le raziskovati
svet, naravne pojave. Zanimalo ga je, kako narava deluje in zakaj so stvari take, kot so. On je le odkril
relativno teorijo, ki pa so jo drugi izrabili v svoje namene in razvili jedrsko orožje. Znanost je le raziskovala pojave na Zemlji in se ni zavedala posledic, ki jih lahko njihova odkritja povzročijo. Za posledice
niti niso sami krivi, saj njihov namen ni bil tak. Svet odkritja pogosto uporabi v druge namene, kot so si
jih zamislili znanstveniki sami.
Družba znanstvene izume sprejme in jih uporablja v vsakdanu. Življenje se zato na račun znanosti
najbolj intenzivno razvija. Družba sicer pogosto nova odkritja sprva zavrača, saj so za širši svet težko razumljiva, a sčasoma vsako znanstveno odkritje spremeni svet. Danes pa smo se ljudje že začeli zavedati
negativnih posledic mnogih znanstvenih izumov. To je razlog ponovnega zavračanja znanosti. Tokrat pa
razlogi niso nerazumljivost izumov, temveč skeptičnost, ali je izum dober za človeštvo, ali bo s stranskimi učinki le-temu preveč škodoval.
Problemi znanstvenikov, ki se bojijo posledic svojih izumov, so predstavljeni tudi v Dürrenmattovi
drami Fiziki. Glavni junak, fizik in znanstvenik Möbius je odkril veliko novega. Boji se, da bi njegovi
izumi škodili človeštvu. Odkril ni sicer nič nevarnega, a ve, da bi ljudje našli način, kako izrabiti njegove
izume za svetu škodljive naprave. Zato se je odločil, da bo svoja odkritja skril pred širnim svetom. To
stori tako, da se dela norega in pristane v norišnici, kjer lahko razmišlja v miru. Za njegova odkritja pa
sta izvedela tajna agenta Kilton in Eisler. Hotela sta izrabiti njegove izume za delovanje svojih tajnih
služb, zato sta mu sledila v norišnico. Ko Möbius to odkrije, ju prepriča, da so njegovi izumi prenevarni
za svet, zato vsi trije ostanejo v norišnici, saj mislijo, da so odkritja tam varna. Žal pa to ni res, saj jih
vseskozi nadzoruje doktorica. Tako se godi tudi
dandanes. Vse znanstvenike nadzorujejo višje sile
in tajne službe. Razlika je le v tem, da znanstveniki svojih odkritij niti ne želijo več prikrivati,
saj se jim gre le za dobiček. Radi raziskujejo pod
njihovim nadzorom, kljub temu da vedo, da bodo
njihova odkritja uporabljali ne le za dobre, temveč
tudiza slabe namene. Raziskujejo le še za denar.
Ni več veliko zavzetih znanstvenikov, ki bi reševali skrivnosti narave le za lastno zadovoljstvo.
Ni več Möbiusov, ki bi skrivali svoja odkritja pred
širnim svetom, v dobro družbe. Danes se vse vrti
le še okoli denarja, in tudi znanstveniki raziskujejo le še za denar.

Katja Marinčič, T4b
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Znanost predstavlja gonilno silo napredka v
družbi. Brez številnih iznajdb, ki so tako zaznamovale smer razvoja, si današnjega življenja ni mogoče predstavljati. Vendar pa če hočemo ugotoviti
odnos med znanstveniki in družbo, moramo najprej
podrobneje razumeti, kaj je sploh glavna naloga znanosti. Znanost je najučinkovitejši in najzanesljivejši
sistem za vrednotenje idej, hipotez in teorij, ki ga
pozna človeštvo. Znanost razumemo kot družbeni
sistem za vrednotenje znanja, ki temelji na javnosti
znanja in odprtosti za argumentirano kritiko. Torej je
njena temeljna naloga, da zna čim bolje razmejevati med zanesljivim in nezanesljivim znanjem. To je
zelo pomembno, saj družba nujno potrebuje za svoje
delovanje zaupanje v znanstvenike, ki razmejujejo
med pravim in zgolj navideznim znanjem.
Ljudje smo zelo različni, zato tudi zelo različno gledamo na odkritja znanstvenikov. Potrebno pa
se je izogniti skrajnosti. Torej temu, da bi znanosti slepo verjeli in ji brez kančka dvoma zaupali. Ali pa
da bi zavračali tiste pridobitve, ki bi lahko bile ključne za napredek človeštva, zgolj zaradi nezaupanja
v znanost. S to ugotovitvijo se vrnemo spet na začetek, kjer bi rad še enkrat poudaril. kako bistvenega
pomena je, da znajo znanstveniki ločevati med zanesljivim in nezanesljivim znanjem.
Znanstveniki se zavedajo posledic, ki ji lahko povzročijo njihova odkritja, vendar pa je tukaj
skoraj nemogoče razpravljati o odgovornosti. Kdo je glavni krivec: tisti, ki naredi bombo, ali tisti, ki jo
odvrže? Zagotovo znanstvenik nosi odgovornost za svoje izume, vendar pa ne more vplivati na ljudi, v
kakšne namene jih bodo izkoristili. Kot je že zapisal Dürrenmatt v svoji drami Fiziki, da so znanstveniki
daleč pred stvarnostjo. Torej daleč pred človeštvom, ki še ni doraslo, da bi sprejelo odgovornost, ki jo
spremljajo velika odkritja. Nezrelost človeštva se kaže predvsem v ogromnih količinah denarja, ki jih
namenja za razvoj v vojski. Mnoge znanstvenike premami denar, medtem ko je za druge delo v vojaških
laboratorijih edina možnost. Žene jih želja po raziskovanju, vendar pa za svoje delo potrebujejo finančno
podporo. To pa pogosto najdejo le v vojaški industriji, saj nekatere države le malo vlagajo v druge vrste
razvoja.
Živimo v svetu, ki mu vlada denar. Zaradi tega drezamo v stvari, ki jih ne razumemo popolnoma
in povzročamo vedno več škode. Govorim namreč o raznih genskih raziskavah, gensko spremenjenih
rastlinah. Glavnega pomena je, da se ustvari dobiček. Samo da je več pridelka! Ne gleda pa se, kako lahko ta hrana dolgoročno vpliva na človeka. V zadnjem obdobju se pri otrocih vedno pogosteje pojavljajo
različne alergije. Mnoge raziskave se nagibajo ravno v smer, da je za to kriva gensko spremenjena hrana.
Prav tako se igrajo »boga« razne farmacevtske korporacije. Te namenoma ustvarjajo potrebo po vedno
novih zdravilih. Edini cilj pa je dobiček.
Ko pride do usodnih posledic, ljudje prepogosto pokažejo s prstom na znanstvenike. Imamo jih
odgovorne za vse, kar nastaja. Pri tem pa ne pomislimo na ljudi, ki stojijo za njimi. Te, ki izkoriščajo njihova odkritja. Ne moremo vedeti, pod kakšnim pritiskom so lahko znanstveniki. Ali delajo le za denar,
ali pa prisiljeni, zavedeni v svoje delo. Dürrenmattov Möbius je žrtvoval vse, da bi obdržal ljudi pred
svojim delom, pa mu je na koncu vseeno spodletelo. Človeški pohlep in želja po moči namreč ne poznata
meja.
Izar Gaj Kek, T4b
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Tablični računalniki pri pouku
od Maja - nedelja, 26. januar 2014, 13:50

Menim, da bi tablični računalniki pri mladostnikih samo še pokvarili učni uspeh, saj marsikdo ne bi spremljal učiteljeve razlage, ampak bi se igral s tabličnim računalnikom ali pa brskal po internetu. Tablični
računalniki tudi niso dobri zato, ker bi izpodrinili našo lastno ročno pisavo in s tem tudi onemogočili, da bi
svojo pisavo izboljševali in nadgrajevali. Zaradi tabličnih računalnikov menim, da bi prišlo tudi da tega, da
bi komunicirali samo še preko spleta in se ne bi več pogovarjali z nekom v živo. Kljub temu pa so tablični
računalniki po eni strani dobri, saj bi nam omogočili lažje torbe.
Odg: Tablični računalniki pri pouku
od Gregor - ponedeljek, 27. januar 2014, 19:05

Se strinjam s teboj. No, vsaj na tem nivoju izobraževanja, kot smo mi sedaj, to velja, saj je veliko učencev
v šoli zgolj zaradi želje svojih staršev. Če pa bi se vsak zase zavedal, da se mora v šoli učiti in spremljati
pouk, bi lahko tablični računalnik ali kakšen drug visokotehnološki pripomoček uporabil sebi v prid. Po
mojem mnenju bi šolske ure z uporabo tabličnih računalnikov (v izobraževalne namene) postale zanimivejše. Nekatere bi lahko takšno poučevanje spodbudilo k boljšemu sodelovanju pri pouku, spet drugi pa bi še
ta čas izkoristili za igranje virtualnih iger med poukom in posledično bi to privedlo do nezbranega poslušanja razlage snovi. Navsezadnje pa sem mnenja, da so v tem trenutku tablični računalniki primernejši za
študente, saj bi jih koristneje uporabljali.
Odg: Tablični računalniki pri pouku
od Andrej - torek, 28. januar 2014, 08:49

Strinjam se z Majo, saj tablični računalniki lahko resno motijo pouk in učenje, vendar je sodobna tehnologija zelo uporabna, saj je veliko podatkov na enem mestu. Med drugim je shranjevanje zelo priročno in ni
potrebno posebej shranjevati vseh delovnih listov, saj jih lahko samo skeniramo.
Odg: Tablični računalniki pri pouku
od Klara - torek, 28. januar 2014, 16:20

Tudi jaz se povsem strinjam z Majo, vendar pa kljub vsemu uporaba tabličnih računalnikov ni povsem zgrešena stvar. Menim, da kolikor je tehnologija že napredovala, bi lahko imeli na tabličnih računalnikih vsaj učbenike, da le teh ne bi bilo treba nositi v torbah, saj so s tem veliko bolj obtežene.
Po drugi strani morajo biti za učenje učbeniki vsekakor v tiskani obliki, saj so veliko bolj praktični
in uporabni. Ne strinjam pa se s tem, da bi tablični računalniki lahko zamenjali zvezke in delovne
zvezke, saj menim da se pismenost mladih v računalniški dobi zmanjšuje, kar pa zagotovo ni dobro
za prihodnost.
Odg: Tablični računalniki pri pouku
od jakob – torek, 28. januar 2014, 09:14

Zdi se mi, da je koncentracija in pozornost odvisna od posameznika. Nekateri bi najbrž res med poukom brskali po internetu, ampak to je odvisno od posameznika, njegove volje in odgovornosti. Če
nekoga internet med poukom res preveč mika, bi po mojem mnenju bilo edino pošteno in prav, da se
mu (dokler ne moti pouka) to pusti, saj bo sam nesel posledice. Za vsako dejanje obstaja posledica
in tega bi se navadili že v zgodnjih letih. Sem absolutno za to, da se v bližnji prihodnosti uporablja
tablične računalnike, saj bi bile torbe lažje in digitalni zaslon ima prednost simulacij, aplikacij, video
posnetkov itd., ampak jaz ne bi zdržal brez zvezka in kemičnega svinčnika, saj ne znam dovolj hitro
tipkati. Po mojem mnenju tablice ne morejo nadomestiti zvezkov, ampak so napreden dodatni učni
pripomoček.
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Odg: Tablični računalniki pri pouku
od Samo – torek, 4. februar 2014, 16:54

Tudi jaz mislim, da so tablični računalniki dober način za pridobivanje informacij in učenje, vendar pa menim tudi, da niso primerni za vse stopnje izobraževanja – posebej ne v nižjih razredih osnovne šole, kjer se
učenci učijo branja in pisanja, za kar je potrebna vaja. Dobro bomo pisali le, če bomo veliko pisali, kar pa s
tabličnim računalnikom ni možno na normalen način.
Odg: Tablični računalniki pri pouku
od Urban – ponedeljek, 27. januar 2014, 16:29

Menim, da so tablični računalniki (in podobna tehnologija) zelo velika pridobitev v šoli, vendar do
neke mere. Ko uporabo računalnikov nadzorujejo profesorji, se ti res uporabljajo samo za šolo, torej
le med poukom, to je le največ 360 minut na dan (dan jih ima 1440), zato mislim, da poteza s tabličnimi računalniki, ki jih imajo lahko učenci doma, ni dobra, saj jih ne uporabljajo za šolo, temveč
za igrice ipd. In to, da šola to „podpre“, se mi ne zdi prav. Bolje bi bilo, če bi jih imeli v učilnicah za
predmete, pri katerih so najbolj uporabni in bi bili dosegljivi vsem učencem, ko bi jih potrebovali.
Poleg tega pa se mi zdi, da že tako ali tako preživimo preveč časa pred ekrani digitalne tehnologije,
da pa bi se še učil iz učbenikov v digitalni obliki... ne hvala!
Odg: Tablični računalniki pri pouku
od Marta – torek, 28. januar 2014, 18:24

Strinjam se, da so tablični računalniki lahko zelo uporabni pri nekaterih predmetih, saj si lahko lažje
predstavljamo stvari, kot so zgradbe celice ali stvari v 3D oblikah. Zato menim, da bi šola imela v
lasti nekaj tabličnih računalnikov in bi jih uporabljali le, kadar bi bilo to smiselno. Zdi pa se mi tudi,
da tehnologije sploh ne znamo uporabiti sebi v prid oz. ne znamo izkoristiti vsega, kar nam ponuja,
saj se v to ne poglabljamo. Zato menim, da učbeniki v digitalnih oblikah niso nikakor potrebni, saj
nam računalniki tudi škodujejo saj sevajo in uničujejo naš vid, hkrati pa uničujejo tudi druženje s
prijatelji, saj smo zmeraj za računalniki in se skoraj ne znamo družiti drugače kot pa z igricami na
računalnikih.
Se pa razume, da so tablični računalniki lahko zelo uporabni in na njem najdemo marsikaj, kar nam
ponuja za lažje in hitrejše učenje.

Športno navijanje
od Urban – torek, 25. marec 2014, 17:18

Vsak človek se rad sprosti, in vsak na svoj način. Nekateri se sprostijo v operi, nekateri v gledališču,
nekateri na zabavi, nekateri pa se sprostimo na tekmah kot navijači. Podpiram navijanje na kakršnih
koli tekmah in mislim, da bi morali gojiti navijaštvo med vsemi ljudmi (predvsem mladimi), saj se
tako krepi narodna zavest, pa tudi naši športniki si to zaslužijo. Sem pa proti nasilnemu in rasističnemu navijanju, ki prav gotovo ne spada na tekmovalne površine in bi moralo biti kaznovano bolj strogo. Naj se samo dotaknem nekaj dni stare zgodbe derbija med Mariborom in Olimpijo, kjer je prišlo
do rasističnih opazk igralcev Olimpije do temnopoltega igralca Maribora. Ja komu bomo pa verjeli,
nekomu, ki je prizadet in z družino skliče tiskovno konferenco in to prizna, ali nekomu, ki zaupa svojemu igralcu, češ da ni tako mislil. Pa tudi dogajanje na Tepanjah se mi je zdelo zelo slabo. S huliganstvom mečejo posamezniki slabo luč na našo državo in naše navijače. Kdor se tako obnaša, ni navijač
in za tako dejanje mu je potrebno izreči prepoved vstopa na katero koli športno prireditev.
Na tekmah ŠCNM se mi zdi zelo grdo to, da nas (nekateri) profesorji spuščajo od pouka na tekme, mi
pa tam sedimo in buljimo v telefone, navijanja pa praktično ni. Je pa res, da bi si šola lahko privoščila
nakup enega bobna in še nekaj trobelj, za katere bi zadolžila nekaj dijakov. Mislim, da bi tako spodbudili k navijanju celotno dvorano na tekmah ŠCNM.
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Olimpiada poklicev
Avtor: Gregor Mede

Naši dijaki so letos prvič nastopili na tekmovanju Olimpiada poklicev (Slovenia Skills) v panogi informatika. Tričlanska ekipa, ki so jo sestavljali dijaki Primož Hrovat (T3a), Peter Lozar (R4a) in Matej
Vovko (R4b), je uspešno prestala nekajmesečne priprave, kjer so se na posameznih področjih morali
poglobiti v znanje inženirskega nivoja in se uspešno pomerili z najboljšimi mladimi informatiki v državi.
Skupno je sodelovalo osem ekip. Sestavljene so bile iz treh tekmovalcev, starosti 17 do 25 let (dijaki ali
študenti), vsak od njih je pokrival določeno tematiko sistemske administracije. Tekmovanje poteka dva
dneva in je zasnovano tako, da vsaka ekipa postavi celotno informacijsko infrastrukturo svoje podružnice nekega podjetja. Potrebno je bilo postaviti Windows strežnik za potrebe akreditacij, linux strežnik, na
katerem so gostovale spletne strani, ter nastaviti Cisco opremo, ki je zagotovila povezljivost v omrežju.

Cisco strokovnjaki so imeli nalogo nastaviti delovanje usmerjevalnika in omrežnega stikala za uporabo
na lokaciji podružnice podjetja. Postavitev mrežnih naprav je zajemala vsa standarda priporočila in dobre prakse za primer namestitve na podružnični lokaciji (zaščita vhodov na stikalih, uporaba podomrežij
in VLAN-ov, usmerjevalni protokoli, zaščita naprav, arhiviranje nastavitev in stanja naprav…), prav
tako pa so se spopadali z uvedbo protokola IPv6 v omrežje.

Strokovnjaki za strežnike Windows so namestili Active directory, s katerim so izdelali organizacijske domene in uporabnike. Vsak uporabnik
je lahko dostopal s svojim računom do omrežne opreme ter strežnikov.
Namestili so tudi imenski strežnik DNS, ki je hranil vnose za domene na
spletnem strežniku. Na dodaten Windows strežnik so namestili tudi storitev Exchange, ki je nudila uporabnikom spletno pošto.

Na sistemu linux so postavljali spletni in podatkovni strežnik. Zagotoviti
so morali prijavljanje z akreditacijami na Windows strežniku. Potrebno je
bilo sledi strogi varnostni politiki dostopa. Namestili so več sistemov za
upravljanje vsebin Wordpress za vsako organizacijsko enoto ter sistem za
nadzor sistemskih sredstev v omrežju Cacti.
Ekipa SEŠTG je na svoji prvi udeležbi med izkušenimi ekipami zasedla
neverjetno 5. mesto. Dijaki so se odlično zoperstavili starejšim in bolj izkušenim ekipam in s tekmovanja ter priprav odnesli dragoceno znanje in
izkušnje, ki jim bodo prišle prav pri delu v podjetjih ali nadaljnjem učenju
in raziskovanju.

Cisco strokovnjak: Primož Hrovat; Mentor: Gregor Mede
Linux strokovnjak: Peter Lozar; Mentor: Dejan Čurk
Windows strokovnjak: Matej Vovko; Mentor: Tomaž Ferbežar
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Patricija Gregorčič peta na svetovnem prvenstvu

Od 10. do 14. oktobra 2013 je v grškem
mestu Thessaloniki potekalo svetovno
kadetsko prvenstvo v sambu, ki se
ga je udeležilo 473 tekmovalcev iz
osemindvajsetih držav. Med njimi je bila
tudi naša dijakinja Patricija Gregorčič
(T3B), ki je v kategoriji do 52 kg
osvojila odlično 5. mesto.
Sambo je neolimpijska športna panoga,
ki ima 30-letno zgodovino in združuje
87 mednarodnih zvez po celem svetu.
Borilna veščina je podobna judu, vendar
z nekaj razlikami. Tatami (borilna
površina) je v obliki kroga, dovoljeni
so vzvodi na noge in roke, prepovedana
so davljenja. Pri judu lahko tekmovalec
davi in izvaja le vzvode na roke. Nekaj razlik je tudi pri točkovanju in kimonu.
Patricijina izjava po svetovnem prvenstvu: »Tega prvenstva sem se zelo veselila in sem se ga udeležila
z velikimi pričakovanji. Dosegla sem peto mesto, s katerim sprva nisem bila zadovoljna, vendar
ko sem kasneje premišljevala, sem ugotovila, da tudi peto mesto na svetu ni slab rezultat. V prvem
kolu sem premagala tekmovalko iz
Moldavije, v četrtfinalu pa tekmovalko
iz Litve. V polfinalu sem se morala
pomeriti s predstavnico Rusije, proti
kateri sem izgubila. Za tretje mesto
sem se borila proti Uzbekistanki.
V zadnjih sekundah me je sodnik
oškodoval in sem s kaznijo nesrečno
izgubila boj. Bila sem zelo razočarana,
saj sem pričakovala medaljo. Toda tudi
porazi so del športa in s tem se mora
sprijazniti vsak športnik. Najbolj pa bi
se zahvalila trenerki Inni Toropejevi,
ker me je spodbujala na vsakem koraku,
tudi ko sem bila na treningu že na
koncu z močmi in sem hotela odnehati.
Najpomembneje je bilo, da je verjela
vame in mi zaupala. Seveda pa se
moram zahvaliti tudi družini za vso moralno in finančno pomoč, njihov čas ter potrpljenje. To je bila
ena najlepših in najboljših izkušenj v mojem življenju in upam, da jih bo še veliko.«
Zadnjim željam pa se pridružujemo tudi mi.
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Mladostnik v svetu
odraslih
Avtor: Bor Šteblaj, T1B

Biti mladostnik v svetu odraslih zna biti težko in naporno. Od nas se pričakuje veliko;
da bomo pridni, pošteni, delavni in še mnoge
reči. Večina mladostnikov meni, da se od
njih pričakuje preveč, ker še niso zreli za vse
odrasle reči. Je to res?
Starejši od mladih pričakujejo vedno več.
Lepe ocene, pospravljeno sobo, pomoč pri
opravilih in podobno. Včasih se nam zdi, kot
da starejši niso bili nikoli v našem položaju,
da ne vedo kakšen pritisk vršijo na nas. To je
pogosto le v naših mislih, so pa tudi drugačni primeri. Mislim, da odrasli zahtevajo kar normalne stvari
od nas, četudi si tega pogosto sami ne bomo priznali.
Mladostniki se srečujemo z obilico težav. Imamo težave v šoli, športu pri prijateljih in v življenju nasplošno. Kar pa zna biti ogromna težava, je prilagajanje na odrasle. Velika večina se nas ne upa zoperstaviti odraslim, ker vemo, da bi nas doletele posledice. To po mojem mnenju ni prav, ampak takšni
smo. Vedno se prilagajamo stvarem, tako da nimamo nekih slabih posledic, četudi se ne strinjamo s
starejšimi. Ponavadi se jim le nočemo zameriti.
Prilagajanje družbi zna biti zahtevno, zato je to pogosta težava, včasih tudi moja. Preveč pogosto se ne
želim postaviti po robu starejši osebi, čeprav vem, da nima prav. Zaradi tega zna biti težava dokazati,
da smo lahko samostojni, če se z vsem le slepo strinjamo. Velikokrat pa se odraslim želimo dokazati s
svojo modrostjo, a se ponavadi le osmešimo, ker nismo še dovolj zreli, da bi odraslim »pametovali«.
Težko jim tudi dokažemo, da imamo pri neki stvari pravilno mnenje, ker je pogosto njihov odziv: »Kaj
pa ti veš, mulc, poglej, koliko si star!« Na žalost se moramo v takih primerih sprijazniti z usodo.
Predstavnik mladostnikov pa je bil tudi Hajmon, sin Kreona v Sofoklejevi Antigoni. Njemu pa bi upravičeno rekel heroj. Očetu, kralju, se je upal postaviti po robu in mu povedal njegovo zmoto. Naredil
je, kar je bilo moralno prav. Žal ga Kreon ni poslušal, ker je dejal, da je premlad. Očital mu je, da je le
zelenec, ki starejšim soli pamet. S tem stavkom se absolutno ne strinjam. Hajmon je s tem, ko je dejal
očetu, naj izpusti Antigono, kajti želela je le spodobno pokopati brata, dokazal, da je zelo hraber in
pameten. Oče Kreon žal tega ni videl, ker ni želel priznati svoje zmote. Vsekakor pa je Hajmon naredil
pravo stvar, tisto moralno.
Z zelo modrim stavkom je dokazal svojo bistrost: »Niso važna leta, temveč dejstva.« S tem je zapl usta
očetu in utemeljil, da čeprav ni star in izkušen, je povedal dejstva, ki bi morala obveljati. Tega bi bila
zmožna le redka peščica današnjih mladostnikov, kar ga naredi le še boljšega. Ta stavek si bom prihranil, da bom kdaj argumentiral svoja dejstva v pogovoru z odraslimi.
Skozi razmišljanje o mladostnikih in Hajmonu sem prišel do novih spoznanj. Kot prvo sem ugotovil,
da današnji problemi še zdaleč niso grozni, če jih primerjamo s Hajmonovimi. V prihodnje bom tudi
sam poskušal kakšnemu odraslemu dopovedati zmoto, da bom tako mogoče pomagal sočloveku. Zdi
se nam, da starši in ostali odrasli pričakujejo od nas preveč, kot da niso bili nikoli mladi. To po mojem
mnenju ni res, ker nam želijo le vse najbolje, čeprav nam včasih preveč »najedajo«. Zato moramo tudi
kakšno pridigo pretrpeti, da se bomo v življenju znašli po svojih najboljših močeh. Takrat se bomo
spomnili na vse besede staršev in jim v srcu rekli: »Hvala.«
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Moj cikel

Avtor: Urška Kobe, bivša dijakinja TG,
							
študentka slovenistike

Pobegnila bom iz pravljice –
in si snela kapico.
Še prej pa bom k obutemu mačku šla po škornje –
maček je maček in je lahko bos.
Tudi Ostržek bo skrajšal svoj nos,
Trnuljčica bo za vedno odprla zaspane oči,
Sneguljčica pa izpljunila zastrupljeni jabolčni kos.
In Pepelka? Le kaj lahko ona stori?
Šla bom v svet in
vsem punčkam z rdečimi kapicami prinesla rdeče škornje
in jim vzela kape, ki jim pokrivajo oči.
Ostržek bo uščipnil v nos lažnive pobaline,
Trnuljčica bo prebudila speče princeske,
Sneguljčica bo razdelila zdrave priboljške.
In Pepelka? Le kaj lahko ona stori?
Zaplesala bo kar sama in brez čevljev.
Princa naj le čaka –
pa da vidimo junaka!
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Ponoči so prišli in prinesli hlad v najini spalnico.
Vstala sem, da bi preverila stanje v kaminu –
a tega so ponoči odnesli iz spalnice v hodnik.
Ne vem, kdo.
in, čudno, sem pomislila – kaj nam bo kamin na hodniku.
Potem sem preverila zaloge dodatnih odej –
ponoči so prišli in odnesli vse odeje.
Ne vem, kdo.
Ampak - že prav.
Grem, da se privijem za tvoj hrbet.
Pod odejo iščem tvojo ramo
in bolj sem ji blizu, bolj se mi izmika.
Predaleč,
predaleč in prehladno Zdaj vem, kdo.

Metini kolački s cimetom
Še vedno se rahlo smejiš med spanjem,
ko pridem s kopalnice izpred ogledala, v katerem
sem zrla v mehkobo tvojih dotikanj najinega medenja.
Šla sem na okensko polico iskat sivko,
da se nasitim do konca,
drugače je bilo, ko sem bila še sama in
gojila zelišča. Zdaj pa sva oba vrtnarja in
melisa je izgubila pravi učinek kakor tudi meta.
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Meta, moja meta,
te zaslišim zamomljati v odejo,
ali si kaj takega sanjal, te vprašam,
rečeš ja,
da si želiš metinih kolačkov s cimetom in
je že skoraj jutro in
vonj po sivki bledi.
Nosnice mi razjeda od vonja po sivki,
melisa mi utripa v žilah senc,
ti pa sanjaš o metinih kolačkih.
Pravzaprav –
v moji spalnici sploh ni hladno,
in ne potrebujem dodatnih odej,
ne hrepenim po medenem dotikanju in
najraje vrtnarim kar sama.
Ovita v indijsko svilo zaplešem
kot pogumna Pepelka brez čevljev
na glasbo tišine.
Poslušam tišino. Tako utripa.
Globoko pod kožo
dehtim ob radostnem zvenu Tvoje piščali.
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Razmislek o osebnosti in
delu Franceta Prešerna

Moji prvi spomini na Prešerna segajo daleč nazaj na začetek osnovne šole. Sedmo kitico Zdravljice sem
znal na pamet že zelo zgodaj in slišal sem, da je »največji slovenski pesnik«, a se mi je to zdel le prazen
naziv, saj nisem razumel njegovih pesmi. Sedaj jih sprejemam kot pesmi, ki jih je napisal nesrečen človek, kateremu je šlo v življenju vse narobe in si je tudi vse jemal k srcu.
Veliko njegovih pesmi mi je všeč; razumem, kaj je pesnik hotel povedati, vendar nimam podobnega
pogleda na svet. Morda zato, ker sem še mlad in – kot je dejal v slovesu od mladosti – mlad človek »pozabi koj nesreč prestanih škode in ran, ki so se komaj zacelile«. Poleg tega nisem doživel tako tragičnih
dogodkov kot on. Tudi po osebnosti sem popolno nasprotje melanholika. A vedno bolj razumem njegove
pesmi in se vedno bolj zavedam globin njegove duše.
Strinjam se s tem, da je naš največji slovenski pesnik. Ne le, da je v svoje pesmi vložil toliko časa in
truda, da so imele popolno obliko, metriko in rimo, da je napisal zelo veliko pesmi, v katerih je pisal o
domovini, ljubezni in načelih. Naslovnika svoje poezije ni omejil na neizobražene kmete, ampak je pisal
v vseh izraznih razsežnostih, ki jih ponuja slovenski jezik. Pisal je za izobražence in njegova poezija je
temu primerno zahtevna, pri tem pa se je preizkušal v različnih pesniških oblikah.
Všeč mi je veliko njegovih pesmi, med njimi pa izstopata Zdravljica in Neiztrohnjeno srce, Vrba. Naj
vzamem za primer Zdravljico in Neiztrohnjeno srce. Zdravljica je pesem o želji po svobodi, enakopravnosti in narodni zavesti. V njej Prešeren kaže svoj odnos do domovine, predstavi svojo vizijo slovenskega naroda in izrazi odpor do prevlade drugih narodov. Sedmo kitico z idejo o miroljubnem sožitju med
narodi bi bilo po mnenju nekaterih vredno postaviti celo za geslo Organizacije združenih narodov. Zato
me je tudi pritegnila.
Neiztrohnjeno srce je balada o pesniku, čigar truplo zaradi čustev, potlačenih v njegovo srce, in pesmi,
ki jih ni zapisal, ne strohni niti po dolgih letih ležanja v zemlji. Najdejo ga grobarji in njegovo truplo se
v stiku z zrakom sesuje v prah, ostane pa srce, ki bije, kot bi bilo živo. Pogrebci ga razplatijo in pustijo,
da iz njega privrejo pesmi in čustva. Ko naslednji dan pridejo z namenom, da srce ponovno zakopljejo,
ugotovijo, da nimajo česa zagrebsti. Pesnikovo srce je našlo mir. Ta pesem me je pritegnila zaradi svoje
skrivnostnosti, drugačnega dojemanja narave in njenih procesov. Avtor z domišljijsko zgodbo pokaže
svoj odnos do pesništva: pesnik mora pesniti. Zato je ta pesem tudi ena mojih najljubših.
Mnoge Prešernove pesmi niso več aktualne, saj se je odnos do pesnikov do danes močno spremenil.
Ideje o ljubezni, načelih in vrednotah in z njimi Prešeren pa so večni.
Samo Umek, T2C
***

Sprva sem na Franceta Prešerna gledala na nekega pesnika, ki si je želel svoje življenje v zapletenih
pesmih še bolj zaplesti in narediti težje, kakor že so. Zdel se mi je zelo »raztresena« oseba, ki ni vedel,
kaj bi sam s sabo. Svet ni razumel njegove poezije, zato sem si ga zgolj predstavljala kot nekoga, ki je
moral biti zelo pomemben, da smo ga imeli na bankovcu in da smo na vseh kulturnih ali državnih predstavah peli njegovo Zdravljico. Danes pa ga doživljam kot pesnika, ki je s pesmimi predstavljal svoje
življenje in je bil pomemben del kulture svojega časa. Vidim ga kot osebo, ki je vedela, kako pomembna
bodo njegova dela, ko jih bodo ljudje znali razlagati in jih razumeli. Ni se pustil prepričati, da bi pisal
»kmetom« razumljivo in se s tem odrekel razvijanja svojega znanja in talenta.

50

TEGI|literatura
Prešeren je obveljal za največjega slovenskega pesnika zaradi visoke zahtevnosti njegovih pesmi. Skozi
njegova dela se lahko naučimo o kulturi ter načinu življenja in mišljenja ljudi v tistem času. Iz pesmi
lahko razberemo njegovo inteligentnost in razgledanost na vseh področjih, ne samo pesništva, kar pa
nam pove, da so imeli v tistem času ljudje zelo široko splošno izobrazbo. Naš edini pesnik romantike
je za Slovence zelo pomemben, saj nas je malo, vendar po zaslugi takih ljudi, kot je Prešeren, seže naš
glas tudi v svet.
Marta Lipoglavšek, T2C
***
Moj prvi stik s Francetom Prešernom je bil zagotovo v prvem razredu osnovne šole, ob praznovanju
slovenskega kulturnega praznika, posvečenega prav njemu, največjemu slovenskemu pesniku. Najverjetneje smo se prav vsi že poprej srečali z njegovo Zdravljico, ki že od daleč nagovarja in pozdravlja vse
nas – Slovence.
V prvem razredu še niti vedela nisem, zakaj je France Prešeren pomemben za Slovence in slovenski
jezik. Z vsakim letom svojega šolanja sem izvedela več in več stvari, ki so me pripeljale do tega, da ga
danes vidim v pravi luči ter ga znam interpretirati in se postaviti v njegovo kožo.
Šele po letošnjem podrobnem pregledu in branju Prešernovih del se zavedam, zakaj je prav on največji in najpomembnejši slovenski pesnik. France Prešeren ne le, da je ustvaril slovenski pesniški jezik,
temveč ga lahko z njegovo poezijo postavimo enakovredno ob bok najpomembnejšim avtorjem svetovne književnosti tistega časa.
Maja Jakubović, T2C
***
France Prešeren je zagotovo največji slovenski pesnik in tudi edini pravi nosilec romantike pri nas. Spoznavati smo ga začeli že zgodaj, še preden smo se o njem zares učili v šoli. Spremljal nas je na bankovcu
za tisoč tolarjev in državno himno smo znali zapeti, še preden smo izvedeli, da je on avtor tistih verzov.
Naš oziroma moj odnos do njegove osebnosti in ustvarjalnosti se je skozi leta nekoliko spreminjal.
Dobivali smo različne informacije skozi različne oči učiteljev in profesorjev. Vsak si je kakšno njegovo
dejanje razlagal drugače. Ampak ob zbiranju vseh teh informacij in vsega tega znanja sem si sama izoblikovala mnenje o Francetu Prešernu. Če njega ne bi bilo, bi bilo najverjetneje vse drugače. Vsaj kar se
tiče kulturnega področja. Veliko je naredil na pesniškem področju: pisal je zahtevne pesniške oblike v
slovenščini in s tem tudi naredil nekaj za slovenski jezik. Višja družba je v tistem času govorila v nemščini, saj je nemščina veljala za bolj »prefinjen« jezik.
Po mojem mnenju je bil France Prešeren pesnik, ki se ni ustrašil nobenih ovir in je stal za svojimi načeli.
Objava Sonetnega venca v prilogi nemškega časopisa je bilo izredno pogumno dejanje. Ne samo da je
bil Sonetni venec v celoti napisan v slovenščini, tudi izpostavljanje oseb, kot je bila Julija Primic, je bilo
nezaslišano.
Prešernova poezija je še vedno aktualna in po mojem mnenju vedno bo, saj govori o večnih temah, kot
so ljubezen, pesništvo, domoljubje in življenje samo. Izpostavlja tudi probleme, ki so prav tako še vedno
aktualni. V Slovesu od mladosti na primer je razmišljal, da je mogoče uspeti le z lažmi in goljufijami in
kdor se je rodil kot revež, bo vedno revež, pa naj se še tako trudi, da bi to spremenil.
Skratka, France Prešeren je zagotovo največji slovenski pesnik in nikakor ne bi bilo prav, da bi ga pozabili ali kakor koli zaničevali, kar se pogosto dogaja. Nanj smo lahko samo ponosni.
Tjaša Potočar, T2C

51

TEGI|literatura
***
S Francetom Prešernom sem se prvič srečal v prvem razredu, ko smo »praznovali« kulturni dan – 8.
februar. Seveda nismo brali Sonetnega venca ali Krsta pri Savici, izvedeli pa smo nekaj o njegovem
življenju: to, da je bil rojen v Vrbi na Gorenjskem, da je umrl v Kranju in pa da je majhnim otrokom
(kot smo bili mi takrat) dajal fige in so ga zato klicali doktor Fig. Naučili smo se tudi himno Republike
Slovenije, ki je njegovo delo.
Bolj podrobno smo ga začeli spoznavati v sedmem razredu, ko smo začeli brati tudi njegova dela (Povodni mož idr.), ki pa so postajala vse bolj zapletena. Začeli smo spoznavati tudi njegovo življenje, ki se
nam takrat ni zdelo tako težko. Mislili smo, da ima smolo samo v ljubezni do Primičeve Julije. Počasi
smo zvedeli tudi za njegove težave z alkoholom in tudi za zahteve njegovih staršev, ki so želeli, da postane duhovnik.
Danes pa vemo, da Prešeren ni imel prav lepega življenja, saj je bilo polno zapletov, razočaranj in smrti
bližnjih. Po drugi strani pa vendar: kaj bi bilo, če bi ga Julija vzela za svojega partnerja? Prešeren bi
izgubil svojo muzo, mi pa velikega pesnika.
France Prešeren je bil kljub vsem dogodkom zelo velik človek, ki sta mu veliko pomenila ljubezen in
domovina, in samo velik in nesebičen človek si zaradi teh dveh razlogov, kljub temu da je povsem »na
tleh«, ne vzame življenja.
Prešerna je odlikovala ljubezen do domovine. Menim, da je zato postal največji slovenski pesnik, saj je to idejo upodobil v neverjetna dela, ki jih še danes občudujemo. Kljub temu
pa bi France Prešeren s svojimi deli danes težko nagovoril ali celo ganil človeka
(vsaj mene ne), saj živimo v svetu, ki gre prehitro, da bi razumeli njegovo poezijo,
pa tudi zato, ker si raje poiščemo kaj, s čimer svojo žalost odrinemo na stran. Ravno zato lahko rečem, da je med vsemi pesmimi Franceta Prešerna name naredila vtis Zdravljica, ker hrepeni po svobodi in optimistično gleda v prihodnost.

Urban Žagar, T2C
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Moje pesmi, moje
sanje
Avtor: Samo Gerbič, dijak

Straniščna
Sedim na sekretu
buljim v ogledalo

Velke oči

pogled mi vrača

Dolge tanke noge

staro budalo

odlična rit
vsak smrkavc proba

ko na prestolu sedim

kj od nje dobit

še mal dol pogled spustim
globoko razmišljam

ma velke oči (res velke)

se vase zamišljam

modro modre barve
najprej so mi ble trapaste

papirnat mesija

zdj so idealne

v moji desnici
sama kemija

menda me pozna
ve kdo sem jaz

v odvajalu na polici

a sem prestar kozel

Pirova rima

priznam poraz

Srebam temno pivo
iščem dobro vino
previdno da ne polijem
vsega na dušek spijem
a rime od nikoder
moj list kot prazen oder

tule se konča
ta straniščna poezija
al pa tud ne
me spet v črevih zvija
sekret je globoka stvar

ne da se mi več
končujem brez rime
bedak
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Ob robu gozda
Avtor: Anja Opara, T4B
Smehljam se ob jasi,
tiho je vse:
požiram lepoto, omamlja me.

Vse je kot slika iz sanj,
slikar pa odtaval je stran.
Barve od rjave in rdeče
so najlepši odtenki palete.

Po gričih kažejo se golota,
mir in nebeška lepota.
Nedolžnost spusti se na zemljo,
svet skrije pod svojo odejo.

S kostmi začne se zabava,
svetleča zelena debla obdaja.
Pod svetom je polno življenja,
vse vriska in poje, kriči od veselja.

Na žgočem soncu trpijo.
Razvejana telesa se sušijo.
Žar izginja v bolečini,
puščava se širi in širi …
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Gilly & Noel
Interviewed by Janika Plisson
When and why did you move to
Slovenia?
Gilly: We moved here two and a
half years ago. We fell in love with
Slovenia when we came to ski and
changed our plans from moving
to New Zealand to Bela Krajina,
Slovenia.
Noel: For a better and more outdoor
life in a better climate in a country I
had fallen for during our first visit.

Gilly Roebuck and Noel Fitzpatrick are native
speakers currently teaching at our school. A
native speaker of English is someone who speaks
that language as their first language rather than
having learned it as a foreign language.
Where are you from?
Gilly: I am from Yorkshire in England but I feel
more attached to Scotland. I lived in Scotland for
ten years before we moved
to Slovenia and my children
were born there. I spent many
holidays in Scotland as a
child and continued to climb
and walk there when I grew
up. I left England when I
was eighteen and I've moved
around a lot (I've moved
house twenty two times).
Noel: Dublin.
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What's your opinion of the Slovenes? Give us
the good and the bad.
Gilly: Slovenes are open and generous people
who love to socialise outside. Slovenes tend to
be cultured and politically aware. Slovenes are
terrible drivers and morph into inconsiderate
beings when they get behind the wheel of a car.
They are also very rude getting onto trains or
buses. Slovenes wait to tell you how much less
you could have paid for
something after you have paid
for it.
Noel: I find the Slovenes
to be generous, warm and
inclusive and fortunately
willing to accommodate my
lack of Slovene. Slovenes
tend to have an opinion about
everything regardless of
expertise or experience.

TEGI|priloga
What do you miss about your old life in
Scotland?
Gilly: The wilderness and the sea. The weather:
the wind and the rain and the way that my face
stings after a good walk. I miss being able to pack
my rucksack and disappear into the hills for a few
days of wild camping. I miss building fires on
deserted beaches.
Noel: Friends and proximity to Ireland. The way
people know what I'm talking about e.g. Leeds
United, Celtic and beer

What's the worst thing?
Gilly: Being indoors.
Noel: Wearing a shirt to work.
What precious piece of advice would you
give to the students to remember when going
through hard times?
Gilly: Eat chocolate.
Noel: It won't last (the hard times)! Things will
get easier.

What's the best thing about being a teacher?
Gilly: Making a difference in a young person's
life. Introducing English literature and students
engaging with it.
Noel: Getting paid to talk...kidding! Working with
intelligent young people with ideas.

57

TEGI|priloga

An ideal curriculum
Avtor: Nives Štupar, T4A

If we were in the position to choose, we would
select the following subjects:
1. Drama (it includes languages, literature,
rhetoric skills…)
2. Travelling (it includes geography, history,
biology, survival)
3. Sports
4. Science ( physics, chemistry)
5. Music
6. Environmental classes
Drama: We would find this subject extremely
enjoyable and good practice for life-long skills.
We would learn about writers, acting, miming,
etc. Moreover you try to cope with stage fright
and public appearance. Within the group we
would discuss and analyse individual roles and
dramas and try to find out if it
still communicates with
today’s audience.
Travelling: trips, field
trips. We are aware of the fact
that you have to learn basics from books, but
seeing things live, talking to people are much
more enjoyable activities than sitting at home
or in the classroom. You can travel to some
fascinating destinations where you learn a lot
about history of the 19. and 20. century, visit
museums, walk around the city.
You can also travel around Slovenia, for example
to Bled to see some geographical features of
The Alpine Region and to carry out a survey on
tourism, as Bled is famous for it.
Last of all we can also spend a week at the seaside
-getting to know more about the Mediterranean
climate, fauna and flora, survival, tourism.
We would include more travelling into our
curriculum-at least 50% classroom work and 50%
outdoor activities.
See also: photographs
Sports:
“All work and no play makes Jack a dull boy” is
a famous English proverb and we agree with it
completely. Working out and keeping fit enable
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us to work harder, study better and stay in good
shape.
The competition, called Slovene School
Basketball League is something we are
particularly proud of. The school cheer-leader
and acrobatic groups are among the best in the
country.
Science:
Biology is fun. Chemistry is fun.
Do you often hear that? I do not think so.
However, I would include them in our curriculum.
Teachers play an important role in the classroom.
Sometimes it is because of their personality or
their teaching methods that you like or dislike a
subject. In the biology and chemistry classrooms
you can hear a lot of laughter, interesting
discussions and see a lot of
practical work. A student is
not just “one of the…” but
is “the student”- unique and
competent.
Music:
Music is one of the arts, which should be included
into any curriculum. Everybody has to develop
their artistic, scientific as well as their physical
sides of personality.
Nearly half of the students of our class play a
musical instrument or sing. Two students play
in a rock band and they have composed the
background music for our CD.
Environmental classes:
Our generation is getting more and more aware
of the fact that we might die out if we do not do
something about pollution. But how? By learning,
reading, organising campaigns and also going to
environmentally friendly school. In our opinion,
too many teachers and students come to school by
car. Another problem is that they eat fast food and
drink from plastic bottles. Too little has been done
to improve the situation, but we hope to include
this problem into one of our next projects.

The TG Times
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THE BEST THINGS IN LIFE ARE FREE

TIME IS MONEY

You can have money, you can even have lots of it,
but if you don’t have friends money doesn’t mean
anything. I don’t think you can have friends if you
are rich. How do you know if they are true or not?
How do you know if they are with you just for the
money? A lot of people believe that money is important, but if you don’t have a friend who laughs
with you, who you trust, who knows everything
about you and who loves you just the way you are,
then, you don’t have anything.

If you work really hard in your life you can be successful and you can earn lots of money. Nowadays
we usually have to work 8 hours per day, but you
can work more for extra money and maybe also
for a better position at work. It is your time and
you can do whatever you want with it, but one day
you we will run out of it. Then our achievements
and memories will matter the most. I don’t think
you can be happy if you are a lazy person with no
home and food. So work for your life and future,
make it better.

Lea Rebernik, T1c
***
Money can’ t buy us happiness! I think that money
doesn’ t make us happy. Well, sometimes it does,
when we need new clothes or something similar
but friends, smiles, kisses and hugs are things
that usually make my day. I really love all the moments when my friends make me smile or when
a boyfriend tells you that he loves you, that is the
best. I also love all the moments I spent with my
family and all my memories about them. I think
that people with money, but without love, are really the ones who are poor.

***

Ana Staniša, T1c
***

This is an old cliché that we all know and understand. But I don’t agree with it completely. Sometimes you just need to be in the right place at the
right time. There are moments when it’s better to
wait for a few seconds before you make a decision
or take action. You can make a lot of mistakes in
a hurry and they can cost you big time. At work
you are expected to be efficient. They want you to
produce a lot in a short period of time. If you miss
a good opportunity you can lose a business deal.
So, I think in this case, time is money. In my case,
Lorena Bogataj, T1c I usually hear this when I’m late for school or other
meetings.

It is true, but not always. Lots of times it is true,
because almost every single person likes doing
things with friends and not by herself/himself.
Time you spend with your friends is free, it doesn’t
have a price tag. But I saw a picture on the internet
that said: “People say that money does not buy you
happiness”. Well it can buy you a jet ski and have
you ever seen a sad person on a jet ski? So in my
opinion money can bring you happiness for a short
period of time, but you cannot be happy with money and without friends forever so I agree that the
best things in life are free.

Anja Parkelj, T1c
MONEY DOESN’T GROW ON TREES

I agree that money doesn’t grow on trees because
you have to work to earn money. Things you need
for living, cost. So you must have some money.
To get money, you have to work. Better job you
have, more money you can earn and more things
you can afford. I think that this statement is true
because you can’t get money just anywhere, especially on trees. You have to go to work and work
hard. So if you work, you have money. Then you
can buy things that you need for a comfortable life.
Jan Krnc, T1c You need food, clothes… You can go on holidays
and things like that.
Andreja Kernc, T1c
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amount of alcohol you could buy in the store or
I agree that money doesn’t grow on trees because in pubs but there are still people who make their
you have to work hard to earn it. Well, some peo- own alcohol, so it would be really hard to decrease
ple don’t work hard to get it. They just steal it so if amount of alcohol around the world.
you ask them, they might say that it does grow on
Rok Krupič, E3b
trees. Some people work very hard and sometimes
they don’t even get paid. In China, for example, WE DO NOT JUDGE THE PEOPLE WE
children get some cents for very hard work. It is LOVE
very sad that some people have that much money
that they don’t know what to do with it but others I agree and disagree with this statement. We do
don’t have enough money to buy food for themsel- not judge the people we love as much as we judves. But this isn’t the worst. The biggest disaster is ge others because we can forgive them easily, we
that rich people are getting richer and poor people don’t and can’t hold a grudge for too long. In a
way we sort of judge them but not nearly as much
are getting poorer.
as we judge others. It’s also really easy to trust peoNik Hribar, T1c ple we care about and to tell them when something
is bothering us because we feel more comfortable
ADDICTIONS – ALCOHOL
around them. Even if they do something we don’t
Nowadays alcohol is one of the biggest problems like we can easily talk to them about it and work it
out. We can be honest and open about everything.
among young people, especially the minors. Lots
and lots of young, underaged people drink alcohol But it can also depend on how we define “love”, as
even if they shouldn’t. If you drink too much and in “romantic love” or “family love”. I think it is a lot
too often you can get easily addicted.
easier to deal with your family members because
There is lots of reasons why alcohol can be harm- you know them your whole life than with partners.
ful for your health. One of the most common heal- In this case it can be hard to judge someone you
th problems is liver disease and also hearth failures love but sometimes we all have to sort out our diand cancers. Stroke can be also one of the con- fferences, by being judgemental and disapproving
sequences of alcohol overdose. Drinking alcohol or not. In the end I think everything can always
can sometimes also lead you to vandalism. If it was be worked out if you sit down and talk about it.
up to me I would send more police patrols in bars
and pubs. And I would also suggest stricter laws
about drinking.
Gašper Jakša, E3b
***
Drinking a little bit of alcohol, for example a glass
of wine, can sometimes be good for your health but alcohol is usually bad for your health. For
example, if you drink too much alcohol you’re
drunk and when you’re drunk you don’t know what
you’re doing so you can do stupid things that can
cause serious consequences (for example : vandalism, violence, injuring yourself if you fall etc. ).
If you drink too much alcohol you can get some
of the next health problems : high blood presure,
stroke, heart failure etc.
I don’t actually know how I would decrease amount
of alcohol people drink every day because almost
everyone does it. Maybe it should be limited to the
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Vito Bošnjak, R3a
***
I agree with this statement. People we care about
the most are also people who we can trust and talk
to them about anything so I believe that these people deserve nothing but love. However, sometimes there are some people who are talking behind
your back, even best friends do this in the name
of »tough love«. Some friends or people close to
you like the idea of judging, the idea of being criticized. One of my closest friends wants to know
my opinion about his appearance every time we go
out, is he dressed properly, does his haircut look
okay, etc. I try to be nice and I don’t want to offend
him because he always wears clothes that are
old-fashioned, and his haircut is not really good,
almost never. Anyway, I personally don’t like and
I actually hate when someone is talking behind my
back, when someone is criticizing me and I also
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quickly respond-in a negative way. But as long as I
don’t get »stabbed in the back« by my best friends
or family, as long as I can be honest with them I
really don’t care much about judging.

who don’t like studying. They can decide for other
universities or programmes and then find a job if
possible. If studying isn’t a problem for an average student, he or she can be successful and then
gets higher degree of education. At the same time
Slaven Teinović, R3a every student can also work (practice at employer
or just repairing computers of his friends as in my
THE AIM OF EDUCATION SHOULD BE
case) in his profession and gain additional skills
TO TEACH US HOW TO THINK, RATHER
and knowledge or even earn some money.
THAN WHAT TO THINK
Matej Vovko, R4b
I mostly agree because in school we have our schoolmates and teachers who help us when we don’t
***
know something. We also have parents and friends
who help us. But we must think about our future I would choose university. There is a lot of people
because our parents won’t be there all the time who finished their study and are looking for work
and we will leave school eventually and move on. but they can’t get a job because there is not enough
When that happens we will be on our own and when jobs for all the unemployed. I would rather enrol
we will find ourselves out of our “comfort zone”, in university to get higher education and hope that
when we will start living in a new environment, economy will change until I finish university and I
then we will have to find answers on our own, by could get a job which I want. While studying I will
ourselves. So we need to know how to think, what probably get a part-time job so I could work and
to do, because we will have to deal with a lot of get some money and try to finish studying without
new problems and challenges. Now, when we are failing. I’m not saying that there is no chance of
still in school and with our parents we can ask getting a job in this economy, it is hard but it is
them about anything. Parents give us answers we possible. The problems will begin when people
need and they rarely explain it. So you only get the get older with the same education but their job
solution, you don’t get the experience. For exam- will require higher education or different kind of
ple, in school when we show our homework to the education. Young adults are waiting in line, amteachers they should sometimes ask us how we got bitious, educated, dedicated, ready for work and
those answers. That is why I believe thinking on ready to gain more knowledge and skills. You can
our own is very important even in school and even also get knowledge and skills while studying and
more important for our future.
working at the same time. Or if you simply learn it
by yourself and then establish your own company
Gašper Papež, R3a and get the skills while working. But in the end
if you really want a job and you are ready to do
UNIVERSITY OR WORK?
anything for it go to university, get knowledge and
When I finish secondary school I would rather skills. Do your best and believe that there is no obenroll in university than immediately find a job. stacles between a dream job and a reality.
I think this is a better choice because right now
Muamer Jeterić, R4b
it isn’t the best time to look for a job due to the
economic crisis or so called recession all over the
***
world. Many people have lost their jobs and they
are trying to find a new one. There are also a lot of I would rather enroll in university because I prepeople who have finished their study at university fer studying over working. I have been studying
and they are also looking for a job. But employers throughout my childhood and I seem to enjoy
usually give priority to higher degree of education. gathering new knowledge. I have always been lazy
So I think it will be the best for me to continue with when I had to do housework or help my father with
education. I am planning to apply at the Faculty of anything, but I was a total opposite when it came
Computer and Information Science in Ljubljana. In to studying. I had no problem with that, even thoumy opinion, nowadays it is best to stay in school gh I had classes that I didn’t have any interest in.
system as long as possible because it is not easy to There was a time I had a hard time learning, but
find a permanent job. But there are some students I found a way to absorb the knowledge from the
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books and got a good grade. I think I am too young
to work since I will be forced to work until I am 65
years old, so I want to spend my youth by enjoying
myself. I would like to become someone, so I am
doing my best to be able to continue my education
and make the most of my life.

every single day. It begins with a very simple decision what to wear for school and it continues
with more complex decisions- what you want to
become in your life.

First option isn’t necessary better than the second
one. It all depends on how good you are in high
school, do you have good grades or do you like
to learn and are you interested in work or perhaps
you just don’t like school. First thing which is important for you to decide is what you want to be in
your life, then you decide if that requires a certain
level of education. I personally want to know a lot
about computer science, video editing, programming, data bases, that’s why I’ll go to university.
At university I will hopefully learn a lot of new
things so my knowledge will expand. For me that’s
the reason why I would rather enroll in university.
But on the other hand I would also like to work
and earn some money so I can buy things I can
only dream about. Working makes you more adult
and responsible and puts you in a position where
you are on your own. You also learn a lot by working and becoming more and more specialized in
the work you do, you basically gain skills. I also
know a very effective and not so common way of
gaining knowledge and skills. It’s to lock yourself
in a room, workshop, gym for some time maybe
for a week or a month and just work and work and
the results will be stunning. But of course there
are much more ways of gaining knowledge, one
of them are additional courses. But all of this is
irrelevant if a person isn’t interested or just lazy.

Finally, if we don’t like or agree with the results
and consequences of our own decisions we should change them, take some action. We will always
make the wrong choices if we don’t get some
knowledge, skills and experiences. But we can also
learn a lot out of our mistakes and wrong choices
made. That’s life. Just move on. Next time we will
know what to do and especially what not to do.

Secondly, it doesn’t matter what we decide but we
must always predict and accept the consequences
Jure Grandovec, R4b and live with them. They are positive or negative,
it depends on our decisions. In fact, consequences
***
of our decisions create our life.

Tomaž Starašinič, R4b
YOUR LIFE IS A RESULT OF YOUR OWN
DECISIONS

In my opinion quality of our life depends on our
decisions. Therefore you should remember: Decision is the bridge between your thoughts and your
actions.
Barbara Grubar, T4C
RULES ARE MEANT TO BE BROKEN.
I partially agree with the statement above because
in our society there are some rules which we have
to be strictly adhered to and on the other hand there
are some rules which can be broken without consequences.
Everyday we live by the rules. We follow them and
we break them. But it depends on what kind of rule
it is and why the rule exists. Some rules are meant
to protect us, some rules are meant to protect our
society and system, and some rules are meant to
maintain control in our country.
If rules hadn‘t been broken our society wouldn‘t
have reached such technological development . Or
for example if the African Americans hadn’t broken the rules to achieve equality where would they
be today? Another example are the traffic regulations. If all people considered them our safety would be at high level. But there is always someone
who doesn‘t take certain rule into account.

I agree that our life is a result of our own decisions.
Nowadays, some people would do everything to
get respect and love, others would do everything to
be successful, etc. However, I believe that you will
get the best results if you are strong and assertive
and you know what you want, you have set your Rules exist to control people and if there weren’t
goals in order to make decisions by yourself.
any rules our society would have gone crazy.
Firstly, everything about and around us is a result To sum up, there will always be people in our soof our own decisions. We must make decisions
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ciety, people who violate or break rules. So always
use your best judgement when deciding about breaking the rule and be prepared to live with consequences if something goes wrong.

be perfect. The anarchy is bad but to be bonded
with rules that can kill your humanity is not good
either. But there’s always another way so listen to
your thoughts and feeling and live without regrets!

Matej Mercina, T4c

Marko Majcen, T4c

***
If you take a short stroll around the town and look
around yourself, where ever you look you’ll see
traffic lights, signs, pedestrian zone, police officers, etc. We’re surrounded by »rules« which have
their purpose in this world. But people often try
and break the rules and in many cases face the consequences which are the result of neglecting the
law. But why are those rules so important and even
exist and why do people break them in the first
place?

THE SOCIETY THAT DOES NOT LOOK AFTER ITS OLD PEOPLE HAS NO FUTURE.
In my opinion the statement that the society that
does not look after its elders has no future is correct.

We live in a time where the life expectancy is increasing and it will keep increasing due to the medical care and researches in the medical field. This
means that the world has and is going to have a lot
of old people. When the old people get to the certain age they won’t be able to work anymore and
Rules had existed even before humans made their they would have to be taken care of by younger
first appearance in this world. Eat or be eaten, kill people.
or be killed those two were the very first and only
rules. In order to survive, humans had to follow Old people can go to old people’s homes. This is
the rules. Eventually they came to that point that a good option and solution in case the elders can’t
they started to make their own rules. Since the po- take care after themselves. But nowadays recespulation was growing bigger every day they had to sion has become a huge problem. These homes are
organize in order to survive. If there were no rules, too expensive for the elders so sometimes families
humanity would fall in chaos. Therefore rules are can’t afford it.
necessary for every society.
In my opinion there should be a law that would alEven though the rules were created to bring pro- low the elders to either get higher pensions to pay
sperity there were some people and still are that the care by themselves or that the old people’s hoabuse their power. Since the people follow the mes would be paid by the government. This would
rules those who make them possess the power to easily be possible if the government stopped with
manipulate and reign over the other people. When unnecessary spending the money on things that we
these people gained the power to rule, others pro- don’t really need.
tested and were called the rebellions. They broke
the rules in order to fight the injustice in the world.
But we shouldn’t consider them criminals because
the latter break rules in order to prosper with other
people’s effort though sometimes they don’t have
a choice if they want to survive.

And finally the last group in which I would put
every ordinary person. People that follow the rule
because they were taught so in their childhood,
some without thinking, and of course break them
occasionally. And as I’m in the last group of people I partly agree with the statement because sometimes it is necessary to break a rule in order to
preserve justice and people’s freedom. Sometimes
you have to listen to your heart and not the rules
which are only written by a mere human who can’t

We all will get old eventually and if we don’t take
care of old people now then the generations after
us won’t take care of us either. So it’s important
to look after elders because we will need that care
too.
Simon Nose, T4c
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My Song
Avtor: Tadeja Škedelj, T2C

I’m not photogenic,
what I do a lot is panic.
I don’t do well in school,
sometimes I just feel like a fool.
I don’t have a beautiful smile,
I just like to be alone for a while.
I’m not funny or fun,
especially when there is no sun.
My skin, my voice … it isn’t perfection,
of course here and there is a defection.
I can’t really do anything.
I can’t dance or sing.
My memory isn’t very good,
& I sometimes cry till there is a flood.
I’m lazy, quiet and shy;
sometimes I just really want to die.
I think and care too much,
but then I feel your touch,
& I know I’m loved by many,
by people I love, not just any.
You accept me for who I am,
I know there’s no scam.
So, please, never leave my side,
& know, to you, I never lied.
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DAS ABENTEUER BERLIN

Konferenzzentrum gegangen wo wir eine Präsentation über einen alltäglichen Gegenstand machten,
Drei Schüler der Klasse T 3. a, Jasmina Ilar, Da- zum Beispiel über eine Rolle Klopapier, ein Ei und
vid Udovč und Rok Šikonja nahmen im Novem- über eine Teetasse. Nach dem Workshop hatten wir
ber 2013 am Wiki - Workshop teil, das am Gym- ein bisschen Freizeit, die wir für die Besichtigung
nasium Bežigrad stattgefunden hat. Das Workshop des Olympiastadions nutzten. Nach dem Abendeswurde von Goethe Institut Budapest organisiert. sen besuchten wir das Deutsche Parlament - den
Am Workshop erforschten wir die Grundlagen der Reichstag und das Brandenburger Tor.
Wikiseiten, lernten etwas über die Urheberrechte
und mussten danach selbst eine Wikiseite erstel- Tag 4: Das Thema dieses Tages waren die Urheberlen. Die Seite von Rok und David wurde als die rechte. Wir haben mehrere Urheberrechte und Libeste in Slowenien gewählt und wir gewannen den zenzen kennen gelernt (CCbySA, Frei Lizenz,…).
ersten Preis - die Teilnahme am Wiki-Workshop in Danach haben wir uns in Gruppen geteilt und die
Berlin.
Grundlagen der Urheberrechte zusammengefasst.
Am Abend sind wir ins Museum der Berliner UnTag 1: am 24. November begann unsere Reise und terwelten gegangen. Wir sind durch die Bunkern
damit ein großes Abenteuer nach Berlin. Zuerst und Labyrinthen aus der Zeit des Kalten Krieges
flogen wir vom Flughafen Jože Plečnik nach Paris gegangen. Nach der Besichtigung durften wir in
los. Wir landeten am Flughafen Charles de Gaul- die Stadt gehen.
le, dem zweitgrößten Flughafen Europas. Von dort
aus hatten wir einen Flug nach Berlin, wo wir am Tag 5: Wir haben uns wieder in Gruppen geteilt.
Abend gelandet sind. Dort haben schon andere Jede Gruppe musste eine Präsentation zum Thema
Teilnehmer des Workshops auf uns gewartet. Zu- »Gute oder schlechte Webseite » machen. Danach
sammen sind wir mit der U-Bahn in die Jugend- sind wir ins Jüdische Museum gegangen, das für
herberge gefahren.
seine Architektur bekannt ist. Nach der Besichtigung sind wir zum Weihnachtsmarkt gegangen.
Tag 2: Wir sind um 7. 30 aufgestanden und ha- Dort sind wir eine Eisrutsche runtergerutscht.
ben zuerst gefrühstückt. Danach sind wir mit der
U-Bahn zum Konferenzzentrum gefahren, wo das Tag 6: Am Vormittag haben wir einen OrientierunWorkshop stattgefunden hat. Am ersten Tag haben gslauf durch die Stadt gemacht. Für Mittagessen
wir über den Unterschied zwischen einem guten haben wir uns die beste Currywurst und den besund einem schlechten Lehrer und über dem Un- ten Kebab in der Stadt geholt. Danach sind wir in
terschied zwischen einem guten und einem schle- das größte Einkaufszentrum in Berlin gegangen.
chten Unterricht gelernt. Mit anderen Teilnehmern Am Abend hatten wir das Verabschiedungsabenhaben wir natürlich nur Deutsch geredet. Das Mit- dessen bei einem Italiener.
tagessen in einer Biokantine hat uns allen sehr gut
geschmeckt. Nach dem Mittagessen mussten wir Tag 7: Der Tag der Abreise ist gekommen. Schweuns ein Thema aussuchen, das wir später erfor- ren Herzens sind wir zum Flughafen gefahren. Vor
schen sollten. Wir haben uns für das Thema Ber- uns war der Flug nach Paris. In Paris hatten wir
liner Universitäten entschieden. Am Abend haben bloß eine Stunde Zeit, um den anderen Teil des
wir noch das Museum Story of Berlin besichtigt, Flughafens zu erreichen. Zuerst dachten wir, dass
wo wir viel über die Geschichte Berlins erfahren wir es nicht schaffen, weil unser Flug eine Verspätung hatte. Wir sind den ganzen Weg gelaufen
haben.
und haben es am Ende doch geschafft. Wir hatten
Tag 3: An diesem Tag erforschten wir die Stadt auch etwas Pech, weil unser Gepäck in Paris gebBerlin. Wir besuchten das Informationszentrum lieben ist. Wir haben es aber schon am nächsten
der zwei größten Berliner Universitäten, die Hu- Tag zurückbekommen.
mboldt und die Freie Universität. Wir besichtigten
David Udovč in Rok Šikonja, T3A
auch die Grimm-Bibliothek. Danach sind wir ins
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ICH MÖCHTE NICHTS MEHR SOLLEN
MÜSSEN

AN DICH

Ich möchte viele Jahre leben,
ich möchte viele Küsse geben,

Du stiehlst mir einen Kuss.

ich möchte Lana Del Rey kennen,

Jede Sekunde,

ich möchte Mathematik verstehen.

jede Minute,
jede Stunde,

Ich darf nicht rauchen,

jeden Tag,

ich darf nicht allein tauchen,
ich muss in die Schule gehen

jede Woche,

und sehr früh aufstehen.

jeden Monat,

Urška Didovič, T2a

ICH MÖCHTE NICHT MEHR SOLLEN MÜSSEN
Ich soll Obst und Gemüse essen
und Termine nicht vergessen.

jedes Jahr liebe ich dich mehr!
Wenn du nicht da bist, bin ich traurig und vermisse
dich!
Du in ich, ich und du, für immer zusammen.
Anonym, T1.b

Ich soll nicht lügen,
oder betrügen.

Ich muss früh austehen
und zur Schule gehen.

Mein liebes Herz!
Ich vermisse dich sehr. Ich wünsche mir deinen
Kuss, deine Umarmung,… Ich denke jeden Tag an
dich.

und viel Sport treiben.

Was machst du? Denkst du an mich? Ich fühle deine Liebe in deinem Brief. Ich verschenke dir ein
Gedicht, weil du mein Herz bist. Ich freue mich,
wenn ich dich sehe, ich finde dich so nett!

Aber ich habe keine Lust!

Ich schenke dir mein H und E mein R und auch
mein Z. (F.Wittkamp)

Ich muss meine Hausaufgaben schreiben

Ich will jeden Tag Gitarre spielen,
und jeden Freitag frei haben.

Ich möchte an die Wände malen
und laut schreien.
Ich möchte gerne die Sterne sehen
und spät ins Bett gehen.
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Anja Matoh, T2a

Ich liebe dich.
Anonym, T1b
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1. UNE GRANDE SURPRISE

Un homme va à la cuisine. Il porte un pyjama bleu et des chaussettes noires. Il voit le houx et des ornements. Tout de suite il se souvient que c’est une grande nuit. Il regarde au salon où il voit des beaux
cadeaux sur la table et à côté il y a le Père Noël avec un grand sourire au visage.

T1b : Kregar Blaž, Šiška Matic ; T1c : Seničar Jaka, Švalj Aljaž

2. COMMENT FAIRE DES CRÊPES?

Aimez-vous des crêpes?
Ah oui ! Nous allons les préparer, c’est très amusant.
Pour les préparer nous avons besoin d’un kilo de farine, de six œufs, d’un litre de lait et de 250 grammes de beurre.
Préparation : Mélangez la farine et le lait dans une jatte. Ajoutez les œufs et laissez reposer la pâte pour
30 minutes. Puis, dans une poêle chaude, versez votre pâte à l’aide d’une louche. Faites cuire votre
crêpe à feu vif, après retournez-la à l’aide d’une spatule en bois. Laissez dorer la crêpe aussi de l’autre
côté. Dégustez-les bien chaud.
Bon appétit!
T2b: Golob Martina, Kresal Tina, Povhe Staša

3. APPRENDRE LE FRANÇAIS…

Pendant les cours de langue française nous apprenons beaucoup de choses nouvelles et intéressantes.
Parfois, si nous ne comprenons pas les nouveaux mots, nous le demandons à notre professeur qui nous
aide et nous explique le nécessaire. Bien sûr il faut faire nos devoirs régulièrement ce qui est important
pour notre apprentissage de cette langue étrangère. Le français nous semble être une langue très intéressante et nous espérons que peut-être un jour nous allons le parler couramment.

T2b: Krevs Miha, Kure Luka, Zupet Martin
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BON VOYAGE
C’est une ville très grande et magnifique,
elle est belle et fantastique,
pleine de rues ensoleillées,
la reine de toutes les villes !

C’est une destination de rêve
où l’amour est né
où la mode est célébrée
où la jovialité s’entend toute la journée!

Qu’est-ce que tu attends encore?
Prépare ton bagage mon amour,
prends ton ami
et
BON VOYAGE À PARIS!

T3a: Drab Jan, Gorjanc Jana, Gregorčič Neža, Murn Blaž, Prus Jure, Žmavčič Vito

4. Chers étudiants!

Nous sommes très heureux pour que nous ont eu le privilège de faire la partie de notre lycée. Pendant
ces quatre années nous avons passé des beaux jours souriants et parfois quelques-uns aussi un peu pénibles. Nous avons appris beaucoup de choses, mais nous en avons déjà oublié une partie. Nous vous
conseillons de profiter de chaque jour au lycée pour obtenir les connaissances nécessaires aussi pour la
vie. Rendez-vous compte que les avantages que ce lycée vous offre sont exceptionnels et ses professeurs
sont gentils et très intelligents. Nous vous souhaitons de suivre et d’atteindre vos buts et d’apprendre au
cours le plus possible sans oublier le temps libre !
Passez les meilleures années de votre vie à Šolski center Novo mesto SEŠTG !
Gros bisous de votre T4C.
T4c

68

