


Zakaj ...?
Verjetno se je že vsak izmed nas kdaj vprašal, zakaj nam kljub 
vsemu prizadevanju in goreči želji po nečem pa le ne gre 
vse tako, kot smo si zamislili. Da je mera polna, začnemo še s 
predstavami, da se le nam to dogaja, vsem drugim pa je tako 
lepo in lahko.

Kje tiči odgovor? Ni tako preprost. Začnimo na koncu. Da samo 
mi trpimo, gotovo ne drži. V  vsem svojem egoističnem priza-
devanju po imeti točno tisto, kar si zamislimo, namreč spregle-
damo Drugega. Spregledamo njegove težave, njegova iskanja 
in vprašanja. Žal smo pogosto v svojih socialnih stikih tako po-
vršni in hitri, da nam to preprosto uide. Če bi človek le malo 
več sebe dal tudi drugim, bi bil svet bistveno lepši. Ne bi opa-
zili le svojih križev, pestovali le svoje bolečine, ampak bi le-te 
nehote pozdravili že s tem, ko bi dali Drugega na prvo mesto.

Zakaj pa se temu ni moč izogniti? Tudi ta odgovor se je že dav-
no razjasnil. Le človek, ki ve, kaj je bolečina, lahko razume tujo 
bolečino. Le takšen zna stopiti iz svojega ega,  se dotakniti glo-
bin sočlovekovega srca in tako zares zaživeti.  Takrat se spremeni vrednostni sistem, stvari same 
pridejo na svoje mesto. Postanemo trdnejši, odpornejši. Tako lahko rečemo, da trpljenje celo ob-
rodi sadove.

V življenju pa moramo znati ne le trpeti, ampak tudi potrpeti. Ni naključje, da je koren obeh be-
sed isti, kajti eno brez drugega ne gre. Drži pa še eno: bolj kot zmore človek potrpeti oz. se neče-
mu odreči,  odličnejši so rezultati. In tu se skriva odgovor na začetno vprašanje. 

Magdalena Udovč, urednica Tegija

PS: Razmišljanje je posvečeno vsem, ki jih ob zaključevanju šolskega leta morda tarejo podobna 
vprašanja

Spoštovane dijakinje in dijaki!
Bliža se zaključek šolskega leta, ko še lahko nadoknadimo za-
mujeno. Zavedamo se, da dogodek, ki ni zapisan, tone v pozabo. 
Kot vsako leto nam  spomine na narejeno strnejo Tegijevci s 
prispevki o dogajanjih iztekajočega šolskega leta, ki ga ocenju-
jem kot izjemno uspešnega.
Vsako leto hočemo biti boljši. Tudi vam želim, da bi na obeh 
maturah oz. zaključnem izpitu dosegli podoben uspeh kot 
prejšnje generacije.
Gradimo na tistem, kar je dobro, in skušamo popraviti, če smo 
kaj „polomili”. Letos ste lahko ponosni na svoje dosežke. Nav-
dušujoči so rezultati na različnih tekmovanjih in projektih, kjer 
ste dobili priložnost in ste jo v polnosti izkoristili. 
Čestitam urednikom, piscem in oblikovalcem Tegija za vrhun-
sko promocijo vizije šole.
Vsem pa želim veliko užitkov ob prebiranju prispevkov v Tegiju, 
uspešen zaključek šolskega leta in lepe počitnice.

Boris Plut, ravnatelj SEŠTG
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Multimedijski krožek omogoča dijakom razširjene vsebine 
s področja multimedije. 

Svoje izkušnje si nabirajo s snemanji koncertov, športnih tekmovanj, s svojimi prenosi v živo so se 
izkazali in bili povabljeni tudi k organizaciji Evropskega prvenstva v raftingu 2016. 

Izkazali so se v strokovnosti, vnemi in sposobnosti timskega dela: štiri dni v Tacnu, dva v Zagrad-
cu, ob soncu, vetru in dežju, s polnim kombijem tehnične opreme, ki je morala delovati. Bili so 
v stalni interakciji z organizatorji, časomerilci in mednarodnimi sodniki. To je za ekipo dvajsetih 
dijakov in mentorjev predstavljalo prvovrsten izziv. Izdelava namenske spletne strani, elektronska 
obdelava podatkov, zajem rezultatov iz opreme časomerilcev, grafična oprema prenosa, zajem in 
obdelava zvoka, koordinacija petih kamer in video-montaža, postavitev žičnih in brezžičnih pove-
zav, konvertorjev - vse to je pripeljalo do končnega produkta, neposredne pretočne vsebine (video 
streaming) preko portala YouTube. Večina gledalcev prenosa je bilo iz tujine, povzemale so ga 
tudi nekatere velike medijske hiše, od katerih so dobili veliko pohval. Nenazadnje so bili naši po-
snetki odličen pripomoček sodnikom, ki so ob našem monitorju pogosto staknili glave in odločali 

o napakah tekmovalcev. 

Poleg »svetovnih prvakov« - multimedijcev :-) je zlato v slalomu v kategoriji do 19 osvojila 
Slovenija. 3/4 čolna so predstavljali naši dijaki:  Žiga Šenica, T2c, Bor Zupančič, T2c, Andraž Pirc, 
E2a, Matija Krštinc SSŠ in Jan Petkovič (ex T4a). Trdi in naporni treningi od jeseni dalje so se 

obrestovali.

Naj zaključimo s pohvalo vodje sodniške ekipe: »You guys, you really did a great job!«

V žiVo prenašal multimedijski krožek seštG

AVTOR: Roman Kapš

eVropsko prVenstVo V 
raftinGu
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Pojem kultura je zelo širok. Ponavadi jo povezujemo z umetnostjo, 
je pa sicer del vsakega posameznika, izvirajoč v srcu, vidna v 

dejanjih in besedah.

Ima celo svoj dan, povezan s cenjenim umetnikom Francetom 
Prešernom. Na šoli smo ga počastili na poseben način.

Skupaj z vzgojiteljsko šolo smo pripravili recital Prešernove 
poezije in ga popestrili s plesom in glasbo. Da smo bolje začutili 
Prešernov čas, so bili nastopajoči oblečeni po takratni modi. 

Premierno se je predstavil še novoustanovljeni pevski zbor.

kulturni praznik
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37 bodočih elektrotehnikov se je že v prvih šolskih dneh letošnjega  leta odpravilo v Kranjsko 
Goro na projektni teden. Program, ki so si ga izbrali, je bil povsem športno obarvan.

 1. dan

Po prihodu v CŠOD in navodilih zaposlenih smo se razdelili po sobah. Po počitku je sledilo kosilo, 
za tem pa smo se razdelili v dve skupini.  19 dijakov iz E2a se je z razredničarko Tino Cvijanović 
in prof. Đurom Oluićem odpravilo na veslanje na jezero Jasna, 6 dijakov E2a in E2B z razredni-
kom Urošem Nosanom pa se je pomerilo v odbojki na mivki in v lokostrelstvu. V druženju, lepem 
vremenu in novi dogodivščini smo zelo uživali in se kar stežka vrnili v dom. Sledila so navodila 
za naslednji dan, saj se je bilo potrebno temeljito pripraviti na zahteven pohod po samem robu 
Karavank. Še pred večerjo smo si v bližnji trgovini nakupili potrebno, za tem pa odpravili na vo-
den večerni sprehod po Kranjski Gori. Dan se je zaključil mirno, s pogovorom po sobah, rezanjem 
domačih salamic in dobro glasbo. Ker smo štromarji, je to seveda rock :)

 2. dan

Zjutraj so nas rokometaši pred jutranjo rekreacijo motivirali s Severininimi hiti, po zajtrku pa nas 
je čakal zahteven celodnevni pohod, kjer smo se dvignili na Vošco (1737m nadmorske višine) 
in sestopili kasneje za 1100 m. Vmes nas je ujel dež, a nas to ni ustavilo, da se ne bi motivirali 
s petjem NZ, rock in drugih komadov. Fantje iz E2b so očitno navdušeni gobarji, saj so v dolino 
odnesli 2 veliki vreči gob - marel in prepričali prijazne kuharice, da so jih pripravile za večerjo. Po 
večerji smo čas preživeli z igranjem namiznega tenisa, igranjem košarke, počitkom.

 3. dan

Zaradi dežja smo spremenili načrte in namesto kolesarjenja in nordijske hoje odšli na bazen. 
Preizkusili smo se v plavanju, potem pa razdelili na skupine po 7, da bi pripravili točko sinhrone-
ga plavanja. Najbolj so se izkazali fantje iz skupine Močeradniki, posnetek točke pa lahko vidite 
na šolski Facebook strani. Popoldne je skupina E2a odšla na lokostrelstvo in odbojko. Fantom je 
bilo lokostrelstvo tako všeč, da smo aktivnost krepko podaljšali in izvedli pravi turnir med dvema 
ekipama, ki sta ju vodila brata Marko in Miha Kotar. Na koncu, po trdem boju, so zmagali Markovi 
izbranci. Od strelcev posamično pa je bil najboljši Suhokranjec Marko Glavan. E2b in 6 dijakov 
iz E2a pa se je odpravilo veslat na jezero Jasna. Po večerji je sledil zabavni program, saj je vsaka 
soba morala pripraviti svojo točko ...

 4. dan

Zadnji dan smo se,po tem ko smo spakirali in pospravili sobe, odpeljali na Jesenice, v dvorano 
Podmežakla, kjer smo drsali dobro uro in pol. Miha Škedelj in Jakov Stipaničev sta se pohvalila, 
da sta dan prej, seveda z dovoljenjem razredničarke, odšla na trening turške košarkarske ekipe 
Efes Istanbul.. Uspela sta se tudi slikati z legendo - trenerjem Dušanom Ivkovićem.

Luštno je bilo, tako da nam je kar malo žal, da nam je zmanjkal en dan ...

e2a in e2B V kranjski Gori

kranjska Gora
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V šVici

AVTOR: Manca Dragan, T2C

V sredo, 21. 10. 2015, se je 55 dijakinj in 
dijakov Srednje elektro šole in tehniške 
gimnazije ob spremstvu profesoric in vo-
dnika odpravilo na štiridnevno nadstan-
dardno ekskurzijo v Švico.

Ob četrti uri zjutraj smo se odpeljali 
izpred Šolskega centra. V veselem pri-
čakovanju smo hitro zapolnili sedeže 
avtobusa in se odpravili proti Avstriji; 
skozi Karavanški predor, mimo Spittala 
in Lienza. Ko se je sonce prebujalo, smo 
že bili v svetovno znanem smučarskem 
letovišču Kitzbühel. Sprehodili smo se 
skozi mesto, popili jutranjo kavo in tako 
bili pripravljeni na nov dan. Vožnjo smo 
nadaljevali proti mestu Wattens, kjer 
smo si ogledali muzej kristalov Swarovski, ki 
je eden najbolj obiskanih muzejev v Avstriji. V 
podzemnem muzeju nas je pot vodila skozi za-
temnjene prostore, kjer smo si ogledali na ti-
soče lesketajočih kristalov, ki so bili prikazani 
v vseh mogočih oblikah in barvah. V trgovinici 
smo si lahko kupili tudi nakit iz kristalov. Nato 
nas je pot vodila v glavno mesto Tirolske, Inns-
bruck, ki ga obdajajo zasneženi gorski vrhovi. V 
živahnem mestu smo si ogledali baročno cer-
kev sv. Jakoba. Zanimiva je bila tudi »zlata stre-
šica«. To je znamenita streha trinadstropnega 
balkona, ki je pokrita s pozlačenimi bakrenimi 
opekami. Po prostem času, ki smo ga preživeli 
v živahnih innsbruških ulicah, smo se z avtobu-
som odpravili čez prelaz Arlberg do mesta na 
avstrijsko-švicarski meji Feldkirch, kjer smo tri 
dni nočevali v Central hotel Löwen. Po odlični 

večerji se nam je prilegel prijeten spanec.

Drugi dan smo se zbudili v sončno jutro. Po 
obilnem zajtrku smo se odpeljali v Švico, v 
mesto St. Gallen. Sprehodili smo se skozi lepo 
urejene ulice in si ogledali znamenito baroč-
no katedralo St. Gallen. Popeljali smo se skozi 
idilično hribovito pokrajino Appenzellerland, ki 
jo zaznamujejo mehki griči, impozantni gorski 
vrhovi in zeleni pašniki. Tu pridelujejo znan sir 
Appenzeller. Ogledali smo si sirarno Appenzel-
ler. Skozi steklo smo si ogledali proizvodnjo 
sira ter kratek filmček o pokrajini in pridelavi 
tega aromatičnega sira. Sir smo lahko tudi po-
skusili in bili navdušeni nad okusom. Naslednja 
postaja je bilo slikovito srednjeveško mestece 
Stein am Rhein. Sprehodili smo se po glavnih 
ulicah in občudovali s freskami poslikane sre-
dnjeveške zgradbe. Ob koncu drugega razi-

skovalnega dne smo si ogledali še 
največje evropske slapove - Renske 
slapove. Po strmih stopnicah in ozkih 
poteh smo se mogočnim slapovom 
lahko povsem približali in tako ob-
čutili njihovo naravno lepoto in moč 
vode. Po bogatem dnevu sta nas v Fe-
ldkirchu pričakala odlična večerja in 
zasluženi spanec.

Tretji dan smo se popeljali proti naj-
bolj pričakovanem cilju. Z veliko so-
dobno gondolo smo se v osmih minu-
tah povzpeli na 2.502 metrov visoko 
goro Säntis. Zgoraj so nas pričakali 
topli sončni žarki, v dolini pa so leža-
li beli oblaki goste megle, ki so nam 
preprečili razgled na države, kot so 
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Švica, Liechtenstein, Nemčija in Italija. Kljub 
temu smo doživeli čudovit, sončen razgled 
na okoliški gorski svet. Čas smo si popestrili s 
kepanjem, ki je bilo na poledelenih tleh prav 
zabavno. Petkovo popoldne je bilo namenje-
no ogledu švicarskega znanstvenega centra 
Tehnorama v Winterthurju. Dijaki in dijakinje 
smo lahko preizkusili več kot 500 fizikalnih in 
kemijskih eksperimentov s pomočjo svetlobe, 
zvoka, elektrike … Poleg tega nam je zaposle-
ni v muzeju predstavil in prikazal nekaj posku-
sov. Po znanstvenem raziskovanju v Technorami 
smo se odpravili še v glavno mesto Liechten-
steina. V mestu Vaduz smo si ogledali gotsko 
cerkev in se sprehodili skozi glavno promena-
do. Imeli pa smo tudi nekaj časa za nakup spo-
minkov. Sledil je povratek v hotel, večerja in 
spanje.

Čas je hitro mineval in pred nami je bil še zad-
nji dan ekskurzije. Zjutraj smo težko vstali, saj 

smo vedeli, da nas čaka pakiranje v 
kovčke in pospravljanje sobe ter dol-
ga vožnja proti domu. Še prej pa smo 
obiskali največje švicarsko mesto Züri-
ch. Sprehodili smo se do dveh gotskih 
cerkva, in sicer Grossmünster in Fra-
umünster. Na zvoniku cerkve st. Peter 
smo videli uro s petmetrskimi kazalci, 
ki so največji v Evropi. Sprehodili smo 
se skozi staro mestno jedro in glavno 
ulico Züricha, imenovano »Bahnhof-
strasse«, kjer so nanizane najprestiž-
nejše trgovske znamke ur, nakita in ob-
lačil. Opazovali smo bogate meščane, ki 
so prišli sem po sobotnih nakupih. Dih 
so nam jemali tudi veliki in dragi avto-
mobili, ki so se peljali mimo nas. Tako 
smo dobili občutek, da je Zürich res 
drago in bogato mesto. Prosti čas smo 

izkoristili za nakup zadnjih daril in spominkov 
pred odhodom domov.

Pot domov nas je vodila skozi italijansko go-
voreči del Švice, najprej mimo Luzerna, Pila-
tusa ter številnih velikih jezer in preko Itali-
je do Novega mesta. Domov smo se pripeljali 
polni vtisov in doživetij. Spoznali smo bogato 
in raznoliko Švico, Liechtenstein in si ogleda-
li najzanimivejše stvari, ki nam bodo služile za 
splošno razgledanost. Spoznali smo se tudi di-
jaki in dijakinje SEŠTG in poglobili medsebojne 
prijateljske vezi. In kar je najbolj pomembno: 
imeli smo se »fajn« in uživali v vsaki minuti 
potovanja, ki ga ne bomo pozabili.

Ob koncu ekskurzije bi se v imenu vseh udele-
žencev izleta zahvalila profesoricam in ostalim 
organizatorjem za poučno in zanimivo ekskur-
zijo.
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Že tradicionalno smo tudi letošnji prvi 
letniki TG preživeli nekaj lepih dni na 
smučanju na Voglu.

Bilo je takole:

 1. dan

Ko je zvonec v šoli naznanil začetek prve 
ure, smo se odpeljali proti enemu izmed 
številnih biserov Slovenije, proti Bohinju.

Pripeljali smo se pred hostel, kjer smo  
preživeli naslednjih čudovitih 79 ur. Nis-
mo izgubljali časa, zato smo se takoj 
odpravili na smučišče. Tam smo se raz-
delili v 5 skupin glede na sposobnosti 
posameznika. Tisti, ki so na smučeh stali 

prvič, so nam pokazali svojo izurjenost v padcih, kar smo primerno tudi dokumentirali. Z napotki 
profesorice se je tehnika izboljšala in število padcev je drastično padlo. Na tej točki smo prene-
hali s snemanjem, zaradi vsem očitnih razlogov. Smučarji v boljših treh skupinah so bili deležni 
drugačnega pristopa, smučali so na daljših in bolj strmih progah. Dijaki v teh skupinah so zelo 
dolgočasni, saj padanja sploh ne poznajo. Zaenkrat Profesorji svoje delo seveda opravljajo od-
lično. Z njihovo in našo pomočjo so se pobrali tudi tisti, ki so želeli odnehati, in ob koncu dneva 
celo ugotovili, da je smučanje ''zelo fajn''. Morda je k temu pripomoglo tudi kosilo.

Ob 15:30 smo se z gondolo odpeljali v dolino, od tam pa nas je avtobus odpeljal do hostla. Pos-
telje v sobah, ki smo jih okupirali po utrudljivem smučanju, so se zdele najbolj udobne postelje 
na svetu. A olajšanje ni trajalo dolgo. Čez 20 minut smo se bili primorani zbrati zunaj za popol-
danski pohod. Lahko si predstavljate, kako navdušeni smo bili. Na poti se je muhavost spreobrni-
la v dobro voljo. Večji del poti nam je lepšal pogled na jezero in tako se pot ni zdela tako dolga, 
kljub napravljenim slabih 13 000 korakov. Ob vrnitvi smo bili vsi 'prešvicani', zato je bila sledeča 
dvourna pavza več kot dobrodošla. Ko smo se dodobra spočili, nas je v jedilnici že čakala okusna 
in obilna večerja. Siti in zadovoljni smo si ogledali dva krajša filma o smučanju, ki sta bila hkrati 
tudi nadomestek risank pred spanjem, saj je bil po ogledu naš edini cilj topla in udobna hostel-
ska postelja.

 2. dan

Prebudil nas je vražji zvok budilke, ki je 
nakazoval, da je čas za začetek dneva. 
Naše počasno pripravljanje na zajtrk je 
izražalo naše navdušenje. Hrana nas je 
le delno prebudila, oživeli smo šele s pe-
smijo za rojstni dan sošolca. Po čestitkah 
smo se vrnili v hostel, kjer smo se pripra-
vili na sledeče šviganje po belinah.

Dan se je odvijal zelo počasi. Smučarji 
so bili čez dan izredno 'zmahani', seveda 
zaradi intenzivnosti prvega dne in naše-
ga pomanjkanja kondicije. Vseeno so bo-
lečino in pomanjkanje energije pustili 
za sabo na prvi strmini in tako iz dneva 

Gimnazijci na projektnem tednu na VoGlu

VoGel
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izkoristili čim več. Tokrat so se 
vsi preizkusili na daljših in bolj 
strmih progah ter se izkazali od-
lično. Padci so bili še vedno pri-
sotni, a v manjšem številu. To je 
začetnikom dalo nov zagon, ki jih 
je privedel do težko pričakova-
nega kosila. Sladica je bila zopet 
dobra, a se ni mogla primerjati 
s sladkobo, ki smo jo občutili ob 
novici, da smo za danes zaključili 
s smučanjem. Veselili smo se to-
plih sob, ki so nas čakale v dolini, 
saj se je vreme od včeraj do da-
nes zelo poslabšalo. Mrzel veter 
je pihal v močnih sunkih, zasne-

žene površine pa so bile prekrite z ledenim  pokrovom, kar je oteževalo smučanje.

Danes smo se torej v dolino odpravili nekoliko prej, tej dobri novici pa je sledila še enourna 
pavza, v kateri smo se pripravili na prihajajoče se igre, na katerih smo dokazovali naše veščine v 
igranju namiznega nogometa, biljarda in pikada. Vsi udeleženi so čutili vzhičenje v srcih in tek-
movalno vročico v glavi, ki nista popustila do zadnjega piska piščali, ki je je oznanil zaključek 
turnirjev in dovoljeval odhod v tako imenovane superiorne apartmaje, ki imajo toplo vodo, ampak 
samo pol ure. To veliko razočaranje nas je privedlo nazaj do jedilnice, kjer nas je pripravljen topel 
in hranljiv obrok nekoliko pomiril. V takšnem razpoloženju smo bili razpuščeni v sobe, kjer smo 
pridobljeni čas izrabili za priprave na jutrišnje predstavitve sob.

 3. dan

Prebudil me je vrvež na hodniku, saj sem, to noč nežnejšo, melodijo budilke preslišala. Prebujanje 
je bilo danes lažje, a je imelo grenak priokus, saj smo se zavedali, da imamo za tem jutrom le še 
eno smučanje v objemu gorenjskih hribov. Tu smo sicer vsi doživeli nekaj padcev, a misel na vrni-
tev v šolske klopi nas je zmrazila še bolj kot voda v hostlu.

Topel čaj pri zajtrku nas je ogrel, vroče pa nam je postalo ob novici, da se moramo pripraviti za 
na progo. Včeraj nam je bilo namreč rečeno, da danes za nas smučanja ne bo zaradi slabih razmer 
na Voglu. To bi nam zelo ugajalo, saj smo bili izmozgani od vsega, kar se je dogajalo. Zato nas 
je oznanilo toliko bolj zadelo. A upirali se nismo. Vsaj ne vsi. Dva fanta sta želela ostati v dolini 
zaradi 'prehlada'. Če je bil to prehlad, ga jaz od prej nisem poznala. Po naši presoji sta bila preut-
rujena, a nam tega nista želela priznati, da ne bi izpadla šibka. Profesorji so ju oprostili smučanja, 
a sta se nam vseeno morala pridružiti na smučišču. Tako smo se na vrhu razdelili. Smučarji so se 
po skupinah odpravili na proge, drugi pa smo tokrat počakali v toplem zavetju restavracije, saj 
nas zunanje razmere niso preveč mamile. Zaradi slabega vremena sta bili sprva odprti samo dve 
progi, na teh pa se je trlo ljudi, zato tudi naši športniki niso preveč uživali. Število novomeških 
dijakov v restavraciji se je s časom večalo, sprva zaradi poškodb, nato zaradi pomanjkanja energi-
je, na koncu zaradi dežja. Pa še eno progo so zaprli in tako našim športnim navdušencem odvzeli 
teren. Vsak naslednji je bil bolj moker od 
predhodnega. Kmalu smo bili kompletni in 
prevzeti z opojnimi vonjavami tople hra-
ne, ki smo jo naročili. Ko smo se okrepča-
li, so se smučarji vrnili na smuči. Vsaj taka 
je bila ideja. A odpravili so se le tisti, ki so 
bili dovolj pri močeh, torej profesorji. Pa 
še ti so se vrnili pred kosilom čisto mokri 
in prepihani. Komaj smo počakali do pol 
dveh, ko smo stekli do hotela, da bi spet 
jedli. Če preračunamo, smo danes nekateri 
več jedli, kot pa smučali. Za to krivimo vre-
me.

Še bolj kot kosila smo bili veseli dejstva, 
da se po obroku takoj spustimo v dolino. 
Ob prihodu smo se vrnili v sobe, saj je sle-
dila daljša pavza, namenjena pripravam na 



predstavitev sob, ki pa smo jo raje izrabili za 'minglanje'. Kljub temu so predstavitve zvečer uspe-
le. Tako vsaj menijo profesorji. Morda so jim kaj vmešali v palačinke. Zagotovo pa smo bili bolj 
inovativni in izvirni kot paralelci iz T1a. Veliko smo peli, se naplesali, izvedeli, da imamo v gene-
raciji nekaj nadarjenih skladateljev, scenaristov in komikov ter uživali ob pogledu na profesorje, 
ko so ob pesmi Lavrencija naredili slabih 100 počepov. Od štirih so ob koncu na nogah ostali tri-
je. Padli bo za svojo nemoč plačal z zajtrkom. A to je majhna cena za zabavo, ki smo je bili deležni 
vsi. Delček zabave in nadarjenosti smo pripravljeni deliti z vami skozi spodaj napisano poezijo. Po 
končanem druženju smo se dobro razpoloženi vrnili v sobe, profesorji pa so se veseli miru zlekni-
li na kavč.

 4. dan

Prva misel, ki mi je šinila skozi možgane, ko sem se prebudila, je bila; danes je naš zadnji dan tu. 
Hitro je minilo. V zadnjih treh dnevih se nam je zgodilo veliko lepega. Sprostili smo se, se odklo-
pili od skrbi in se še bolje spoznali ter povezali. Spletli smo nekaj novih prijateljskih vezi s 'ce-
jevci', saj smo ugotovili, da smo si kar podobni. Oboji imamo radi pavze in hrano. Zato smo se na 
zajtrk največkrat odpravili skupaj.

Danes je bil včeraj padli profesor, kljub dogovoru, deležen obroka, saj smo dijaki T1b in T1c zelo 
razumevajoči. Vreme je nakazovalo lep dan, zato smo s pospravljanjem sob pohiteli in se zbrali 
pri avtobusu. Profesorjevo prvo vprašanje je razkrilo, da vsega pa le nismo uspeli pospraviti .Vpra-
šal je o izpraznjenem gasilnem aparatu, ki je bil najden zunaj.. Ko smo to razčistili, smo se odpra-
vili na smučišče. Tam smo preživeli še en krasen dan. Zadnje spuste tedna nam je pospremilo 
sonce. Močno nas je grelo in z nas slačilo kos obleke za kosom. Včerajšnje razmere se z današnji-
mi ne morejo primerjati, razgled pa je tokrat veliko bolj veder in odprt. Temu primerno je bilo 
naše razpoloženje. Dobro se je počutil tudi sošolec Belokranjec, saj smo ga danes prvič v celoti 
razumeli, vse po zaslugi včerajšnjih predstavitev sob, ko so nam dali kratko učno uro njegovega 
narečja.

Današnje uživanje na snegu smo končali nekoliko prej, saj nas je ob pol dveh gondola za v do-
lino že čakala. Ob vrnitvi smo se preoblekli, po poravnavi računov za izpraznjen gasilni aparat, 
izgubljeni ključ in razstavljeno stikalo pa je prišel čas za slovo. Na žalost smo pozabili ob zvokih 
harmonike in kitare, ki smo ju pospremili s petjem. Nekateri so bili tako utrujeni in jim niti naša 
razigranost in glasnost nista preprečili spanca. Pot je tako minila hitro in brez postankov. Ustavili 
smo se le v Trebnjem, kjer smo odložili nekaj sošolcev, saj avtobus z manjšo težo porabi manj go-
riva. Voznik se nas je po dvourni vožnji dokončno znebil na postaji v Novem mestu.

Ta teden se nam bo kljub vsemu vtisnil v spomin kot zabaven, družaben in nepozaben. Utruje-
nosti navkljub smo bili dobro razpoloženi, najbolj všeč pa mi je, da nismo bili edini. Profesorje 
smo spoznali v čisto novi luči, izven mučnih športnih ur. So zelo sproščeni, družabni, mladostni 
in izredno zabavni, svoje delo pa opravljajo več kot odlično. Upam, da bodo to sproščenost kazali 
tudi pri nadaljnjih šolskih urah in da bi nam in njim misel na pretekli teden priklicala nasmeh na 
obraz in radost v srce.
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ŠOLAAVTOR: Miha Vrhovnik, E4B

strokoVna ekskurzija V 
münchen

Dijaki zaključnih letnikov strokovnih smeri 
so bili na dvodnevni ekskurziji v Salzburgu 
in Munchnu.

Iz Novega mesta smo odšli ob 3. uri zjut-
raj. Pot je bila vsekakor dolga in polna 
pričakovanj, kaj bo prinesel izlet. Ko smo 
prispeli v Berchtesgaden, smo si ogledali 
zgodovino rudnika soli, kako so jo včasih 
pridobivali. Seveda najbolj zanimiv je bil 
spust po lesenem toboganu in vožnja po 
slani vodi s splavom. Nato nas je pot vo-
dila na Orlovo gnezdo, kjer je Adolf Hitler 
imel rezidenco, ki jo je dobil za 50. rojstni 
dan od svojega tajnika. Prepričan sem, da 
je razgled z nje prečudovit, vendar je bila 

megla, zato na žalost nismo videli ničesar. Pot nas je vodila v prečudovito drago mesto Salzburg, 
kjer smo imeli najprej voden ogled mesta, nato pa še uro časa zase. Videli smo nekaj cerkva in 
mestni trg ter se sprehodili po ulicah. Ko smo imeli čas zase, smo si s sošolci privoščili Mozar-
tovo čokoladico iz njegove trgovine in moram priznati, da je res vrhunska. Pot nas je vodila v 
München, ker smo šli direktno v pivnico na večerjo, ki je bila polovica piščanca in mrzel krompir. 
Večerjo smo splahnili z dobrim nemškim pivom Lowenbrau. Po obilni večerji smo seveda odšli v 
hostel spat.

Drugi dan smo si ogledali stadion mogočnega nogometnega kluba FC Bayern München in obi-
skali Fan Shop trgovino, kjer prodajajo navijaške stvari. Pot nas je popeljala vse do koncentra-
cijskega taborišča Dachau. Nato je še sledil ogled Tehničnega muzeja in ogled BMW Welt, kjer 
prodajajo nove BMW, Mini Copper in Rolls Royce avtomobile, ki so seveda občudovanja vredni. Na 
primer Rolls Royce Dawn, ki je kabriolet, stane 460.000 €. Videli smo tudi BMW M3 in dva BMW-
-jeva motorja, ki so jih uporabili v filmu Mission Impossible 2015. Po BMW Welt nas je pot peljala 
nazaj domov.
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V sodeloVanju s seštG

17. noVomeški tek

Atletski klub Krka, Agencija za šport in 
Mestna občina Novo mesto so v nede-
ljo, 17.4.2016, organizirali že 17. No-
vomeški tek, ki se vsako leto odvija v 
samem centru mesta.

Letos se ga je v sončnem in vetrov-
nem vremenu udeležilo 772 tekačev, 
kar je rekordna udeležba. Tako kot 
vsako leto so tudi letos izvedli tek za 
delavske športne igre, tek mladih, tek 
predšolskih otrok in glavni tek na 8 
km. Tudi dijaki SEŠTG tečejo in dose-
gajo zavidljive rezultate. Med mlajši 
mladinci sta na 1500 m tekla Jakob 
Gimpelj  (1. mesto) in Matevž Rom (3. 
mesto). Na teku 8 km pa je nastopil 
Pugelj Rok, ki je v svoji kategoriji do-
segel 1. mesto, skupno  pa 3. mesto. 

Za multimedijo so tudi letos poskrbeli dijaki v »oranžnih majicah« Srednje elektro šole in tehni-
ške gimnazije. Štiriinštirideset dijakov vseh letnikov je s profesionalnim delom poskrbelo za brez-
hibno in sprotno obdelavo podatkov, analizo in prikaz rezultatov teka. Dijaki so skrbeli za prenos 
teka v živo na internet ter montažo prenosa. Za popolno izveden dogodek pa so bili tukaj tudi 
fotografi, ki so športno prireditev spremljali na vsakem koraku. Za zabeležen in nikoli pozabljen 
dogodek pa so bili zaslužni novinarji. Pri delu sta jih obiskala tudi ravnatelj Boris Plut in pomoč-
nika Vesna Parkelj in Drago Crnić. Seveda dijakom ne bi uspelo brez mentorjev, ki so jih podpirali, 
to so bili profesorji Dejan Čurk, Tina Cvijanović, Simon Vovko, Rajko Premović, Tomaž Ferbežar in 
Miha Bradač.

Dijaki so s prikazom in spremljanjem novomeškega teka nadgradili svoja znanja, izkušnje in se 
tako pripravili že na naslednji 
tek, gledalci in tekači pa so 
pri tem uživali.

Izjava župana MO NM 
Gregorja Macedonija:

»Mislim, da je današnja pri-
reditev zopet zelo uspela, 
predvsem zaradi izvrstnih or-
ganizatorjev, velikega števila 
udeležencev in lepega vreme-
na. Dejansko je zopet prijetno 
biti v našem starem mestnem 
jedru. Verjamem, da bodo te 
prireditve v bodoče pritegni-
le še več udeležencev in v to 
smer bo tudi mestna občina 

usmerila svoje aktivnosti.« 



15

ŠOLA

Izjavi tekačev:

»Tempo je bilo težko držati, na koncu pa 
sem se uspel prebiti naprej. Z rezultatom 
sem zadovoljen in naslednje leto se teka 
gotovo spet udeležim.« (Jakob Gimpelj, dijak 
SEŠTG)

»Prvi krog je bilo težko, saj sva s sotekmo-
valcem prehitro začela. Kasneje sva davek 
odplačevala v drugem krogu, kjer sem zgu-
bil še eno mesto, tako da sem bil 3. Proga je 
zahtevna, veliko vzpona in spusta, je bilo pa 
toplo, zato je bilo lepo teči. Pričakoval sem 
hitrejši tempo, drugače pa sem zadovoljen 
in naslednje leto zopet pridem.« (Rok Pugelj, 
dijak SEŠTG)

Izjava prof. Romana Kapša:

»Video snemanje na večih lokacijah hkrati 
v realnem času, sprotna montaža in distri-
bucija živega posnetka na internet, popolna 
fotografska in novinarska pokritost dogod-
ka, analiza in elektronski prikaz podatkov 
in rezultatov bi predstavljalo velik zalogaj 
celo za izkušeno ekipo profesionalcev. Sku-
pek visokega poznavanja digitalnih obdelav 
multimedijskih vsebin, programiranja, elek-
tronskih parametrov emitiranja signalov, no-
vinarskih veščin ter visoka motiviranost pa 
so botrovali, da je bil projekt v celoti uspeš-
no speljan do konca. Krasen uvod v nove, še 
zahtevnejše projekte.«

Izjava ravnatelja Borisa Pluta:

»Sodelujoči dijaki so s svojim znanjem in profesionalnim pristopom pokazali, da so kos zahtev-
nim nalogam multimedijske produkcije, kar je prava popotnica za njihovo nadaljnje delo. Navdu-
šili pa so tudi s timskim delom in vodstvenimi sposobnostmi. Iskrene čestitke!«



Potato123

16

šola

V sodelovanju s SZKŠ smo že 11. zapored 
organizirali prednovoletni koncert. 

Na njem je letos sodelovalo rekordno 
število dijakov in dijakinj - 141. 

Dijake sta uvodoma pozdravila ravnatelja 
obeh šol, Boris Plut in Damjana Papež, 

ter direktor ŠC Štefan David. 

Za tem pa sta vse dobro v letu, ki prihaja, zaželela 
tudi predsednika dijaških skupnosti obeh šol. 

Program so povezovali gimnazijki 
Natalija Trunkelj in Špela Matkovič 

ter Gašper Oiclj (SZKŠ).

11. Dijaški koncert
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ŠOLA AVTOR: Nina Pavlin, T2B

4. maja je vodstvo šole skupaj s predstavniki 
sponzorjev podelilo 59 akreditacij dijakom in di-
jakinjam, ki so z dosežki iz znanj, športa in z de-
javnostmi prispevali k ugledu šole. Le- ti so se nas-
lednji dan udeležili že 15. nagradne ekskurzije, ki 
je za udeležence tudi tokrat v celoti brezplačna. 

Tudi letos so nas popeljali izven meja Slovenije, 
tokrat v Avstrijo. Pot nas je najprej vodila do Ce-
lovca, ki je bil zaradi praznika, ki so ga prazno-
vali Avstrijci, precej prazen, je pa bila zato naša 
naslednja postojanka Minimundus toliko bolj ži-
vahna in nabita z obiskovalci. Tu smo si imeli pri-
ložnost ogledati skorajda vse znamenitosti sve-
ta. Na ogled imajo namreč postavljene natančne 
makete svetovnih znamenitosti, nekatere celo 
interaktivne. Tako smo se lep kos naše postojan-
ke sprehajali med čudovitimi modeli stavb in na-
ravnih danosti različnih držav, med katerimi smo 
zapazili tudi naše, slovenske: Blejsko jezero in 
njegov znamenit otoček s cerkvijo ter Narodno in 
univerzitetno knjižnico. Tudi sreča je bila na naši 
strani, saj je bilo vreme naravnost čudovito. 

Zatem smo polni vtisov sedli h kosilu, ki je bilo za 
številne zagotovo češnja na torti prelepemu začet-
ku izleta. Postregli so nam namreč z znamenitim 
dunajskim zrezkom in ocvrtim krompirjem, kar je še ojačalo naše 'avstrijsko razpoloženje'. Nekaj 
dijakov se nas je odločilo še za ogled živalskega vrta plazilcev, kjer smo se iz oči v oči srečali s 
številnimi kačami, kuščarji, želvami in celo s krokodilom. Ko so bile naše oči napasene in želodci 
napolnjeni, nas je po napeti vožnji po ozki, strmi in zaviti cesti, ki je iz avtobusovega menjalnika 
izvabila ostre vonjave, pot privedla še do Pyramidenkogla, najvišjega lesenega stolpa na svetu, ki 
v višino meri vrtoglavih sto metrov. Povzpeli smo se nanj in uživali v čudovitem razgledu na Vrb-

sko jezero. Nazaj na tla so nas 
vodile tri poti: stopnice, dviga-
lo ter najdaljši tobogan v Evro-
pi, spust, ki je omogočal, da si 
tla dosegel v pičlih dvajsetih 
sekundah. Najpogumnejši so se 
odločili za tretjo opcijo in s to 
dozo adrenalina smo naše po-
tovanje zaključili in se odpravi-
li nazaj proti Sloveniji.

Izlet je na nas naredil globok 
vtis in nam omogočil, da smo 
si skozi zabavo razširili obzorje 
ter ustvarili nove spomine, za 
kar smo prav vsi srečni nagra-
jenci izredno hvaležni. Zahva-
ljujemo se vsem, ki so nam to 
omogočili!

Celovec 2016

naGradna ekskurzija
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interVju AVTOR: Anja Sever, T3B

“menim, da mora učitelj VzpostaViti doBro klimo V razredu, ki motiVira, animira in 
oBrodi sadoVe, tako pri tekmoVanjih iz znanja kot rezultatih na maturi.”

prof. uroš redek

Ta »recept« za priljubljenega učitelja nam je za-
upal zabaven ter vedno nasmejan profesor Uroš 
Redek. Tudi sam je bil dijak naše šole. Pod nje-
govim mentorstvom so dijaki letos prejeli presti-
žno nagrado. Več o tej nagradi ter o profesorjevih 
spominih, izkušnjah ter o njegovem delu, si lahko 
preberete v nadaljevanju. 

Tudi vi ste bili nekoč na našem mestu, kot dijak 
SEŠTG. Katero smer ste obiskovali in kakšni so 
vaši spomini na srednješolske klopi?

V bistvu sem svoje izobraževanje pričel na 
srednji poklicni šoli, smer elektrikar. Že v 
osnovni šoli, pri predmetu tehnika in delo, so 
me zanimale predvsem praktične stvari s pod-
ročja elektrotehnike. Nato sem nadaljeval v PTI 
programu ali vam bolj znanem 3 + 2 programu. 
Tisto leto smo bila prva generacija PTI progra-
ma elektrotehnikov. Spomini na srednješolske 
dni so zelo prijetni.

Zakaj ravno elektro?

Že od nekdaj sem se spraševal, od kje električ-
na energija, kako da je na razpolago v trenutku, 
ko jo potrebujemo, zakaj je nevarna in podob-
no. Bilo je dovolj, da me je pritegnilo.

Kje ste nadaljevali šolanje? Katera smer/pred-
met na fakulteti vas je najbolj navdušila?

Študij sem nadaljeval na Fakulteti za elektro-
tehniko Univerze v Ljubljani, smer ETAP – Ener-
getska tehnika in avtomatizacija postrojev. Že 
prej omenjene vsebine so me dodatno navdu-
šile, kot so proizvodnja, prenos, poraba elek-
trične energije in njena smotrna poraba.

Kakšna je bila vaša prva zaposlitev?

Prva zaposlitev je bila začasna v Distribucijski 
enoti Novo mesto, ki spada pod Elektro Lju-
bljana, honorarno pa sem že 10 ur poučeval na 
Šolskem centru Novo mesto.

Kako ste se vživeli v kolektiv šole kot bivši di-
jak, sedaj kolega z vašimi učitelji?

Na začetku je bilo seveda malo treme, ko bivši 
srednješolski učitelji postanejo tvoji kolegi, so-
delavci. Največ težav sem imel s tem, da smo 
se vsi v učiteljskem zboru tikali. Kar nekaj časa 
je minilo, da sem to normalno sprejel. 

Kateri učitelj je na vas naredil poseben vtis in 
zakaj?

Lahko rečem, da je bil to učitelj Drago Crnić. Še 
hranim zapiske njegovih učnih ur, ki so mi še 
vedno v pomoč pri svojem poučevanju. Menim, 
da je bil vedno dosleden, natančen in je zelo 
dobro razložil temeljna znanja elektrotehnike 
pri predmetu »osnove elektrotehnike«. Obču-
dovali smo ga kot učitelja inženirja in tudi kot 
dobrega športnika, ki je imel samodisciplino, ki 
mnogim danes primanjkuje in je pogoj za do-
seganje ciljev v življenju.

Kakšen je za vas učiteljski poklic in kaj vam po-
meni?

Lahko rečem, da je to čudovit poklic in hkrati 
zelo odgovoren, kajti učitelj predstavlja ce-



23

INTERVJU

lostno podobo šolskega sistema, ki mora biti 
naravnan k posredovanju znanja kot ohranjanju 
temeljnih vrednot človeka. Resnično čutim, da 
imam poslanstvo in odgovornost.

Znani ste kot izredno priljubljen učitelj? Zakaj, 
mislite, da je tako in kako gledate na to?

No, ha, ha… ne vem, če je temu tako. Je pa res, 
da z dijaki nimam napetega odnosa, po naravi 
sem optimističen in odprtega duha. Menim, da 
mora učitelj vzpostaviti dobro klimo v razredu, 
ki motivira, animara in obrodi sadove, tako pri 
tekmovanjih iz znanja kot rezultatih na maturi.

Letošnje šolsko leto pa je vaše delo zaznamo-
vala prestižna nagrada, ki so jo prejeli dijaki 
pod vašim mentorstvom. Zakaj gre?

Ja. Govorimo o tekmovanju - kvizu »Mladi ge-
nialci«. To je tekmovanje 
o energetski pismeno-
sti, na katerem smo do-
segli 1. mesto v državi. 
Tekmovanje je dijake 
spodbujalo k pogloblje-
nemu preučevanju ce-
lovite zgodbe o energiji, 
trajnostnih in obnovlji-
vih virih energije, osnov-
nih pojmih v energetiki, 
podnebnih spremembah, 
učinkoviti rabi energije, 
jedrski energiji kot traj-
nostnem viru in radioak-
tivnosti.

Kako so potekale pripra-
ve in samo tekmovanje?

Predpriprave na tekmo-
vanje so se pričele že 24. 
novembra 2015 v Infor-
macijskem središču GEN 

v Krškem. Sodelavci GEN ener-
gije in NEK-a so pripravili zani-
mive in poučne vsebine v Svetu 
energije, ki so bile že podlaga 
in učna snov za zaključno tek-
movanje. Dobili smo še ustre-
zno literaturo, nato pa smo se 
začeli sistematično pripravljati 
na tekmovanje, ki je bilo 2. fe-
bruarja 2016. V prvem sklopu 
tekmovanja so udeleženci od-
govarjali na 17 vprašanj s po-
močjo tabličnih računalnikov. 
Prvih 10 ekip se je uvrstilo v 
drugi sklop tekmovanja, kjer 
so ponovno odgovarjali na 17 
zastavljenih vprašanj. Na koncu 
drugega sklopa pa se je pet naj-
boljših ekip/šol uvrstilo v tretji 
sklop tekmovanja, kjer se je me-

rila hitrost in pravilnost odgovorov. 

Ste ponosni na dijake?

Vsekakor. Naj omenim željne znanja in zagre-
tost kapetana ekipe Gašperja Pečariča in Tima 
Grudna iz E4A, Nejca Novaka iz E3A in rezerve 
Gašperja Veseliča iz E3A. Fantje so res odlični 
dijaki. 

S čim pa se poleg tega še ukvarjate v službi?

Skrbim za promocijo SEŠTG po osnovnih šolah 
in predstavitve programov v okviru tehniških 
dni. Na centru Republike Slovenije za poklicno 
izobraževanje sodelujem v delovni skupini za 
pripravo maturitetnih pol za 2. predmet na po-
klicni maturi  iz elektrotehnike. Spremljam tudi 
razvoj in trende v elektroenergetiki.



Kaj se dogaja na področju elektroenergetike, kje so nove stvari in kaj so problemi?

Elektroenergetika ponuja mnogo izzivov tako za izkušene inženirje kot mlad bodoči kader. Po-
mebna je predvsem zadostna proizvodnja, učinkovita distribucija, cenovna dostopnost in okolju 
prijazna električna energija. Lahko bi se osredotočili na tri številke 20-20-20, kar dostikrat zasle-
dimo v medijih ali razljičnih konferencah, kar pomeni (20-odstotno povečanje obnovljivih virov 
energije in 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020). Poleg tega se go-
vori o Smart Grids ali pametnih elektroenergetskih omrežjih.

Smart Grids omrežja? Ste lahko natančnejši, kaj je to…?

Stremi se k temu,da pretok električne energije ne bo več samo enosmeren, od nekaj proizva-
jalcev do množice porabnikov, temveč bo postal dvosmeren. Pametna omrežja v kombinaciji s 
pametnimi odjemalci (kot so npr. pralni stroji, ki se vključijo, ko je elektrika najcenejša) odpirajo 
nove, danes še v celoti neizkoriščene možnosti novih storitev za končne odjemalce ter rešitve za 
učinkovitejšo rabo električne energije. Dober primer so tudi aktualna električna vozila, ki lahko v 
sistemu izkoriščajo nizkocenovna obdobja – čas nizke tarife  za polnjenje akumulatorjev, v času 
višje tarife ali, ko vozila mirujejo pa optimizirajo izgube in vračajo elektriko nazaj v elektroener-
getski sistem. Skratka, tukaj je še ogromno rezerv.

Kaj vam daje moč in vedno nasmejan obraz?

Mogoče zavedanje, da ima delo, ki ga opravljam pomen in obrodi sadove, da so dijaki zadovoljni, 
da me poslušajo, da sem zanimiv. Nasmejan obraz pa lahko pripišem temu, da sem z vsemi so-
delavci v dobrih odnosih in tako grem v službo sproščen in nasmejan, brez kakršnih koli bremen. 
Menim, da to nekaterim manjka.

Kaj pa nam dijakom sporočate? Kako naj se soočamo z vsakdanjimi težavami?

Mi starejši na vaše težave gledamo drugače. Morda to niso težave, ampak le sestavni del od-
raščanja. Seveda vam z lastnimi izkušnjami pri tem lahko svetujemo. Težave morate premagovati 
s pogovorom, pozitivnim mišljenjem in optimizmom. Glede ciljev, ki ste si jih zastavili pa – če si 
nekaj res želite, je v to vredno vložiti ves svoj trud in energijo in uspelo vam bo, kar koli si boste 
zastavili.
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“užiVam V tem, kar počnem, in to je pomemBno.”

aVtor: Sara Barčič, T3B

Tjaša Potočar, dijakinja 4. letnika tehniške gim-
nazije je dekle, ki ji nikoli ni dolgčas. Ukvarja se 
z atletiko, plesom pa tudi robotika ji ni neznan-
ka. Končuje obdobje srednje šole in čaka jo le še 
zadnji, glavni preizkus – matura. Ker je lahko vzor 
vsem naslednikom, smo se odločili, da jo predsta-
vimo in prosimo za nekaj nasvetov, kako prežive-
ti srednješolska leta, ki so po njenih besedah kar 
spolzela mimo.

Kako bi kot maturantka, dijakinja tehniške gim-
nazije, sklenila svoja štiri leta šolanja?  Mnogi 
pravijo, da se prehitro izteče čas na srednji šoli. 
Si tudi ti tega mnenja?

Enostavno: če bi se ponovno odločala, bi bila 
moja odločitev zagotovo enaka. Sama rada ho-
dim v šolo, kar se morda smešno sliši, ampak ja, 
to sem jaz. Že od nekdaj sem bila radovedna in 
željna spoznavanja novih stvari. In seveda ne-
izmerno uživam v družbi. Ko pogledam nazaj 
ta štiri leta, mi ni nikakor jasno, kako hitro so 
spolzela mimo. V prvem letniku sem imela naj-
več težav. Navaditi se je bilo treba čisto novega 
sistema dela in uskladiti zunajšolske dejavno-
sti, saj mi je bilo jasno, da srednja šola ne bo 
šla tako z lahkoto. Drugi letnik je bil popolno-
ma druga zgodba. Naučili smo se razpored učil-

nic, ki nam je v prvem letniku povzročal toliko 
težav, bolje spoznali profesorje in njihove siste-
me učenja. Zdaj pa je bil čas, da jim vrnemo …  
zdaj smo si pa mi malo privoščili prve letnike 
in jih pošiljali po celi šoli, ko so iskali učilnice. 
Tretji letnik je bil spet čisto nekaj drugega. Bili 
smo že med starejšimi in samo s strahom opa-
zovali naše predhodnike, kaj nas čaka v nasled-
njem letniku. Vedeli smo, da bo šlo tudi pri nas 
še kako hitro zares. Pa še res je šlo. Zdaj smo 
tukaj, tik pred maturo in novim poglavjem v 
življenju.

 Si dekle mnogih talentov. Ukvarjaš se s špor-
tom, plesom, tudi izdelovanje robotkov ti ni 
tuje … Kaj od tega ti je najljubše? Kako vse 
uskladiš?

Atletika in ples predstavljata dobesedno ves 
moj prosti čas. Do drugega letnika srednje 
šole sem trenirala oboje, ampak začeli so se 
mi prekrivati treningi, priprave, tekme … in mo-
rala sem se odločiti za eno stvar. Pri atletiki je 
vse lažje, saj je individualni šport. Tudi glede 
usklajevanja. Treniram v ekipi, ki šteje samo pet 
članov. Vsi so starejši od mene, tako da skupaj 
treniramo samo med vikendi, ko niso na faksu. 
S trenerjem sva v dobrih odnosih in se glede 
treningov dogovarjava sproti in jih prilagajava 
mojim ostalim dejavnostim. Ker pa po sedmih 
letih treniranja in ljubezni do latinskoame-
riških in standardnih plesov ne gre kar tako iz 
srca, sem se razveselila Gregorjeve pobude, iz 
Plesnega centra Dolenjske, če bi mu pomaga-
la pri plesnih tečajih. In od prvega letnika sem 
uspešno zaključila že kar nekaj generacij matu-
rantov, valetantov in seveda ostalih tečajev za 
odrasle. Res je, da me zelo zanima tudi podro-
čje elektrotehnike in robotike. V osnovni šoli 
sem se redno udeleževala tekmovanj iz robo-
tike in poletne šole elektronike na moji sedanji 
šoli. Zato mislim, da je glede športa in področja 
mojega zanimanja tehniška gimnazija kar pra-
va odločitev. Ker pa preprosto rečeno za vse na 
tem svetu res nimam časa, sem v srednji šolo 
robotiko dala nekoliko na stran. Odločila sem 
se, da bom šolanje nadaljevala na Fakulteti za 
elektrotehniko, kjer bo zagotovo prostor tudi za 
nadaljevanje raziskovanja ostalih področjih v 
tehniki, ki me zanimajo.

tjaša potočar
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Kako vse dejavnosti usklajuješ  s šolo? Imaš ob 
tem kakšno podporo?

Vse je dejansko v organizaciji in sprotnem do-
govarjanju. Tako trener Igor Nikolić kot Gregor 
Vovk me popolnoma razumeta in spodbujata v 
vsem, kar počnem. Oba sta del mojega vsakda-
na že od mojega tretjega razreda. Vedno pra-
vim, da  imam tri družine, ki mi pomagajo, da 
postajam to, kar želim postati. 

Prvi sta pa seveda mami in sestra, ki mi od ved-
no stojita ob strani v vseh stvareh, ki jih poč-
nem in verjameta vame. Mami me je s težkim 
srcem pustila v treniranje katerega koli športa, 
saj so mi zdravniki ob rojstvu napovedali, da 
se z njim nikoli ne bom mogla ukvarjati. Rodi-
la sem se namreč skoraj dva meseca prezgodaj, 
zaradi okvar na ledvicah. Nihče ni vedel, kaj 
točno je z mano. Zdravniki so prihajali iz vse 
Evrope in že skoraj obupali. Pri štirih mesecih 
pa so mi odstranili ledvico in zaživela sem na 
novo. Zabičali so, da se izogibam naporom, saj 
bi tako lahko ogrozila življenje. K sreči se je iz 
leta v leto stanje stabiliziralo in vse do danes 
me imajo v ljubljanskem Kliničnem centru za 
pravi čudež. Ne morejo verjeti, kakšne rezultate 
dosegam. 

Tudi moji starši in sestra so trenirali atletiko. 
Jaz pa sem jo začela trenirati čisto po naklju-
čju. Imam skoraj pet let starejšo sestro in ved-
no sem želela biti in početi to, kar je počela 
ona. Njej seveda ni bilo všeč, da mora »tamala« 
ves čas zraven viset, ampak drugega ji ni pre-
ostalo. Kar nekaj let sem dan za dnem vztrajno 
hodila z njo na stadion in opazovala.  Skupaj s 

sestrinim trenerjem nama je čez nekaj časa us-
pelo prepričati mami, da bi poskusila. Nič tek-
movalnega in resnega, samo toliko, da se malo 
gibljem, je bil dogovor. In tako sem del te zgod-
be že deset let, vendar zadnje strani še nisem 
zaprla.

In drugi dve »družini«, na kateri ne smem nika-
kor pozabiti. To sta ekipi v Plesnem centru Do-
lenjske in Atletskem klubu Krka. Po toliko letih 
smo postali tako dobri prijatelji, da smo ves čas 
v stikih tudi izven plesne dvorane oziroma sta-
diona. O razhodu sploh ne razmišljamo. Gregor 
vedno pokaže zanimanje za atletiko. Spodbuja 
me in če ne morem na tečaj zaradi treninga ali 
priprav, ni nikoli nobenega problema. Še vsee-
no razume, da mi je atletika prioriteta. Ampak 
največji poudarek tako trener kot Gregor dajeta 
seveda šoli. Ves čas spremljata stanje ocen in 
če ne bi bile v redu … 

Česa in koga se boš vedno z nasmehom spom-
nila, ko se bodo tvoje misli vrtele okoli srednje 
šole?

Zagotovo so to prijatelji in sklepanja novih pri-
jateljskih zvez. V razredu se pogosto pošalimo, 
da so v a razredu »tapametni«, v b-ju športniki. 
Mi v c-ju pa tisti, ki ne sodimo nikamor. Priha-
jamo iz zelo različnih krajev in le malokdo ima 
koga že iz osnovne šole. Kar pa sploh ni tako 
slabo. V zelo kratkem času smo se povezali in 
postali dobri prijatelji. In verjamem, da so se 
skozi štiri leta naše vezi samo še krepile in se 
tudi po zaključku srednje šole ne bodo kar tako 
pretrgale.
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Še posebno se mi je utrnil dogodek iz 
drugega šolskega dne v prvem letni-
ku. Imeli smo športni dan - plavanje v 
Šmarjeških Toplicah. Na istem avtobu-
su smo bili pomešani vsi trije razredi 
in seveda sploh nisem vedela, kdo so 
moji sošolci. Zapomnila sem si Marto, 
ki smo jo določili za tajnico, in je po 
avtobusu pobirala denar. Prosila me je, 
če bi ji lahko pomagala. Hodili sva gor 
in dol po avtobusu in vsakega posebej 
vprašali, če je najin sošolec. Bilo je iz-
redno smešno. Nato je Marta stopila iz 
avtobusa in po celem parkirišču raz-
tresla drobiž. Smejali sva se, da nisva 
prišli do zraka, pri razredničarki pa si 
že drugi dan srednje šole pridobili črni 
piki. 

Kaj želiš predati zanamcem?

Tako kot pravijo, da če si nekaj želiš 
početi in imaš voljo, boš že našel čas. 
In tako je pri vseh stvareh. Navadiš se 
na nek način življenja in drugače ne 
znaš funkcionirati. To povem iz lastnih 
izkušenj. Včasih je mami »tečna,« da 
me ni nič doma, in zakaj moram imeti toliko stvari, da moram več časa posvetiti šoli, ki je še ved-
no na prvem mestu itd. Sama pa vem, da če bi imela več prostega česa oziroma na splošno več 
časa, ne bi znala drugače. Ker sem omejena s časom, točno vem, da bom takrat naredila vse, kar 
je potrebno za šolo, saj moram potem na trening, tečaj …, če pa imam prosto popoldne, pa imam 
v mislih: danes imam neomejeno časa, bom že. In na koncu ne naredim ničesar. Seveda mi ustre-
za, da vsake toliko časa pride kakšen dan, ko samo lenarim in gledam v zrak in dobesedno nič ne 
počnem . Na splošno pa ne hrepenim po brezdelju. Sem se pač odločila, da bo atletika moj prosti 
čas. Tam se sprostim, odklopim od zunanjega sveta. Tam težave in problemi ne obstajajo. Tam 
smo samo jaz, moji prijatelji in steza. Uživamo v tem, kar počnemo in to je vse, kar je pomembno. 
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...in salame z njim

podpredsednik odhaja...
Gašper Pečarič je dijak zaključnega letnika 
srednje elektro šole. Pameten, ambiciozen, 
delaven, simpatičen in odgovoren je le nekaj 
besed, s katerimi ga lahko opišemo. Aktiven 
je na vseh možnih področjih, saj sodeluje v 
več društvih, organizira razne dogodke, rad 
pomaga ljudem in je sploh eden tistih dija-
kov, zaradi katerih so profesorji ponosni na 
svoje delo. Je član zmagovalne ekipe na tek-
movanju Mladi genialci, njegova strast pa je 
izdelovanje domačih suhih mesnin, ki pope-
strijo vsako šolsko ekskurzijo. Z zgoraj našte-
timi lastnostmi si je pridobil zaupanje dija-
kov in tako lahko k vsemu dodamo še naziv 
podpredsednika Dijaške skupnosti SEŠTG.  
Naslednje leto bomo na hodnikih pogreša-
li njegovo prisotnost, on pa bo svojo priho-
dnost gradil na Fakulteti za energetiko v Kr-
škem. 

Iztekajo se tvoja srednješolska leta na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji, smer elektro teh-
nik. Kako bi jih na kratko predstavil?

To so bila res leta, ki jih ne bom nikoli pozabil. Naš razred je prava ekipa. Ko sem začel hoditi v 
srednjo šolo, sem bil neučakan in sem si želel, da bi bil že v četrtem letniku, sedaj pa sem spoz-
nal, da se mi je želja nehote uresničila. Štiri leta so minila kar naenkrat, vedno smo se imeli fino, 
pa čeprav smo bili v šoli. Pozitivno vzdušje, ki smo ga ustvarili s sošolci, nas je povzdigovalo in 
nam pomagalo premagati vse šolske muke. 

S čim vse si se ukvarjal med tem časom oziroma kaj vse te zanima?

Sem praktičen tip človeka in ne morem mirovati. Vedno nekaj počnem, največ pa se ukvarjam  s 
sodelovanji v različnih društvih, organiziranjem raznih dogodkov, z veseljem delam tudi na do-
mači kmetiji, sošolci in prijatelji pa me najbolj poznajo po tem, da zelo rad pridelujem in izdelu-
jem domače suhe mesnine. V vseh štirih letih namreč verjetno ni bilo izleta brez suhe salame. :D

Si tudi podpredsednik Dijaške skupnosti. Kaj ti pomeni ta funkcija?

Kot bivši predsednik sem podobne funkcije že navajen. Pomeni mi odgovornost in dolžnosti, ki 
jih moram opravljati. Vesel sem, da lahko predstavljam mnenja ostalih dijakov in jim tako poma-
gam uresničevati njihove cilje. Tudi nasploh zelo rad pomagam ljudem.

Najbolj pa je odmevala novica o zmagi na tekmovanju Mladi genialci. Kakšno tekmovanje je to in 
kako si se nanj pripravljal? 

Tekmovanje Mladi genialci poteka na državni ravni na temo energetike, elektrotehnike in osnov 
jedrske tehnike. Teme so zelo zanimive, saj širijo pogled na svet, dajejo pa tudi koristna znanja za 
vsakdanje življenje.

Z mentorjem Urošem Redkom se je naša ekipa intenzivno začela pripravljati že pred novoletni-
mi počitnicami. Redno smo se dobivali in razporejali svoje naloge v ekipi, gradivo pa smo v miru 
predelovali doma.
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Kako je izgledalo samo tekmovanje?

Udeležilo se ga je 18 šol iz vse Slovenije. Naši največji tekmeci so bili seveda domačini-Tehniška 
gimnazija Krško- a smo se zbrali, napeli možgane in prišli do neverjetnega rezultata. Tekmovanje 
je potekalo v treh krogih. Naši odgovori so morali biti pravilni in kar se da hitri, upošteval se je 
namreč tudi čas. Za nepravilne odgovore so se točke odštevale. V prvem in drugem krogu je iz-
padlo 13 ekip, mi pa smo se z ostalimi štirimi uvrstili v veliki finale. Od tu naprej je vse skupaj 
potekalo malo drugače. Ekipa, ki je prva pritisnila na gumb, je dobila možnost odgovarjanja. Bili 
smo dovolj hitri, odgovarjali smo točno, 3 vprašanja pred koncem pa smo že slavili z neulovljivo 
prednostjo. To je bil res fantastičen občutek, sprva sploh nismo dojeli, da smo zares zmagovalci, 
sledilo pa je veliko veselje.

Poleg nagrade ti je tekmovanje gotovo dalo še mnogo več …  Kaj bi to bilo po tvojem mnenju?

Nagrada res ni vse, kar smo pridobili. Je bolj nekakšna motivacija, prava nagrada pa sta veselje 
in samozadovoljstvo, ki ju občutiš,  ko dobiš priznanje za svoj trud. S tekmovanjem smo se nau-
čili delovati v skupinskem duhu. Pridobili smo tudi samozavest in sami sebi dokazali, da če imaš 
neko željo in se za uresničitev dovolj potrudiš, na koncu prideš do prave nagrade.

Kje boš nadaljeval svoj študij? 

Pri izbiri fakultete sem se znašel v podobni situaciji kakor pred štirimi leti, ko sem se moral vpi-
sati v srednjo šolo. Glede na moje ocene so me vsi nagovarjali in želeli, da se vpišem na gimna-
zijo, na koncu pa je obveljala moja odločitev in tako sem se vpisal na Srednjo elektro šolo. Tudi 
pri odločitvi za fakulteto je bilo podobno, svetovali so mi Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani, 
vseeno pa sem izbral Fakulteto za energetiko v Krškem. Vem, da so študentska leta in sam študij 
v Ljubljani nekaj posebnega, a se vseeno veselim študija v domačem kraju.

Kakšna zaposlitev te mika v prihodnosti?

Za zaposlitev je še ogromno možnosti. Želim si delovnega mesta, kjer bi lahko ustvarjal in ure-
sničeval svoje cilje, obenem pa upam tudi na možnost nadaljnjega izobraževanja. Zaposlitev bom 
iskal na področju Dolenjske.

Bi se še enkrat vpisal na našo šolo?

Zelo sem vesel, da sem se vpisal na Srednjo elektro šolo in tehniško gimnazijo. V teh štirih letih 
me je ogromno osnovnošolcev spraševalo, kako je pri nas in kaj počnemo. Vedno sem jim pripo-
ročil, naj se nam pridružijo, saj bi tudi sam storil enako, če bi se moral še enkrat odločati. Vesel 
sem, da sem del tega razreda, da imamo odličnega razrednika in da smo se dobro razumeli s pro-
fesorji.
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držaVni šahoVski prVak
Maj Zirkelbach je dijak 3. letnika tehniške gimnazije, ki svoje razmišljanje razvi-

ja ob šahovski mizici. Poznamo ga kakor mirnega, skromnega in potrpežljivega fan-
ta. Večletno treniranje ga je pripeljalo do zasluženih rezultatov, saj je to sezono po-

metel s konkurenco in priplezal na sam vrh državne šahovske lestvice. 

Maj, kdaj si se navdušil za šah? Se morda spomniš, 
s kom si igral prvič?

Doma so mi rekli, da me kot majhnega šah ni pre-
več zanimal. Spomnim se, da sem ga začel igrati v 
drugem ali tretjem razredu osnovne šole, in sicer 
čisto po naključju, ker je bil med igrami, ki smo jih 
imeli na izbiro in sem se odločil tekmovati v njem. 
To seveda še ni bilo nič resnega, ampak le igra za 
zabavo, saj niti pravil nisem vseh zelo dobro poz-
nal. Zanj sem se bolj navdušil med počitnicami, ko 
smo bili skupaj s prijatelji na morju. Toliko bolj mi 
je postal všeč, ker so oni znali dobro igrati in me je 
to tudi bolj privabilo, saj mi je predstavljalo izziv. V 
četrtem razredu sem se prijavil v šahovski krožek 
na osnovni šoli in tako se je začela tudi moja tek-
movalna kariera.

Kakšna je bila reakcija staršev, ko si jim povedal, 
da se želiš resneje ukvarjati s šahom? So bili pre-
senečeni?

Mislim, da o tem nismo nikoli res razglabljali. Vse 
se je razvijalo počasi in nekako je postalo samou-
mevno, da se bom šaha lotil resneje. Seveda so me 
starši stalno podpirali in me tudi še danes.

Kako izgledajo tvoji treningi in kako pogosti so?

Skozi čas sem imel različne vrste treningov in trenerjev, od šahovskega krožka, šahovske šole, 
individualnih treningov in ostalih skupinskih treningov. Trenutno treniram s prijateljem pod okri-
ljem mednarodnega mojstra Jureta Zorka. Vsak teden imam en individualni trening po eno uro in 
en skupni trening po tri ure. Preigravamo različne pozicije in strukture, ki lahko nastanejo, in raz-
mišljamo, kako jih izkoristiti oz. kaj narediti. Med individualnimi treningi pa obdelujem večinoma 
otvoritve, v katerih sem za svoj nivo zelo šibek.

Kako pogosto imate tekmovanja? 

Skozi celo leto imamo dvakrat na mesec društvene turnirje. Poleg teh pa so še številna mladinska 
in ostala tekmovanja. Lahko bi rekel, da sem večino vikendov zaseden.

Kakšne lastnosti mora po tvojem mnenju imeti oseba, da je sposobna odlično igrati šah?

To je težko reči, če pa bi govoril o vrlinah, bi izpostavil vztrajnost in voljo. Poznam veliko bivših 
talentiranih šahistov, ki so odnehali, nekateri pa se ga resneje niso lotili, ker se jim preprosto ni 
dalo. 

maj zirkelBach
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Kakšen je tvoj odziv, ko zmagaš in kako prenašaš poraze?

Ob zmagah sem seveda zadovoljen, vendar ostanem dokaj miren. Ob porazih pa obstajata dve 
plati. Če izgubim tako, da me nasprotnik izigra, potem lepo mirno sprejem poraz, čeprav malo 
razočaran, ampak si s tem ravno ne belim glave. Povsem nasprotno pa je, če izgubim na čas, torej 
da mi poteče časovna omejitev (kar se dogaja zelooo pogosto). Takrat sem res besen in če je kaj, 
česar ne prenesem, je to poraz na čas (običajno imam takrat zelo dobro pozicijo).

Kateri so tvoji večji dosežki do sedaj?

Najverjetneje je najboljši dosežek do sedaj uvrstitev na svetovnem prvenstvu 2012, ko sem bil 
54. od 200 nastopajočih. Temu sledi zmaga na letošnjem državnem prvenstvu, nato drugo mesto 
za pokal Slovenije, zmaga v mladinski ligi 2015, zmaga na ekipnem mladinskem hitropoteznem 
prvenstvu, drugo mesto na državnem prvenstvu lani … Seveda je še kup drugih izvrstnih rezulta-
tov z državnih in mednarodnih tekmovanj, vendar ti so zame najpomembnejši.

Povej nam še kaj o letošnjem državnem tekmovanju. 

Potekalo je v Portorožu, v hotelu Bernardin, med zimskimi počitnicami. Mislim, da je bila letošnja 
konkurenca ena izmed najtežjih do zdaj. Dejansko bi bil lahko vsak izmed nastopajočih državni 
prvak, to pa zato, ker je lahko vsak vsakega premagal. Na primer v prvem kolu je izgubilo že 5 
nosilcev oziroma favoritov. Kljub močni konkurenci sem si zastavil realen cilj - prvo mesto. Med 
turnirjem je bilo kar napeto. Po 4. kolu sem za pol pike prevzel vodstvo in ga do konca turnirja 
nisem izpustil. Na koncu sem zbral 5 zmag, 3 remije in 1 poraz, pa še ta je bil čisto nepotreben. Z 
zmago sem bil zelo zadovoljen, saj je to bilo moje zadnje mladinsko državno prvenstvo in bolje 
ga ne bi mogel končati. Še toliko bolj pa sem vesel, ker sem se končno uvrstil v reprezentanco. 
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil prof. Robertu Rudmanu, ki je v veliki meri zaslužen za moje 
uspehe, saj ves čas skrbi za vso koordinacijo, obenem pa mi poda marskikakšen odličen šahovski 
nasvet.

Ima sreča kakšno vlogo pri šahu? Kakšna je pot do zmage?

V bistvu veljam za enega tistih z veliko sreče, lahko kar povprašate klubske soigralce. Pri šahu 
bi lahko srečo poimenoval kot nasprotnikovo neznanje oziroma spregled. Na koncu vedno zmaga 
tisti, ki stori manj napak in jih več izkoristi.

Boš imel po zaključeni srednji šoli še možnost, čas in željo trenirati šah?

Želja bo zmeraj obstajala, a po končani gimnaziji bom najverjetneje nehal trenirati, ker mi bo pri-
manjkovalo časa zaradi študija. Igral in tekmoval pa bom seveda še naprej.
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predaVanje iGorja plohla

“moGoče je pot res usojena. toda to, 
kako hodimo po njej, zaGotoVo ni!”
Marca 2016 nas je s svojim obiskom počastil Igor 
Plohl, magister geografije, profesor psihologije 
in sociologije, avtor otroške knjige Lev Rogi ter 
avtobiografskega romana Ne domišljaj si. Leta 
2008 je doživel nesrečo, ki mu je življenje obrnila 
na glavo in ga priklenila na voziček; postal je pa-
raplegik. Namen njegovega obiska je bil, da nas, 
mlade, pouči o vsakodnevnem življenju paraple-
gika, o preprekah, s katerimi se je moral soočiti v 
času zdravljenja in po njem ter o tem, kdo oz. kaj 
mu je najbolj pomagalo na poti k okrevanju. 

Igor Plohl nam je govoril o svojem življenju, ki je 
vse prej kot enolično in dolgočasno, zato smo ga 
dijaki brez težav zbrano poslušali. Priznati je treba, da se nas večina težko poistoveti z nenadno 
tragedijo, ki se je nekega dne zgodila g. Plohlu, padcu, ob katerem je v trenutku postal paraplegik. 
Seveda se vsi zavedamo, da se takšne nesreče dogajajo, a imamo zaradi pomanjkanja izkušenj in 
posledično nerazumevanja številna vprašanja. Predavanje nam je ponudilo priložnost, da iz prve 
roke poiščemo odgovore nanje in izvemo, kako se življenje odvija zatem, kako poteka okrevanje, 
rehabilitacija, fizioterapija in nasploh vsakdan. Vsi drobci iz njegovega življenja, ki jih je z nami 
velikodušno delil, so zagotovo pripomogli k naši splošni razgledanosti in bodo morda celo vpli-
vali na naša dejanja v prihodnosti.

Za situacijo, v kateri se je znašel predavatelj, si lahko v svojih življenjih poiščemo vzporednico 
in se česa naučimo. Zamislili smo se lahko o krhkosti naših življenj in teles, ki nas lahko izdajo v 
pičli sekundi, pa vendar ljudje brodimo naprej, podprti z našo lastno jekleno voljo, upanjem, pri-
jatelji ter nasploh željo po izpopolnjenem življenju. Naučili smo se, da se naše življenje s prepre-
kami ne konča, da se jih moramo le pogumno lotiti. Vsak izmed nas se z njimi sooča, nekateri z 
majhnimi, drugi z ogromnimi. S pomočjo ljubljenih oseb in veliko mero vztrajnosti in trme lahko 
prebrodimo vse ovire, s katerimi nas izziva življenje. Pot ne bo vedno lahka, ne bodo nas vedno 
spodbujali, a dokler imaš pred sabo jasen cilj in trdno voljo, si neustavljiv.
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predaVanje dr. nataše raVBar

zaGreta raziskoValka 
podaja sVoje znanje

AVTORJA: Valentina Umek, Ana Žagar, T1B

V petek, 4. 3. 2016, smo dobili priložnost, da iz prve roke 
izvemo o delu jamarjev in raziskovalcev krasa. Medse smo 
sprejeli doc. dr. Natašo Ravbar, ki nam je bila pripravljena 
na preprost način podati znanje, nabrano na raziskovanjih 
po svetu.

»V jamo ne hodi nikoli sam,« je poudarila zagreta razi-
skovalka, ki pa je v jamo prvič zašla po naključju. Ob pri-
ložnosti jo je intuicija privedla do jame, kjer jo je našel 
simpatičen jamar. Čeprav je bila  zaprta, je zanjo naredil 
izjemo. Tako sta preživela čudovit del dneva, ki je v Nataši 
zanetil iskrice. Jame so jo tako očarale, da se je že nasled-
nje leto vpisala na ljubljansko univerzo, kjer je doštudira-
la geografijo in sinologijo – vedo o Kitajski in kitajskem 
jeziku. Šola ji je dala veliko, še več pa so ji dale izkušnje, 
pridobljene na Kitajskem, kjer je živela in preučevala kras 
eno leto. Ob vrnitvi je bila polna novega znanja in nav-
dušenja, zato je bila toliko bolj vesela, ko se ji je ponudi-
la priložnost zaposlitve na Inštitutu za raziskovanje krasa. 
Tamkajšnje delo ji je omogočilo specializacijo na podro-
čju kraških voda, zaščite le- teh, njihov pretok in človekov 
odnos do največjega naravnega bogastva.

»Delo je vedno zanimivo,« pravi mlada strokovnjakinja, ki je mnenja, da je njeno delo zanimivo 
predvsem zato, ker je razgibano. Raziskave se začnejo s terenskim delom, ki vključuje pobiranje 
vzorcev v jamah in izven njih. Ta del je Nataši najbolj pri srcu, saj ji narava vedno znova poleg 
znanja ponuja tudi možnost za sprostitev. Zbrane vzorce odnesejo v laboratorijih, kjer jih preuči-
jo. Končna stopnja raziskav je analiza dobljenih podatkov in oblikovanje ugotovitev. Pri delu ji je 
najbolj všeč, ko rezultati skupnega dela povečajo zavedanje in razumevanje krasa. Uživa v poda-
janju nabranega znanja mlajšim in tako vrača, kar so drugi dali njej. Prav zaradi tega se je nekega 
lepega pomladnega dne z mlajšim pripravnikom odpravila na porečje reke Pivke, da bi si ogle-
dala ponore po pomladnem deževju. Še preden sta dosegla cilj, sta z avtom nesrečno obtičala v 
blatu. Nataša se je hitro spomnila na prijatelja, gasilca s Knežaka, s katerim sta pred 10 leti sode-
lovala. Gasilci so takoj priskočili na pomoč raziskovalcema v stiski. Strokovno, hitro, predvsem pa 
brez obsojajočega pogleda so rešili nastali zaplet. Nataša se tega dogodka še vedno spominja z 
nasmehom.

Raziskovalci nimajo standardnega delovnega časa, saj so odprta vprašanja raziskav vedno priso-
tna v mislih. Kljub predanosti si vzame čas tudi za družino, ki je poleg službe njen vir energije. 
Vse štiri porodniške so bile zahtevne, a ne zaradi otrok, pač pa zaradi njene stalne potrebe po do-
gajanju, raziskovanju in gibanju.

»Varnost je v našem delu zelo pomembna in cenjena,« se mnenju sodelavcev pridružuje tudi Na-
taša. Ob pomankanju previdnosti se hitro zgodijo zvini, kar načeloma ni prevelik problem, a jam-
sko okolje kritičnost poveča, saj je tu reševanje še posebno zahtevno. V jami si odvisen od ekipe, 
med drugim tudi zato, ker se sam ne zavedaš nevarnosti, dokler ne zapustiš jame. Potrebno je 
upoštevati tudi vremensko napoved, saj večje nevihte lahko privedejo do dviga gladine jamskih 
voda, kar ponekod omeji prehodna območja ali celo prepreči izhod iz jame.  Jamarji so pri delu 
izjemno previdni, posebno skrb namenijo zaščiti organizmov, voda in ohranjanju skalnih oblik. Pri 
raziskovanju povezav podzemnih voda uporabljajo toksikološko varna umetna sledila, v jamskih 
prostorih s prelepimi kapniki in drugimi jamskimi oblikami pa se tudi sezujejo.

Nataša se zaveda, da ostaja še ogromno odprtih vprašanj, zato bi v prihodnosti rada delala na 
le-teh. Trenutno raziskuje vodno oskrbo in naravne poplave. Poleg iskanja odgovorov bi rada na-
daljevala s pedagoškim delom, torej poučevanjem na Univerzi v Novi Gorici. Najlepše ji je gledati 
radovedne mlade in odgovarjati na njihova vprašanja, saj v njih opazi sebe v teh letih.
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odločiteV za žiVljenje

aVtor: Tina Gradišar, T3B

Gledam naprej, gledam nazaj, 

izgubljena v mislih odtavam.

Iščem poti, vrnitve več ni,

v začaranem krogu plavam.

Kaj se dogaja, se kmalu zavem,

napačne odločitve sprejeti ne smem.

Bila sem v zibki, v vrtcu pet let,

v šoli osnovni trenirala rokomet.

Leta so tekla, čas je hitel,

da osemnajst let imam, 
nihče ni verjel.

Šola je težka, vsaj zame precej,

odmori prekratki bili so vselej.

Matura se bliža in 
vpis za naprej.

Odrasli sprašujejo: »Kaj 
si želiš? Povej!«

Kako naj se odločim? 
Kaj naj storim? 

Da le pred zidom brez iz-
hoda ne obnemim.

Vprašanj imam polno, v sebi kričim,

a raje se toku življenja prepustim.

Dobra v srcu, z iskrico v očeh,

s pametjo v glavi in mar-
ljivostjo v dlaneh.

Popolna za starše, odprta kot cvet,

odločna in močna se po-
dala bom v svet.

Diplomo napišem in se zaposlim, 

da čim lepše življe-
nje si zagotovim.

Iskala bom tisto, kar me veseli. 

Delo v pisarni, mi preveč ne diši.

Tisto, kar v meni za-
nimanje vzbudi

in vpliva na življe-
nje preprostih ljudi:

iskala bom srečo v 
majhnih stvareh,

iskala jo bom v dobrih ljudeh.
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Mat kriza balanca zvita,

matura se ne bo sama pisala.

Punca, ne bodi tako zabita,

s takim odnosom na faksu boš pala.

Vsako jutro ista pesem,

za zajtrk matura ali dve,

da domov polno torbo znanja nesem,

sicer v Big Brother se gre.

Računalništvo, moja ljubezen,

vedno moja prva si izbira,

upam, da pred maturo me ne položi bolezen,

saj v meni želja po tebi se nabira.

Točko pomembne so nadvse,

saj to Međžugorje ni,

da točke kar delile bi se,

če ne, pa krog po kolenih sledi.

Dragi dijaki, trudite se.

Sprejeti morate resnico,

dejstvo, da računalništvo najboljše je

in profesor rad deli pravico.

pesmica za profesorja
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Šolski hodniki

so kot mejniki. 

Zlagajo spomine 

v velike hladne vitrine.

Včasih kot mravljišče,

spremenjeni v plesišče, 

dajejo znak 

za vsak nov korak.

Spet drugič samotni, 

kar malce odsotni, 

ko čakajo nas - 

njih pravi obraz.

Brez nas ne živijo, 

brez nas le stojijo. 

Kot bloki neskončni 

še pajke strašijo.

A zjutraj se spet 

zbudijo v svoj cvet. 

Pustijo nam sanje 

in dajejo znanje.

Polni solz in spoznanja, 

polni kramljanja. 

Vedno je kdo, 

ki tam v kotu sam sanja.

Zidovi pa tiho kot miške,

kot krste mrliške,

zbrano prisluškujejo,

se idejam norim posmehujejo.

Polni ljubezni, 

polni srca. 

Vsak zaljubljeni kdaj

se stenam smehlja.

Eni čakajo koga, 

eni čakajo kaj. 

Nekdo pa išče nemirno 

le stezo nazaj.

Polno se jih 

na te stene opira.

Zastaja jim dih,

a njih duša mutira.

Tla pokažejo svet, 

pustijo letet.

Ko previsoko smo,

znajo nas mehko ujet.

Da gremo lahko

nazaj v nebo.

Znova in znova lebdet, 

naše življenje živet.

AVTORJA: Zarja Fabjan, Iva Rakoše, T2A

slaVospeV hodnikom
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praVi oBraz

AVTOR: Aljaž Barle, E3A

Leta bežijo ...

Pridejo novi ljudje, drugi odhitijo.

A v tem času sploh koga spoznaš?

Praviš, da ti je prijatelj, a ne veš, 

kakšen pravi je njegov obraz.

Kdo sploh loči še resnico?!

Kdo veruje v notranjo lepoto?

Večina opazi le zunanjo polovico

ali pa občuduje le goloto.

Kaj je to obraz? Ne … kaj je to srce?

Kaj skriva se v ljudeh dandanes, se ne ve.

A verjameš v ljubezen na prvi pogled?

To ni ljubezen. Le občuduješ videz.

Naj ne bo obraz nekaj, kar občutke notranje zakrije.

Namreč kaže naj, kar v srcu se ti vije.

Včasih nasmeh pove več kot beseda.

Včasih ni važno, kakšna je videti ta oseba.

Biti drugačen navzven ni poraz.

Težko ti bo, a vsakemu boš pokazal pravi obraz.
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AVTOR: Anja Urbas, T1C

mladostniki V sVetu 
odraslih

Mar ni mladost eno najlepših obdobij v našem življenju? To je skoraj čarobno obdobje, polno 
brezskrbnosti, veselja, sreče, novih izkušenj ter prijateljstva. To je čas, ko se že poznamo ali pa 
se še iščemo. Pomembno je, da imamo cilj, da v temi vidimo luč, svetlo zvezdo, ki nas vodi skozi 
neznano pokrajino v temni noči. In to je obdobje, v katerem so dovoljene sanje, ki nas spremlja-
jo na vsakem koraku v našem življenju.

Sanje so naši cilji in hkrati zasanjanost ter želje. So v vsaki besedi, ki jo napišemo, v vsakem 
glasu, ki ga izrečemo, v tonu našega govora ter nam žarijo iz oči. Najpomembneje pa je, da po 
njih dišijo naša mlada, v življenje zaljubljena srca, kajti na svetu smo zato, da ljubimo in ne, da 
črtimo, sovražimo. Potem sem mlada jaz, mlad si ti in mlada sta tudi moja babica in dedek, kajti 
v njunih srcih gori ljubezen, do njunih otrok in vnukov in vseh ostalih ljudi, česar je zmožno le 
mlado srce, pa naj bo še tako staro.

Sicer pa v mladosti ne rastejo le rožice. Mladost je za mladostnike zelo težko obdobje. A kako 
je nekaj tako lepega lahko hkrati tako težko? Nekateri ljudje se sploh ne zavedajo, kako težko 
in neugodno je malim pticam v senci in pod okriljem njihovih peruti. Kako težko je, ko iz Kre-
onovih ust prileti izjava: »Ti si še preveč zelen, da boš meni govoril …« A kaj lahko narediš? Si 
le Hajmon in vse, kar imaš, je želja po svoji Antigoni, želja po pravici ter občutek, ki ti govori, 
da imaš prav. Se je vredno upreti, zato umreti? Ko ti na koncu jezika leži znameniti stavek iz 
Sofoklejeve Antigone: »Niso važna leta, temveč dejstva.«, vendar umolkneš. Zamisliš se, je bolje 
tvegati in tvoja ideja bo plavala v vetru večnosti, ali se je bolje preleviti v Ismene in molčati? 
Obrniti se po vetru in ohraniti pri življenju svoje srce ter umoriti idejo? Vsak izbere svojo pot, 
a že vse od prazgodovine dalje v vsakem človeku, nekje v skritem predelu njegovega srca, tiči 
želja po nesmrtnosti, želja po večnem življenju, ki ga lahko dosežemo le s svojimi dejanji ter 
plemenitimi in pomembnimi cilji in idejami, ki jim bo morda uspelo prebroditi reko časa. Zato 
je prav, da smo v življenju vztrajni in da tvegamo za naše cilje, kajti »kdor rizkira, profitira.«

Tudi tvegati je kdaj težko, kajti ni lahko biti mala riba v širnem oceanu, kjer se vedno najde kdo, 
ki je boljši ali se za to le ima. Še težje je, če vsi od tebe pričakujejo ogromno, a ti veš, da kdor 
(pre)visoko leta, nizko pade. Hkrati pa je zelo težko razočarati mamo, ki ti vedno stoji ob strani, 
te podpira in nadzoruje, kar ti sicer ni všeč, a veš, da to počne iz materinske ljubezni in te hoče 
le zaščititi. Težko je, ko veš, da ne bo jezna, le razočarana in strta, saj zate želi le najboljše. In 
pred njo želiš ostati v najboljši luči, ker se bojiš, da bi jo razočaranje prizadelo in da bodo bise-
ri bolečine drseli iz njenih oči po njenem mehkem licu ter padli na zemljo, kamor ne spadajo. 
Vendar je vse to tako nedosegljivo, težko, kajti na mlada pleča je položeno zelo veliko breme.

Pravijo, da na mladih svet stoji in hkrati, da je mladost norost, saj čez potok skače, kjer je most. 
Mar so stari modreci usodo sveta postavili na pleča norcev? Le kaj bo z našim svetom? No, naša 
tolažba je lahko, da je meja med norcem in genijem zelo tanka, meglena. Sicer pa, kako bi svet 
napredoval, če po njem ne bi hodila mlada srca, ki ne bi bila tako trmoglava in bi poslušala sta-
re generacije, vse delala enako? Nič novega ne bi odkrili, če nove generacije ne bi bile vedno 
bolj in bolj lene. Najbrž ne bi izumili tiska, kajti knjige bi pisali na roke in po mojem mnenju 
tudi kalkulatorja ne bi poznali, kajti vsi bi računali na pamet. 

Pa je mladost res norost? Je to graja ali kompliment? Kako bi bilo, če bi bili vsi pusti in sivi, 
prav taki, kakršen je svet odraslih? Mar ni veliko lepše, če mladost z vsemi milijoni različnih 
barv in njihovimi odtenki dopolnjuje to sivino, ki pa je ne posrka vase? Čeprav te male ptice, ki 
med velikimi orli, ki vidijo, a so slepi, slišijo, a so gluhi, letajo in še tako glasno pojejo, ti njihove 
pesmi ne slišijo in jih ne vidijo. Morda je tako še bolje, kajti res je, da vsak vrabec ne poje lepo, 
morda pa bo prav zaradi te napake, ki jo je zagotovo doživel vsak mladostnik, usoda sveta kdaj 
visela na nitki. Kljub vsej sivini in strogosti odraslega sveta je najlepše, kar se nam lahko zgodi, 
da v srcu ohranimo vsaj ščepec te mladostne, otroške energije in veselja, kajti tako bo naše srce 
vedno ostalo mlado.
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''Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love.''

Rekla bi, da vsak doživi kak čudež. Mislim, da če upoštevamo vse te neverjetne stvari, ki so se 
že zgodile na našem planetu ali pa bi se lahko zgodile, je zelo verjetno, da se vsakemu človeku 
zgodi vsaj ena. Meni se je ta čudež zgodil letos, v prvem letniku srednje šole. 

Lansko jesen v začetku septembra so se mi odprla vrata v srednjo šolo. V njo sem stopila neko-
liko vznemirjena, malce prestrašena, negotova, vendar samozavestna, pogumna in z določenimi 
cilji. Vendar prevladoval je strah, kajti nisem vedela, kaj me čaka, niti nisem bila prepričana, ali 
sem izbrala pravo šolo, vstopila sem v novo okolje. Mama in oče sta me malce pred osmo uro 
zjutraj pripeljala do Šolskega centra, me objela in mi zaželela srečo. Ko sem stopila iz avtomo-
bila, sem pred seboj zagledala ogromno stavbo ter veliko množico ljudi, ki so prišli v šolo, neka-
tere sem poznala, drugih ne. Med vso to množico pa sem zagledala tudi njega. Bil je srednje vi-
sok, z rjavimi lasmi, oblečen je bil v svetlejše kavbojke in modro majico, na rami je nosil šolsko 
torbo, imel pa je nekoliko resen, vendar zelo prikupen obraz ter modre oči.

Dijaki prvih letnikov Srednje elektro šole in tehniške gimnazije smo se prvi šolski dan zbrali v 
športni dvorani Leona Štuklja, tam nas je nagovoril naš ravnatelj, razdelili smo se po razredih 
in razredniki so nas odpeljali v razrede. Ko pa sem prišla v razred, se ozrla po njem, sem za mizo 
nasproti moje zopet zagledala njega. Na skrivaj sem ga pogledala, nekajkrat sva se srečala z 
očmi. Takrat so moji dvomi o tem, ali sem izbrala pravo šolo ali ne, dokončno izginili, kajti zave-
dati sem se začela, da bo on moj sošolec. Vendar sprva to ni bila ljubezen, niti nisem bila zalju-
bljena, bil mi je samo malce všeč. 

Prvi dan smo pri razredniku dobili vse potrebne informacije za naše prve šolske dni, izvedeli pa 
smo tudi to, da bomo že v prvem tednu šli na plavanje. Zame je bilo to pravo vznemirjenje, ker 
sem ena izmed redkih deklet na tej šoli, fantov pa je veliko, zato mi misel na to, da bom v ba-
zenu poleg parih deklet s skoraj 90 fanti, ni bila prav nič všeč, vendar sem se s tem kmalu spri-
jaznila. Na bazenu smo se kar dobro povezali s sošolci, spoznali smo se tudi z a in e razredom, 
skratka imeli smo se super, le vreme nam je malce ponagajalo, saj je bilo hladno. 

Minevali so dnevi in tedni v šoli, počasi smo se sprijaznili z zgodnim vstajanje in malce poznim 
prihajanjem domov, privadili pa smo se tudi na naše profesorje. V šoli mi je najbolj od vsega 
všeč to, da imam super sošolce, kateri mi stojijo ob strani, se med seboj dobro razumemo, z do-
ločenimi pa smo vzpostavili močnejše prijateljske vezi, pa tudi z mojo simpatijo sva se veliko 
družila,in sicer kot zelo dobra prijatelja.

Nekega lepega sončnega dne pa, ko sem sedela na klopci ob šolskem igrišču,  je pristopil k 
meni. Usedel se je poleg mene in skupaj sva gledala nogometno tekmo. Sicer sva tudi prej ve-
liko časa preživela skupaj, vendar tistega dne je bilo nekaj drugačnega. Njegov glas je bil tako 
nežen, oči so se mu bleščale v sončni svetlobi, imel je prečudovit nasmeh, govoril je nekaj o 
nogometu, vendar ga nisem dobro poslušala, saj sem strmela vanj in zdelo se mi je, kot da se 
počasi zaljubljam. Izvedeli smo, da nam zadnja šolska ura odpade  in on me je povabil na kavo. 
Skupaj sva šla do prijetnega Gostišča Loka ob reki Krki, kasneje sva šla še na igrišče in sedela 
na gugalnici ter se pogovarjala, tam sva skupaj preživela zadnjo uro, ki je prehitro minila. Ko pa 
sva odhajala, me je nepričakovano prijel za roko, stisnil k sebi in me poljubil. Zdelo se mi je, kot 
da sva sredi celega mesta samo midva, da ne obstaja nihče drug in tisti dan je bil eden izmed 
mojih najlepših dni v življenju. 

(Ljubezenska zgodba je izmišljena, nekateri dogodki iz šole so resnični.)

ljuBezen V prVem letniku
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aVtor: Petra Kocjan Turk, R1B

Vsi so mi govorili, da bodo srednješolska leta najlepša leta mojega življenja. Moja mami mi je 
vedno razlagala o njenih srednješolskih dogodivščinah in mi zagotavljala, da bom tudi jaz uživa-
la prav tako kot ona. Če povem po pravici, sem na začetku v to zelo dvomila. 

Prvi dan šole je bil zame polom. V dvorani, kjer smo se zbrali,je bilo ogromno ljudi. Nikoli nisem 
oboževala velikih množic ljudi, zato mi je bilo zelo neprijetno. Ko sem se usedla, sem opazila, da 
imajo vsi okoli sebe prijatelje, s katerimi so se objemali, pogovarjali in se smejali. Jaz pa sem bila 
sama. Končno so nas razdelili po razredih. Dan mi je mineval počasi in bila sem neznansko vese-
la, ko je bilo konec in sem šla lahko domov.

Tedni za tem so prav tako minevali počasi in jaz sem s težkim srcem hodila v šolo. Bila sem 
osamljena, saj nisem spoznala v razredu nikogar, s katerim bi se lahko družila. Med malico sem 
bila sama in večino časa sem preživela na klopcah pred šolo, kjer sem poslušala glasbo ali brala 
kakšno knjigo. Pouk se je neznansko vlekel in včasih sem imela dvome o svoji izbiri šole. 

Kmalu so se stvari začele obračati na bolje. V razredu sem našla prijatelje, s katerimi smo bili 
vsak dan skupaj. Hodili smo na malico, se skupaj smejali in zabavali, si pomagali pri šolskih in 
osebnih problemih, družili tudi po šoli in z njimi sem si ustvarila veliko nepozabnih spominov. 

Sedaj, skoraj na koncu šolskega leta, sedim v razredu in razmišljam o vseh stvareh, ki smo jih 
doživeli skupaj, in stvareh ki sem jih doživela sama. Spoznala sem ogromno prijateljev, ki jih ne 
bi zamenjala za nič na svetu. Imam sošolce, s katerimi se smejemo, skregamo nato pobotamo in 
najpomembneje - pomagamo. Spoznala sem svojo prvo ljubezen in doživela prvo zavrnitev. 

Srednja šola ni lahka. Bilo je veliko neprespanih noči in vloženega truda. Vendar je bilo teh 7 me-
secev šole čudovitih in vse skupaj je minilo prehitro. In sedaj vem, da bodo srednješolska leta res 
najlepša leta mojega življenja.

srednješolka
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Pa je tu konec devetega razreda. Vpisal sem se na Srednjo elektro šolo in tehniško gimnazijo v 
Novem mestu, na program tehnik računalništva, saj me veseli delo z računalniki in tukaj vidim v 
bodočnosti tudi svoj poklic. V višjih letnikih tega programa imam tudi dva prijatelja, ki mi bosta v 
primeru težav pomagala. 

Zadnji vikend počitnic sploh nisem bil živčen. Cel vikend sem bil na nogometnem igrišču in odi-
gral s svojo ekipo en turnir ter ligaško tekmo. A ta prvi šolski dan je le nastopil. V Novem mestu 
stopim z avtobusa in zagledam več ljudi kot na dveh semanjih dnevih skupaj. Kot mali šok bi 
opisal ta trenutek. Hodim proti šoli in razmišljam, kaj se mi bo zgodilo tam. Ni bil ravno strah, 
bolj ta vznemirljivi občutek, ko ne veš, kaj te čaka. Sicer se ni zgodilo nič presenetljivega, a noge 
so bile še vedno malo »mehke«. V telovadnici oz. v Športni dvorani Leona Štuklja nas je poz-
dravil ravnatelj, nato pa so nas prevzeli razredniki – mene in moje nove sošolce razredničarka. 
V razredu se nas je zbralo trideset. V osnovni šoli nas ni bilo niti dvajset, zdaj pa trideset. Torej 
devetindvajset sošolcev in na žalost nobene sošolke. Razredničarka nas je pospremila v knjižnico 
po učbenike in nam pokazala razrede, kjer smo imeli naslednji dan pouk. S tem se je tudi končal 
prvi dan. Ko sem hodil proti avtobusni postaji, sem začutil občutek svobode. Prosto sem se lahko 
gibal po celotnem Novem mestu, prejšnje leto pa še šole nisem smel sam zapustiti brez pisne-
ga dovoljenja staršev, ki sem ga moral 
še prej pokazati učitelju. Doma si 
umijem obraz in roke, saj sem 
bil kot mavrica od vseh teh 
flomastrov, ki so pisali po 
meni. Tako se je zaključil 
prvi srednješolski dan. 
Nastopil je drugi dan 
in zdaj je šlo zares. 
Prve štiri ure na ur-
niku je bila praksa. 
Vstopim v MIC in 
iskanje se je zače-
lo. Hodim po MIC-u 
gor in dol, a delav-
nice, ki jo iščem, nik-
jer. »Pa kako so mi 
lahko že prvi dan skrili 
učilnico?« sem si rekel. 
Po petnajstih minutah nekako 
le najdem delavnico. Da sem že 
prvi dan zamudil pet minut zaradi 
slabe orientacije, mi ni bilo ravno 
v ponos, ampak se zgodi. Vstopim, a 
profesorja nikjer. Kako sem si oddah-
nil, to je bila sreča.

Prve tedne smo se spoznavali z učitelji in 
šolo. Za učitelje vsi enakovredni, saj nas še niso poznali.  Med iskanjem 
učilnic in tavanjem po hodnikih šole sem srečeval prijatelje iz višjih letnikov, ki so mi pomagali 
najti učilnico in je bilo tako laže. Zdaj šolo že dobro poznam in brez večjih težav najdem vse učil-
nice.

Ocene so se začele hitro nabirati in samo od mene je odvisno, kako dobre so. Od te šole je odvi-
sna tudi moja prihodnost, zato bolj trdo kot bom delal, boljša in lepša bo moja prihodnost.

aVtor: Gregor Hočevar, R1A

postal Bom tehnik 
računalništVa
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nič ni zastonj

To je na splošno znani rek, ki opisuje današnje in pretekle življenjske razmere človeštva. Imamo 
dokaze, da so že pred dolgo časa ljudje med sabo menjavali različne stvari, kot so recimo sadje, 
zelenjava ali semena. V tistih časih je bil to njihov pridelek – posledica njihovega dela. Lahko bi 
rekli, da so med sabo izmenjevali delo.

Skozi tisočletja smo razvili boljši sistem za izmenjavanje: denar. Denar ne predstavlja nič dru-
gega kakor nek nadomestek za delo, trud ter čas. Ko v službi delaš, si za svoje delo nagrajen z 
denarjem. Denar zapraviš v trgovini, kjer nagradiš njihovo delo. Trgovina ga izmenja s kmeti itd. 
Tako je človek narejen; za vse, kar naredimo, pričakujemo plačilo. Naj bo to, ko prijatelju častimo 
pijačo in pričakujemo, da jo bo enkrat tudi on nam, staršem operemo avto in pričakujemo nagra-
do ali pa ko babici in dedku pomagaš pri različnih opravilih. Dostikrat se zgodi, da fizične nagra-
de res ni, ampak zato je tu naša vest. Če veš, da si nekaj dobrega naredil, ne da bi bil plačan, te v 
zameno nagradijo tvoji možgani s prijetnim občutkom, ki nadomesti plačilo. Recimo, ko neznani 
gospe pomagaš odnesti stvari iz trgovine ali pa nekomu vrneš denarnico, ki mu je padla iz žepa 
in tega ni opazil. Čeprav si izgubil energijo za delo, ki tvojemu preživetju ne koristi, se vseeno po-
čutiš dobro. 

Na nek način je vest fantastična stvar, ki je odgovorna za dejanja in obstoj celotne človeške skup-
nosti. Če pa gledamo drugo stran, to pomeni, da je rek »nič ni zastonj« resničen. Ni važno, kako 
radi imamo svoje bližnje in kaj vse bi naredili za njih, je ta naša ljubezen do njih poplačana z ne-
kim dobrim občutkom. Se pravi, da vse, kar dobrega naredimo za druge, v osnovi delamo za nas 
same. 
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šola

Šola. Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da je to 'vzgojno-izobraževalna ustanova, ki 
omogoča učencem organizirano, sistematično pridobivanje znanja in spretnosti'. To vsekakor 
drži, a za nas, učence je šola še veliko več. Je stavba, v katero se hote ali nehote zatekamo vsa-
ko jutro, prostor, kjer preživimo ogromen del mladosti. So ure, ki včasih minevajo prepočasi, 
včasih pa izginejo s hitrostjo srčnega utripa. So profesorji, ki nam predajajo znanje, ki nas bo 
spremljalo vse življenje. So sošolci, ki te spremljajo v vsem, kar šola prinese, dobrem in slabem.

Ker je šola vse to in še več, je ena izmed prvih samostojnih pomembnih odločitev, ki jih sprejme-
mo – kam v srednjo šolo, zelo stresna. Naša misija je najti šolo, ki bo ustrezala vsem standardom, 
ki smo si jih zastavili. To so zanimiv predmetnik, profesorji, ki gredo za našo zabavo in zainteresi-
ranost včasih mimo učnega načrta in z nami delijo kakšno modro življenjsko anekdoto iz svojega 
življenja na šoli, prijetne učilnice in seveda dobro sestavljen jedilnik. Sama sem se za tehniško 
gimnazijo odločila predvsem zaradi privlačnosti strokovnih predmetov, iz katerih sicer nimam 
predznanja, mi je pa bila ideja o sestavljanju vezij in cvrčanju elektrike, ki jih znaj doživljam pri 
pouku elektrotehnike, izredno privlačna. Seveda se nisem kar na vrat na nos vrgla v to ogromno 
stavbo Šolskega centra, temveč sem se o vsem pozanimala pri starejšem bratu. Ko mi je ta dal 
zeleno luč, sem vpisnico izpolnila z lahko roko in srcem. Z odločitvijo sem še zdaj po dveh letih 
izredno zadovoljna in me ni razočarala v nobenem pogledu, čeprav je res, da mi včasih šolska 
malica ni preveč všeč. Priznavam pa, da me je verjetno razvadila domača kuhinja moje mame.

Eden izmed pomembnih elementov, ki pa jih pred dvema letoma, ko sem se vpisovala, nisem 
mogla predvideti, je, s kakšnimi ljudmi si bom delila šolske klopi. Še danes se živo spomnim, 
kako sem se prvi šolski dan s strahom zazrla v ogromno skupino neznancev, ne da bi se po-
polnoma zavedala, da so ti takrat nekoliko bledi obrazi isti kot tisti, ki me bodo obdajali, ko se 
bom potila pred tablo, ki mi bodo tu in tam pomagali doseči kakšno dodatno odrešilno točko 
na testu, mi bodo velikodušno ponudili, da si pri predmetih, ki nočejo sodelovati z mano, ogle-
dam njihove skrbno napisane zapiske in jim bom v zameno tudi jaz kdaj pomagala po svojih 
zmožnostih in sposobnostih. V našem razredu se pojavi širok spekter ljudi, ki se pogosto ne 
strinja v vsem, a se še pogosteje zavzema za vsakega posameznika. Ne bi mogla prositi za bolj-
še sošolce, ki bi sestavljali še bolj povezan razred, saj smo po mojem mnenju v tem pri vrhu.

Ena izmed prelomnih točk pri spoznavanju sošolcev je bila – vsaj zame – enotedensko smu-
čanje na Voglu, kjer smo bili prvič cele dneve skupaj in bili prisiljeni k druženju. Spomnim 
se, kako sva se s sošolko nekega večera dolgočasili in v upanju na razvedrilo potrkali na 
naključna vrata naših sošolcev, ki so naju velikodušno sprejeli, čeprav so bili sredi razgre-
te razprave o tem, kako najbolje predstaviti njihovo sobo na zadnji večer. Ob sladkarijah, 
obilici smeha in oteženemu dihanju zaradi vročega zatohlega zraka (kaj drugega ni pri-
čakovati od sobe, polne fantov) sva jima pomagali sestaviti skeč, in sicer smučarsko pri-
redbo na pravljico Rdeča kapica, ki smo jo naslovili kar Rdeča čeladica. Idejo so na kon-
cu črtali in se predstavili z drugo, a spomin na tisti večer bo z nami ostal za vedno.

Prav to je zame zares šola. Ko se bom v odraslih letih ozirala nazaj, se ne bom spominjala nepre-
spanih noči, ne bom se spominjala temnega zardevanja, ko je profesorju nekako uspelo vprašati 
edino stvar, ki je ne znam, ali pa razočaranosti od prvi slabi oceni. Spominjala se bom trenutkov, 
ki so me izoblikovali kot osebo ter drugih nepomembnih, zame pa najdragocenejših trenutkov. 
Kako nas je razrednik tisto noč na smučanju ujel pokonci veliko prepozno in smo se morali s še 
vedno širokimi nasmeški odpraviti vsak v svojo sobo, kako smo ob rojstnih dnevih vedno peli 
rahlo razglašeni »vse najboljše«, kako so nam kdaj profesorji pogledali skozi prste, vedoč, da 
smo dijaki kot najstniki preprosto hormonsko neuravnovešeni in nam ob določenih dnevih ni 
pomoči. Ko bom čez leta pomislila na pojem 'šola', je prav to tisto, kar mi bo preplavilo misli.
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23 April is an important date for world litera-
ture. On this day in 1616 both Cervantes and 
Shakespeare died. It is also the date of birth 
and death of some other authors, such as Vla-
dimir Nabokov and Maurice Druon.

UNESCO’s General Conference, held in 1995 
in Paris confirmed this particular date to be 
World Book and Copyright Day, which is aimed 
to pay tribute to books and authors, to promote 
reading and what is more to protect intellectu-
al property through copyright.

World Book and Copyright Day is celebrated at 
our school by literary/photography/art compe-
titions. The students of Šolski center can par-
ticipate by sending different entries to the se-
lected juries.

The announcement of the winners, who are 
awarded for their masterpieces, takes place on 
23 April (this year a day earlier) in the school 
library. Moreover, featured readings fill the 23 
April morning with stories and verse. 

To capture the spirit of this special event you 
can read the best poems and compositions 
written by our students.

Marjana Pogačnik, prof.

A quote by the English writer Martin Farquhar 
Tupper, which tries to show the significance of 
books both today and in the past. A good book 
can take you on adventures you could have 
never even imagined by yourself. A book can 
always be there for you, whenever you need it, 
either to comfort you, entertain you, or even in-
spire you.

Books have been considered as one of the gre-
atest creations of human kind since the anci-
ent times, providing a means to express the 
thoughts of great philosophers, the theories 
of remarkable scientists, the epic tales of bril-
liant authors or even the simplest tales that 
serve as food for thought. They carry a power 
so great that many people have taken extre-

me measures to make sure no one would read 
them, burning and forbidding them, out of fear 
for the ideas they express and the ever-lasting 
power still being felt today. 

A good book can and should be read regardless 
of the time it was written in. It will still con-
vey the concepts the author tried to present at 
the time of his writing it. Better yet, reading a 
book from a time different than your own gives 
you the opportunity to experience the kinds 
of lives people lead at that time. Despite that, 
timeless classics, such as romantic love stori-
es or tales of wars of epic proportions, can be 
read anytime without losing their meaning.

Until today, millions of books have been wri-
tten, each with its own story and its own time 
reference. Moreover, we are faced with new bo-
oks being written every day. Therefore, you will 
seldom find a person with a good excuse not 
to be reading.

Gašper Šimic, T4A 

First of all, we would like to emphasize that 
reading is extremely important. It brightens 
your imagination and expands your general 
knowledge. “The books we read answer questi-
ons we didn’t even know existed” says Axel Ma-
razzi. If you read a lot, you also improve your 
vocabulary.

It is an alternative for watching movies. It’s 
better to read a book about a movie than wa-
tching the movie because it is more detailed. 

Imagine not having the electricity and the only 
way you can keep yourself from being bored is 
by reading books, or if you are on a train and 
your phone runs out of battery, it’s very handy 
to always have a book with you. Nowadays we 
read all the time even when we don’t realize it 
because we spend a lot of time on the internet 
reading posts and news, which means, we cou-
ld read books the same way. And if you think 
reading is boring, you are doing it wrong.

Last but not least, we would like to say that we 
believe that books can never be replaced by a 
computer or a phone!

Jakob Gimpelj, Marjeta Mrvar, T2C

World Book 
and copyriGht day

“a Good Book is the Best of friends, 
the same today as foreVer”

“readinG GiVes us some place to Go 
When We haVe to stay Where We are”

THE TG TIMESTHE TG TIMES



46

PRILOGA

Q: This might be a bit of a private question, but 
how come you are still alive today? All records 
show that you died at the beginning of the 17th 
century.

A: Well before I ''died'', I had embarked on a jo-
urney to find the best quill pen in the world so 
that I could write the best play the world had 
ever seen. Well, the problem is that I still have 
not found it, hence I am still alive.

Q: If you got a chance, would you rewrite any of 
your works? 

A: Most definitely. I think that every work can 
be improved with time. Times change and so 
do the people and their taste. I would change 
Romeo and Juliet and make a happy ending to 
respond to the taste of the 21st century people.

Q: What are your thoughts about your influen-
ce on other writers?

A: Well first of all , I am glad that I have  had 
some influence on other writers,  it means a lot 
to me. I have always strived to make an impact 
on the world and knowing that my works have 
managed to achieve great fame makes me very 
happy. I am thrilled with the fact that people 
still read my plays and poems

Q: How did you come up with so many new 
words, most of which are still in use today?

A: It is not as hard as it sounds. What I did was 
that I connected words that normally did not 
even fit together, added a few prefixes and su-
ffixes changed them from nouns to verbs and 
verbs to adjectives and I even coined some of 
them.

Q: When is your birthday? No one today knows 
when it is, which makes it a bit hard to celebra-
te.

A: You know what? After all this time, even I 
can't remember that. A bit sad isn't it?

Q: What advice would you give to an actor or 
actress when he or she were about to be in one 
of your plays? 

A: You know your character and you are awa-
re of what you are able to do after studying it. 
Now, go out there and when you step onto the 
stage, it is not you anymore, but the character 
that has become alive. 

Q: Which play did you write first?

A: I think I started with the Henry VI trilogy. A 
masterpiece, wouldn't you say? After it there 
were many more.

Q: There is a rumour that you didn't write any 
of your plays. What are your thoughts about 
that?

A: That is obviously a lie. I am the Bard who 
wrote all the masterpieces and no one else. On 
the other hand, I can see why people say that. 
My works are so brilliant that everyone wants a 
bit of my fame.

Q: Who or what inspired you?

A: A lot of people had some influence on me, 
but if I had to say which ones had the most 
influence, I would definitely choose Geoffery 
Chaucer and Plutarch. Even though they are 
from different time periods, they both wrote 
some fine pieces that really helped me at the 
beginning of my professional life.

Q: OK, the last question. What did you drink 
back then and what do you drink now?

A: I mostly drank ale and beer which were che-
ap, good and not contaminated. I only drank 
wine on special occasions because it was 
damn expensive. Now I still stick to beer.

Jan Pajk, T3B

an interVieW With shakespeare
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o Hello, good sir.

• Hello, where am I?

o Shsss, I am the one who asks questions now!

• As you wish, but later you owe me an expla-
nation.

o Sure. Tell me, what is your telephone num-
ber?

• What is my telephone number?

o I AM ASKING AND YOU ARE ANSWERING!

• Hhhhhhh... -_- OK.

o Damn you and your curiosity. Let's try this 
again, shall we. What is your favourite food ?

• I love to eat in Macbeth's and at Lear's King 
and also Chinese takeout.

o OK, let me write that down. Do you have any 
friends?

• Yes, the two Gentlemen of Verona, Richard II 
and King John. We met on the twelfth night at 
the place called Winter's Tale.

o Yes, yes. How do you like your meat, well 
done?

• As you like it.

o Have you written anything yet?

• Yes, I created my brand new masterpiece 
Hamlet and Juliet.

o You mean Rome and Juliet.

• Yes, that too.

o Alrighty then. Guess what.

• What?

o We ran out of time. Farewell.

• Wait, you still owe me an explanation.

o Nop.

Aljaž Škulj, T3B

My favourite subjects in school are one of the 
reasons I enjoy it there. They give me energy 
and motivation for work.

I really like psychology. I have always been in-
terested in how the human mind works and 
what body language means. It all started when 
I was in the seventh grade of the primary scho-
ol because I started reading ‘Artemis Fowl’, no-
vels by Eoin Colfer. In the novels there was ac-
tually only a bit of psychology mentioned, but 
it peaked my interests. I wanted to know more 
about the subject later in the eighth and ninth 
grades, but I would have to learn by myself so I 
tried reading some books, although many were 
quite complicated (still interesting, though). I 
was left on my own, with books, and was pa-
tiently waiting for the secondary school. And I 
finally got to have psychology as a subject. It 
is a shame it will only last until the end of this 
school year (one of the biggest cons of this 
school and one of the reasons I did not want 
to come here) so I will have to return to books. 
What I want to say is that at this subject I want 
to give it my best. I keep my notebook organi-
zed and I study with ease. I want to have only 
the highest grades, I want to excel.

There is only one other subject which gives 
me the same feelings- English. However, this 
is a slightly different story. I have always liked 
English and other different languages but we 
all started learning English quite early. So of 
course, I was not the only one who liked and 
enjoyed it. However, I was a bit better, because 
my mother pushed me; I watched many Engli-
sh films, so my grades were also good. 

I enjoy listening to English and reading it and 
for me, the school subject was always somet-
hing I looked forward to. We 
had fun during classes, 
the teacher was nice 
and we also sung a lot 
of songs. I was one 
of the best and eve-
rybody knew that. I 
always wanted only 
fives, I wanted to pro-
ve to everyone I was 
better than they were 
(I also know I do not 
like this version of me). 
However, in the great 
seventh grade (many 
things happened) 
I got a bit worse. 
I had not studied 
much before, but 
then it got harder, 
so I got a four. The 

if shakespeare Were aliVe,
i Would ask him...

my faVourite suBjects
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reason, why my grades were not worse later 
in a more difficult eighth grade was that I got 
into reading fan fiction (I will not tell what I 
was a fan of- it does not matter), which was 
only in English. I read a lot. Not only fan fiction, 
I enjoyed English books for the reading badge, 
too. In the ninth grade I got a four again, but 
what was even worse, I did badly on an English 
competition. Someone was better, even though 
his grades were worse than mine. I do not real-
ly care about that person, because I am better 
now. After that I discovered, that one must also 
study. 

And like that, I am now in the secondary scho-
ol, still wanting to be at the top.

Maybe this sounds very competitive, but it is 
not too much, I think. I do not really want to 
compete with the others, as I did in the pri-
mary school- now I mostly do it to win against 
myself. And of course because I love English as 
well as psychology. Both are really interesting, 
fun to learn and enjoyable. These are my favo-
urite subjects in school which I always eagerly 
await.

Lan Zirkelbach, T2B

What makes an ideal school? Perhaps it is the 
perfect combination of great teachers, studio-
us pupils and an interesting syllabus. But then 
again, it's so much more than that. An ideal 
school is a place you visit with interest and 
excitement every day, a place you do not get 
quickly bored of, a place you willingly stay at 
and perhaps sometimes even go out of your 
routine and do some extra work, just because 
the environment it creates is so supportive and 
inspiring for you. So in a way, every school is 
sometimes ideal and sometimes not.

That is because school does not exist witho-
ut us students and the question whether it is 
ideal or not can only be answered through us, 
by us and because of us. Therefore, my per-
sonal opinion is that school is always ideal if 
you make it to be. If you had chosen the right 
program when entering the secondary school 
and if the teachers are doing a good job in te-
aching and finding a potential in you, that it-
self is a good base for a perfect schooling. It is 
important that if you are stressed out you find 
the exact reason for it and deal with it; you 
should also make sure you let the professors 
know if they are putting too much pressure on 
you, because most of the time it is only becau-
se they want you to learn as much as you can 
and reach your potential. They will surely listen 
if you treat them with respect and your com-
plaints and suggestions are reasonable. So the 

communication between students and profes-
sors is very important and it insures that both 
parties are enjoying the teaching schooling 
experience as much as they can.

In my case I can say with ease that I am enro-
lled in an ideal school. Sure, it can get pretty 
stressful because everyone expects a lot from 
us schoolers and some subjects just will not 
cooperate with me but the bottom line is that 
I am very happy. I have chosen a great pro-
gram for myself and I can honestly say that 
the environment my teachers and my amazing 
classmates have created is perfect for me, so at 
the end of the day I can leave school with the 
same smile I had walked in with. 

Nina Pavlin, T2B

We are going to present our idea for the new 
product. We got the idea at our school whi-
le we were eating all these boring and badly 
made sandwiches. We decided to change that 
and started working on this new plan we have 
come up with. It would be called Sandwich2go. 

This is a type of machine which would be 
made by our company in Slovenia. Its specialty 
is the option to make your own sandwich, your 
own ingredients. You would be able to cho-
ose among different types of cheese, salami, 
vegetables and even your favourite bread. We 
would have employees who would daily chan-
ge the ingredients in our machines in order to 
keep them fresh on a daily basis. If the machi-
nes succeeded all around the world, we wou-
ld cooperate with local farmers and bakeries. 
The machine would cost app. 750-1000 €, the 
sandwich would cost 1-5 €, depending on the 
ingredients in it of course. These sandwiches 
would be different from all other similar pro-
ducts because you could make whatever san-
dwich you like. 

In our opinion, it would be very popular among 
people who are tired of eating usual sandwi-
ches and are prepared to try something new, 
healthy and refreshing. We believe everyone 
remembers their ideal sandwich of their chil-
dhood so we came out with a slogan ”choose 
Sandwich2go, wake up the child in you”.

Žan Gimpelj, Uroš Grubar, T2C

an ideal school

a creatiVe idea: sandWich2Go
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As wise people say: »In order to succeed we 
must first believe that we can.« 

1. Don`t be afraid to start over. It`s a brand new 
opportunity to learn from your mistakes and 
improve yourself. 

2. Don`t stop when you are tired, keep trying 
until you are happy with what you have achi-
eved. 

3. You only fail, when you stop trying. 

4. There are no barriers to your success, your 
only limit is you. 

5. You have to keep in mind that nothing great 
ever comes that easy and mistakes are just a 
proof that you haven`t given up. 

6. Every tree was once a seed, but its biggest 
fear was to be average. So don`t just dream 
about success, work for it!

Bor Zupančič, Žiga Šenica, T2C

Living in other countries can be better in cer-
tain aspects as in job availability, material con-
ditions, better political organisation etc. 

But I recently started to notice and apprecia-
te the place where I live. I live in Bela krajina, 
more accurately in Bušinja vas. It's a very sim-
ple village. People who live there are great, 
they greet you in the street and basically eve-
ryone knows everyone. That's the way I like it. I 
don’t like cities much, because people general-
ly don’t give polite words of recognition, they 
seem to be very focused on themselves to the 
point where it comes out as rudeness. 

I really love the views that I get home. Just 

from our balcony I can see Croatia, woods, vil-
lages and my house is positioned perfectly to 
admire the sunset behind the mountains. Real-
ly close to our village, about a 20-minute walk, 
is Suhor. If the weather is on your side, during 
the short walk from my home, at the end of 
walking up a small hill you are rewarded with 
an amazing view. 

I also frequently go on Mali vrh. It’s quite a 
steep climb but on the top is a summer house 
with a table and benches. There you can just 
seat and observe they scenery for miles around.

Of course there can and will be countries that 
will have better material living conditions, but 
I wouldn't trade that for what I have.

Luka Kolar, R2B

If we don't know, that they exist, it does not 
mean, that they aren't somewhere out there. 
I'm thinking about teenage role models. They 
could just be normal teenagers, upset with 
their lives and dreaming of a better future. 
However, they chose a different way, different 
life; does that mean this way is wrong?

While some teenage boys are only concerned 
about the latest video games, a 15-year-old Ed 
Holtom wants his peers to start thinking abo-
ut equality. Once he saw a speech, which Emma 
Watson gave about gender equality and that 
got him thinking. The speech was discussed at 
his all-boys school, but they all ignored him. 
Holtom said that his peers didn’t understand 
how rare it is to live in a society where women 
can speak out against stereotypes. He empha-
sized Watson’s opinion that gender equality is 
not about man hating.

In his letter as an answer to Watson’s speech 
he wrote: “The definition of feminism is “a per-
son who believes in social, political and econo-
mic equality of the sexes.” He also wrote that, 
as a man, women should be able to wear what 
clothes they like without being insulted. What 
does it mean to be masculine, and what to be 
feminine? That’s basically the same, barring bi-
ological differences. 

If we really want equality we must try our best 
to ignore gender and stop competing to one 
another. We should stop comparing oursel-
ves to the others. Be who you are, be the best 
version of yourself until you’re doing it well. Ed 
is just a teenager but he understands gender 
equality better than many grownups out there. 
He shows the world that we must not let gen-
der define us. 
Andraž Barle, T3C

We must not let Gender define us!

liVinG in a foreiGn country cannot 
Be Better than liVinG in your oWn

success in a nutshell
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VoGel 2016

field trip

AVTORJA: Karin Štangelj, T1A, Urh Pangerc, T1A

Where did we go?

In January we went to a ski resort at 
Vogel. Its highest point is 1800 m. The 
access to ski slopes is by a cable car. 
From there you can see the highest mo-
untain in Slovenia, Triglav. We stayed at 
Hostel beneath Vogel, where we also had 
breakfast and dinner. We stayed there for 
four days. In the hostel we spent our free 

time and had all kinds of activities.

Activities and free time

Our primary goal was to learn how 
to ski better, but it wasn't all abo-
ut skiing. We were hanging out with 
our schoolmates in the evening, 
playing cards and other games and 
listening  to music. One of the eve-
ning was spent playing darts, table 
football and snooker. In the last 
evening we had a show and we 
presented our rooms. It was a gre-
at opportunity to get to know each 

other.

Comments

This week was awesome, because 
we didn't have any classes. Most 
of the time we were having fun 
although it was also quite tiring. 
It would be great to do it again 
and we are looking forward to 

new adventures with our class.
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test your skill

AVTORJA: Gregor Kikelj, T2C, Domen Težak, T2C

1. Consider a circle with a point on its circumference. It is split in one section only. Draw another 
point on the circumference and connect it with the original point. Now the circle is split into 2 
parts. Add another point and connect it with the previous. 

The circle is now split into 4 parts. Repeat the process, 
until you get 10 points all connected to each other. 
Also no 3 connections may intersect in a single point. 
How many parts is the circle split on now after adding 
the 10th point?

Solution 1: If we add the points where the lines inter-
sect we get a structure called graph. For every graph the 
equation V-E+F=2 holds where V is the number of verti-
cals or points, E is the number of edges or lines and F is 
the number of areas or faces. The equation clearly implies 
F=2+E-V. Let's count the points now(we defined intersecti-
ons as points). There are n points on the circumference 
and some inside. Every inside point is on an intersection 
of 2 lines, which are defined by 4 points. It also holds that 
every four points on circumference define a point inside, 
So there are n choose 4, (nC4) points inside. Together the-
re are V=n+nC4 points. Now let's count the edges. First we 
will count the edges that we have drawn. We connect first 
point with zero points, second point with 1 other, third po-
int with 2 others… We recognize the sum and determine 
that there are n(n-1)/2 =nC2 connections. However every 
inside point splits 2 lines and therefore generates 2 more 

lines. That gives nC2+2*(number of inside points)=nC2+2(nC4), Adding the lines of  circumference gi-
ves us E=n+nC2+2(nC4).

We put all into the original equation to get F=2+E-V=2+n+nC2+2(nC4)-n-nC4=2+nC2+nC4. Since we 
don't care about the region outside the circle, we get 1+nC2+nC4 which for n=10 gives us 256 parts.

2. If Miha and Gregor are both 10, and Katarina is 20. How old are Rok, Lucija and Ivo if you fol-
low this system of numbers?

3. If a pencil and a rubber cost 110c together, however a rubber costs 100c more than a pencil. 
How much does the pencil cost?

4. You have 12 apples, one of them is heavier (odd) than the others. Let’s say that you can’t feel 
by touch which one is heavier. Find out which apple is odd if you do exactly 3 weighings on a 
balance scale.

Solution 2: Rok-5 , Lucija-15, Ivo-10   (5 for each syllable in a name)

Solution 3: 5c

Solution 3: You put 6 apples on both sides and keep the heavier side. You repeat the procedure with 
3 apples on both sides and keep the heavier side. Finally you put one apple on both sides and keep 
third one near you. If scale isn’t in balance, the odd apple is on the heavier side. If the scale is in 
balance, apple near you is odd.

mathematical proBlems

The picture demonstrates that 
with 4 points the answer is 8 

since there are 8 sections.
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STEP 1

It was the 5th April 2016 when we were invited to a multimedia group where we met the brain 
behind it all, our mentor Dejan Čurk. He is one of the best teachers in our school. He divided us 
into groups according to our expertise and previous knowledge. 

STEP 2

We started preparing for the live streaming of the annual Novo mesto marathon. 

Our mentor suggested us, newcomers, to stick to the video cameras so we can acquire skills ne-
cessary for the production in the future. Of course we agreed since we were without a doubt pre-
pared to gain new experiences. Just a few days later, we got an e-mail to come to DE3 classroom 
in our school, so that we got to know the equipment we were going to use and found out some 
other information, such as camera positions, the schedule of the event, how the actual streaming 
hardware looks like, etc.

R1A in action

hoW to Be “one of us”
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STEP 3

In order to get as much practice with the video camera as possible, we did a test stream of a 
local football game that was hosted by our school. We were on a set and behind the set for two 
days and after the final match, we packed the equipment and stored it in our van. 

STEP 4

On the day of the event we arrived at the scene at about 9AM and made decisions about positi-
ons of our video cameras. We continued to unravel the cables that were connecting the cameras 
to our live stream setup. After that we configured our walkie talkies, set up the internet con-
nection and started up the stream. Right at the start though, we had a few difficulties when the 
directors did not receive a signal from two of our wireless video cameras. After about an hour we 
successfully resolved the issue and proceeded according to our plan

The stream itself lasted for five hours, and yes, we were really tired, especially at the end. After 
the event had ended we packed up all of our equipment in the van, chatted a little and then 
went home.

A day after the livestream the three of us also helped with the equipment, by arranging and sor-
ting it out. 

About 40 students participated in this project under the guidance of six mentors of SEŠTG. On 
19th of April the school's principal and the man behind the sport event, Matjaž Fabjan, thanked 
all of the students and mentors involved and gave us each a free pizza coupon. In the end we 
were happy and thankful for the pizza and most definitely for all the new things we have experi-
enced.

We've learned a lot of new things in this live streaming event. We believe that the event was 
awesome and that it was worth of our time especially because we gained a lot of experience and 
skills for the future events which will be happening soon, and this time we will be prepared even 
more.

AVTORJI: Žiga Povhe, Mitja Barbo, Jaka Metelko & Tilen Matko, R1A
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Peter Prevc ist ein slowenischer Skispringer. 
Er ist 23 Jahre alt und er ist am 20. September 
1992 in Kranj geboren. Am 14. Februar 2015 
hat er in Vikersund einen neuen Weltrekord au-
fgestellt. Der sensationelle 250 m lange Flug 
war der Flug seines Lebens. 

Mit neun Jahren begann er auf einer Sprun-
gschanze in Dolenja vas zu springen. Die 
Sprungschanze, die wenig Meter von seinem 
Zuhause entfernt war, heisst Bregarca. Sein Du-
rchbruch kam 2012. Seitdem ging seine spor-
tliche Karriere nur noch hinauf. Am 9. Februar 
2014 gewann er bei den Olympischen Winter-
spielen in Sotschi zwei Medaillen. Auf der Nor-
malschanze holte er Silbermedaille, auf der 
Großschanze die Bronzemedaille. Die Saison 
2013/2014 beendete er als zweitbester Ski-
springer im Weltcup.

In der Sprungsaison 2015/16 gewann er 19 
Siege. In dieser Saison gewann er die 64. Vier-
schanzentournee und wurde Einzelweltmeister 
bei der Skiflug-Weltmeisterschaft 2016. Der 
Gewinn auf der Vierschanzentournee brachte 
ihm den Gold-Adler. Am 28. Februar 2016 si-
cherte er sich den Sieg im Gesamtweltcup der 
Saison 2015/16.

Petra Šporar, T2A

Letzten Monat hatten wir den Abiturienten-
ball. Es war ein schnöner Abend mit meinen 
Mitschülern, Familie und Lehrern. Wenn je-
mand das Wort Schule verwendet, denkt man 
erzt ans Lernen und Noten. Und das sind für 
mich schlechte und komplexe Dinge in der 
Schule. An diesem Abend haben wir uns an 
die schöne Zeit, die wir zusammen verbra-
cht haben, errinert. Wir haben uns an unse-
re Schulausflüge und alles, das wir erreicht 
haben, erinnert. Das sind aber auch Dinge, 
an die wir uns immer erinnern werden. Wenn 
ich ein bisschen nachdenke, ist die Schule ni-
cht nur Schule. Im ersten Jahr haben wir neue 
Mitschüler kennengelernt und sind gute Freu-
nde geworden. Die Schule ist also ein Ort, wo 
man Spass hat und neue Freunde kennenlernt. 
Wir haben auch neue Lehrer kennengelernt. 
Wir mochten einige und einige nicht. Niemand 
wollte uns etwas Schlechtes tun.Wir waren 
auch keine Zahlen für sie. Sie waren oft unse-
re zweiten Eltern und bei ihnen haben wir viel 
über das Leben gelernt. Sie haben uns viele 
gute Ratschläge gegeben. Wir haben gelernt, 
dass Noten nicht das Wichtigste sind. Wir wer-
den uns an das errinern, was wir in Leben bra-
uchen werden. Im nächsten Schuljahr gehen 
wir an die Fakultät, wo wir ein neues Schul-
system kriegen werden. Aber noch immer wer-
den wir in unseren Herzen schöne Erinnerun-
gen an unser Gymnasium halten.

Martin Lozar, T4A

peter preVc die Gymnasialjahre Gehen 
lanGsam VorBei...

DER TG SPIEGELDER TG SPIEGEL
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Glück ist etwas, was uns alle begleitet. Unter 
dem Begriff verstehen wir verschiedene Sa-
chen. Für mich zum Beispiel ist Glück, wenn 
ich Dinge tun kann, die ich am liebsten mache, 
wenn ich unvergessliche Momente mit meinen 
Freunden erleben kann, wenn ich eine gute 
Note kriege oder nur wenn ich mir Gedanken 
mache, was für ein schönes Leben ich habe. Für 
jemanden anderen ist Glück, dass er drei Am-
peln hintereinander grünes Licht hatte oder 
dass er kaum die höhere Note schnappte. 

Wir alle hatten wenigstens einmal richtig viel 
Glück und sagten uns selbst: „Mann, das war 
knapp!“ oder „Alter, hier hattest du aber viel 
Glück!“. Ich sage, dass solche Augenblicke die 
besten Gefühle in dir erwecken und dass du di-
ese nie vergisst. 

Ich höre immer wieder und wieder, dass die, 
die nicht erfolgreich sind, immer sagen, dass 
sie nur Pech haben und nie Glück. Aber mei-
ne Meinung ist, dass man Glück herausfordern 
muss, um es zu kriegen. Und das ist mein Rat, 
um erfolgreich und damit glücklich zu sein. 
Jan Tisu, T3A

Soziale Medien sind heutzutage in aller Mu-
nde. Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, 
Pinterest, etc. – Jugendliche mögen sie und 
benutzen sie immer wieder. Laut einer Studie 
besuchen 80 Prozent der Jugendlichen Soziale 
Netzwerke jeden Tag. Soziale Medien sind sehr 
nützlich, sie bringen jedoch viele Gefahren mit.

„Für mich sind soziale Medien brauchbar, aber 
gleichzeitig auch gefährlich. Wir können neue 
Menschen kennen lernen und neue Informati-
onen bekommen, andererseits bergen soziale 
Medien auch Gefahren und Drohungen. De-
shalb müssen wir darauf achten, wem wir un-
sere Privatinformationen anvertrauen. Wir wis-
sen nicht immer, wer ist „der Kontakt“, mit dem 
wir chatten. Wir sollen vorsichtig sein! 
Aleš, T3A

„Ich benutze Facebook und Snapchat jeden 
Tag. Da chatte ich mit meinen Freunden, ich 
schreibe Kommentare und teile Fotos. Face-
book ist sehr wichtig für mich. Ich und meine 
Mitschüler haben eine geschlossene Facebo-
ok-Gruppe, wo wir Hausaufgaben machen und 
einander beim Lernen helfen.“ 
Blažka, T3A

„Ich glaube, dass soziale Medien nicht gut für 
die Menschheit sind. Man kann zwar in Kontakt 
mit Freunden bleiben, aber viele Menschen 
missbrauchen sie. Soziale Netzwerke verlangen 
zu viele persönliche Angaben, die andere Men-
schen sehen und missbrauchen können und 
sie stehlen deine Identität. Pädophile nutzen 
sie auch, um neue Opfer zu erreichen und ver-
gewaltigen sie so. Deshalb traue ich sozialen 
Netzwerken überhaupt nicht.“ 
Žiga, T3A

„Heute sind soziale Medien sehr wichtig. Wir 
suchen neue Informationen, Daten und Freu-
nde. Wir können mit Freunden chatten, unse-
re Meinungen posten und teilen und wichtige 
Nachrichten erfahren. Mit Hilfe der neuen Me-
dien kann man mit Leuten immer in Kontakt 
sein und man kann schnell und kostenlos mit 
jemandem im Ausland kommunizieren. Auf der 
anderen Seite sind sie unsicher und gefährlich. 
Man holt sich tausend Viren, wenn man Links 
auf Facebook anklickt. Einige Leute veröffent-
lichen anstößige Inhalte – Fotos und Kommen-
tare. Ich finde das falsch. Wir müssen vorsichtig 
sein.“ 
Ana, T3A

„Ich finde Facebook & Co. nicht so gut. Es ist 
gut, mit Freunden zu chatten, aber da gibt es 
zu viele nutzlose Informationen, Bilder und 
Kommentare von verschiedenen Leuten. Ich 
glaube auch, dass soziale Medien jemandem 
zu viel Zeit nehmen. Jugendliche sind die gan-
ze Zeit online, auch in der Pause in der Schule 
haben sie ständig ihr Handy in der Hand. Sta-
tt persönlich zu kommunizieren, chatten sie 
lieber. Das Leben ohne soziale Medien wäre 
besser. Wir sollen mehr für unsere Zukunft ma-
chen!“ 
Klemen, T3A

Man sagt gewöhnlich:  „Die Lehrer sind dazu 
da, um die Schüler zu lehren.“. Aber es ist ni-
cht ganz so. Ich glaube, dass diese allgemeine 
Überzeugung nicht stimmt.  Der Lehrer kann 
den Schülern  nicht alles beibringen, auch 
wenn er das möchte. Das kann nur der Schüler 
selbst machen.  Eine wichtige Aufgabe des Le-
hrers ist Unterrichten. Beibringen und Unterri-
chten sind zwar sehr ähnliche Wörter, jedoch 
ist ihre Bedeutung unterschiedlich. Der Un-
terschied  ist ganz klein und manchmal kann 
man ihn nur schwer finden. Beibringen bedeu-
tet, ein neues Wissen anzueignen, Unterrichten 
aber das Verfahren, das Wissen anzueignen.

Der Lehrer kann und muss in der Schule le-
hren. Aber keinesfalls kann er alles beibringen. 

Glück

soziale netzWerke – 
pro & contra

Was kann ein lehrer mir 
BeiBrinGen?
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Das sind  noch immer das Recht und zugle-
ich die Pflicht der Schüler. Das muss der Le-
hrer respektieren. Das Produkt, in diesem Fall 
das Wissen, ist am Ende von beiden Techniken 
abhängig. Deshalb zeigt sich am Produkt jede 
Kleinigkeit. So kann und darf  der Lehrer sei-
ne Pflichten nicht vernachlässigen, weil der 
Schüler sonst sein Ziel nicht erreichen kann. 
Der Unterricht muss gut organisiert sein, so 
dass der Lehrstoff sich hintereinander folgt. 
Der Lehrer muss auch für andere Kompo-
nenten sorgen. Das sind z. B. die Qualität der 
Erklärung, die Erklärung selbst, die Verständli-
chkeit der Erklärung, Übungen, Wiederholu-
ng, vielleicht auch praktische Arbeit usw. Für 
einige von diesen kann der Lehrer aber nicht 
immer sorgen, weil auch der Schüler dafür  ve-
rantwortlich ist.  Deshalb kann und darf auch 
der Schüler die Bearbeitung des  Lehrstoffs 
nicht nur dem Lehrer überlassen. Auch er sel-
bst ist für „die Bestandteile“  seines Wissens 
wie z. B. Wiederholung, Hausaufgaben machen,  
persönliche  Motivation  und für das Lernum-
feld  verantwortlich. Der Schüler baut also sein 
Wissen auf der Basis der Erklärung vom Lehrer 
auf. Zum Schluss kann ich sagen, dass die Rolle 
von beiden Seiten sehr wichtig ist, weil nur bei 
optimalem Miteinander und Zusammenarbeit 
optimale Leistungen erbracht werden können.
Peter Hrastar, T2B

In den Sommerferien habe ich mit meiner Fa-
milie einen Ganztagsausflug nach Österrei-
ch gemacht. Nach zweistündiger Fahrt durch 
Slowenien haben wir den Weg nach Österrei-
ch durch den Karawankentunnel fortgesetzt. 
Die Straβe hat uns auf die Kaiser-Franz-Jo-
sefs-Höhe geführt. Von hier haben wir den 
Groβglockner bewundert. Dieser 3.798 Me-
ter hohe Berg ist nicht nur der höchste Berg 
Österreichs, sondern er zählt auch zu den 
höchsten Gipfeln in den Ostalpen. Die Aussi-
cht war herrlich und auβerdem haben wir viele 
verschiedene Alpenblumen (z. B. den Enzian) 
gesehen. Im Hochgebirge leben Murmeltiere 
und wir haben sie auch beobachtet. Sie waren 
sehr mutig. Danach sind wir die Hochalpen-
straβe hinaufgefahren. Das Wetter war schön, 
aber nicht zu warm. Die Natur war auch wun-
dervoll. Zahlreiche Berggipfel in der Umge-
bung, die Pflanzendecke, Tiere und Wasserfäl-
le waren eine Augenweide. Wir haben auf der 
Edelweiβspitze auf der Höhe 2571 m angehal-
ten. Das ist der höchste Punkt auf der Hochal-
penstraβe mit einem majestätischen Panorama 
auf viele Bergspitzen. 
Danach haben wir die Stadt Zell am See besu-
cht. Hier haben wir Wiener Schnitzel gegessen 
und sind den See entlang spazieren gegangen. 

Dieser See ist sehr groβ und das Wasser ist kri-
stallklar. Zurück nach Slowenien sind wir mit 
dem Autozug fahren. Die Fahrt war gemütlich.  
Wir haben auch in Villach Halt gemacht. Diese 
Stadt, ihr Schloss und ihr Marktplatz waren ge-
schmückt.

Der Ausflug hat alle meine Erwartungen er-
füllt, es war sogar besser, als ich es mir vor-
gestellt habe. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr 
den Ausflug wiederholen werden.
Maša Blažič, T3A

Im Oktober 2015 haben wir mit der Schule ei-
nen Ausflug in die Schweiz gemacht. Wir haben 
viele Sehenswürdigkeiten gesehen und viel 
Spaß gehabt. Wir haben das Swarovski Muse-
um, den Berg Säntis, eine bekannte schweize-
rische Käserei, den Rheinfall und Swiss Scien-
ce Center Technorama besichtigt. Wir haben 
Kitzbühel, Innsbruck, Liechtenstein und Zürich 
und St. Gallen besucht. Und wie sind unsere 
Reiseeindrücke? 
Die schweizerische Architektur ist sehr inte-
ressant, weil sie anders als slowenische ist. Es 
ist sehr aufregend, wenn du weltberühmte Se-
henswürdigkeiten live sehen kannst. Wir haben 
die Natur auch sehr wunderbar gefunden. Die-
se Exkursion war auch eine Gelegenheit, neue 
Leute kennen zu lernen. Nach vier Tagen Zu-
sammenseins auf unserer Reise in der Schweiz 
sind wir wahre Freunde geworden. Es gibt aber 
noch eine schlechte Seite: alles war sehr teuer. 
Anja Lukšič & Anja Klobučar, T4B

Für uns waren neue Freundschaften und Le-
benserfahrungen am wichtigsten. Wir haben 
einige neue Freunde kennen gelernt. Als wir 
im Hotel waren, haben wir uns mit den übri-
gen Schülern unserer Schule gesellt. In unserer 
Freizeit hatten wir viel Spaß beim Kartenspi-
elen, Quatschen und Lachen. Das Essen hat uns 
sehr gut geschmeckt, deshalb haben wir sehr 
viel gegessen. Als wir mit dem Bus gefahren 
sind, haben wir wundervolle Ausblicke, gute 
Gesellschaft und gute Musik genossen.
Teja Gričar & Maja Perpar, T2A

Die Sehenswürdigkeiten in Österreich und in 
der Schweiz werden mir für immer in Erinne-
rung bleiben. Die herrlichen Wasserfälle des 
Rheins waren ein spektakuläres Erlebnis. Wir 
haben die erstaunliche Macht und Schönheit 
des Flusses ganz nah bestaunt. Ich habe einige 
neue Freunde kennen gelernt und viele neue 
Dinge erfahren. Ich habe  mit meinen neuen 
Freunden eine schöne Zeit verbracht und ich 
hoffe, dass ich nächstes Mal wieder eine Reise 
mit der Schulgruppe machen werde. 
Antonio Golovrški, T3C

der GanztaGsausfluG in 
Österreich

die exkursion in der schWeiz
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Wenn ich aus dem Schlaf erwache,

träume ich von Ferien und langem Schlaf.

Wenn ich in den Bus einsteige,

wünsche ich mir zu Hause zu bleiben.

Wenn ich in die Schule komme,

denke ich an viele Hausaufgaben.

Wenn ich Mathematik habe,

rechne ich schwere Rechnungen.

Wenn ich Physik habe,

experimentiere ich mit Strom.

Wenn der Unterricht endlich zu Ende ist, 

verwirkliche ich meine Träume.

Anja Matoh, T4A

poeten

Ich möchte eine Katze haben,

aber ich muss Mutti fragen.

Ich möchte Hunde haben,

aber ich muss Vati fragen.

Ich möchte einen Hamster haben,

aber ich muss Oma fragen.

Ich möchte einen Goldfisch haben,

aber ich muss Opa fragen.

Ich werde viele Haustiere haben,

aber ich werde niemand fragen.

Nina Pavlin, T2B

Ich mag Computer spielen und Katzen,

aber ich mag nicht zu viel fernsehen.

Ich weiß nicht, was soll ich schreiben,

denn wegen dieser Hausaufgabe werde ich  
Kopfschmerzen haben.

Lan Zirkelbach, T2B

Ich mag fernsehen

und oft spazieren gehen. 

Štruklji sind mein Lieblingsessen,

in der Schule darf ich nichts vergessen.

Tomaž, T2B
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Im Sommer 2015 bin ich mit Pfadfindern nach Japan gereist, um am 23rd World Scout Jamboree 
teilzunehmen. Jamboree ist ein Weltpfadfindertreffen, das alle vier Jahre von der World Organiza-
tion oft he Scout Movement veranstaltet wird.

Wir haben uns am Nachmittag, den 15. Juli, am Flughafen Aerodrom Ljubljana gesammelt und 
sind in zwei Stunden nach Istanbul abgeflogen, wo wir drei Stunden auf den nächsten Flug 
gewartet haben. Der Flug nach Japan hat 12 Stunden gedauert. Als wir nach Japan angekommen 
waren, fuhren wir mit einem Bus zur Jugendherberge. Für uns war es ein großer Kulturschock. 

In den ersten drei Tagen haben wir die Stadt Kyoto untersucht. Da haben wir den weltbekannten 
buddhistischen Tempel Kinkaku-ji besucht. 

Dann sind wir mit dem Bus nach Osaka gefahren, wo wir drei Tage geblieben sind. Wir haben 
auf dem Campingplatz übernachtet. Meine liebste „Sehenswürdigkeit“ in Osaka war das Pokémon 
Center, wo man Pokémon Spielzeuge kaufen kann. Am letzten Tag in Osaka sind wir nach Nara 
gefahren. Nara ist eine Großstadt, wo man im Nara-Park mit Sikahirschen wandern kann, man 
kann sie füttern und streicheln. Sie sind sehr freundlich. In Nara ist auch ein großer buddhisti-
scher Tempel, Tōdai-ji genannt. 

Dann sind wir zum Jamboree-Gelände gefahren. Am Jamboree haben mehr als 30.000 Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder aus der ganzen Welt teilgenommen. Ich habe dort viele Freunde aus der 
ganzen Welt kennen gelernt. Das Jamboree hat 9 Tage gedauert und wird für immer in meiner 
Erinnerung bleiben. 

Nach dem Jamboree sind wir bei einer japanischen Familie geblieben. Wir haben da eine gute 
Zeit gehabt. Das Essen war gut und die Familie war freundlich. 

In den letzten drei Tagen sind wir in der Jugendherberge in Hiroshima geblieben, wo wir gege-
ssen und eingekauft haben. Wir haben auch die Hiroshima Burg gesehen.

Am 14. August sind wir nach Slowenien zurückgekehrt. Die Reise nach Japan ist eine erstaunliche 
Erfahrung, die ich gerne wiederholen würde.

Mehr über diese Reise könnt ihr auf der Seite lesen: http://wsjamboree.rutka.net/

meine reise nach japan
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Son nez était déménagé. Elle s’est assise 
dans le coin de la troisième rang à côté d’un 
garçon dans une veste de cuir. Un enseignant 
y l’a assis. Et maintenant elle pouvait goûter li-
ttérallement son parfum dans sa bouche. Elle 
devait admettre qu’il ne sentait pas mauvais, 
quoique…

Elle a continué à travailler sur le papier que le 
professeur a donné. L’épreuve n’était pas diffici-
le. Tout était facile pour elle puisque elle était 
une des étudiants supérieurs dans l’école. Mais 
cette épreuve était horrible. Elle ne pouvait 
rien se souvenir. Comment pouvait-il avoir des 
cheveux si luisants ? La bonne réponse érait 
le a… non,c’était le c. Uh ! Attendez…qoui ? Ce 
n’était pas dans le livre.

Elle a été troublée. Elle a lu la question dès le 
début.Il l’a poussé et lui amontré son épreuve. 
Elle n’a jamais triché. En fait, elle a essayé une 
fois, mais elle s’estsentie vraiment mal à cause 
de ça.

Myrtilles ! Ses yeux étaient de la même coule-
ur. Peut-être ses yeux étaient un peu plus pou-
rpures.

»Ema, regarde ton épreuve,« l’enseignant a in-
terrompu ses pensées et elle estrevenue à la 
terre de nouveau. Quelqu’un lui riait sottement. 
Elle savait que c’était lui.

Une cloche a sonné et elle a copié vite quelqu-
es réponses. Elle était la dernière pour quitter 
la classe. Il l’attendait à la porte et elle voulait 
l’ignorer.

« Tu me dois du café, » il s’est poussé du cadre 
de la porte et lui a sourit avec ses dents blans 
irréalistes. Et c’était le point d’arrêt quand elle 
s’est rendue compte qu’elle s’attirait des ennu-
is...   

Lea Rebernik, T3C

C’est le premier septembre. Nika est nerveuse. 
Aujourd’hui elle va au lycée pour la première 
fois. Elle ne connaît personne. Quand elle arri-
ve dans la classe, elle s’assied à côté d’une fil-
le avec les cheveux bruns et longs et des yeux 
grandes et bleues. Elle semble intelligete. Nika 
lui sourit.

»Je m’appelle Lara,« dit- elle.

Le jour passe etles cours sont finis. Mais Nika 
doit attendre pendant deux heures pour le bus. 
Et elle ne sait pas vraiment où le bus s’arrête. 
Elle regarde Lara et lui demande comment elle 
va à l’école. 

»En bus«, dit Lara. »Mais je ne sais pas où et 
quand il part.«

»Est-ce que nous sommes perdues ensemble?« 
Nika sourit. Laraest d’accord. Donc, elles vont 
à l’arrêt d’autobus. Heureusement, elles ne se 
perdent pas.

Le jour suivant, Nika arrive à l’école. Tous ces 
visages, mais elle connaît seulement Lara ! Elle 
doit le changer. Lara est déjà assise à côté d’un 
garçon, donc Nika doit s’asseoir seule. Alors 
elle voit une fille avec les cheveux noirs qui 
est assise seule.

»Salut, je suis Nika. Pourrais-je m’asseoir à côté 
de toi?« elle lui demande. Elle la regarde avec 
les yeux brunes et elle est d’accord.

»Lucija,« elle sourit. Nika est heureuse. Elle 
connaîtune autre personne dans la classe. Les 
deux filles sont très sympas et elle a l’im-
pression qu’elles pourraient devenir des amis. 

Un professeur entre la classe et coupe ses pen-
sées.

Elle regarde Lucija et apperçoit une note qu’el-
le lui donne. »As-tu le temps après les cours? 
Peut-être nous pouvons aller au pâtisserie,« 
elle dit.

Le TG MondeLe TG Monde
l’amour en air

les nouVeaux VisaGes
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»Oui, c’est une très bonne idée. Pouvons-nous 
inviter Lara aussi?« Nika répond.

Alors les trois filles vont à la pâtisserie le de-
uxième jour de l’école et c’est comment elles 
deviennenet les meilleures amies. 

Nika rencontre beaucoup de visages à l’école, 
mais ceux qui appartiennent à Lucija et Lara 
sont ses préférés.

Andreja Kernc, T3C

Il est 4 heures. Je me suis levée pour traîter les 
vaches. Il fait froid parce que c’est 10 janvier 
1946. Je dois manger le petit déjeuner et mar-
cher à l’école. Je normallement marche pour 
deux heures. Je n’aime pas l’école parce que 
les professeurs nous détestent, ils crient et ils 
nous battent. J’aime apprendre mais je n’aime 
pas de mouvaises notes parce que ça met mes 
parents très en colère.

Il est 5h 45. Je me suis levée pour l’école parce 
que mon père commence du travail à 6h 30 et 
il m’emmène à l’école. Je n’aime pas l‘école par-
ce que nous devons apprendre pour avoir de 
bonnes notes. J’adore mes copains et les pro-
fesseurs sont amicals. Les leçons terminent à 
13h 45, mais demain le 6 avril 2016, nous ter-
minons à 12h 55.

Aujourd’hui, c’est le 5 juin 2176 et je me repo-
se. Tous les jours je suis à la maison parce que 
je ne veux pas aller à l’école comme ma mère. 
Nous avons les tablettes avec toute la conna-
issance dont j’ai besoin pour la vie. J’aime sortir 
avec mes copains mais je n’aime pas faire du 
sport. J’ai des pillules pour l’aptitude.  

Vesna Udovč, T3C

Tout a commencé avec une nouvelle ambian-
ce le 1 septembre. Contrairement à l'année 
dernière, cette année était déjà comme une 
tribu, ainsi que son »chef« Matevž. Malhereu-
sement, le bonheur et la joie ne duraient pas 
longtemps. Ils ont été remplacé par le tra-
val scolaire. Déjà en septembre, nous avons 
écrit notre premier test, alors tout a vraiment 
commencé. 

Au début nous devions nous adapter à un no-
uveaux professeur de physique qui avait une 
manière différente d’enseigner que le professe-
ur précédent, mais tout va bien maintenant. 

Un cours de mathématique était très in-
téressant parce que notre camarade voulait 
passer une leçon avec les écouteurs dans ses 
orreilles. 

Une ou deux fois nous avons persuadé les pro-
fesseurs d’aller regarder les matches de ba-
sketball ou handball, mais nous n’y sommes 
allés pas, alors le cours a fini à 11 heures et 
quart. 

Dans une autre situation un de nos camarades 
voulait acheter un cheval de course pour son 
ami allemand, c’était vraiment drole ! 

Nous étions aussi impressionés par la nouvel-
le combien de nos camarades avaient de grand 
succès sur des compétitions différentes dont 
nous sommes vraiment fiers. 

Au milieu de mars nous avons écrit un test 
d’anglais, mais personne n’était satisfait de sa 
note lorsque nous n’avons pas lu le livre obli-
gatoire.

Ça y est… la fin d’année scolaire s’approche! 

Tjaša Stopar, T2A

l’école hier, aujourd’hui, demain

c’était très intéressant cette année…
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Il est 7 heures quand j’arrive à l’école.

Je vois ma meilleure amie dont le vi-
sage est fatigué, mais heureux.

Je vois le reste de mes camarades de la classe. 

Certains sont encore mornes, d’au-
tres déjà pleins d’énergie.

Certains d’entre eux apprennent, 
des autres se reposent.  

Il dépend de la journée comment ils 
se sentent, ou du professeur-

s’il entre en classe de bonne 
ou de mauvaise humeur.

Mais vous décidez vous-même 
comment vous êtes influencés-

par un bon ou mauvais moral…

Chaque personne est différen-
te du reste, unique…

Ana Staniša, T3C

Je me lève tôt, à 6 heures du matin,

avec tous les étudiants je suis à 
l’école comme un pélérin,

pour retrouver les nouvelles connaissances

et pour rencontrer de nouvelles personnes.

Heureux, misérables et visages inconnus

y passent comme une foule qui 
ne peut pas être entendue.

Il y a des groupes des amis,

mais certains d’autres se cachent et la flux suit.

Les jours passent,

les classes se changent.

Nous nous précipitons dans l’avenir

mais nous ne savons pas encore que 
nous ne pourons pas revenir.

Lorena Bogataj, T3C

La Provence  est une région historique et cul-
turelle dans le Sud-Est de la France, s'éten-
dant de la rive gauche du Rhône inférieur à 
l'ouest, jusqu'à la frontière avec l'Italie à l'est 
et bordée au sud par la Méditerranée. La Pro-
vence fait aujourd'hui partie de la région Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur. Aix-en-Provence est la 
capitale  de la Provance  avec  141 000 habi-
tants. La drapeau est rouge et  jaune. Les villes 
principales sont Marseille, Toulon, Cannes, Mar-
tigues.

Le relief de la Provence est globalement val-
lonné avec des Préalpes à l'est et au nord-est 
où les Alpes du sud culminent à 3 412 m à l'Ai-
guille de Chambeyron. Les côtes de Marseille 
à Menton sont plutôt escarpées. L’ouest de la 
région est marqué par la plaine de la Crau et 
la Camargue, formée par le delta du Rhône, qui 
constituent les seuls véritables espaces plats 
de la région provençale.

La Provence est une région au climat méditer-
ranéen avec des étés chauds et secs. Les hivers 
y sont doux près de la côte, généralement hu-
mides à l'est, mais sont plus rudes dans le nord 
et le nord-est où le climat devient alpin.

Les lavandes sont importants pour production 
de l’huile essentielle et la cosmétique. Dans la 
Camarque vous pouvez observer 30 000 de fla-
mants roses.

La cuisine provençale se distingue par l'utilisa-
tion d'huile d'olive, d'ail, de légumes, d'herbes 
aromatiques et de poissons. C'est une cuisine 
riche et variée. Elle est influencée par la cui-
sine méditerranéenne et plus particulièrement 
par la cuisine italienne. Les conquêtes arabes 
ont aussi modifié la cuisine provençale ain-
si que l'arrivée de la tomate et de l'aubergine 
après la découverte de l'Amérique.

Parmi les plats appréciés en Provence : la tape-
nade, , les petits farcis, la ratatouille, la bouilla-
baisse, la pissaladière, le pan bagnat, la bourri-
de, la daube provençale, la soupe au pistou la 
fougasse.

Eva Terkaj, T4B

les VisaGes

l’école incomprise

la proVence
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l’histoire du Groupe 
renault

L'entreprise Renault est un constructeur auto-
mobile français. L'etreprise a été créé en 1898. 
L'histoire de Renault commence par la créati-
on d'une entreprise familiale appelée »Renault 
frères«. 

Les Renault frères était: Louis, Marcel et Fer-
nand Renault.

La première voiture de la marque Renault a 
été fabriquée en 1898 à partir d'un tricycle De 
Dion-Bouton transformé en « voiturette » à 4 
roues et équipé de la boîte de vitesses à prise 
directe. La société Renault Frères a été offici-
ellement crée le 25 février 1899 par les deux 
frères Marcel et Fernand Renault, au 10 rue du 
Cours à Boulogne-Billancourt, qui est mainte-
nant L'Avenue Emile Zola. 

Louis était en charge du développement et de 
la production, ses frères étaient en charge de 
l’administration. Les voitures ont acquiri une 
réputation pour leurs innovations et indestru-
ctibilité. Renault a introduit très rapidement la 
berline et a déposé un brevet en 1902 sur le 
principe de suralimentation par ventilateur ou 
compresseur, appelé plus tard turbocompres-
seur. Renault est l'une des premières usines en 
France à expérimenter l'organisation du travail 
scientifique avec la rénovation de l'outillage et 
le chronométrage du temps de travail. 

En 1914, quand la guerre a éclaté la compa-
gnie a commencé la production de munitions 
et d’avions militaires avec Caudron à qui il a 
fourni des moteurs.

Plus tard, Renault s'est lancé dans les chars lé-
gers avec son Renault FT-17. 

Louis Renault a diversifié encore son activi-
té au sortir de la guerre en se lançant dans la 
machinerie agricole et industrielle. Pendant les 
années 1920 et 1930, la concurrence avec Ci-
troën était particulièrement intense, mais en 
septembre 1939, la France a déclaré la guerre 
et l'entreprise Renault est  mobilisée pour l'ef-
fort de la guerre par le gouvernement frança-
is contre l'Allemagne. En septembre 1942, il y 
avait des bombardements de l'aviation sur les 
usines du Mans et de Billancourt qui ont arrêté 
les productions.

En août 1944, les usines étaient libérées. Louis 

Renault a été accusé de collaboration et a été 
incarcéré à la prison de Fresnes. Pierre Lefau-
cheux a été nommé « administrateur provisoire 
» le 4 octobre.

La 4CV a représenté un produit léger, petit et 
économique. 

Les autres model des  voitures de Renault in-
téressants:

La Renault Type A est le premier modèle his-
torique d'automobile de la marque Renault 
conçue et produite par Louis Renault entre 
1898 et 1903.

La Renault Dauphine est un modèle automobi-
le qui a été fabriqué par Renault dans l'usine 
de Flins (Yvelines) à partir de mars 1956 ju-
squ'en 1967.

En 1999 Renault est devienu actionnaire ma-
joritaire à 51 % de la marque roumaine Da-
cia. À cette époque, le modèle emblématique 
la marque créée en 1966 est la Dacia 1310, 
appelée simplement Dacia.

L’année 2013 est marquée par la signature 
d’une joint-venture entre Renault et le con-
structeur chinois Dongfeng, la DRAC (Dongfeng 
Renault Automotive Company). Cette signature 
ouvre la voie à la construction d’une usine à 
Wuhan.

Je pense que Renault est très intéressant en ra-
ison de leurs idées, l'innovation et une histoire 
riche.
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le tour de france

Le Tour de France est le plus prestigieux et le plus célèbre course de cyclisme dans le monde.

La course a été organisée en 1903 et depuis cette année, elle est organisée chaque année. Elle 
se déroule en Juillet en France et dans les pays voisins. Le début est souvent dans d'autres pays 
tels que le Angleterre et la Belgique.

La course est différent chaque année, la dette est de 3500 kilomètres. La partie la plus difficile 
est l'ascension vers les Pyrénées et les Alpes.

En général, les Français y ont gagné, tandis que d'autres sont Espagnols. Le premier match a été 
remporté par le Français Maurice Garin, le plus de victoires est partagée par quatre coureurs- Ja-
cques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx, Miguel Indurain. 

La course est très dangereuse car il y avait beaucoup d'accidents mortelles.

Cette année, la course sera organisée pour 102ème temps. Elle sera lancée le 4 juillet et aura 
lieu en Espagne, en Andorre et en Suisse.


