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Čveka | Beseda glavne urednice

Tako, dovolj bo. Čas je, da napišem 
uvodne besede urednice. Ne morem 
več prokastinirati. Noben »kofetek«, 

nobena domača naloga, noben scenarij za 
nov film, nič več mi ne leži na poti. Čas je, 
da se spravim k sebi, prebijem to mini pisa-
teljsko blokado in napišem najboljše uvodne 
besede za najboljšo Čveko v zgodovini Sre-
dnje šole Slovenska Bistrica! Tako je prav, 
kar kipim od optimizma!

Odprem nov dokument v Wordu. Tako, 
to je to. Zdaj sva samo ti in jaz, dragi moj raču-
nalnik (prosim, prosim, prosim, naj ne »crkne« 
polnilec ravno takrat, ko bom SPET pozabila 
shraniti vse skupaj). Hmm … 

Kako začeti? Spremenim fond in velikost 
pisave, obojestransko poravnam besedilo … 
Ampak dejansko še nimam ničesar, kar bi sploh 
lahko ravnala.

No prav. Začnimo znova. Strmim v prazen 
virtualni list. Bi bilo morda lažje, če bi bil pred 
mano dejanski list papirja iz mrtvega drevja? Od-
prem Facebook. Poiščem lansko urednico Čveke: 
»Lara, kako se to napiše?« Facebook me preveč 
zamoti, sprehodim se po sobi. Najdem kupček 
starih Čvek. Preletim jih in skrbno pazim, da 
slučajno ne bi prebrala niti prvega stavka, ki so ga 

zapisale prejšnje urednice. Mogoče bi lahko samo 
ošvrknila … Samo da dobim nekakšen navdih, 
idejo za temo, potem bo že šlo dalje. Ne!

Zdaj svoj Wordov dokument shranim. Za 
vsak slučaj. Tako vsaj ne bom pozabila, da mo-
ram končati. Okej Nika, ti to zmoreš! Kliknem 
na prvo (prazno, se razume) vrstico lista. 

Vstanem in grem skuhat kakav. Kakav je 
zmeraj rešitev.

Zdaj sedim udobno nameščena v svoji 
mehki postelji, pokrita s tremi toplimi odejami, 
naslonjena na dve blazini, s kakavom v roki in 
zrem. Zrem v prazen Wordov dokument. Hu-
diča, še travme bom imela od tega uvoda! K 
psihologu bom hodila in še leta bodo nasledniki 
Freudovih naslednikov skušali razvozlati pomen 
mojih nočnih mor. Grem pogledat film, ki je 
nominiran za letošnje Oskarje.

Drage čvekobralke 
in ljubi čvekobralci!
Nika Mikulič Vernik

Glavna urednica: Nika Mikulič Vernik / Uredniki: Laura Prosenak, Katarina Dovnik, Eva Cehtl, Katja Stojnšek, Katarina 
Tič, Jure Pak, Urška Pristovnik, Lucija Klauž, Ela Plavec, Ana Katarina Podlesnik, Špela Kitak, Špela Ačko, Anja Sobočan, 
Mia Kos, Nika Sajko, Rosanda Javornik / Mentorica: Tina Mojzer, prof. / Fotografije: Anton Zvonko Španbauer, Drago 
Jovič, Vasja Eigner, prof. / Naslovnica: Anton Zvonko Španbauer / Jezikovni pregled: Andreja Rozman, prof. / Oblikovna 
zasnova in izvedba: Artizan, d. o. o. / Slovenska Bistrica, februar 2016.



Pravijo, da je šola zgradba s štirimi 
stenami – in prihodnostjo vmes. Ta 
drugi del je po mojem mnenju seveda 

resničnejši. Šola, sploh srednja, sooblikuje 
prihodnost. V tem obdobju prvič začutimo 
močan veter strasti do določenega podro-
čja. Nekje v podzavesti vemo, kam in kako 
moramo obrniti svojo barko, da bo preko 
viharjev prispela na južni otok. Trdno sem 
prepričana, da skoraj nikogar ni, ki bi bil 
povsem brez nadarjenosti. Številne dejavno-
sti, ki sooblikujejo šolo, dijakom omogočajo 
branje »skritih zemljevidov«, ki vodijo tja, 

Šola – več kot samo zgradba 
Tina Mojzer, prof.

kamor v bistvu želijo, četudi si tega razum-
sko in na glas še ne upajo priznati. Ste v 
dvomih? Prelistajte Čveko.  

* * *
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ČvekaBeseda mentorice |
Vajo ponovim v ponedeljek.
In torek.
Pa še v sredo.
Danes je četrtek. Danes moram končati, 

jutri Čveko oddamo grafičnemu oblikovalcu. Pa 
saj to ni problem, jaz itak najbolje delujem pod 
pritiskom. Deadline je v resnici le privilegij, ki bo 
zbombardiral zid, ki se neutrudno, kar sam od 
sebe, postavlja med mojo zavest in ustvarjalnost.

Vedno znova prebiram napisano. Nisem 
čisto prepričana, ali sem zadovoljna ali ne. Vseka-
kor je to najdaljši (in potemtakem ga upravičeno 
imenujem tudi najuspešnejši) poizkus do sedaj. V 
resnici se mi niti ne zdi tako zelo slab. Malo je … 
drugačen. Kakor je drugačna tudi letošnja Čveka. 
Vsaka izmed izdaj tega šolskega časopisa je dru-
gačna. Posebna. Ustvarjena z novo urednico na 
čelu, z novimi Čvekicami (in Čvekci), pripoveduje 

o novih dogodivščinah in vragolijah dijakov in 
profesorjev naše šole. Prebirajo jo nove generacije 
srednje- in tudi osnovnošolcev. Zato kljub temu 
da na zunaj deluje kot zmeraj isti, srednješolski 
časopis, vsako leto spremeni in prilagodi svoj 
»glas« novim generacijam.

Pred vami leži naš mali otrok, čisto sveža 
Čveka, še dišeča po tiskarni. Je bilo vanjo vlože-
nega veliko dela? Še predstavljate si ne. Ampak je 
bilo vredno. Še več, ponosna sem, da sem jo imela 
čast soustvarjati. Zdaj se bom z veseljem »upoko-
jila« in se za vedno spominjala te izkušnje. Pa še 
nasvet za prihodnje urednice, ki prav tako kot jaz 
brskajo po starih izdajah in se trudijo preskočiti 
članke, ki bi preveč vplivali na njih. Definitivno 
me NE spraševati, kako se napišejo uvodne bese-
de urednice. »May the force be with you!« 



»Veni, vidi, vici.« 
Rosanda Javornik
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»Just think of happy things 
and your heart will fly on 
wings  forever.« (Peter Pan) 
Ana Katarina Podlesnik

»And then I realized Ad-
ventures are the best way 
to learn.« Anja Sobočan

»My eyes are my favorite 
part of me; not for how 
they look, but for how 
they see.«  Eva Cehtl

»Sometimes love's a loaded 
gun, and it shoots to kill.« 
Jure Pak

»Don't let the Muggles get 
you down.« (J. K. Rowling) 
Katarina Tič

»Še vedno je čudno biti 
čuden, ampak se še vedno 
splača.« Katja Stojnšek

»Globoko sem vdihnila in 
prisluhnila dobremu stare-
mu hvalisanju srca: jaz sem, 
jaz sem, jaz sem.« (Silvia 
Plath) Lucija Klauž

»Vsaj enkrat v življenju si 
moraš pustiti zbledeti v 
množici, da veš, kdo prav-
zaprav si.« Mia Kos



 »Vedno daj vse od sebe! 
Razen na krvodajalski ...« 
(Marjan Kampuš) Špela 
Ačko
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»If the plan doesǹ t 
work, change the plan, but 
never the goal.« Špela Kitak

 »If you enter this world 
knowing, you are loved 
and you leave this world 
knowing the same, then 
everything that happens 
in between can be dealt 
with.« Urška Pristovnik

»Možgani: naprava, s 
katero mislimo, da misli-
mo.« (Ambrose Bierce) Ela 
Plavec

»Svet pripada tistim, ki 
verjamejo v svoje sanje.«
Kararina Dovnik

»Whatever comes,
Let it come.
Whatever stays,
Let is stay.
Whatever goes,
Let it go.« Laura Prosenak

»Če imaš nek določen cilj, 
nikoli ne obupaj in ga po-
skušaj uresničiti. Potem 
te nič več ne bo ustavilo.« 
Nika Sajko
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Tradicionalni Urška Pristovnik 
božično-novoletni koncert

Kot je že v navadi, smo tudi v leto-
šnjem šolskem letu priredili tradi-
cionalni božično-novoletni koncert, 

tokrat obarvan z melanholičnim rockom. 
Na odru so se nam pridružili člani lokalne 
zasedbe Jebe'la cesta. 

Koncert sta letos povezovala dijaka, ki sta 
pri svojih letih že zelo izkušena igralca, to sta 
Rok Horvat Baaron in Eva Cehtl. V ljubezenski 
zgodbi, ki jo je posebej za to priložnost napisal 
mag. Gregor Artnik, sta uprizorila osamljena 
najstnika, ki se dogovorita za zmenek na slepo, 
potem pa ugotovita, da sta si v resnici zelo všeč. 
Večer zaključita na romantični večerji v dvoje, 
ob svečah in dobri glasbi. Oba sta dokazala, da 
lahko nanju v prihodnosti še računamo, saj ima-
ta ogromen igralski potencial. 

V dramatizacijo so se vpletale pesmi, ki jih 
je za zbor priredila zborovodkinja Nadja Stegne. 
Na začetku je zbor odpel že tradicionalno Božično 
drevo. V naslednjem komadu, Siddhartini klasiki 
Platina, je s svojim vokalom in z igranjem na kitaro 
navdušil Jure Pak, pomagala pa mu je edinstvena 

Korina Gašparič. Ena izmed dveh pesmi skupine 
Tabu, ki smo jo naštudirali, je bila Nekoč nekje. 
Občinstvo je navdušila Urša Kraševac. 

Skladba, ki jo v originalu izvaja »osvežitev 
na slovenski glasbeni sceni«, Ditka, Nekaj je v 
zraku, je odlično povzela ljubezensko zgodbo, 
ki se je pletla med najstnikoma. Po mnenju 
obiskovalcev smo jo izvedli fantastično. Marsi-
koga je preprosta izvedba popolnoma začarala. 
Akustični uvod v skladbo Free Falling sta v 
duetu izvedla Rok Horvat Baaron na kitari in 
Jan Alenc. Za zaključek prvega dela smo zaigrali 
Dobro vilo slupine Tabu. Z vokalom je navdušila 
dijakinja drugega letnika, Nika Motaln.

Naši gostje, bistriški bend Jebe'la cesta, so 
bili vidno vzhičeni. Na odru so oddajali izredno 
pozitivno energijo, ki smo jo člani zbora takoj 
začutili. Več kot očitno so jo čutili tudi obisko-
valci, saj je bilo vzdušje v dvorani fenomenalno. 
Skupaj smo zapeli njihove avtorske komade 
Moje pesmi, Poišči me (med straniščnimi plošči-
cami), Sanjam in Greva proč. Pri pesmi Sanjam 
je profesorica Nadja Stegne zaigrala flavto. 
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Občutek imam, da smo še koga navdušili nad 
pesmimi Jebe'le ceste, saj so res čudovite. 

Sara Kosmos je skupaj z zborom zapela 
Pravljico o mavričnih ljudeh, ki je zvenela tako 
čudovito, da so se marsikomu prikradle solze v 
oči. Ko sta Rok in Eva že podala voščilo, se je na 
oder nepričakovano prikradel profesor športne 
vzgoje, Jure Vračun, in poklical še mene, rekoč, 
naj se mu pridružim na odru. Ker smo lani res 
„razturali s plesom“, sva se s kupčijo, da jaz 
spravim zbor na plesišče, on pa mi pri profesorju 
Križaniču uredi petico, dogovorila za žur. Tako 
smo z vsemi člani zbora, ki so zopet postali 
plesalci, izvedli Uptown Funk Marka Ronsona 
in Bruna Marsa. Poželi smo bučen aplavz. Na 
koncu smo izvedli tradicionalno skladbo Novo 
leto in ob bučnem aplavzu zapustili oder. 

Kaj naj rečem? To je bil že moj  tretji, obe-
nem pa predzadnji koncert. Vsako leto je dru-

gačen, poseben. Vedno ustvarimo nekaj novega. 
Nekaj pa vendarle ostaja: dobra energija na odru 
in nasmehi na obrazih obiskovalcev, ki zadovolj-
ni in navdušeni zapuščajo dvorano Srednje šole 
Slovenska Bistrica. 

Njihovi začetni nastopi so imeli literarno-glas-
beni značaj, pospremljen z izvirnimi, predvsem 
parodičnimi priredbami iz zakladnice popa, 
rocka in slovenske ljudske glasbe ter avtorskimi 
skladbami. Skozi leta se je spreminjala in dopol-
njevala zasedba, pa tudi glasbeni izraz, ki je 
potoval od nekakšne parodične etno-folk-rock 
mešanice v bolj pop-rock vode, kar se še najbolj 

odraža v avtorski glasbi. Koncertni nastopi so 
ostali mašanica vsega naštetega. 
Trenutna zasedba: Robert Šarman – kitara, 
vokal, Dejan Kalan – orglice, vokal, Beno 
Kolarič – električna kitara, Anja Kolarič – vio-
lina, Danilo Ženko – bas, harmonika, piščali, 
Stane Žerak – bobni 
Žanr: narodnozajebavni rokendrol

O Jebe'li cesti
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Tip Slip Jure Pak

V letošnjem šolskem letu je šolski bend 
doživel veliko spremembo – spremembo 
zasedbe. Trije prejšnji člani so se podali 

novim dogodivščinam naproti – vsak na svoj faks, 
zato je bilo treba poiskati in izbrani nove instru-
mentaliste. To je včasih zelo stresno, saj ne veš, kaj 
od novih članov lahko pričakuješ. Ne veš, kako se 
boš z njimi razumel, sprašuješ se, ali bomo na odru 
zmožni delovati uigrano, imamo podoben glasbeni 
okus, imamo isti nivo glasbenega znanja … 

Najbolj smo si začeli zaupati, ko smo naš 
prvi nastop v novi zasedbi dobro izpeljali. Na-
stopali smo na šolski literarni prireditvi v okviru 
mednarodnega krimi/noir književnega festivala 
v Sloveniji – Alibi. Pobudnik in organizator edin-
stvenega literarnega festivala, Renato Bratkovič, je 
predlagal, da odigramo jazz klasiko Harlem Noc-
turne. Zanimiv, vendar izvedbeno precej zahteven 
komad, je lepo obarval prireditev, poslušalci pa 
so bili navdušeni. Takrat sta z nami prvič zaigrala 
Vid Žišt in Martin Uršič, ki sta se dobro odrezala. 
Naš naslednji veliki podvig je bil božično-novoletni 

koncert. Ta koncert je za bend vedno bil in vedno 
bo vrhunec ter plod trdega dela, saj se priprave 
nanj začnejo že dva meseca pred koncertom. Letos 
smo imeli preveč različnih idej, zato vseh komadov 
nismo mogli naštudirati. Pri izbiri nam je pomaga-
la naša najboljša profesorica in menedžerka, Nadja 
Stegne. Brez nje bi tak koncert težko izpeljali, saj 
ona točno ve, kako je treba začetni ustvarjalni kaos 
umiriti, da lahko kasneje izberemo le najboljše ko-
made, ki lepo podpirajo celotno zgodbo koncerta. 

Prav posebej bi izpostavil našo lepo in 
talentirano Uršo Kraševac, ki je letos prevzela 
še bas kitaro in čelo … Wuhuuu Urša! Zaradi 
vseh ur, ki smo jih namenili vajam,  je bil letošnji 
koncert res kvaliteten in dober. Prava paša za oči 
in ušesa. Komaj čakamo na prihodnje nastope in 
nove izzive, saj je dejstvo, da nam ne sme postati 
preveč dolgčas. Posebna zahvala gre tudi naši 
dragi gospe ravnateljici, Ivi Pučnik Ozimič, ki je 
vedno pripravljena poslušati naše želje in ideje. 
Brez tega ne bi šlo. Hvalaaaaaaaaa!!!!! 

Jure Pak – vokal, kitara, saksofon
Sara Kosmos – klaviature, vokal

Urša Kraševac – vokal, čelo, bas
Leon Jereb – kitaraVid Žišt – bobniMartin Uršič – bas
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Sredi žlahtne jeseni, 10. oktobra 2015, 
se je v Slovenski Bistrici odvijala Bi-
striška noč ljubezni. Ni primanjkovalo 

dobrega vzdušja, čeprav nam jo je zagod-
lo slabo vreme. Klub študentov Slovenska 
Bistrica, ki je dogodek organiziral, je poskr-
bel, da je bila noč res nepozabna …

Bistriška hala, ki je gostila glasbenike 
slovenske scene, je izpolnila pričakovanja vseh 
zaljubljenih v Bistrici. Za dobro vzdušje so naj-
prej poskrbeli The Neighbours – skupina iz Hoč, 
ki verjame v moč glasbe. Sledil je nastop skupine 
Soundfly. Mlada skupina s širokim repertoar-

jem, neizmerno zagnanostjo in ljubeznijo do 
glasbe nas je dokončno spravila na noge. Malo 
po polnoči se nam je pridružil še Adi Smolar, ki 
je do konca razživel množico zaljubljenih. Pose-
bej je navdušil z Rolico papirja. Sledili so Hamo 
& Tribute 2 love in Vlado Kreslin. Ta je v jutra-
njih urah Bistriško noč ljubezni s Črno kitaro 
ponesel v višave.

Slabemu vremenu navkljub je Slovenska 
Bistrica v najbolj zaljubljeni noči v letu dodobra 
razživela zaljubljene, ki so se do najzgodnejših ur 
prepuščali glasbi, Čveke pa smo ob tej priložnosti 
izvedle intervjuje z nekaterimi nastopajočimi … 

Bistriška noč ljubezni 
Katja Stojnšek
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Ime vašega benda je Hamo & Tribu-
te 2 Love. Ima ime kakšen skrit po-
men? Kako ste se ga sploh spomnili?

Ne, skritega pomeni ni. Najprej so fantje 
preprosto bili Tribute 2 love. Potem pa sem bil 
po nekaj naključjih blazno uspešen na popevki. 
Pridružil sem se jim in postali smo Hamo & Tri-
bute 2 love. Obljubili smo si, da ko bomo dovolj 
popularni, bomo zopet samo Tribute to love. 

Kako ste se vsi člani sploh zbrali sku-
paj? Ali so bili začetki res zelo težki? 

Hmm, band je star že več kot 10 let … 
torej v letih 2006, 2004 pa smo dejansko sploh 
začeli in resnično ne vem, če se spominjam … 
Torej, kako je bilo na začetku? Težko. Pač; igraš, 
vežbaš poskušaš. Ma, nekako se že začne. Brez-
veze je. Potem se počasi izboljša. Res počasi.

Ustvarjate tako v slovenščini kot v 
angleščini. Kateri jezik se vam zdi 
primernejši za pisanje glasbe? Ka-
teri je vam osebno bližji oziroma 

ljubši? Kaj pa poslušalci? Mislite, 
da se jih vaše pesmi bolj dotaknejo 
v slovenskem ali angleškem jeziku? 

Madžarščina. Madžarščina je najboljša za 
pisanje pesmi. Vsi tisti, ki trenutno nekaj veljajo, 
pišejo v madžarščini. Ljubezenski stihi se ful boljše 
rimajo. Slovenščina? Kaj pa vem. Kaj se sploh rima 
na krajnska klobasa? Ne vem, še ena druga kloba-
sa, potem pa se tu konča. Ogrska klobasa ima ful 
nekih rim, samo jih ne bom zdaj povedal, ker… 
ker pač to je plan za naslednjo plato. To je res. 

Aja, drugače je slovenščina boljša od an-
gleščine, še posebej, če ne znaš madžarsko.

Katera od vaših avtorskih pesmi 
vam je osebno najbolj všeč? In za-
kaj ta, če ne gre ravno za preveliko 
osebno skrivnost?

Definitivno O sole mio.

Zakaj pa je niste zaigrali?
Denis: Ker je to za privatna ušesa. (Smeh.)

Hamo: Meni pa je recimo od Mi2 – Greva v to-

Intervju z 
zasedbo Hamo 
& 
Tribute�Love
Katja Stojnšek
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plice. Glej, če se meni to da igrat na citre, potem 
vaja odpade, ker se jaz tako jokam zraven, da 
potem ne morem nič več.

Kaj pa menite o slovenski glasbeni 
sceni na splošno? 

Ful je dobra. Zadnjič sva šla na Severino 
in se ni dovolj slekla, zato ni bilo dovolj dobro, 
potem sva šla na Modrijane in je bilo ful dobro. 
Tako nekako. Če bi danes bili še Modrijani, bi 
bilo res še boljše, ker harmonika ima nekaj. Mi 
nimamo dovolj denarja za harmoniko, zato pa 
je to trenutno naš cilj. Modrijani so zdaj igrali 
v Stožicah, a ne? Komad, v katerem so najbolj 
zažgali, so izvajali s harmoniko. To je resnica.

Smo pa imeli enkrat harmoniko, pred ful 
leti. Denis je pač špilal, ampak vedno, ko špila, ga 

na odru prevrne, in potem se je zgodilo, da je padel 
res direktno na harmoniko. Potem je tam obležal, 
sredi odra, na harmoniki. Kmalu zatem je bilo ful 
člankov napisanih o tem, kako Denis redno spolno 
zlorablja harmoniko. Nastala je cela štala, samo ni 
bila dovolj štala, da bi nas vsi poznali ... mogoče pa 
bi res spet morali uvesti harmoniko …

Torej, kakšni so načrti benda za 
prihodnost?

Prihodnost je v harmoniki. 
Drugače pa sem bom jutri zbudil, in bo 

v glavi ou. Mogoče se bom približno spomnil 
enega intervjuja, ki sem ga dal. Potem me bo 
Denis poklical in me nadrl, zakaj za vraga sem 
prek eBayja naročil harmoniko. In potem me bo 
verjetno glava še bolj bolela. 



Že kot majhna deklica ste veliko 
prepevali; sprva pri Frančiškovih 
otrocih, v času osnovne šole pa na 
Korajži velja in v Zvezdnih trenut-
kih. Sodelovali ste v zasedbi Krik 
in se nato v času šolanja na Škofij-
ski gimnaziji v Mariboru pridruži-
li skupini Trinitas. S to ste na mno-
gih odrih požele številne uspehe. 
Kdo je bil tisti, ki vas je tako zelo 
navdušil za petje, kdo je v vas prvi 
prepoznal pevsko nadarjenost?

Ko sem bila majhna, mi je prepevala moja 
babica, petje pa je bilo v bistvu ves čas del mene. 
Pri Frančiškovih otrocih so me vedno zelo spod-
bujali in hvalili moj glas. To me je spodbudilo, 
da sem se še naprej ukvarjala z glasbo, med dru-
gim sem tako nekoč zmagala na Karaokah in si 
za nagrado prislužila toliko kilogramov čokola-
de, kot sem tehtala, kar 40 kilogramov Gorenjke!

 

Ko ste se po številnih nagradah, 
– nagrada občinstva, nagrada za 
najboljše debitantke, nagrada za 
najboljše besedilo, 2. nagrada stro-
kovne komisije ter še mnoge druge, 
s skupino Trinitas razšle, ste se 
pogumno podali na samostojno 
glasbeno pot in na 9. festivalu Ri-
tem duha, na katerem ste poprej 
štirikrat nastopili s Trinitas, zapeli 
sami. Kako ste se počutili na odru?

Bila sem malce prestrašena, ker sem bila 
tokrat na odru vendarle prvič sama; na odru so 
bile sicer tudi tri backvokalistke, a je bilo vseeno 
drugače kot poprej. Izkušnja je bila zelo prijetna, 
a spomnim se, da je tisto leto zelo nagajalo ozvo-
čenje. Med nastopom sem bila zelo razburjena, 
saj smo se na tonski vaji dogovorili, kaj želim sli-
šati v monitorju – torej sebe in glasbo, ne pa tudi 
backvokalistk, zgodilo pa se je ravno to, česar 
nisem želela; slišala sem zgolj backvokalistke, 
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Umetnica in 
profesorica 
Tara Horvat
Mia Kos



ne pa tudi sebe. Na srečo je na koncu vse skupaj 
dobro izpadlo, pesem je bila med dobro posluša-
nimi in je ena mojih najljubših. Lepi spomini!

Na II. gimnaziji Maribor ste skupaj 
s profesorico matematike ustano-
vili tako imenovano Matematično 
kliniko. S tem projektom ste želeli 
pomagati dijakom, ki jih pred spra-
ševanjem ali pisnimi preizkusi zaja-
me enormna trema. Kako ste sploh 
prišli na to domiselno idejo in kako 
je bila pobuda sprejeta med mladi-
mi, kakšne rezultate je dala?

Idejo je dala profesorica matematike, gospa 
Ana Pušnik, s katero sva se poznali že iz pevskega 
zbora škofijske gimnazije, metodo pa je zasledila 
na ameriških šolah, kjer so Matematične klinike 
zelo popularne. Udeležuje se jih vedno več ljudi, 
delujejo pa izven šole. Midve sva želeli ta model 
prenesti na šolo in pomagati vsem tistim dijakom, 
ki so že vključeni v nek sistem, in imajo ravno 
znotraj tega sistema težave. Dijake so najprej 
napotili k nama predvsem profesorji, kasneje pa 
so dijaki prihajali tudi sami. Na začetku je nekaj 
dijakov prihajalo zaradi izredno velikega strahu 
pred matematiko, in ravno pri tistih je bila meto-
da zelo uspešna. Izboljšali so se rezultati dijakov, 
saj so na preizkusih pokazali več znanja kot prej, 
s tremo. Kasneje se je izkazalo, da se je najino 
delo začelo spreminjati v inštrukcije matematike, 
ki pa jim je začel primanjkovati prvotni namen 
– psihološki pridih. Idejo sva tako opustili, med 
drugim tudi zaradi profesorice matematike, ki ne 
poučuje več na tej šoli. 

Zasledila sem, da sta bili, in sta 
nemara še sedaj, vaši veliki vzor-
nici Leona Lewis in Taylor Swift. 
Se sedaj, ko sodelujete s Soundfly, 

mimogrede, čestitke za koncert na 
Bistriški noči ljubezni, prav tako 
zgledujete po katerem izmed velikih 
imen na svetovni glasbeni sceni?

Pravzaprav vedno manj ... Skoraj nesmi-
selno se je primerjati s komer koli drugim, res pa 
je, da mi je glasba omenjenih umetnic še vedno 
zelo ljuba, rada ju poslušam; njuna interpretacija 
mi je zelo všeč, se pa po njiju ne morem zgledo-
vati, tako zaradi mojega značaja kot tudi mojega 
glasu, ki je drugačen. Kot skupina – Soundfly – se 
skušamo zgledovati po tistih skupinah, ki imajo 
poleg tega, da igrajo dobro glasbo, še neko doda-
no vrednost, domiselnost; od gibanja na odru do 
izgleda. Ko smo bili še na začetku delovanja, smo 
se zgledovali po skupini Bruna Marsa.

Koliko se vam je nekoč zdel, in se 
vam tudi še danes zdi, pomemben 
odziv poslušalcev? Sledite lastne-
mu zadovoljstvu, od ustvarjanja 
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in izvajanja, ali se prilagajate trgu, 
trendu ter željam oboževalcev So-
undflyja?

Odziv poslušalcev oziroma obiskovalcev je 
vsekakor zelo zelo pomemben, kajti brez odziva 
občinstva je pravzaprav zelo dolgočasno igra-
ti. Tudi sami opažamo, da je naše prepevanje 
in igranje takrat, ko nas občinstvo sprejema, 
drugačno. Takrat imamo veliko več energije in 
zagona. Nastop nam gre veliko bolje od rok. Na 
začetku smo želeli iti v neke vode, ki bi bile malo 
manj poznane širšim množicam, a smo kasneje 
skozi mnoge nastope ugotovili, da je v tem mor-
da tudi kanček nesmisla, saj ljudje na nastopih 
izrazijo željo, da bi zaigrali tudi komade Abbe. 
Konec koncev smo se morali prilagoditi željam 
publike. Nikdar pa se ne lotimo tistih komadov, 
ki jih sami ne bi čutili, za katere sami ne bi mi-
slili, da so nam pisani na kožo.

Celo desetletje ste plesali balet. 
Vam je ljuba vsa umetnost, ste 
torej tudi ljubiteljica kulture na-
sploh? Vam kultura morda daje 
navdih za lastno ustvarjalnost? 

Da, mislim, da sem res bolj kulturno-ume-
tniški kot pa naravoslovni tip človeka. Balet je 
bil moja velika ljubezen, res pa je, da se ga profe-
sionalno nikdar nisem lotila, česar tudi ne ob-
žalujem. V zadnjih letih se torej, kar se giba tiče, 
najboljše počutim v Zumbi, v tem zelo uživam. 
Ja, sem ljubiteljica kulture nasploh, morda malce 
manj, ko gre za globoke drame in resne opere. 
Raje obiščem kakšno dobro baletno predstavo, še 
posebej so mi pri srcu moderne postavitve Edvar-
da Cluga, seveda pa sta tu še meni zelo ljuba Hre-
stač, Navihanka ter moj najljubši balet – Pepelka. 
Ob gledanju komedij si zaželim, da bi ponovno 
stopila v svet igralstva. Mika me tudi musical.

Odločili ste se za zahteven in napo-
ren študij psihologije in uspelo se 
vam je vpisati na želeno fakulteto. 
Danes ste profesorica psihologi-
je. Kot ste nekje že povedali, niste 
imeli „plana B“, psihologija je bila 
prva in velika želja. Ali vas dana-
šnje delo z mladimi, na področju, 
kjer ste strokovnjakinja, izpolnjuje 
v meri, kot ste si to predstavljali v 
času študija ali pa je vaše delo ne-
mara še lepše, kljub temu da je zelo 
zahtevno?

Dejansko res ni bilo „plana B“. Med predme-
ti, ki sem jih imela na maturi, sta bili francoščina 
in psihologija, zaradi česar sem se spogledovala 
tudi s študijem jezikov, ker je bilo to edino, kar me 
je poleg psihologije veselilo. Na informativnem 
dnevu za študij jezikov sem na podlagi hudomu-
šnega vprašalnika kmalu ugotovila, da je psiho-
logija tista, ki me resnično zanima in veseli. Za 
vpis je bilo potrebno doseči najvišje možno število 
točk, kar mi je predstavljalo velik izziv. Prvih nekaj 
mesecev sem bila zelo razočarana, ker si študij 
psihologije predstavljamo tako, da bomo z njim 
„rešili“ svet, pa sem ugotovila, da temu ni tako. 
Začeli smo seveda s čistimi osnovami, želela pa bi 
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si bila predavateljev, ki bi posegali po novejših me-
todah. Skozi leta študija se je spremenilo na bolje. 
Sčasoma sem izbrala pedagoško psihologijo, saj 
se nisem videla v klinični. Na poklicni poti sem 
imela možnost poučevati tako v gimnazijah, kot 
tudi dijake trgovske in ekonomske smeri, dobila 
pa sem priložnost tudi kot strokovna delavka na 
osnovni šoli. Glede na te raznolike izkušnje mi 
seveda ni žal za izbiro smeri. 

V prostem času izdelujete ljubke 
umetnine, Nakit Tara. Kako ste 
dobili idejo, da se lotite umetni-

škega izražanja tudi na ta način? 
Nekje na Facebooku sem zasledila tovr-

stno izdelovanje in se ga sprva lotila zase, za 
popestritev svoje garderobe, nato pa sem doži-
vela pozitiven odziv s strani sodelavk, ki so bile 
zelo zainteresirane za moje izdelke. Na njihovo 
pobudo, upoštevajoč njihove želje, sem začela 
nakit množičneje izdelovati.

Polni ste talentov in najbrž tudi ci-
ljev za naprej. Česa se še nameravate 
lotiti, kaj vse se še nahaja na vašem 
spisku idej, če ni skrivnost, seveda?

Zaenkrat se zelo intenzivno ukvarjam s 
projektom poučevanja na mednarodni maturi, 
in sicer v angleškem jeziku. Predmet se imenuje 
Teorija znanja. To je eden izmed obveznih preme-
tov na mednarodni maturi. Pravzaprav je precej 
težko razložiti, kaj je bistvo predmeta; gre za meta 
povezavo vseh ostalih predmetov. Projekt me zelo 
navdušuje, z veseljem se pripravljam na nove ure, 
da so le te raznolike. V prihodnje pa – hm, pro-
jekti … V bistvu si želim, da bi Soundfly še malo 
bolj zaživel, začeli smo, morda tega še ne bi smela 
povedati, ustvarjati svojo glasbo, tako da se bomo 
v kratkem predstavili z avtorsko glasbo. 
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Dramsko besedilo 
Matjaža Zupan-
čiča, ki smo ga 

lansko šolsko leto uprizorili, 
Hodnik, je družbenokri-
tično delo, ki se osredotoča 
predvsem na človeško psiho. 
Predstava je tragična paro-
dija na resničnostni šov Big 
Brother, le da ne prikazuje 
dogajanja v glavnih prosto-
rih šova, temveč v skritem 
kotičku stanovanja, kjer ni 
kamer ali mikrofonov. Tam 
se razodenejo resnične oseb-
nostne poteze udeležencev 
šova. Vse skupaj povezuje 

»alter ego« koorporacije, ki 
ga je ustvarila »the devil it-
self«, imenovana Maksim. Z 
nenehnim opazovanjem, ko-
mentiranjem ter zaostrova-
njem igre je ves čas v tihem 
ospredju. Vsak lik v pred-

stavi je nekaj posebnega in 
vsak ima ključno vlogo. Kdo 
je resnični zmagovalec tega 
šova, pa je še zdaj nerešeno 
vprašanje, kajti … kolikor si 
upate, toliko tudi izgubite.
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Hodnik
Gledališki klub Srednje šole Slovenska Bistrica, produkcija 2014/2015
Katja Stojnšek in Eva Cehtl
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Kako smo doživeli nastop?

Eva Cehtl: »Luči se ugasne-
jo. Ljudje v dvorani se počasi 
umirijo. Adrenalin v meni na-
rašča. Srce mi bije vedno hitreje. 
Obraz mi želi obliti nasmeh. 
Tako srečna sem, da sem lahko 
tukaj. Da lahko to počnem. Po-
mislim na vlogo, ki jo moram 
odigrati. Na občutke te osebe, 
na njeno preteklost, njene želje 
in cilje. Padem v lik. Zavesa se 
odpre. Iz publike prihaja ne-
verjetna energija. Obožujem 
vonj odrskih desk. Vsi čakamo. 
Publika, igralci. Vsi čakamo 
na prve besede. Na besede, ki 
nas popeljejo v naš svet. NA 
HODNIK. Ob soigralcih se po-
čutim sproščeno. Ponosna sem 
na vsakega od njih, saj vem, ko-
liko truda smo vložili v to, kar 
je nastalo. Gledam jih, njihov 
napredek in njihovo željo po 
ustvarjanju. To so moji ljudje. 

Oni razumejo to norijo okoli 
gledališča. To obsesijo. Rada jih 
imam. Kljub vsem razlikam, 
nas veže eno. Hodnik. Zaprt 
prostor, v katerem smo eno. Po-
vezani do konca naših zmožno-
sti. Samo najmočnejši zmagajo. 
Samo najmočnejši zdržijo. Am-
pak nikakor ne moreš vedeti, 
kako močen si, dokler se v tem 

ne preizkusiš. Prepreke, izzivi, 
bolezni, ljubosumje, živčnost, 
tekmovalnost nas pripeljejo do 
cilja. Do zmage. Zmagala sem? 
Kako je to mogoče? In kaj me 
čaka po tem? Denar? Slava? Ni-
sem pripravljena na to. Morda 
si ne želim nič od tega. Zaslišim 
aplavz. Njegova glasnost se sto-
pnjuje. Konec je? Ponosna sem. 
Nase in na vse ostale. Priklon. 
Adrenalin popušča. Počasi. Moj 
obraz je nasmejan. Pogledam 
ostale. Tudi oni so nasmejani. 
Zavesa se zapre. Še vedno stojim 
tik za njo. Moj nos se dotika 
zavese. Srečna sem. Neizmerno 
sem srečna.«

Katja Stojnšek: Ko smo 
bili vsi na odru, smo zares 
dihali kot en sam organizem. 
Dajali smo si oporo in pomoč, 
ki smo jo drug od drugega na 
nek način zares potrebovali.



Drama Hodnik, ki smo si 
jo na vajah izbrali kot dramsko 
besedilo, ki ga želimo uprizori-
ti, nas je že od začetka zelo pri-
tegnila. Privlačila nas je zaradi 
nekakšne drugačnosti. Vedeli 
smo, da ne želimo igrati nekega 
»klasičnega« komada, kot je na 
primer Romeo in Julija. Želeli 
smo igrati nekaj takšnega, kjer 
v soju žarometov ne bi bil le 
en par, ampak vsi udeleženci 
zasedbe. Zato je bil Hodnik za 
nas skorajda popolna rešitev. 
Le z realnostjo posledic, ki jih 
prinese ustvarjanje tako kom-
pleksne predstave, nismo bili 
docela seznanjeni. Na koncu 
smo se vrgli v predstavo in jo 
tudi ujeli.

Z mentorico, profesori-
co Tino Mojzer, smo najprej 
dramaturško pošteno pregnetli 
tekst (ter se pri tem tudi precej 
zabavali, kajti takšni pač smo), 

šele potem smo v mrzli dvorani 
Slomškovega doma predsta-
vo postavili na noge. Različne 
dejavnosti in urnike je bilo težko 
usklajevati. Včasih že v ekstre-
mih. Bor, ki se »prifura« s svojim 
avtom 15 minut pred začetkom 
reprize, mi pa celi živčni, kdaj 
oziroma če se bo SPLOH prika-
zal! Bor, če bereš to, verjemi, da 
te »fentamo«, če boš to leto spet 
poskusil kaj podobnega.

Hodnik nam je res dal 
ogromno. Naučil nas je igrati, 
se prilagajati, ter na nek način 
spoznavati samega sebe in lik, 
ki ga moraš prikazati. Sku-
paj smo odkrivali, česa smo 
zmožni, in ugotovili smo, da 
kar precej. Za konec pa misel 
Richarda Wagnerja: »Umetnost 
se začne prav tam, kjer stvarno 
življenje preneha, ko pred nami 
preprosto ni več ničesar.« 
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»Če ni želje, ni talenta. Če ni talenta, ni želje. Talent je že-
lja po ustvarjanju.« S tem vodilom nas Iztok Bevk, igralec s 
končano Rusko akademijo za gledališko umetnost v Moskvi 
in izvajalec igralske šole Izrazi.se, vodi skozi ponedeljkove 
in torkove popoldneve. 

Spodbuja nas h kreativ-
nosti, k razmišljanju o 
svetu, predvsem pa od 

nas zahteva pristnost in ne-
kaj, kar je včasih zelo težko, 
čeprav se sliši preprosto – biti 
mi. Skozi naše druženje v mali 
jedilnici se razvijamo v osebe, 
ki znajo doživljati trenutek na 
odru, prav tako pa so sposobne 
na oder prinesti trenutke iz 
preteklosti, ki so nam v pomoč 
oziroma so naše glavno orodje 
na poti do pristnega uprizar-
janja. S tem se bogatimo in se 
intenzivno pripravljamo na 
našo produkcijo, ki jo bomo z 
veseljem prikazali dijakom in 

profesorjem. Poleg samega sebe 
spoznavamo tudi drug druge-
ga. Analiziramo prikazano in 
se pogovarjamo o občutkih, ki 
smo jih doživeli ali zaznali pri 
drugih. Zelo optimistično je 
tudi naše število, ki se iz leta 
v leto veča. Iz osem je naraslo 
kar na štirinajst. Tako spozna-
vamo nove prijatelje, ljudi z 
enakimi pogledi na določene 
stvari, in tudi naše največje 
kritike. Bevkov pristop k delu 
je drugačen kot ta, ki smo ga 
bili vajeni. Tokrat ne izhaja-
mo iz dramskega teksta, ki ga 
postavljamo na oder. Izhajamo 
iz nas samih. Vsaka ura je kot 

opeka, ki jih zlagamo drugo na 
drugo, da bomo nekoč postavi-
li trden zid izkušenj, znanja in 
ljubezni. Iztok nam daje izzive, 
nove poglede na ustvarjanje 
in predvsem občutek, da smo 
mi, takšni kot smo, najboljši in 
unikatni. Pomembno je, da se 
prav vsak izmed nas tega zave-
da. Ko enkrat resnično čutiš, 
se ni treba bati, da tega ne bi 
začutili tudi drugi. 

Gledališki klub:
 čutim – torej sem! Eva Cehtl
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PANDURJEV FAUST Eva Cehtl

Režiser Tomaž Pandur je na vprašanje 
''Kdo ste?'' odgovoril: ''To vprašanje 
postavi Faust Mefistu ob njunem 

prvem srečanju. Nemogoče, težko vprašanje! 
Mefisto sicer odgovori, da je »samo del moči, 
ki dobro vedno iz slabega rodi«. Jaz pa zase 
pravega odgovora nimam; še zmeraj iščem 
svetove, v katere bi lahko verjel, jim pripadal 
in jih ljubil. Te male, okrogle homogene sve-
tove, v katere bežimo iz vsakdanjega življe-
nja, iz resničnosti, na katero smo obsojeni – v 
iskanju smisla obstajanja, ustvarjanja. Najti 
svoj algoritem razmišljanja, ki te usmerja in 
vodi in navdušuje, to je zame pravi izziv.''

Človek, ki si venomer postavlja nove cilje, 
vidi nove izzive, posledično tudi vedno presene-
ča. V tem primeru bi lahko to rekli tudi za Fa-
usta, ki ga je režiral Pandur. Soočil se je z enim 
največjih evropskih mitov, ki govori o človeku, 
ki proda svojo dušo hudiču. Govori o občutkih 

odtujenosti sodobnega človeka, o njegovi potrebi 
po razumevanju sebe in sveta nasploh.

Faust je pesnitev, ki jo je dramaturško 
čudovito preoblikovala Livija Pandur. Dodala 
ji je odrske razsežnosti, da je lahko prav vsak 
gledalec začutil tesnobo glavnega lika, željo po 
ljubezni, po pomembnosti in obstoju.  

Tudi sami smo se želeli prepričati, če je 
temu res tako, zato smo si ogledali dramo. 22. 
decembra 2015 smo se proti večeru zbrali pred 
šolo predvsem ljubitelji gledališča in ume-
tnosti nasploh ter se odpravili v SNG Drama 
Ljubljana na ogled predstave Faust. 

Na odru so nas navduševali Igor Samo-
bor, Branko Šturbej, Barbara Cerar, Polona Juh, 
Branko Jordan, Uroš Fürst, Robert Korošec, 
Filip Samobor, Žan Perko in Matic Lukšič – 
odlična igralska zasedba. Najbolj nenavadna je 
bila prav scena, saj je bila celotna drama igrana v 
vodi. Na odru so zajezili ogromen bazen, napol-
njen z vodo, ki so jo kasneje briljantno vpletli 
v zgodbo. Z vodo so lahko izražali čustva, jo 
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vpletali v rekvizite in se z njo preprosto soočili 
kot s kakšno prepreko.

Gledališka predstava je trajala 160 minut, 
z enim samim odmorom, kar pomeni, da je 
zahtevala zbranega gledalca, ki se lahko potopi v 
gledališki svet in lahko doživlja s celotno igral-
sko zasedbo. Ker smo si jo ogledali sami ljubitelji 
gledališča, s tem nismo imeli težav. Domov smo 
odšli pomirjeni, polni neke energije, ki ti jo gle-
dališče lahko ponudi, in zadovoljni z videnim. 

OBISK GLEDALIŠČA – KRALJ 
NA BETAJNOVI Eva Cehtl

V okviru pouka slovenščine šole smo 
si v letošnjem letu v SNG Maribor 
ogledali dramo, ki jo je leta 1901 

napisal Ivan Cankar, Kralj na Betajnovi.  
Drama je družbenokritična, govori o popol-
nem propadu etike in pravice. V njej smo 
lahko videli veliko znanih obrazov, kot so 
Jernej Šugman, Zvezdana Mlakar, Nina Iva-
nišin, Tina Vrbnjak, Marko Okorn, Vladimir 
Vlaškalić, Aleš Valič, Aljaž Jovanovič, Valter 
Dragan, Barbara Žefran, Kristjan Ostanek, 

Maja Končar, Nejc Ropret in Matija Stipanič. 
Režiser Eduard Miler je odlično opra-

vil delo in še enkrat upravičil nagrade, kot so 
nagrada Prešernovega sklada, dve Borštnikovi 
nagradi, trije lovorovi venci na sarajevskem gle-
dališkem festivalu MESS in mnoge druge. 

Z ogledom tridejanke smo želeli utrditi zna-
nje, ki smo ga pridobili pri urah slovenščine,  in še 
bolje razumeti zgodbo. V pomoč pri razumevanju 
našega »domačega branja« nam je bila tudi zelo 
premišljena scenska postavitev Branka Hojnika. Za 
postavitev je upravičeno prejel nagrado za scenogra-
fijo na festivalu Borštnikovo srečanje 2014. 

* * *
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KAJ PA DRUGEGA KOT ROMEO 
IN JULIJA?  Melanja Kropec

Ljubezenska zgodba, ki še vedno odpira 
srca mladih. Najslavnejša ljubezenska 
zgodba vseh časov. Romeo in Julija, 

junaka Shakespearove tragedije, dajeta ime 
ljubezni sami. Mar ni res, da se skoraj vsak 
moški, ki doživi opojnost tistega sladkega ču-
stva, imenovanega ljubezen, vsaj za trenutek 
prepozna kot Romeo? Ni Julija tista podoba, 
v kateri bi se hotela najti vsaka ženska, ko 
začuti, da bo svoje življenje našla ob drugem?

Vendar pa se Shakespearova vizija ne iz-
polni samo v milini. To je tudi zgodba o ljubezni, 
o prevzetosti, o nestrpnosti, vzvišenosti in tudi 
ozkosti duha, zgodba poezije in nasilja. Zgodba 
o svetu sovraštva, v katerem se ljubezen izpolni v 
smrti. Tragedija iz renesančnega sveta, ki govori 
za vse čase in o vseh časih, tudi našem.

Dijaki II. gimnazije Maribor so 2015 
ponovno uprizorili angleški muzikal Romeo in 
Julija in mi smo si ga v amfiteatru II. gimnazije 
Maribor z veseljem ogledali. 

Muzikal dijaki II. gimnazije Maribor izva-
jajo že od 18. 10. 2013, a še vedno pritegne veliko 
število obiskovalcev, ki predstavo vedno znova 
ocenjujejo kot odlično. Prav vse je zelo navdušil, 
še posebej zaradi domišljenega izbora glasbe. 
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Ko omenim lutke, imam občutek, 
da se ljudem to že v osnovi zdi 
otročja stvar. Najbrž si animiranje 

lutk predstavljajo kot mahanje po zraku s 
pobarvanimi kuhalnicami oziroma ljudje 
v najboljšem primeru vedo za „Muppet-
ke“. Žal vas moram razočarati; to je, kot bi 
vse knjige sodili na podlagi ene slikanice. 
Lutkarstvo je umetnost. Medtem ko igral-
ci za ustvarjanje zgodbe uporabljajo svojo 
obrazno mimiko in telesno gibanje, moramo 
lutkarji neživemu kosu materiala vdihniti 
življenje, mu splesti zgodbo in jo gledalcem 
ponazoriti tako dobro, da ji verjamejo. Kljub 
temu, da ob šoli že šesto leto pod okriljem 
Koruznega zrna poskušam osvojiti to fasci-
nantno umetnost, še zmeraj verjamem, da o 

tej temi zna največ povedati Matevž sam, ki 
ima dolgoletne izkušnje. Kdo sploh je Ma-
tevž Gregorič? Je naš, „domači“ animator 
lutk in mentor premnogih lutkovnih skupin, 
med drugim tudi Lutkovnega krožnika na 
naši šoli.

Na naši šoli že več let deluje Lut-
kovni krožnik. Vseeno nisem 
popolnoma prepričana, da kljub 
temu vsi natanko vedo, kaj sploh 
pomeni vključevanje vanj. Morda 
je to razlog, da članov ni toliko kot 
v pevskem zboru. Bi lahko strnil 
regularno dogajanje v krožniku 
skozi šolsko leto?

Staro reklo pravi: „Kdor poje, zlo ne misli.“ 

Resnica za 
Lutkovnim krožnikom Katarina Tič

Na in pod odrom
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Lutkovni medij sicer ni tako popularen kot pevski 
zbor, posledica tega je seveda manj članov. Je pa 
res, da tisti, ki jih uspemo navdušiti, postanejo 
kar precej redni člani krožnika. To je tudi treba 
priznati. Ker je z našo svojevrstno obliko dela 
tako – te ali pritegne ali odvrne. Delo poteka po 
nekem nevidnem urniku. Vsako leto se posku-
šamo dotakniti ene izmed lutkovnih tehnologij, 
včasih pa kombiniramo več tehnologij hkrati. 
»Obiskovalci« krožnika naj bi dobili osnovna 
igralska, vsekakor animatorska in dramaturška 
znanja, osnove režijskih principov, igralskih 
kreacij … Še vedno iščemo nekoga, ki bi pisal 
avtorsko glasbo za predstave. V preteklosti smo 
namreč že imeli predstave, v katerih so bili avtorji 
glasbe kar dijaki sami. Torej, meni se zdi to čista 
ustvarjalnost, zato pa imamo pri raznih idejah 
tudi kakšne„porodne krče“. Včasih se kaj zavleče, 
da imajo nekateri, še posebej novi člani, občutek, 
kot da se nič ne premika, v bistvu pa so vsi ti pod-
talni premiki lahko kar veliki, četudi se ne vidijo 
navzven. Vsako leto pripravimo eno produkcijo, 
ki je rezultat tega enoletnega sodelovanja.

Resnično upam, da se nam nasle-
dnje leto pridruži še kakšen nov 
član. Bi lahko naštel nekaj produk-
cij iz prejšnjih let? Tudi sama sem 
jih videla in moram priznati, da so 
bile čisto vse izjemno dobre.

Hvala lepa! Trudimo se. Prejšnja leta … 
no, 2014/2015 smo imeli produkcijo z naslovom 
Batman je bolan, 2013/2014 Urško, pred tem Ko-
stanj posebne sorte, še leto pred tem smo naredili 
zaključno predstavo za četrte letnike, Absurdofo-
bijo, čisto prvo leto pa še predstavo Izpoved Irine 
Kokounat.

Bi že lahko razkrila kakšno malen-
kost o letošnji produkciji?

Za letošnjo produkcijo smo izbrali teorije 
zarote. Zaenkrat gnetemo vse možne teorije in 
iščemo osnovne stebre, na katere bi se naslonili, 
se pa že vidi, da bo to preplet vseh mogočih idej. 
Pri današnji množični obveščenosti, ki sicer ni 
vedno najbolj dobra, si že vsak sestavlja svojo 
teorijo zarote za vsako malenkost. Načeloma 
pričakujemo, da bo to velika predstava.

Zveni zelo zanimivo, upajmo, da 
bomo uspešni. Če se spustimo v 
podrobnosti: lutke izdelamo sami 
… bi lahko povedal nekaj malega o 
tem? 

Seveda, če želimo pokriti vse aspekte, 
ki sestavljajo lutkovno predstavo, ne moremo 
mimo tehnologije in izdelave lutk. Naši lutkarji 
se torej poleg vsega drugega »izvežbajo« tudi v 
izdelavi lutk. Je sicer res, da naše lutke morda 
niso »najlepše« in tehnološko najbolj briljantne, 
so pa naše, narejene z našim znanjem. Še vsaka 
generacija se nauči izdelovati lutke. Nimamo do-
voljšnih sredstev za tehnologa, zato nas to v bi-
stvu sili v kreativnost, recikliranje, pospravljanje 
naše „Fukušime“, od koder črpamo materiale.  

 
Prepričana sem, da se bralci spra-
šujejo tudi, kako sploh poteka 
snovanje predstave. Kako sploh 
pridemo do idej za predstave?

Skozi temeljito drgnjenje idej na vajah. Ve-
liko debatirmo, raziskujemo zakulisja, postavlja-
mo zgodbo. Marsikdo lahko, kot sem prej ome-
nil, misli, da se proces dela ne dogaja. V resnici 
pa na teh vajah izoblikujemo esenco predstave, 
ki potem čaka na realizacijo. Načeloma delujemo 
tako, da položimo idejo v vesolje in počakamo, 
da se vrne nazaj. Seveda pa se trudimo, da so v 
zgodbi aktualne teme, prilagojene slušateljem. 

| Na in pod odrom
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Kaj pa čas dela? Je treba proces iz-
delave lutk in vaj vleči izven časov-
nih okvirjev ali se vse postori na 
vajah?

Na vsakotedenskih vajah se lahko pome-
nimo o tem, kaj bi lahko delali, obrnemo kakšne 
globlje misli. Ko pa se enkrat začne izdelova-
nje lutk, so to seveda vikendi. Paketi ur. Ko se 
dobimo enkrat tedensko za uro in pol, si lahko 
pripravimo materiale, naredimo nekaj malega. 
Glede na to, da kreiramo celotno vesolje, celotno 
likovno, lutkovno in tehnološko podobo, je v 
bistvu to daljši proces ustvarjanja predstave. Že 
izhajanje iz „lastnega zelnika“, iznajdba zgodbe, 
zahteva neprimerno več časa kot delo po lite-
rarni predlogi. Pri izdelavi lutk se naslonimo 
na že obstoječo zgodbo, imamo podane osnove, 
zraven pa si namislimo svoje elemente oziroma 
jih prevedemo v lutkovni jezik. Prilagodimo 
vsebino. V procesu snovanja zgodbe moramo 
ves čas razmišljati lutkovno, – da kasneje lažje 
izdelamo lutke in sceno. Tekst nastane nazadnje. 
Po navadi ga povzamem jaz, ker se za zdaj še 
nihče ni zanimal za to smer. Drugo produkcijo 
je režirala kar ena od dijakinj, jaz pa sem bil 
zraven le kot asistent. Še upamo na koga takšne-
ga, čeprav opažam, da je dijakom ljubše vse pred 
nos prineseno kot iz svoje glave iztisnjeno.

 
Ko je predstava končana, jo seve-
da izvedemo. Na katerih lutkovnih 
srečanjih nato igra Lutkovni kro-
žnik SŠSB? Ostanemo na domačem, 
bistriškem terenu?

Ostajamo v Lutkovnem gledališču Ko-
ruzno zrno, ki je koproducent dejavnosti, torej 
pokrivamo njegov program. Vsa srečanja odra-
slih lutkovnih skupin v Sloveniji bi lahko prešteli 
na prste ene roke. Z veseljem se odzovemo na 
vsako povabilo. Pokrivamo lastni festival, Kor-

nfest, redno se udeležujemo lutkovnih srečanj 
v okviru Javnega sklada za kulturne dejavno-
sti, to pa nas lahko vodi vse do Vizij. Vizije so 
tridnevni mladinski festival, na katerem vidimo 
nabor gledaliških in lutkovnih predstav iz vse 
Slovenije. Zraven spadajo Rock vizije, Ugledali-
ščena poezija … Če je delo dobro opravljeno, to 
štejemo kot veliko nagrado, saj se Vizij ne more 
udeležiti vsak. Omeniti pa vendarle moramo, da 
smo se jih do zdaj udeležili še vsako leto.

Nikoli ne škodi malo tekmoval-
nega duha! Zanima me še, kdaj si 
bomo lahko produkt letošnjega tr-
dega dela tudi ogledali?

Produkt letošnjega dela bo na ogled nekje 
v mesecu marcu 2016!
Lahko za konec našim bralcem na-
meniš še kakšno misel?

Pridite k lutkam razmišljat.

Iskreno se zahvaljujem za tvoj čas, 
ta pogovor je bil definitivno nekaj 
zanimivega! Se vidimo na premieri 
letošnje predstave!  
 

Na in pod odrom



26

Čveka

Deadpoole na začetku predstave: »Ve-
solje je valovanje. Vibracija. Preplete-
no je s kvantnimi strunami. Njihovo 

vibriranje določa vašo zaznavo in vas same. Le 

redki se tega zavedajo in še bolj redki smo tisti, 

ki znamo z menjavo vibracij posameznih strun 

sami kreirati svoje vesolje in usodo v njem.

Prisluhnimo nocoj zvoku vaših strun.« 

(Tema, prehod v naslednji prizor.)

Lanskoletna predstava je pravzaprav aplika-

cija Marvelovih in DC Comics stripovskih junakov 

v obstoječo družbeno stvarnost. Joker, kot osrednji 

lik, zmaga na volitvah, to pa za sabo potegne niz 
drastičnih ukrepov, ki nakazujejo kataklizmično 
prihodnost. Otvoritev trgovin z organi po državi, v 
Triglavskem narodnem parku začnejo graditi TEŠ 
7 in 8, ukinitev glasbenih šol, ukinitev SPIZ-a  …). 
Protestniki, ki se sprva sicer upirajo nesmiselnim 
političnim potezam, po prizoru, v katerem z neba 
pada denar, v trenutku spremenijo obraz in se 
zadovoljijo z »novčiči iz nebes.« V razpletu pred-
stave se izkaže, da liki iz predstave obstajajo samo 
v patološko bolezenskih stanjih animatorjev. V 
resnici so (smo) vsi skupaj zaprti v mentalni insti-
tuciji. Predstava nakazuje na shizofrenost družbe 
in postavlja vprašanje, ali v današnji družbi sploh 
lahko ostanemo normalni.

In kako naj si navaden človek iz ogledanega/
prebranega izlušči višjo resnico? Naj povzamem 
Deadpoola in hkrati konec predstave: »Za navadne 
ljudi ni višjih resnic in občutek imam, da ste vse sku-
paj gledali/brali samo zato, ker je Batman bolan.«

S predstavo smo se uvrstili na Vizije 2015, 
festival mladinskih gledaliških, lutkovnih in 
rock skupin Slovenije. 

Batman je bolan
(lutkovna veseloigra za odrasle)

Lutkovni krožnik Srednje šole Slovenska Bistrica & Društvo Koruzno zrno 

| Na in pod odrom
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Filmska dejavnost na 
naši šoli ima dolgo tra-
dicijo. Tako kot v pre-

teklih letih so tudi v lanskem 
šolskem letu člani filmskega 
krožka sodelovali na uradnem 
šolskem filmskem tekmovanju 
z imenom Slovenščina ima 
dolg jezik – književnost na 
filmu. Tokrat so nastali trije 
filmi. Vsi trije so se, v skladu 
s tradicijo, uvrstili na regijsko 
in kasneje tudi na državno 
tekmovanje ter ponovno dose-
gli izvrstne rezultate.

Vsi trije filmi so povzeti 
po literarnih delih, saj tako zah-
tevajo pravila tekmovanja. Pri 

tem je najpomembneje, kako 
zgodbo oziroma celotno obču-
tenje literarnega dela ustvarjalci 
prevedejo v filmski jezik.

Film Za zaprtimi vrati, je 
posnet po istoimenski Sartrovi 
drami. Kot je zapisala šolska 
ocenjevalna komisija, je „film 
presenetljivo aktualen in ob-
deluje trenutno najbolj pereče 
probleme v svetu ter naraščajo-
čo nestrpnost do vsega nezna-
nega in tujega ...”

Liki, ki so se znašli v 
zaprtem prostoru, ne da bi 
jim bilo jasno, zakaj so tukaj, 
so nesrečni emigrant Amir, 
brezobzirni poslovnež David in 
nestrpna Hilda, ki se čuti po-
klicano, da sodi o drugih. Vsi 
so umrli in čakajo na zadnjo 
sodbo. „Pekel so ljudje okoli 
nas”, pa tudi mi sami.

Film Krive so rože je 
zasnovan na slikanici Kajetana 

Koviča Zmaj Direndaj. Zmaj 
Direndaj je potepuški zmaj, ki 
je dneve preživljal tako, da se je 
potepal po mestu in lizal lizike. 
Film pogumno preslikava ži-
vljenjski slog Zmaja Direndaja 
na študentsko življenje.

Film izstopa po zabav-
nem scenariju, duhovitih film-
skih likih in slikovito igralsko 
zasedbo, v kateri izstopa nata-
karica, ki se ji poznajo filmske 
in gledališke izkušnje.

Po mnenju državne 
komisije tekmovanja Slovenšči-
na ima dolg jezik in tudi žirije 
na festivalu srednješolskega 
filma Videomanija, je bil letos 
naš najuspešnejši film film Na 
travi, ki je nastal po literarnem 
delu Franza Kafke Preobrazba.

Film govori o hrepenenju 
mladega dekleta po resničnem 
prijateljstvu. 

Zaradi jasne zgodbe in 
odlične izvedbe filmu Na 
travi tudi Umetnije 2015 
podeljujejo prvo nagrado!



Kako posneti film? 
Tudi mi smo si 
v prvem letniku 

zastavljali isto vprašanje. 
Vsi nadebudni snemalci, 
scenaristi, igralci, režiserji, 
montažerji. Potrebovali smo 
le nekoga, ki nas pripelje do 
našega skupnega cilja – fil-
ma. 

Kljub temu, da se film 
kot izdelek sliši nekaj najbolj-
šega, je tudi delo, ki ga vanj 
vložimo, zelo pomembno. In 

konec koncev zabavno, saj 
delaš z ljudmi, ki imajo iste 
interese in cilj. 

Ko najdeš skupino, s 
katero lahko delaš, stvari po-
stanejo dokaj enostavne. Razna 
predavanja o pisanju scenarija, 
postavitvi kadra, pravilni rabi 
kamere, lučk in mikrofona, vse 
do montiranja pripomorejo k 
prvim zasnovam filma. Veliko 
nasvetov dobiš tudi na samem 
prizorišču snemanja, ki je 
verjetno eden najbolj napornih 

dni v celotnem projektu, če 
ne omenjam več tedenskega 
montiranja. 

Pri filmu je zelo po-
membna zgodba. Če imaš 
dobro zgodbo, lahko napišeš 
dober scenarij in posledično 
posnameš dober film. Seveda 
to ni tako enostavno, saj so v 
skupini vedno ljudje, ki imajo 
različne ideje. Pomembno je, 
da znamo sklepati kompromi-
se, prisluhniti drugim idejam 
in se kasneje odločiti za tiste 
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Kako posneti film? 
Eva Cehtl

Na šoli vsako leto poteka filmski krožek v sodelovanju s filmskim dru-
štvom Film Factory. Člani nudijo strokovno pomoč, da se ideje dijakov 
lahko realizirajo v kvalitetne filme.



najboljše.  Ko so te dokonč-
ne, nastopi scenarist, ki jih 
realizira na papirju. Napiše 
scenarij in vanj vključi vsako 
malenkost; premike, obrazne 
mimike, čustva ipd.  To je zelo 
pomembno, predvsem zato da 

da se kasneje ne sprašujemo, 
kaj smo želeli z določeno repli-
ko ali premikom povedati. 

Ko je scenarij dokončan, 
se osredotočimo še na plan 
snemanja, v katerem poiščemo 
primerne lokacije za snemanje, 

Člani: Miha Šubic, Mitja Mlakar, Mojca Pernat, Simon Komar
Film Factory je društvo, ki združuje oboževalce filma. Člani 
so že v svojih srednješolskih letih ustanovili filmsko društvo 
Caveman Pictures, v zadnjih letih pa so se jim pridružili še 
nekateri drugi oboževalci te najmlajše zvrsti umetnosti, filma. 
Osnovna ideja, ki jih je vodila pri ustanavljanju društva, je bila, 
da želijo pod svojim okriljem združevati kreativne ljudi, ki bi 
srednješolcem z veseljem prenašali znanje o filmski industriji, 
hkrati pa bi motivirali mlajše generacije za ustvarjanje in jih 
navduševali za filmsko kulturo nasploh.

Film Factory 

določimo igralsko zasedbo, 
priskrbimo tudi rekvizite in 
potrebna oblačila. In potem na-
poči dan, ki se ga veselimo vsi, 
že od prvega dneva ustvarjanja 
– snemalni dan. Ta poteka od 
zgodnjih jutranjih ur, vse do 
poznih večernih. V tem času se 
veliko nadelamo, presmejimo 
in uživamo, medtem ko ustvar-
jamo nekaj čisto našega. 

Snemanje filma zelo 
vpliva na našo kreativnost, 
nam širi horizont in pogled na 
določene dogodke in stvari, nas 
uči biti dosleden in kritičen do 
stvari, na katere se spoznamo. 
Film je umetnost, ki ga ustva-
rimo s skupno vizijo, trudom 
in znanjem, ki ga pridobimo na 
delavnicah. 

Filmski |
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Tako je, vsi neob-
veščeni prebivalci 
Slovenske Bistrice in 

okolice, Bistriški kino spet 
obratuje! In to s polno paro, 
podnevi (za otroke) in zve-
čer (za malo večje otroke). 
Predvaja vse možne filme, 
in to niti ne dosti za prvim 
predvajanjem v večjih slo-
venskih kinotekah!

Enako je bilo tudi z 
najnovejšo slovensko kome-
dijo Šiška Deluxe. Obljubljen 
nam je bil popolnoma neti-
pični zabavni film, zato smo 
filmarji pobrali ponujene karte 

in se zvečer v velikem številu 
naslikali pred kinom. Moram 
priznati, pričakovala sem dosti 
manj. Vajeni smo slovenske 
otožnosti v filmih, morbidnih 
tem, pretirano dolgih scen … 
To pa je bila popolnoma nova 
zgodba! Poskus samomora, 
ki se NI končal s smrtjo! Kaj 
takega! Seveda ni šlo niti brez 
scen, ki so zahtevale policijo, 
žalostnih življenjskih zgodb 
glavnih likov … Vse je bilo pri-
kazano na (spoštljivo) humoren 
način, tako da sem na nekate-
rih delih morala prav paziti, da 
sem se smejala po tiho.

Po ogledu filma smo 
imeli čast spoznati producenta 
filma in igralca Aljošo Kovači-
ča, igralca Žigo Fodransperga 
in človeka, zaslužnega za nekaj 
več javnega dogajanja v Slo-
venski Bistrici, programskega 
sodelavca kina, Mateja Patlja-
ka. Smejali smo se lahko šalam 
s snemanja, kar je predvsem 
članom filmskega krožka dalo 
poseben zagon in energijo za 
delo v letošnjem letu. Upamo, 
da bodo tudi naši filmi kdaj 
podobno uspešni! 
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Katerih »top 10« filmov bi si po va-
šem mnenju morali vsi ogledati?

Pri tem vprašanju bom nekoliko goljufal 
oziroma švinglal, kar mi sicer, kot lahko potrdi 
gospod profesor Gričnik, ne gre preveč dobro 
od rok, pa vendarle bom poizkusil. Filme bom 
razdelil na 7 žanrov in v teh naštel tiste res naj-
boljše.

Za dijake so verjetno najbolj aktualne 
teme: LJUBEZEN (Prava stvar (1993, Tony 
Scott), trilogija Pred/Before trilogy … (1995–
2013, Richard Linklater) in Slediti Amy (1997, 
Kevin Smith)); ODRAŠČANJE (Sobotni klub 
(1985, John Hughes), Jaz pa tebi mamo (2001, 
Alfonso Cuarón) in Poletje odraščanja (2005, 
Ken Kwapis)) ter ZABAVA (Prosti dan Ferrisa 
Buelerja (1986, John Hughes), Zbogom, Lenin! 
(2003, Wolfgang Becker) in Shaun of the Dead 
(2004, Edgar Wright)).

Da pa ne bodo hudi profesorji, se dotakni-
mo še SLOVENSKEGA FILMA (Outsider (1997, 
Andrej Košak), Vaje v objemu (2012, Metod 
Pevec) in Razredni sovražnik (2013, Rok Biček)) 
in FILMSKIH KLASIK (Sedmi pečat (1957, 
Ingmar Bergman), 2001: Vesoljska odiseja (1968, 
Stanley Kubrick), Let nad kukavičjim gnezdom 
(1975, r. Miloš Forman) in Stalker (1979, r. An-
drej Arsenjevič Tarkovski)).

Ker pa je film sedma veja umetnosti pod 
6. in 7. točko (vedoč, da se na vaši šoli veliko 
ukvarjate s filmsko produkcijo) dodajam FIL-

ME O FILMSKEM USTVARJANU (8 ½ (1963, 
Federico Fellini), Ed Wood (1994, Tim Burton), 
Prilagajanje (2002, Spike Jonze) in Best Worst 
Movie (2009, Michael Paul Stephenson)) in 
SVOJE NAJLJUBŠE FILME (Harold in Maude 
(1971, Hal Ashby), Osumljenih pet (1995, Bryan 
Singer), Lost Highway (1997, David Lynch), Jesse 
James in strahopetni Robert Ford (2007, Andrew 
Dominik) in Dear Zachary: A Letter to a Son 
About His Father (2008, Kurt Kuenne)).

Na katere filmske premiere bi radi 
v letu 2016 še posebej opozorili? 

Sicer ne vem, kdaj bo številka Čveke izšla, 
zato bom pač naštel kopico filmov, ki so mi padli 
na pamet … pa potem vi izberite tiste, ki bodo 
časovno prišli najbolj v poštev. 

Konec februarja oziroma na začetku 
marca bo v kina skočil za Slovence še posebej 
aktualen, legendarni smučarski skakalec Eddie 
»The Eagle« Edwards v filmu Eddie the Eagle. 
Športnik z ikoničnimi očali z debelimi stekli je 
postal zvezdnik zimskih olimpijskih iger 1988 
v Calgaryju, kljub osvojenemu zadnjemu mestu 
(s skokoma 70 in 90 metrov). V vsakem od nas 
je malo Eddieja ... Kar se tiče ameriških komer-
cialnih filmov boste na svoj račun v 2016 prišli 
predvsem ljubitelji stripov. Prvič v zgodovini 
filma se bosta udarila Batman in Superman v 
filmu Batman proti Supermanu: Zora pravice 
(konec marca), v družinski in politični drami 

Vabljeni v Kino Slovenska 
Bistrica! Eva Cehtl

Pogovarjali smo se z umetniškim vodjem kina, velikim poznavalcem fil-
ma, bivšim dijakom naše šole, Matejem Patljakom.
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zakamuflirani v filmski spektakel bo v filmu 
Stotnik Amerika: Državljanska vojna (začetek 
maja) usodno počilo med junaki in na površje 
bo priplaval medherojski konflikt, ki bo razklal 
ekipo, Možje X pa se tokrat ne bodo bojevali le s 
ksenofobijo ljudi, temveč tudi proti koncu sveta 
v filmu Možje X: Apokalipsa (konec maja). Od 
velikih filmov je vredno omeniti še Disneyje-
vo filmsko priredbo Knjige o džungli (sredina 
aprila), novo filmsko priredbo legende o Tarzanu 
(začetek julija) in pred del Harryja Potterja Fan-
tastične zveri in kje jih najt (sredina novembra). 
Za konec pa sem prihranil še najboljše. Tiste 
res kinematografske bisere letošnjega leta. Od 
teh nikakor ne smete zamuditi komedije bratov 
Coen Hail, Caesar! (sredina februarja), trilerja 
Triple 9 (začetek marca), ameriško-kitajskega 
3-D ZF filma The Great Wall (konec novembra), 
Tom Fordove drame Nocturnal Animals (konec 
leta) in glasbene komedije La La Land (sredina 
julija).

Zakaj ste začeli ponovno obujati 
bistriški kino? 

Definitivno zato, ker si kraj in občina 
velikosti Slovenske Bistrice zasluži svoj mestni 
kino. Sama ideja pa se je (po)rodila približno ob 
istem času (tam okoli 2010), a v dveh različnih 
krajih in v dveh različnih glavah. Začnimo v 
Bistrici. Ravno na vaši šoli sem skupaj s profe-
sorjem Vasjo Eignerjem in dijakinjo Ano Šega 
pod sekcijo Video-filmskega krožka pripravljal 
šolski kino »V.A.M. KINO« oziroma filmski 
ciklusu »Podarimo V.A.M. KINO«. Gre za 
kratice naših imen, in tu so začele preskakovati 
prve iskrice. V Rogaški Slatini pa se je gospod 
Tobija Medved že poigraval z idejo, da bi, ob 
svojem kinu v Rogaški, obudil tudi katero od 
sosednjih mestnih kinodvoran, ki so se po letu 
2005 zaprla zaradi velikega padca obiska (op. 

a. ki so ga zakrivili internet, DVD-ji, televizija, 
slabo upravljanje največjega slovenskega kino 
centra, ipd.). A tu se je porodila samo ideja – Bi-
strica rabi kino, kaj rabi, Bistrica si zasluži kino. 
Trajalo je še cela štiri leta, da smo ga novembra 
2014 ponovno odprli. V vmesnem času med 
letoma 2010 in 2014 sem se tako rekoč dokonč-
no zaljubil v film, še bolj specifično v kino. Imel 
sem namreč veliko srečo, da sem kot novinar 
in voditelj soustvarjal oddajo o filmu in filmski 
umetnosti Veliko platno na RTS-u (4 sezone in 
134 oddaj), kot moderator in voditelj filmskih 
premier sodeloval v vseh takratnih kino cen-
trih – Kolosej, Planet Tuš in PartyMax Murska 
Sobota, delal v slovenski distribuciji za filmska 
studia, kot je npr. Disney in pisal filmske kritike 
za vse možne medije (TV, internet, tisk in radio). 
V vsem tem času sem si uspel nabrati določeno 
znanje in ravno človeka s takšnim specifičnim 
znanjem je v Bistrici iskal gospod Tobija. Morda 
naključje, modra pa malenkost filmske magije in 
čar(ovnija) starih mestnih kin je hotelo, da sva 
se našla in združila moči. 

Ali je v majhnem kraju težko akti-
virati ljudi za obisk kina in ogled 
kino predstav?

Ja in ne. Precej hitro smo »na svojo stran 
pridobili« (mlade) starše z otroki in starejše ob-
čane. Trd oreh pa ste ravno vi, dragi dijaki. Zato 
sem vesel, da imam to možnost, da vam nekoli-
ko »popiham na dušo ». Zavedamo se, da stavba, 
v kateri deluje kino, ni optimalna. Razumemo, 
da je navzven za koga morda neprivlačna. Prav 
tako vemo, da po napornem šolanju v Slovenski 
Bistrici za zabavo radi greste »ven ven«; se pravi 
v drug kraj, najpogosteje Maribor. A prosim, 
dajte vašemu (!!) kinu možnost, priložnost, da 
vas osvoji, očara. Mestna kina imajo tisto nekaj 
res posebnega, kar se preprosto ne da opisati 
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z besedami. Morda sta še najbližji besedi duša 
in karakter oziroma značaj. Prav tako imamo 
tudi mi popolnoma isto tehnično opremo kot jo 
imata oba velika mariborska kino centra. Ogled 
filmov vam ponujajmo v najnovejši digitalni teh-
niki (digitalni projektor) in surround ozvočenju 
(za katerega je poskrbel gospod Starman, ki je za 
ozvočenje poskrbel že v Kinodvoru, na Festiva-
lu slovenskega filma in na puljskem filmskem 
festivalu). Nudimo pa vam še nekaj več. Kot 
člani Art kino mreže Slovenije ob priljubljenih 
komercialnih filmih predvajamo tudi manjše, 
po navadi spregledane, nekomercialne filme, ki 
jih bogati globlja vsebina, umetniška vrednost in 
pečat, ki se zasidra v gledalcu po ogledu.

Ste zadovoljni z dosedanjim obi-
skom

Po prvem letu delovanja lahko rečemo, 
da smo zadovoljni. Delujemo pozitivno (meta-
forično in dobesedno). Zagotovo imamo še, kot 
rad reče Tobija, nekaj »lufta« navzgor, a ravno 
slednje nas morda med drugim tudi žene naprej. 

Vložite v bistriški kino veliko svo-
jega časa?

Iskreno? Ogromno. Ni dneva, ko ne bi 
najmanj 2 – 3 ure (na dan projekciji še več; 5 – 6 
ur) porabil za obveznosti, ki jih s seboj prinese 
obratovanje kina (sicer res delam za 3 kina). 
Ljudje (op. a. in ekipa kina Udarnik) si pred-
stavljajo kino nekako takole: prideš uro pred 
predstavo v kino, prodaš vstopnice jih potrgaš, 
pritisneš »gumb za začetek predvajanja«, greš za 
2 uri v kafič in ko prideš nazaj, pritisneš »gumb 
za konec vrtenja« ter greš domov. Seveda ni 
tako. Tu je en kup dnevnega (24/7) komunici-
ranja z distributerji (naročanje filmov, ogled 
filmov … ipd.), priprava sporeda (izbor filmov, 
usklajevanje datumov … ipd.), reklamiranje 

filmov (plakatiranje, obveščanje medijev … 
ipd.), vzdrževanje kina (čiščenje, skrb za opremo 
… ipd.) in konec koncev (največ) delaš podobno 
kot natakarji, gledališki igralci in npr. komiki 
(skoraj izrecno) takrat, ko se drugi zabavajo (pe-
tek, sobota, nedelja in prazniki). Ampak sedaj pa 
pride tisti »ampak«. Če nekaj delaš res iz iskrene 
ljubezni in si pri tej stvari vedno s srcem ter je 
denar na zadnjem mestu prioritet, ti ni težko 
nič od zgoraj naštetega, delaš lahko, če citiram 
Zahoviča, tudi čudeže.

Kaj si želite v prihodnosti?
Da tudi dijaki SŠSB pridete kaj naokoli. 

Predvsem pa, da gledate (dobre) filme , četudi ne 
pri nas. Film je lahko sprostitev, zabava, prija-
telj, učitelj, zdravilo in še marsikaj. Naj citiram 
verjetno največjega filmskega kritika vseh časov 
Rogerja Eberta:  »Iskreno verjamem, da je ogled 
dobrih filmov, in ogled pomembnih filmov, ena 
izmed najglobljih in najbolj civiliziranih člove-
ških izkušenj, ki jih lahko imamo, kot ljudje.« (“I 
sincerely believe that to see good films, and to see 
important films, is one of the most profoundly 
civilizing experiences that we can have as people.” 
-- Roger Ebert) 
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Pripovedoval je o 
zanimivih prigodah 
med snemanji. Pove-

dal je, da svet pisanja in re-
žiranja ter samega snemanja 
filma ni enostaven. Poklic 
umetnika nikakor ni pre-
prost, pot do pridobitve tega 
naziva je zelo dolga. Potreb-
no je veliko iznajdljivosti in 
vztrajnosti. Brez tega ume-
tnik ne more uspeti. 

Govoril je o nastanku 
svojih filmov, motivih nje-
govih del, zaradi katerih 

Slovenci literarno in film-
sko izstopamo.   

Svojo domišljijo smo 
pokazali tudi mi. Intervju 
smo popestrili z branjem 
odlomkov iz njegovega 
znanega celovečerca Car-
men. Nad igralsko zased-
bo, ki je odigrala odlomke 
tega socialno-ljubezenske-
ga romana, je bil Metod 
Pevec vidno navdušen in 
prijetno presenečen.

Še v bodoče se bomo 
potrudili za takšne za-
nimive intervjuje. Ti nas 
popeljejo v skrivnosti 
literature in filma ter so 
motivacija za našo ustvar-
jalnost. Ta se nam s poslu-
šanjem pogovorov velikih 
umetnikov močno širi in 
krepi, zato se nadaljnjih 
obiskov takšnih ustvarjal-
cev že vnaprej veselimo! 

Režiser nepozabnih filmov Pod njenim oknom, Hit poletja in pretreslji-
vega dokumentarca Aleksandrinke je 22. aprila 2015 spregovoril o svo-
jem literarnem in filmskem ustvarjanju. 
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Širimo kulturna obzorja,
Metod Pevec

Katarina Dovnik
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Noir. Sam pojem izvira iz fran-
coščine. Pomeni črna novela ter 
označuje posebno vrsto kriminal-

ke. Od klasične se razlikuje po tem, da ne 
išče storilca zločina, saj je le ta pogosto prav 
glavni junak zgodbe. Velikokrat so predsta-
vljeni kot sociopati, psihopati, posamezniki 
na robu družbe. Noir je zvrst, ki raziskuje 
psihološke vzgibe storilca, bolj kot samo 
razreševanje nekega kriminalnega dejanja.

Vendar kaj je noir, podrobneje, iz prve 
roke, osebno? Odgovor na to vprašanje in mno-
ga druga smo učenci Srednje šole Slovenska Bi-
strica dobili na predavanju o tej literarni zvrsti, v 
okviru mednarodnega krimi/noir festivala Alibi. 

Mednarodni krimi/noir knji-
ževni festival Alibi Lucija Klauž, Ela Plavec

Našo šolo so obiskali trije pisatelji noir fikcije: 
Eddie Vega, Nenad Škrgatić in Renato Bratko-
vič. Z njimi smo debatirali o tej zvrsti, njihovem 
navdihu za pisanje ter pisateljevanju nasploh. Z 
nami so velikodušno delili nasvete za bodoče 
pisatelje naše srednje šole ter nam prebrali nekaj 
odlomkov iz svojih najnovejših literarnih del. 
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Špela Ačko

Špela Ačko ne piše samo poezije, ampak je leto-
šnjo žirijo Umetnij, ki sta jo sestavljali profe-
sorici slovenščine, Maja Kodrič Crnjakovć in 

Tina Mojzer, presenetila z lirično črtico Poskus št. 
3, ki kaže na zavedanje, da je človeški um, ki želi 
vse stvari izmeriti, omejen. Špela v črtici pride do 
spoznanja, da se bistva ne da izmeriti. V pesmih 
Potrditev in Tujec pokaže na zmožnost družbe-
nokritičnega presojanja; v pesmi Brezbarvno pa 
dokaže, da barva lahko živi tudi v besedi. 

Poskus št. 3
V tretje gre rado. Morda pa tega le oddam. 

3 je vendarle moje najljubše število. 
Ljubim števila. Zanje veljajo neki zakoni. 

Vse se lahko spreminja in giblje – znotraj teh za-
konov. Všeč mi je ideja neskončnosti v omejenem 
prostoru. 

Vendar mi je ta omejenost števil všeč le pri 
matematiki. Tako kot tu števila ljubim, jih na 
splošno sovražim. Ker v današnji družbi smo le 
še številke. Ocene, denar, kile, višina, rezultati 
… Če je število pravo; Oh in sploh! Najboljši 
smo … zaradi števila. To postane naša karakte-
ristika, zaščitni znak. Zakaj ga ne patentiramo, 
ko pa je edina stvar, po kateri smo prepoznani?! 

In če število ni pravo? Pa saj je vseeno! 
To število smo in pika. Le da nas potem zaradi 
»napačnega« števila še obsojajo. 

Saj ne vem, kaj je slabše. To, da nas kri-
tizirajo le zaradi ene številke, kot da ta določa 
našo vrednost, kot da ena sama samcata številka 
pove, ali smo dobra oseba ali ne, ali to, da nas 
zaradi števila poveličujejo. Kot da je to edina 
pomembna stvar na svetu. 

Jaz nisem ocena. Moje življenje ni uokvir-
jeno v poteg črte. Ne določa mojega karakterja, 

mojih želja, ciljev ali sposobnosti. Pa saj je moja 
ocena lepa, kajne? Zatorej se ne bi smela obreme-
njevati. Vendar ne maram občutka, da je ta ocena 
vse, kar sem. Ne maram občutka, da me imajo 
nekateri zaradi ocene rajši. Kot da bom izgubila 
vso svojo vrednost, če se ta ocena spremeni.

Nisem številka na tehtnici. Obseg moji bokov 
ne pove ničesar o tem, kaj bi rada v prihodnosti. Ne 
pove ničesar o mojih dosežkih, ne o stvareh, ki sem 
jih naredila – pa naj bodo dobre ali slabe. Ni pravi 
razlog, da bi bila nekomu všeč. Zaradi števila na teh-
tnici nimam več ali manj prijateljev (srčno upam!).

Nočem biti ujeta v brezizrazne številke, ki jim 
pripisujemo mnogo večji pomen, kot naj bi ga imele. 
Dandanes vsakemu pripišemo neke številke, da nas 
lahko popredalčkamo. Šele ko se številka drastično 
spremeni, lahko uidemo iz tega predalčka – le da nas 
zaprejo v drugega. Nisem pripravljena tako živeti. 
Nočem, da me stlačijo in zaklenejo v predal, za 
katerega mislijo, da vanj spadam. Da name obesijo 
številko, napihnejo njeno vrednost, nato pa me po 
njej presojajo. Nočem tega! Nočem številk. 
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Brezbarvno

Ustnice rjave roza krasi.
Nad očmi temna črta.

Prah svetel na licih.
Skozi nasmeh bel, brezbarvnost zbledi.

S črno slikam telo.
In skrbno nastajajo sence,

rjave, ne sive,
ko plava se riše pod belo oko.

In skrivam s črno 
in skrivam z belo

in z rjavo, roza in modro.
Le da ni videt' brezbarvnost zbledelo.

Ker duša brezbarvna barva se,
ko se črte na beli iskrijo.

A hitro izgine toplota fasade
in barve notranjosti spet prozorno žarijo.

 
Potrditev

Potrditev.
Zakaj je potrebna?

Zakaj mi morajo drugi povedati,
da sem dovolj dobra?

Da sem unikat,
sama zase posebna?

Zakaj nad mano bdi grozeča resnica?
Nadzor družbe, Big Brother.

Lažne resnice javnosti.
Kje se v tem skriva pravica?

Zakaj delam vse po kalupu?
Popolno življenje, 
papirnat nasmeh. 

Umetelna sladica z vonjem po strupu.

In slepo zaupam veseli sliki laži,
popolnim obrazom, oblikam,

kiču in plastiki,
ko morast izraz za platnom visi. 

To je moja nerealna realnost.
Namišljena resnica, 
ki v mislih je prava,

a vem, da ni stvarnost. 

Porcelanastim obrazom sledim.
Lutkam v izložbi – številka XXXS,

knjigam – čista petka.
Zavedno nevedno norim.

Potrditev rabim. Zakaj?
Ocene in lajke,

komentarje, odstotke.
To sem, kar so. A od kdaj?

Nočem več tega! 
Nočem potrditve, 

ki jo obupano hočem.
Eksplozija – preveč je vsega!

Obupani v bazenu krvi
koščki mene ležijo po tleh.

Zakaj je izginil nasmeh,
ko rečem: »Dovolj dobra si«?
Mar ni prava moja beseda?

Mar ne velja?

Ker je moja? Ker ni pomembna?
Zakaj me ne reši, ko duša razjeda?

Potrditev. 

Dobra je vsaka.
Le da ni moja.

Ker jaz ne veljam.
Jaz nimam besede.

Moja kaseta – ni traka!



Lucija Klauž si v svoji poeziji postavlja vprašanja o obstoju, smislu bivanja na tem 
svetu, o prihodnosti. Njena poezija je razmišljujoča in mestoma zelo zrela, njene 
metafore so skrivnostne. Z njimi se sprašuje o svetu, strahu, išče odgovore na zah-

tevna vprašanja o bivanju, o svojem mestu na tem planetu in se zaveda lastne majhnosti. 
Na letošnjih Umetnijah si je s Špelo Ačko delila prvo mesto. 

44
Sedim v kotu, ta se krči. 

Sprehajam se čez trenutke; počasi.
Čakam. Da zmanjka prostora za dihanje.

Da se zruši strop.

Čakam.

V glavi vesoljni potop.
A listje še vedno mehko pada.

Posije žarek zadovoljstva. 
Prenesem tišino – aplavz, prosim.
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Lucija Klauž

Vdihi postanejo kratki.
Štejem solze na prste obeh rok.

Nevihta zarije nohte v dlani.
A listje še vedno mehko pada.

Grizem ustnico, ko hodim s točo.
S svojo izbiro.

S tišino.

Primi me za roko,
zavrtinči se v laseh.
A se izgubi v vetru.

Ker lahko izbiram,
krik naj bo šepet.
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77

Beli členki.
Misli delajo ostre ovinke.

Stojim v temi, se zanašam na javno razsvetljavo.
Luči ne delajo, pustili so me samo.

Hiša je prazna, dihanje polno očitkov.

Ni me strah.

Diham prehitro, hodim prepočasi.
Tipam pred sabo s tresočimi prsti.

Ne mislim kričati, ker tu ni nikogar.

Nekdo je predvidel, da sem tega sposobna.
Da nisem več majhna, ker ni več mlečnih zob-

kov.
Embalaža laže, beri sestavine.

Podrsavam, po ne videnih tleh. 
Ni me strah.

Srčni utrip ne odgovarja na vprašanja.
Pogum zadane ob steno.

Hodim naprej.
Ni me strah.
Ni me strah.
Ni me strah.

Vrata.
Obstanem s prsti na kljuki.

Ni me strah.
33        

234

1
Načrt.

Trma, odločnost.
Trdna bodočnost.

Ednina.

Trenutek nepozornosti.
Dvojina.

Adijo pamet.

2
Noč.

Bližina v tišini.
Zavedanje lastne majhnosti.

Spoznanje skupne razsežnosti.
Novo jutro.

3
Kje? Kam? Zakaj?

Množina vprašanj lebdi v praznini.
Kalijo mir.

Kljubujejo moji tišini.

Odgovori še nimajo števila.

Ruši se perspektiva.
Gradi se dvom.

Lebdeče vprašanje.
Toneče prepričanje.

Množina vprašanj lebdi v praznini.
Smisel se utaplja.
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Anže Kac

Anže Kac ima izostreno oko za opazovanje narave, v 
pojavih okoli sebe pa ne išče globljega pomena in 
namena, ampak uživa v njihovi lepoti in preprostosti. 

Ko se njegov lirski subjekt sprašuje o smislu življenja, ugotovi, 
da je danes največja umetnost biti in ostati preprost, 
brezskrben v svetu, ki je odet v plašč želja in nenehnih 
zahtev. Pogumno kuka v svet knjig, v branje, kjer odkriva 
nove, neslutene svetove. Vznemirjajo ga motivi noči, 
zvezd, napiše pesem o zvezdnem prahu, navdih išče tudi 
v mitoloških bitjih. V pesmi Psiha, ki so nastale leto 
kasneje, pa je luči manj, ostaja tema, vse je temačno, 
tuje roke, ki ga stresajo in zahtevajo odgovore. Ko se 
zazdi, da je res vse temačno, v majhnih radostih, ki jih zapazi s 
kotičkom očesa – otroško igranje, smeh – najde svetlobo in smisel. Anže je tudi 
mojster rime. Strokovna žirija letošnjih Umetnij ga je uvrstila na drugo mesto.

Noč, luna in zvezde

Težki, dolgi, črni koraki
se zgrinjajo po širnem nebu.

Z namenom, da pregnali bi dan,
odrivajo sonce vstran.

S seboj pa pripeljejo
čisto, belo, glamurozno lepotico,

še morja se vzdigujejo in izkazujejo ji slavo,
rada pa zmeša tudi kakšno človeško glavo. 

 
Nato pa za njo

prižge se na tisoče luči,
ki mnogim popotnikom kažejo poti,
a marsikdo neuspešno do njih si želi.

       Zakaj? Kako?

Biti popolnoma preprost
je dandanes velika krepost.

Če nič ne zahtevaš,
v kopalnici brezskrbno prepevaš
in se sprašuješ, kakšen je ta svet,

v plašč želj in zahtev odet.
Takrat sprašuješ se tako:

Listje jesensko pada brezpomensko. 
Zakaj? Kako?

Ker je pač tako.
Ne vem kako, niti ne zakaj,

ampak je preprosto in je lepo.

Pamet mi je v napoto,
da občudoval bi to lepoto,

ne da bi se spraševal:
Zakaj? Kako?

In spet dobil odgovor:
Ker je pač tako.              
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Nihče ne sumi,

od kod ta prah prihaja,
nihče ne ve,

da zvezdni prah ne umre.   

   
 Psiha

Rekel sem da
in obenem ne.
Strmim v tla,

a gledam skoznje.

Stran se obrnem,

še vedno vidim vse.
Misli zagrnem,

padejo zavese krivde.

Stresajo me tuje roke,
slabo mi je, vrti se mi,
zahtevajo odgovore,

izgovorov več ni.

In naenkrat me več ni
na tleh v tisti sobi.

Pa tudi luči
med oblaki ni.

Le še globlja tema.

        Zvezdni prah

Vsako noč se z zvezd usuje.
Dež.

Rada imam dež.
Dež prinaša mir.
Rada imam mir.

Dež se zgodi, ko joče nebo.
Z vsako solzo zraste nov pogum.

Že ena kapljica lahko pomaga roži, da zasije.
A ne vem, če je dovolj kapljic.

Za vse.
Za vse, ki upajo, za vse, ki sanjajo, se borijo,

Za vse, ki jočejo, se iščejo.
Vsak kdaj potrebuje solzo, da začuti mir.

Da lahko zaspi.
Vsak kdaj potrebuje dež. Dež.

Rada imam dež.
Dež prinaša mir.
Rada imam mir.

Dež se zgodi, ko joče nebo.
Z vsako solzo zraste nov pogum.

Že ena kapljica lahko pomaga roži, da zasije.
A ne vem, če je dovolj kapljic.

Za vse.
Za vse, ki upajo, za vse, ki sanjajo, se borijo,

Za vse, ki jočejo, se iščejo.
Vsak kdaj potrebuje solzo, da začuti mir.

Da lahko zaspi.
Vsak kdaj potrebuje dež. Majhen prah, ki svet ga 

potrebuje.
Prisrčen, majhen in svetleč,

čaroben in rahlo brneč. 
 

Nihče ne pomisli, 
da v njem je moč,

ki se v prahu skriva,
moč, našega obstoja kriva.
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Timotej Kresnik

Timotej Kresnik preseneča s snovjo, ki jo izbira za svoje 
lirične izpovedi. Tudi on si zastavlja zrela vprašanja 
o smislu in obstoju resnice. Poigrava se z beseda-

mi, uporablja močne metafore, kot alkimist išče odgovore 
na vprašanja, kako doseči nesmrtnost. In najde odgovor v 
umetnosti. Žirija letošnjih umetnij je njegovo poezijo uvr-
stila na tretje mesto.

| Literarna začimba

JABLANA ADAMA MODREGA 
ETRUŠČANSKEGA SMEŠNEGA

NORČEK JE CELO NOČ PLESAL,
BIL JE POLN VZKLIKA IN KRIKA

IN BILO GA JE SAM SMEH,
LE KDO BI SE MU LAHKO ODREKEL,

LE KDO, LE KDO.
V BOGINJO SE JE ZALJUBIL

IN TA MU JE UGODILA
LE KDO BI SE MU LAHKO ODREKEL,

LE KDO, LE KDO.
EN DAN, KO JE NIL SPET NA JUG TEKEL,

SE JE ODPRAVIL DO MESTA 
PADLIH ROJAKOV.

BOGINJA GA NI OBJELA, AMPAK 
ZAPUSTILA, 

ROJAKI SO MU PROSTOR NAREDILI 

IN MU OBRED PRIREDILI.
LE KDO BI SE MU LAHKO ODREKEL,

LE KDO, LE KDO.
ZDAJ NJEGOV SMEH JE PUST,

POLN OBŽALOVANJA,
PRIJEL SEM GA ZA ROKO IN 

GA POTEGNIL VEN.
PREPROSTE LAŽI, KI SKRIVAJO RESNICE 

ŽIVLJENJA,
SO GA PREPRIČALE, DA NI VREGEL PUŠKE 

V KORUZO,
AMPAK JO MENI DAL IN SE NASMEJAL.
REKEL JE: »DRŽI TO ZAME, DOKLER NE 

VRNEM SE.«
LE KDO BI MU LAHKO ODREKEL, 

LE KDO
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IDEJA

BIL JE PRAV TAKŠEN KOT VSI DRUGI 
JEDEL ENAKO 
STAL ENAKO

SEDEL ENAKO
ČAKAL ENAKO

AMPAK KO SO DRUGI UMRLI
IN ZA VEDNO IZGINILI IZ VEČNOSTI

JE ON OBSTAL 
DEL NJEGOVE DUŠE

JE POSTAL NESMRTEN
IN ŽIVEL JE 
ZAVEDNO

V MISLIH DRUGIH
IDEJA JE DOKAZ NESMRTNOSTI

ALEKSANDROVA KNJIŽNICA
SVETI HODNIKI,

BOŽANSKI,
PO KATERIH OTROCI TEKAJO,

POPOLNOMA PREPRIČANI SAMI VASE, 
AROGANTNI IN GLASNI,
ŠE SANJA SE JIM NE, DA 

TO JE KRAJ, KJER ŽALOST IŠČE DRUŽBO,
KJER ZAKONI RESNIČNOSTI NE OBSTAJAJO,
KJER DREVO PRAVICE RASTE NA KORENI-

NAH ZLA,
KJER SE SLIŠI TIŠINA GROBA,

RESNICE RESNIC, KRIVICE KRIVIC
SO ZBRANE NA ZEMLJI PREPOJENI Z LE-

GENDAMI,
POLICE POLNE ŽALOSTI, SAMOPOMILO-

VANJA, OBŽALOVANJA,
TRPLJENJE ANGELOV ZAPISANO

V ČLOVEŠKI PISAVI.

NE RAZUMEM VEČ
PLOD MOJEGA PRAZNOVERJA 

JE ZACVETEL
IN ME PUSTIL SAMEGA V SOBI

Z VPRAŠANJEM:
»KAJ JE SMISEL OBSTOJA?«

KO ME NE BO VEČ,
ALI BO TA SVET ŠE OBSTAJAL

ALI SE BO PORUŠIL V TRENUTKU, KO BO 
MOJA ZAVEST UMRLA?

STOJIM IN KRIČIM,
DA SI SMISEL ŽELIM,

AMPAK OD KOGA GA NAJ DOBIM?
OD KOGA LE …

130. Kalifornijska avtocesta
Svet me dolgočasi.

In jaz dolgočasim svet.
Po oknu mojega avta kaplja drsi.

Rdeča kaplja.
Ne maram okusa vode tukaj.
Ali moram biti za vedno tu?

Moram biti zavedno nesrečen?
Ne morem brat zvezd, samo med njimi …

Spust bo prehiter in se bom izgubil.
Hitrost te vedno zbistri.

Deli te med tiste, ki bodo, 
in tiste, ki jih ni.
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Eva Cehtl
Dež.

Rada imam dež.
Dež prinaša mir.
Rada imam mir.

Dež se zgodi, ko joče nebo.
Z vsako solzo zraste nov pogum.

Že ena kapljica lahko pomaga roži, da zasije.
A ne vem, če je dovolj kapljic.

Za vse.
Za vse, ki upajo, za vse, ki sanjajo, 

se borijo,
Za vse, ki jočejo, se iščejo.

Vsak kdaj potrebuje solzo, da začuti mir.
Da lahko zaspi.

Vsak kdaj potrebuje dež.

* * *

Tvoja usta.
Tvoja usta so kot droga.

Moja droga.
Neprecenljiva.

Rada bi zagrizla vanje.
Zelo rada.
Adijo jaz.

Kakšna kontrola.
Razneslo me bo.

* * *

Kje si zdaj, da me objameš?
Kam si šel, da spet sem sama?
Zate sem lase si spletla v kito.

Dišim po milu, tako zelo dišim.
Rada bi, da me povonjaš,
da me čutiš, da sem tvoja.

A tebe ni. Nikoli te ni.

| Literarna začimba

In jaz sem vedno sama.
Star mamin parfum sem nanesla si na kožo.

Da vsaj tukaj čutim malo te topline.
Da nisem sama, čeprav sem.

Sama.
Pogrešam tvoje prste, ko razdiral si mi kito.

Ne maram svojih, ki tako me cukajo.
Zato ne pletem več si kite.
Niti las nimam več dolgih.

Rekel si, da imaš rad moje dolge lase.
Postrigla sem se.

Sama.
Sama kot vedno.

* * *

Strah me je, ko te zagledam.
Ne znam obnašat se ob tebi.

Postanem nekdo brez kontrole.
Norim in bruham.

Ljubezen?
Nisem jaz.
Želim si te.

Želim si, da se me dotakneš.
Da me čutiš.

Da jaz te čutim.
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Anonymus
No. 3

I love the house I've come to fear.
It's walls so grand, so tall.

White walls we have caused to combust,
strong walls we’ve caused to fall.

I am alone in endless awe, 
catching fire, gazing over the roof,

black roof we’ve turned to dust,
tall roof, we’ve made a burden of proof. 

I turn my back on roaring flames.
The windows burst.

Diamond shrapnels, flying glass,
piercing our flesh, 

yet keeping our souls unreimbursed.

I know the house. This house of ash.
It’s beauty is the only one I know.

Yet a house does not a home make.
My home, not a place where a person in my cor-

ner at any given time …
A person. A foe.

Devastatingly I love the house I’ve come to fear
But it is a house.
Only a house …
Until it’s not …

… And I am a Pilgrim.
      

No. 7
There is a bug in my head.

It drills and it twitches.
It made friends with some leeches.

Now they dance and they rumble.
Over hopes and dreams they stumble.

They suck on my will,
until the bughouse is still.

Then they evolve into wasps.
Into hornets.

They buzz and they sting.
To me ever so tightly they cling.

I pay a visit to a flyswatter’s cottage,
there he kills all the buzz with his knowledge.

The wings that are words,
who sting when said.

But at the end of the day,
there is still a smug bug in my head.

No. 8
When everything’s wrong,

I write a song
Everything is at it’s worst and I’m spinning 

around,
Oh no!

My pen falls to the ground.

Could it be worst?
Well allow me to think.

Easy as that 
I run out of ink.

Oh great universe,
you must think you truly are smart!

Well as it happens,
my chair falls apart.

I have had enough!
I lay there morose.

A prodigiously large spider lands on my nose.

But just then,
In the darkest of times
There comes a moment

When I run out of rhymes.

And I laugh.
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Temna stran vesolja, 
predavanje Maruše Bradač
Špela Ačko

Maruša Bradač je 
profesorica na 
univerzi v Davi-

su v Kaliforniji. Ukvarja se z 
astrofiziko in je vodilna znan-
stvenica na področju razume-
vanja temne snovi; snovi, ki 
je še nihče ni videl, pa vendar 
vemo, da obstaja. Na naše veli-
ko zadovoljstvo nas je v marcu 
2015 obiskala v svojem doma-
čem kraju, Slovenski Bistrici. 
V »stoenki« ali predavalnici, 
kot ji uradno pravimo, smo 
poslušali njeno predavanje o 
temni strani vesolja. Povedala 
nam je nekaj o svoji poti od OŠ 
Pohorskega odreda v Slovenski 

Bistrici do University of Cali-
fornia Davis v ZDA, predvsem 
pa se je posvetila skrivnostni 
temni snovi. Po koncu preda-
vanja je odgovorila na nekaj 
vprašanj dijakov.

Kaj vas je pravzaprav 
navdušilo, da ste se za-
čeli ukvarjati z astrofi-
ziko?

To je bil nedvomno moj 
oče. Je fizik. Lahko povem tudi, 
da je učil vašega učitelja. Moj 
oče me je navdušil za znanost 
nasploh. Moram pa reči, da 
sem imela, ko sem bila vaših let 
in sem se v srednji šoli odloča-

la, kaj študirati, težko odloči-
tev. Hotela sem študirati fiziko, 
a sem vedela, da kot fizik ne bo 
lahko dobiti delovnega mesta. 
Izbirala sem med računalni-
štvom, kjer bi zagotovo dobila 
dobro službo in verjetno dobro 
plačo, in fiziko, kjer bi delala 
tisto, kar mi je všeč. Oče me 
je takrat vprašal, kaj hočem 
od življenja, in rekla sem: »Ja, 
rada bi imela dovolj denarja, 
da lahko grem enkrat na leto 
nekam smučat, ampak nekega 
zelo dobrega avta pa res ne po-
trebujem!« Odgovoril mi je, da 
lahko grem potem brez slabe 
vesti študirat fiziko.
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Dandanes so se stvari 

precej obrnile. Fizik je po-
stal zelo iskan poklic, sploh 
v pedagoškem delu. Vem, da 
že zdaj iščejo ljudi in le malo 
študentov se je odločilo za to 
smer, tako da bo primanjkljaj 
učiteljev fizike velik. 

Kolikšen delež vesolja 
sestavlja temna snov?

Približno četrtino. Tri če-
trtine vesolja pa sestavlja temna 
energija, o kateri vemo še veliko 
manj kot o temni snovi. Če se 
torej odločate za pot astrofizike 
in razumevanja temne snovi, 
boste imeli ogromno materiala, 
ki ga boste lahko raziskovali. Ne 
bodo vas dali na stranski tir, saj 
obstaja še ogromno stvari, ki jih 
še niso raziskali.

Ali veste, če obstaja še 
kaj večjega od vesolja? 

To je dobro vprašanje. 
Pravzaprav ne vemo in nikoli ne 
bomo mogli izvedeti. Informa-
cija lahko potuje samo s sve-
tlobno hitrostjo, zato opazimo 
le tisti del vesolja, ki ga vidimo. 
Vesolje se širi, to vemo. Vemo 
tudi, koliko je veliko vidno 
vesolje, ne vemo pa, kaj je še dlje 
od le tega. Lahko je tudi ne-
skončno, vendar odgovora na to 
verjetno ne bomo dobili nikoli.

Mislite, da v vesolju 
obstajajo oblaki anti-

materije, ki reagirajo s 
temno snovjo?

Za oblake antimaterije 
vemo, da obstajajo. Antimaterija 
je v bistvu del navadne snovi in 
z navadno snovjo tudi reagira. 
Mogoče ste že slišali za pozitron. 
To je elektronova antimaterija. 
Če elektron in pozitron treščita, 
dobimo dva fotona. Antimaterija 
je pravzaprav nekaj zelo »narav-
nega« in jo v laboratorijih lahko 
opazujemo, merimo.

Po drugi strani pa je 
temna snov čisto drugačna. Ne 
reagira z navadno snovjo, vsaj 
ne da bi mi do zdaj to lahko 
izmerili, ne z antimaterijo in ne 
sama s sabo. 

Zakaj Pluton ni več 
planet?

Ker je premajhen. Prav 
tako njegova orbita ni krožna, 
temveč zelo eliptična. Zato so 
se odločili, da bo raje planeto-
id. Ubožec. Ampak še vedno je 
v Sončevem sistemu, tako da ga 
ne pozabite.

Ste kdaj v vesolju našli 
kako sled življenja? 

To vprašanje mi vedno 
postavijo. Nismo našli nobene 
sledi življenja, ampak trenu-
tno so raziskave na področju 
iskanja drugih planetov zelo 
aktivne. Našli smo že par tisoč 
planetov, izmed katerih je ne-
kaj zelo podobnih Zemlji. Izka-

zalo se je, da ima skoraj vsaka 
zvezda okoli sebe planete. Če v 
tem ogromnem številu plane-
tov pogledamo možnost, da se 
je kje razvila civilizacija, je ta 
možnost precej velika. Osebno 
mislim, da življenje obstaja, 
problem pa je komunikacija. 
Čeprav mislimo, da svetloba 
potuje zelo hitro, je vesolje tako 
veliko, da se časovni zamik 
zelo pozna. Tudi če bi posku-
sili komunicirati z najbližjo 
zvezdo, bi trajalo štiri leta, da 
bi signal prispel od nas do njih, 
in še štiri, da dobimo njihov 
odgovor. Če bi enako posku-
sili s sosednjo galaksijo, bi pot 
signala v eno smer trajala 2,5 
milijona let.
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Vesolje se širi. Ali da-
nes obstajajo dokazi, 
da se širi v nedogled? 
Ali zaradi temne snovi 
sumite, da se to širje-
nje upočasnjuje?

Če bi obstajala le temna 
snov, bi se upočasnjevalo. Ker 
pa je tukaj še temna energija, ki 
pravzaprav vesolje tišči nara-
zen, se vesolje širi zelo pospe-
šeno. Tako da konec vesolja, 
ki se bo verjetno zgodil nekje 
deset na stoto let od zdaj – to je 
velika, velika številka, torej ne 
bojte se – bo verjetno zelo po-
časen. Izgubili bomo galaksije 
in zvezde. Najprej jih ne bomo 
videli, ker bodo tako daleč, po-
tem bodo ugasnile tudi zvezde 
v naši galaksiji. Razpadli bodo 

planeti, ker protoni in nevtroni 
vseeno nimajo neskončnega 
življenja oz. razpolovnega časa. 
Na koncu bodo obstajale le še 
črne luknje in to bo to. Ena 
velika tema in en velik dolgčas. 

Mislite, da bo člove-
štvo to dočakalo?

Ne. Deset na stoto let. Če 
vzamemo to številko, 10100, in 
napišemo črko a deset na stokrat 
eno zraven druge na papir, bi ta 
papir segal do začetka vesolja. 
Mimo vseh galaksij in jat galaksij. 
Tega nikakor ne bomo dočakali. 
Verjetno ima naše Sonce še okoli 
štiri do pet milijard let življenja. 
Končalo bo kot rdeča orjakinja, ki 
se bo širila tudi do orbite Zemlje, 
tako do bomo imeli že takrat en 

velik problem. Vendar tudi to me 
ne skrbi. Skrbi me predvsem to, 
kar z našim planetom počnemo 
danes. Globalno segrevanje nas 
bo uničilo, že mnogo preden bo 
Sonce naredilo svoje, zato pazite 
na svoje okolje. 

Če obstajajo črne lu-
knje, ki vase vse posr-
kajo, ali obstajajo tudi 
luknje, ki vse izvržejo? 

To je zelo dobro vpraša-
nje. Črna luknja lahko izvrže 
snov. No, pravzaprav je ne 
izvrže. Ko snov pride v črno 
luknjo, ne more več ven. Ko 
pa pride blizu, sta gravitacija 
in trenje tako močna, da snov 
zažari in dobi toliko energije, 
da jo izstreli. Tako dobimo te 
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zelo energetske in zelo pogo-
ste pojave v vesolju. Tudi mi 
imamo v centru naše galaksije 
črno luknjo, žal pa malo strada. 
Okoli nje ni nekih plinov, ki so 
večinoma snov, ki zažari, zato 
tu taki pojavi niso tako pogosti. 

S pomočjo svetlobe 
lahko vidimo nekaj 
milijard let po velikem 
poku. Kaj pa vidimo 
pred tem, če sploh kaj 
vidimo?

Lahko vidimo do velikega 
poka. Naše trenutne raziska-
ve raziskujejo prve galaksije v 
vesolju, ki so nastale 400 milijo-
nov let po Velikem poku, kar je 
približno 1 % današnje staro-
sti vesolja. Še pred tem lahko 
vidimo do manj kot sekunde pa 
velikem poku, žal pa preko tega 
ne moremo. Svetloba je namreč 
od velikega poka potovala 13,7 
milijard let in lahko vidimo le 
toliko daleč, kot je imela svetlo-
ba do zdaj časa prepotovati. 

Torej največja razda-
lja, kamor še lahko vi-
dimo, je 13,7 milijard 
svetlobnih let?

Da. Dejansko je še malo 
večja, saj se je vesolje v tem 
času že razširilo. Lahko gleda-
mo približno 13,7 milijard sve-
tlobnih let daleč v vsako smer, 
več kot to pa ne moremo. 

Vam je kakšna teorija 
bolj blizu kot veliki pok?

Ne. Veste, pri znanstve-
nih raziskavah ni važno, kaj ti 
je blizu in kaj ne. Ti raziskuješ 
in podatki ti povedo, kaj ti je 
»blizu«. Iz ogromno različnih 
raziskav vidimo, da veliki pok 
potrebujemo. Eden izmed doka-
zov zanj je na primer tema. Ker 
je ponoči tema, vemo, da vidno 
vesolje ni neskončno in da se je 
moralo iz nečesa širiti. Drugače 
bi morali na vsakem majhnem 
delčku neba videti zvezdo, saj te 
živijo dovolj časa. Ker pa zvezd 
ne vidimo povsod, vemo, da se je 
vesolje začelo z velikim pokom.

Koliko približno stane 
takšna raziskava? S 
Hubblovim telesko-
pom, na primer? Tu 
se pokaže, da fizika ni 
tako poceni, kajne?

Ne, sploh ni poceni.  Preu-
čujemo trke temne snovi s temno 
snovjo. Preučujemo zelo podobne 

procese kot v Velikem hadron-
skem trkalniku v Ženevi, ki je stal 
približno deset milijard dolarjev. 
Včasih rečem, da mi pa dobimo 
vse zastonj, saj preučujemo trke v 
naravi. Vendar teleskopi stanejo. 
Ko sem se pripravljala na to opa-
zovanje, sem se mesec ukvarjala 
le s tem, kam bomo Hubblov te-
leskop usmerili, s katerim filtrom 
bomo opazovali in tako dalje. Na 
koncu sem bila že čisto utrujena. 
Vseeno pa sem izračunala, koliko 
ta opazovanja sploh stanejo, in ko 
sem ugotovila, da samo moje, ki 
je trajalo le nekaj dni, stane skoraj 
več kot deset milijonov dolarjev, 
sem raje še enkrat preverila vse 
nastavitve. 

Vsi ti teleskopi stanejo okoli 
milijardo dolarjev. Tisti bolj po-
ceni, npr. na Havajih, dobrih sto 
milijonov, drugače pa so to precej 
velike številke. Teleskopi sicer 
niso dostopni samo iz ameriških 
univerz, dostop imamo tudi v 
Sloveniji, do vseh teh podatkov pa 
lahko pridete tudi sami.  
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Delni sončev mrk nad Slovenijo
Marko Žigart, prof.

Letošnja pomlad se je 
20. marca pričela s 
sončevim mrkom. V 

Sloveniji je bil viden delni 
mrk. Ob 10. uri in 40 minut 
je dosegel maksimum, ko 
je bilo zakritih 60 odstot-
kov Sončeve ploskve. Kljub 
temu, da je doživetje ob 

delnem mrku manj drama-
tično kot ob popolnem, smo 
se z opazovanjem pred šolo 
prepričali, da bi bila velika 
škoda, če bi zamudili takšen 
astronomski pojav. Mrk si 
je lahko ob varnem opazo-
vanju, skozi za to prirejana 
očala in skozi daljnoglede s 

posebnimi zaščitnimi foli-
jami, ogledalo veliko število 
opazovalcev. Dijakinje in 
dijaki izbirnega predmeta fi-
zike so opravili tudi meritve 
temperature in osvetljenosti 
okolice. Občutili in opazili 
smo, da je temperatura med 
mrkom padla za 6 °C. 



Meglico je po poti 
zamenjalo sonce, 
pred nami pa se 

je odprl pogled na ljubljan-
sko obvoznico. Po 10 minu-
tah vožnje čez mesto nas je 
avtobus odložil nekje sredi 
Ljubljane. Odpravili smo se 

V začetku jeseni, natančneje 21. 10. 2015, smo se dijaki izbirnih predme-
tov fizika in kemija odpravili v naše glavno mesto na Slovenski festival 
znanosti, ki je potekal na Inštitutu »Jožef Stefan«, in na ogled razstave 
Svetloba, ujeta v kamen v Prirodoslovni muzej. 

proti labirintu uličic iskat 
Inštitut Jožefa Stefana. Po 
nekaj minutah hoje smo pri-
speli do samega inštituta in 
se predali toku znanosti. 

V veliki predavalnici smo 
imeli predavanje Znanstveniki 
in izumitelji na razstavi. Dr. 

Edvard Kobal nas je vodil skozi 
pionirje naravoslovja vse do ve-
likih znanstvenikov in izumite-
ljev prejšnjega stoletja. Pripravil 
je zanimiv nabor podob, ki jih 
je predstavil, kakor da bi bili na 
razstavi. Po enournem pred-
vajanju smo si, nabiti z novim 
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Festival znanosti
Katja Šlamberger



znanjem, privoščili odmor. V 
avli inštituta smo si ogledali 
sejem eksperimentov in de-
monstracij, ki so jih predstavili 
mladi iz slovenskih srednjih 
šol.

Mag. Tomaž Ogrin in 
mladi raziskovalci so za nas 
pripravili zanimive poizkuse s 
tekočim dušikom, z ogljikovim 
dioksidom in vodikom. Doži-
veli smo vse; od pokov, eksplo-
zij, do srečanja z nepredstavlji-
vo mrzlimi snovmi in njihovim 

zanimivim medsebojnim 
reagiranjem. 

Sledil je sprehod od 
inštituta do Prirodoslovnega 
muzeja Slovenije. V muzeju nas 
je pričakala razstava Svetloba, 
ujeta v kamen. Med ogledo-
vanjem smo spoznali pomen 
kamnov in svetlobe ter njiho-
vo medsebojno povezanost. 
Ogledali smo si tudi diamant 
iz Zoisove zbirke kamnov, ki 
je dolgo veljal za izgubljenega. 
Ugotovili smo, da je Pohorje 

edino mesto v Sloveniji, kjer 
nastajajo diamanti. Le ti so 
redki in majhni. Preden dose-
žejo površje Zemlje se spreme-
nijo v drugačno obliko ogljika, 
v grafit. Nekateri so bili tako 
pogumni, da so se preizkusili 
v iskanju lističev zlata v pesku, 
tako kot so nekoč v zlatonosnih 
rekah, Muri in Dravi, izpirali 
zlato. Na samem koncu smo 
si ogledali še okostje izumrle 
živali, mamuta.

Ko je ura kazala že krep-
ko čez tri, smo se počasi od-
pravili proti avtobusni postaji, 
kjer bi nas moral pričakati naš 
avtobus. Petnajst minut kasneje 
smo bili udobno nameščeni na 
svojih sedežih. Počasi smo se 
peljali proti domu. 
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Za vsakega bodočega naravoslovca je 
največji izziv delo v laboratoriju in 
raziskovanje, ki lahko doprinese k 

novim odkritjem. Letos sva s sošolko, Urško 
Brence, poskusili sintetizirati tekoči kristal 
iz drugih sestavin, kot so bile navedene v 
literaturi. Poskus nama sicer ni uspel, sva pa 
kasneje sintetizirali snov MBBA in spozna-
vali njegove kemijske lastnosti.

Kaj pa sploh je tekoči kristal? Vsi vemo, 
da se spojine lahko nahajajo v treh agregatnih 
stanjih; v plinastem (g), tekočem (l) in trdnem (s). 
Pri nekaterih organskih spojinah (ki imajo poseb-
no sestavo) pa se pri prehodu iz trdega v tekoče 
stanje pojavi še vmesna faza. V tem stanju ima 
snov lastnosti tako kristala kot tudi kapljevine, 
zato jo imenujemo tekočekristalna faza.

Leta 1888 jo je odkril nemški profesor bo-
tanike Fridrich Richard Reinitzer med določa-

njem tališča holesteril benzoatu. Ugotovil je, da 
ima snov v bistvu dve tališči. Pri prvem (nižjem) 
taljenju postane tekoča, a motna, pri drugem 
(višjem) pa se popolnoma zbistri. Pri nadaljnjem 
raziskovanju je ugotovil, da se spojini pri pre-
hajanju med fazami spreminjajo barve z modre 
in vijolične, preko motno mlečne spet do prvih 
dveh, nato pa se strdi v belo kristalinično snov. 
Skozi naslednja leta so različni znanstveniki 
raziskovali isto snov na različne načine, med 
drugim s polarizacijskim mikroskopom, kar sva 
s sošolko počeli tudi pri svoji raziskovalni nalo-
gi. Vsekakor zanimiv kemijski podvig.

Na priloženih fotografijah lahko vidite 
spremembo barve med faznim prehodom krista-
la MBBA (N-(4-metoksibenziliden)-4-butilali-
nin); tekočekristalna faza je obarvana mavrično, 
tekoča pa črno.  
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Tekoči kristali
Nika Milukič Vernik
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S projektom smo dijaki 2. letnika pro-
grama gimnazija uresničili skupne cilje 
petih predmetov (biologija, kemija, 

zgodovina, geografija in informatika). Z raz-
iskovalnim, terenskim in teoretičnim delom 
smo ugotavljali in spoznavali dejavnike vo-
dnega ekosistema, ugotavljali smo fizikalne, 
kemijske in biološke značilnosti vode, raziska-
li smo, kako so vodo uporabljali v zgodovini 
… Zanimal nas je tudi ekološki vidik, torej 
onesnaženost voda, spoznali smo hidrografske 
značilnosti in raziskali pojavljanje vode v ljud-
skem slovstvu. Svoje delo in vložen trud smo 
pokazali s predstavitvami in kratkimi filmi, 
in tako nadgradili svoje znanje o rabi infor-
macijsko-komunikacijske tehnologije.

Delo je potekalo v štirih skupinah, ki 
so bile razdeljene po predmetih: na biologijo, 
kemijo, zgodovino, geografijo in informatiko kot 
podporni predmet. Vsak dijak si je samostojno 
izbral skupino, v kateri bo sodeloval.

Zjutraj smo se zbrali v učilnicah, v katerih 
smo dobili dodatna navodila, nato smo se začeli 

pripravljati na terensko delo, saj smo kasneje odšli 
v naravo – k potoku Bistrica. S seboj smo odnesli 
veliko pripomočkov, ki so nam pomagali pri delu.

Cilj tega projekta je bil, da se s pomočjo 
literature, meritev, izračunov, poizkusov sezna-
nimo z onesnaženostjo voda. Kemijska anali-
za vode nam pokaže onesnaženost v krajšem 
časovnem obdobju, medtem ko nam biološka 
analiza pokaže onesnaženost na daljše časov-
no obdobje s pomočjo bioindikatorjev (živi 
organizmi, ki kažejo neko lastnost okolja, v tem 
primeru čistost ali onesnaženost voda). 

Projekt Bistra voda – Bistrica 
Dijaki 2. letnika gimnazije in profesorji
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Ime in priimek: Iva Pučnik Ozimič
Datum rojstva: 10. junij 1959
Družina: mož in dva odrasla sinova.
Hobiji: branje, gledališče in filmi (drame), gi-
banje (kolesarjenje, plavanje, smučanje, hoja ali 
počasen tek).
Najljubša pesem: uh, to je težko vprašanje. Npr. 
Kreslin (Namesti koga roža cveti, Spominčice), 
Mlakar (Vandima, En glaž vina mi dej), Bala-
šević (Ne lomite mi bagrinje), Donna Summer, 
Darja Švajger …

Najljubša knjiga: tudi to je 
težko J. Nazadnje me je nav-
dušila Jančarjeva To noč sem 
jo videl. Zaradi literarnosti in 
zgodovinskega ozadja. Sicer pa 
vedno pogosteje segam po pe-
smih (Menart, Minatti, Grafe-
nauer, Kuntner, Ihan, Lainšček 
in še …), ki mi v kratkem času 
napolnijo dušo.

Življenjski moto: biti poziti-
ven, najti zadovoljstvo v drob-
nih trenutkih.
Najlažje bi se opisala kot 
odprta, odzivna, radovedna, 
energetsko dobro opremljena, 
včasih neučakana, občasno 
romantično-melanholična.
Ko sem bila še majhna deklica, 
sem veliko časa preživela sama 
v naravi (starši so bili kmetje). 
Pod lapuhovimi listi sem iskala 
polžje hišice, se ob mlaki čepe 
pogovarjala z žabami (so hvale-
žne sogovornice J), pasla krave 
in lovila domače zajce, hlepela 
po slikanicah. Pri desetih letih 
sem že vozila traktor, pri štiri-

najstih fička (do domačih sadovnjakov).
V življenju najraje sodelujem z ljudmi in spo-
znavam nove kraje.
Ne maram pesimizma in rutine.
Pri drugih ljudeh najprej opazim odprtost, 
bistrost, poglobljenost …
Sem oseba, ki se rada uči in se veseli novih 
spoznanj.
Pri sebi me najbolj moti kajenje, ki se ga že celo 
odraslost otepam. Imam pa zanesljiv nasvet za 
druge J: nikoli ne začnite.
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Največ mi pomeni premirje same s seboj in 
dobri odnosi z drugimi.
Ko sem slabe volje, se spomnim, da si lahko iz-
berem boljšo J. No, to včasih ne deluje takoj in 
se izvlečem šele s spremembo aktivnosti (najlaž-
je z gibanjem).
Ko sem vesela, se široko J smejim, rada se ša-
lim in včasih gosto besedičim (včasih preveč).

Najbolj me utesnjujejo vnaprejšnja prepričanja 
in predsodki.
Najbolj svobodno se počutim med sprehodom 
po gozdu ali ob gledanju dobrega filma po na-
pornem dnevu.
Moje sanjske počitnice: nekajtedensko razisko-
vanje karibskega otočja. Tudi kakšni drugi tropi 
bi lahko bili J.
Če bi imela tri želje, bi imela težave z izborom.
Moj največji življenjski dosežek je, da še vedno 
rada hodim v šolo J.
Izobrazba je zame edina reč na svetu, za katero 
sem prepričana, da ne more škoditi J. 
Če bi še enkrat hodila v srednjo šolo, se sama 
s sabo ne bi obremenjevala toliko, kot sem se 
takrat.
Idealen dijak je vsak, ki s pogumom sprejema 
izzive in rad sodeluje z drugimi ljudmi.
Idealna služba: jo že imam J.
Nasvet dijakom: bodite pogumni in vztrajni ter 
nikoli ne nehajte hrepeneti.



57

Čveka

Afriška dvorišča
Ana Katarina Podlesnik

Srednjo šolo Slovenska 
Bistrica je obiskal dr. 
Dragan Potočnik, 

svetovni popotnik, ki svoje 
izkušnje iz avanturističnih 
potovanj prepleta z vsemi 
ostalimi področji, na kate-
rih je dejaven. Ni ga lahko 
umestiti le v eno kategorijo, 
saj je zgodovinar, profesor, 
pesnik in pisatelj, ki zna-
nje povezuje z osebnimi 
doživljaji, ter jih preliva v 
poezijo, prozo, potopise, 
reportaže, znanstvene član-
ke, monografije in učbenike. 
Skratka, je človek številnih 
zanimivih zgodb, ki jih 
doživeto in z veseljem deli z 
drugimi.

S kolesom iz Pekinga 
skozi Mongolijo in Sibirijo ali 

od Kaira do Lusake. To je le 
nekaj izmed mnogih poti, ki 
jih je prepotoval. Njegovega 
posebnega zanimanja je bila 
deležna Afrika, Bližnji vzhod 
in predvsem Iran.

Pripovedoval nam je o 
svojih doživetjih in vtisih s 
potovanja s kolesom po Afri-
ki. Predstavil nam je podobo 
Afrike, ki je ne vidiš skozi gola 
dejstva in klišeje ki zanjo velja-
jo, temveč jo spoznaš, ko slišiš 
zgodbe ljudi, ki tam živijo, in 
deželo doživiš od blizu. Ob 
ogledu dokumentarca, ki je 
nastal med potovanjem, nam je 
gospod Potočnik pripovedoval 
o izkušnjah z ljudmi. Pokazal 
nam je slike čudovite afriške 
pokrajine in afriških živali. 
Verjamem, da vsi, ki smo se 

Potepanja po svetu |
udeležili predavanja, zdaj vemo 
nekoliko več o tej celini, ki je 
prepogosto predstavljena le kot 
dežela revščine. Če gledaš od 
daleč, res vidiš le pomanjkanje, 
lakoto, revščino in bolezen, a 
ko pogledaš od blizu, kot je to 
priložnost imel naš predava-
telj, ugotoviš, da se v vsej tej 
bedi skrivajo biseri bogastva. 
Ti biseri so nasmehi skromnih 
ljudi, njihova povezanost in 
dobrohotnost. Pri njih veljajo 
vrednote, ki jih mi pogosto 
pozabljamo. Niso obremenje-
ni z materialističnim svetom, 
niso ujeti v kaotično dimenzijo 
časa, življenje teče počasneje 
in bolj umirjeno. Za ljudi, ki se 
pogosto zapiramo v svoj svet in 
pozabljamo drug na drugega, 
je lahko njihova odprtost in 
spontanost dobra inspiracija za 
vrnitev k prvinskim vredno-
tam, ki nas povezujejo.

Ko prisluhneš zgodbam 
tuje kulture, jo poskušaš razu-
meti in spoznaš njeno drugač-
nost, se odpre nov pogled na 
tvoje privilegirano življenje. 
Nek rek pravi: »Nekateri ljudje 
so tako revni, da je vse, kar 
imajo, denar.« Gospod Potoč-
nik nam je s svojim navdihu-
jočim in zanimivim predava-
njem pokazal, da to zagotovo 
ne bomo postali, če se bomo 
vsaj malo zgledovali po ljudeh 
Afrike. 
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Pot
Treking od Lukle do Go-

kyo Peak (slika1) velja za enega 
izmed najlepših trekingov na 
svetu; prijazni domačini, števil-
ne budistične vasice in ledeni-
ške reke, pogledi na čudovite 
zasnežene vrhove Himalaje 
in ledenike, dobra hrana ter 
pijača. Med skupino petnajstih 
pohodnikov sva bili tudi Iva 
Pučnik Ozimič in Damijana 
Gregorič.

Potovali smo preko Is-
tanbula do nepalskega glav-
nega mesta, Katmanduja. Na 
letališču nas je pričakal šerpa 
Kami, dolgoletni nepalski 
partner našega vodnika Milana 
Romiha, priznanega sloven-

skega alpinista in certificira-
nega mednarodnega gorskega 
vodnika. Domači vodnik Kami 

nas je za dobrodošlico obdaril s 
cvetnimi rumenimi venčki.

Himalaja treking
(od 24. oktobra do 10. novembra 2014)
Damijana Gregorič in Iva Pučnik Ozimič
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Katmandu
Skozi zaprašene šipe 

avtobusa smo začeli srkati 
mestni utrip (slika 2): zatrpane 
ceste z vozili in njihovo neneh-
no trobljenje, ki presenetljivo 
učinkuje (prometnih znakov in 
semaforjev je malo), polno lju-
di, razmetane hiše v stisnjene 
ulice, neskončni nizi trgovin in 
spletov električnih napeljav na 
redko poravnanih stebrih … 
Zadihamo osrčje Azije in pri-
romamo do hotela s prijetnim 
vrtom in teraso. Popoldan si 
ogledamo Boudhanath stupa, 
enega največjih budističnih 
templjev na svetu, okoli 10 km 
iz centra Katmanduja. Tempelj 
je res arhitekturno impozan-
ten, sploh zaradi umestitve v 
okolico, ki jo obdaja zaključen 
trg. Narejen je iz kamna in 
opeke, je barvit, okrašen z zna-
čilnimi Budovimi očmi, ki vi-
dijo na vse strani. Na vse strani 
so razprti trakovi z zastavicami 
petih barv, ki predstavljajo pet 
elementov (zemljo, ogenj, zrak, 

vodo in kovino). Na njih napi-
sane molitve nosi veter v nebo.

Lukla
Povsem miren let, Kat-

mandu (1300 m) – Lukla (2840 
m), je trajal 1,5 ure. Sprva se je 
odpiral pogled na predmestje, 
nato na terasasto obdelano 
hribovje in kmalu na gorovje. 
Himalaja je torej res nekje pred 
nami. Lukla je tretje najvišje 
ležeče letališče na svetu. Steza 
(slika 3) je dolga 527 metrov, 
široka 20 metrov in ima 12 % 
naklon. Pred njo je 700-metr-
ski prepad, omogoča le izme-
nično pristajanje-vzletanje. 

Najvišje ležeča cesta se konča 
24 ur hoje pred letališčem.

Treking
Pričelo se je 12 dni pre-

krasnega pohoda. Našo prtljago 
je nosilo osem nosačev. Nosači 
ne služijo samo turistom, na 
njihovih hrbtih (in hrbtih jakov, 
konjev, mul) poteka vsa oskrba. 
Vstopimo v nacionalni park 
Sagarmata (Everest), porečja 
slikovite turkizne ledeniške reke 
Dudh Koshi, ki nas spremlja vse 
do cilja, in po nasprotnem bre-
gu nazaj. Srečujemo nosače in 
prve otovorjene karavane jakov 
v obe smeri. Molilne zastavice, 
molilni mlinčki in stupe nas 
spremljajo na vsakem koraku 
(slika 4). Pridno jih obhodimo 
po levi strani in vrtimo mlinčke 
v smeri urinega kazalca. Pot v 
Namche Bazar (3440 m) je še 
precej obljudena, polno turistov 
se premika v obe smeri. Odpre 
se nam pogled na dvojno brv 
– mi gremo seveda po višji. Od-
pirajo se nam prvi jasni pogledi 
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na visokogorje, celo na Mount 
Everest prvič. 

Namche (slika 5) je sliko-
vito mesto, polkrožno prileplje-
no na strmo pobočje. Stopimo 
skozi mestni portal navzgor ob 
potoku, kjer vaške perice pere-
jo, otroci tekajo. V vseh dnevih 
nismo slišali otroškega joka ali 
vpitja odraslih. Mesto je živahno, 
rečejo mu tudi prestolnica šerp.

Razpakiramo. Uvedemo 
se v naročanje hrane in jo kmalu 
začnemo spoznavati. Najbolj 
značilna večerja je dhal bhat. 

| Potepanja po svetu

To je riž, lečina juha, zelenjava 
s karijem in s kakšno od pikan-
tnih omak. 

Na poti srečujemo veliko 
šolarjev, od najmlajših do 
srednješolcev (slika 6). Vsi so 
prijazni in nasmejani. Dobro 
govorijo angleščino, ki po-
staja z razvojem turizma vse 
pomembnejša. Nosijo barvite 
šolske uniforme. Z veseljem 
prejmejo kakšen dar, prosjačijo 
nikoli. 

Popoldan se podamo na 
dodaten aklimatizacijski pohod 

na bližji hrib. Pravijo, da se je 
pred spanjem dobro še povzpe-
ti, da je noč mirnejša. Zaradi 
prilagoditve na višino ostanemo 
še en dan. Tokrat se povzpnemo 
še više, na okoli 4300 metrov. 
Sprva smo imeli težke korake 
po strnih stopnicah, ki se vijejo 
nad mesto. Kami nas vodi po 
kozjih stezah, po bujno poraslih 
pobočjih z rododendroni, azale-
jami, pa vse do drobnih barvi-
tih cvetlic in trav. Pod pobočji 
so slikovito porasle odlomljene 
skale, pa pašniki nižje (slika 7). 
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Na vrhu
Višje, ko smo se vzpenja-

li, manj je bilo pohodnikov. Ko 
se je pokrajina rahlo zravnala, 
pred zadnjim naskokom na 
vrh, se nam je pogled ustavil 
na turkizno zelenem dvojnem 
jezeru Gokyo Lake (slika 8). Še 
lepši je bil pogled na jezera z 
Gokyo Peak (5380 m). 

Občutki na vrhu (slika 
9) so kljub pomanjkanju kisika 
in utrujenosti nepopisni, od 
zmagoslavja, veselja, do solz 
sreče. Pogled se nam ustavi na 
zasneženih osemtisočakih in 
na dobršen del prehojene poti. 

Spust je lahkotnejši. Uži-
vamo ob pogledih na porasle 
ogromne skale, grmičevje, 
cvetlice – narava nas navdihuje 
na vsakem koraku. 

V dolino se vračamo po 
krožni poti, na nasprotni strani 
doline. Spust opravimo bistve-
no hitreje, saj aklimatizacije, s 
katerimi smo naša telesa prila-
gajali na višino, niso potrebne. 

Po vrnitvi
Pol leta po vrnitvi, ko 

smo bili še vedno polni vtisov 
in spominov na prehojeno 
pokrajino, se nas je močno 
dotaknila vest o strahovitem 
potresu na tem območju, ki je 
ugasnil mnoga življenja in po-
rušil pomemben del nepalske 
klene ter miroljubne kulture. 
Zaradi tihe žalosti smo poho-
dniki na pobudo našega vodni-
ka Milana predstavili popo-

tovanje po Nepalu pred polno 
dvorano Bistriškega gradu in 
ga še enkrat močno podoživeli. 
Zbrani prispevki so bili preda-
ni naši šerpi Kamiju ter njegovi 
družini, ki mu je potres porušil 
dom (slika 10).

Na deželo v vznožju 
najvišje gore sveta gledamo 
spoštljivo in srčno, saj smo 
jo doživeli, občutili in videli 
vsak na svojstven, a nepozaben 
način. 
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Nič ni enostavnejšega in udobnejšega 
od potovanja prek potovalnih agen-
cij. Pobrskaš po prospektu, najdeš 

destinacijo, kamor želiš potovati, jim to spo-
ročiš, prideš ob pravem času na pravo mesto 
in greš. Vidiš vse, kar želiš, in še več, ne da bi 
moral sam brskati, katere znamenitosti si je 
vredno ogledati, kaj se je pomembnega zgodi-
lo v času vladanja katerega vladarja v obdobju 
med katerimi vojnami, kateri hoteli so vsaj 
pogojno prebavljivi in kje se jé (skoraj) brez 
možnosti zastrupitve …

Je pa res, da ni nič dražjega od takšnega 
načina potovanja. Zapomniš si tako ali tako 
samo oglede tistih znamenitosti, ki te zanima-
jo, vodič te ves dan dobesedno vleče od ene do 
druge atrakcije, tako da si že po prvem dnevu 
popolnoma prenasičen s podatki, in v glavi 
zamenjaš še tista dva bivša monarha, za katera 
si morda kdaj po kakšnem čudnem naključju že 
slišal. Naš profesor, mag. Marjan Kampuš, pa se 
je odločil, in rekel temu množičnemu »nategu« 

agencij STOP! »Naučil bom te uboge otroke, 
kako se potuje sam!«

Do določene starosti je potovanje z agen-
cijo res najelegantnejša rešitev. Tako za starše 
(ki so tako prepričani, da so otroci varni in tudi 
v primeru, da se jim kaj zgodi, obstaja v bližini 
oseba, ki bo vedela, kaj je treba postoriti), kot 
tudi za nekoga, ki s svojo potovalno potjo šele 
začenja. Mi pa smo si v preteklih dveh letih pri-
dobili dovolj izkušenj, da smo vsi skupaj menili, 
da smo sposobni nekaj organizirati sami. No, ne 
čisto sami. Kot skupina. In to pod budnim oče-
som mentorja, starega mačka in mojstra popo-
tništva. Da bi postali tudi sami pravi vagabundi.

Organizacija se je začela že precej hitro, 
takoj po začetku šolskega leta. Sicer smo imeli 
nekaj manjših težav z določitvijo datuma, na 
koncu pa smo le našli vikend v maju, ki je ustre-
zal nam in tudi vodstvu šole. Vsak je poskrbel 
za eno stvar: nekdo je priskrbel hostel (ki je bil 
resnično najboljša možna izbira!, zmerne cene, 
prav v središču mesta, vse smo imeli »na dohvat 

Obrnjeno učenje, izlet v Prago, 
ki ga dijaki organizirajo sami

Nika Mikulič Vernik
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ruke«), nekdo drug je poskrbel za prevoze po 
mestu, ostali smo poiskali vsak eno atrakcijo in 
pripravili kratko predstavitev, kaj rezervirali, če 
je bilo potrebno … Naš zavetnik pa je poskrbel 
za prevoz. In to z vlakom! Tako smo izdelali tudi 
okvirni finančni načrt in vložili v skupni poto-
valni fond.

Največja prednost našega potovanja je 
bila predvsem prostost. Prosto smo izbirali, kdaj 
bomo kam šli (čeprav smo okvirni načrt seveda 
pripravili že doma), ostalo pa nam je ogromno 
časa za samostojno pohajkovanje, raziskovanje 
mesta, spoznavanje ljudi in (seveda) tudi za 
večerno prostost. »Policijsko uro« smo prilagajali 
glede na »zabasanost« naslednjega dne z dejav-
nostmi, je bila pa vseeno prijazna za obe strani 

– za nas in zaskrbljena profesorja. Že po prvem 
večeru smo imeli izbran svoj bar, bližnjico do 
njega, in tudi določene točke v mestu, po katerih 
smo se lahko orientirali tudi brez zemljevida.

Ogledali smo si vse, kar smo pripravili – 
od starega mestnega trga čez Karlov most, mimo 
zidu Johna Lennona pa vse na grad, čez Petrin 
grič, peljali smo se še do Terezina, si ogledali še 
Klementinum, se sprehodili čez Celetno ulico, 
do židovskega taborišča, se s tramvajem zapeljali 
do plesoče hiše in do novega dela mesta … vse to 
pa smo prijetno razporedili čez ves vikend. Imeli 
smo dovolj časa, da smo hodili počasi in začutili 
utrip mesta. Tako smo, zahvaljujoč profesorjema 
Marjanu Kampušu in Marku Križaniču, spo-
znali pravi namen potovanj – svobodo. 
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V Berlin smo prispeli 
zgodaj zjutraj in se 
najprej popeljali na 

panoramski izlet po mestu 
vse do hotela. V hotelu smo 
odložili prtljago, nato pa 
se peš odpravili do glavne 
železniške postaje – Berlin 
Hauptbahnhof. Sprehodili 
smo se tudi do nemškega 
parlamenta in sedeža kan-
clerke. Nato smo se od-
pravili do Brandenburških 
vrat. Na voljo smo imeli 

nekaj časa in si tako sami 
ogledali Pariški trg in zna-
menito avenijo Pod lipami. 
Peš smo se odpravili še na 
Potsdamerplatz. Med potjo 
smo naleteli na memorial, 
posvečen holokavstu, in tudi 
mi smo temu namenili nekaj 
besed. Na Potsdamerplat-
zu smo imeli čas za kosilo. 
Ker smo v Berlin prišli prej, 
kot je bilo načrtovano, smo 
se odločili, da si ogledamo 
še berlinski živalski vrt, ki 

slovi po svoji velikosti in 
številu živalskih vrst. Pro-
ti hotelu smo se odpeljali s 
tramvajem (tako imenovan 
S-Bahn).

Naslednji dan smo zjutraj 
obiskali Alexandrov trg, ki 
je nekoč predstavljal središče 
vzhodnega Berlina. Tam smo 
si ogledali televizijski razgledni 
stolp. Povzpeli smo se 203 metre 
visoko. Uživali smo v čudovi-
tem razgledu in se ob opazo-
vanju majčkenih ulic, stavb ter 

Berlin je hkrati ena izmed šestnajstih nemških zveznih dežel in eno izmed najpomembnejših kul-
turnih, političnih, gospodarskih in prometnih središč Evrope.

Berlin – najbolj kul mesto v Evropi
Ela Plavec in Melanja Kropec
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ljudi počutili kot velikani. Po 
končanem ogledu smo se od-
pravili do nekdanjega mejnega 
prehoda med vzhodnim in za-
hodnim Berlinom – Checkpoint 
Charlie. Ogledali smo si razsta-
vo v muzeju, namenjeno prika-
zovanju vojne in njenih posledic 
na življenje ljudi. Ker se je bližal 
čas kosila, smo se vrnili na 
Alexandrov trg. Izkoristili smo 
še zadnje trenutke za nakupo-
vanje ter izbiranje spominkov. 
Proti večernim uram smo se 
mimo Operne hiše odpravili na 
muzejski otok. Muzejski otok 
je kompleks muzejev, ki je bil 
leta 1841 s kraljevsko uredbo 
strogo posvečen umestnosti. 
Takrat so na njem zgradili Altes 
Museum (Stari muzej), Neues 
Museum (Novi muzej), Alte 
Nationalgalerie (Stara narodna 
galerija), muzej Pergamon in 
Ägyptisches Museum (Egip-
čanski muzej). V slednjem stoji 
doprsni kip Nefretete, kar je 
njegova največja dragocenost. 

Zadnji dan smo po zajtrku 
odšli v Potsdam, nekoč drugi se-
dež pruskih kraljev in nemških 
cesarjev, ki so si tu zgradili svoje 
rezidence. Rezidenco zaznamuje 
rokoko in mogočno terasasto 
stopnišče, ki vodi do obsežnega 
parka. Po ogledu smo se od-
pravili proti domu in pred šolo 
prispeli v večernih urah. 

Še nekaj utrinkov 
o izletu: »Fenomenalno! 

Fantastično! Nekaj, česar ne 
smete zamuditi.«

»Bilo je enkratno.« 
»Vožnja z avtobusom je 

bila dolga in naporna, ampak 
se je splačalo potrpeti.«

»Bilo je zelo zanimivo. 
Nismo samo pogledali zna-
menitosti, ampak smo med 
prostim časom tudi sami lahko 
raziskovali mesto in odkrivali 
majhne, neznane bisere.« 
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Maturanc v »hotelu SATAN« 
in kolektivni »blackout«
Nika Mikulič Vernik

»Staaari, nič se ne spomnim, vem samo, da je bilo zakon! Res! Na matu-
ranca MORAŠ! To je samo enkrat v »lajfu«! Zadnjič cel razred skupaj … 
Vsi »kante« … Kdo ve, kdaj se bomo spet videli?«

Ja, to je klasičen opis 
maturantskega izleta. Na 
kratko. In ko se po pol-

letnih bojih (ne bojih, mesar-
skem klanju) razred odloči, 
kam hoče odpotovati, lahko 
samo še čakaš, da se ta teden 
blaženosti zgodi tudi tebi. 
Stvari pa dostikrat ne gre-
do tako gladko. Sploh, če si 
Slovenec in potuješ v državo 
»bivše Juge«. Kaj šele, če je teh 
Slovencev za dva avtobusa!

Dva avtobusa čilih, 
mladih dijakov, še pred preti-
ranim ustrahovanjem z ma-
turo, spočitih od počitnic, z 

nekaj usmiljenimi profesorji in 
razumevajočimi vodiči, šoferji 
in animatorji … Kakor da bi 
nalašč želeli vzbujati pozornost, 
»favšijo« in privoščljivost med 
lokalnim prebivalstvom črno-
gorskega Sutomora. Sproščeni, 
navdušeni, polni rezervne hrane 
in samo dovoljene pijače, srečni, 
ker smo končno dočakali teden, 
ki smo ga vsi čakali vse poletje, 
vrhunec srednje šole, »teden D«. 
Ahh, to brezskrbno življenje …

Pa kaj, če strelja sonce 
sto na uro, mogoče se mu je 
pokvarila mikrovalovka, ali pa 
je ostalo brez kokic. Pa kaj, če 

moramo na poti poslušati raz-
glašeno petje sošolcev. Na tej 
točki nas ni motila niti pona-
vljajoča se balkanska glasba z 
(več kot očitno) edinega CD-ja, 
ki sta ga prijazno pripravila 
animatorja. Nekaterim je proti 
koncu začela pošteno najedati.

Prvi manjši pretres nas je 
doletel tik po tem, ko smo zapu-
stili Dubrovnik. Ustavil nas je 
policist in trdil, da smo v mestu 
zbili mopedista. Zabavna reč, 
dokazovanje, da nismo videli 
nobene rdeče vespe. Smo pač 
delovali zlohotno, kot skupina, 
sposobna najhujših zločinov. 
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Zato smo tudi čemeli v senci 
na neki bencinski črpalki, sredi 
ničesar. Še zdaj ne vem, kaj 
jim je voznik obljubil, da nas je 
izpustil ravno, ko je vse skupaj 
ravno nehalo biti znosno. In s 
tem ne mislim samo na prvi 
pogled brezizhodne situacije, 
ampak tudi peklensko vročino.

Do večera nam je nekako 
uspelo priti do hotela, takrat 
smo ga še imenovali Sato, in 
se pošteno namočiti v morju. 
Če sem iskrena, je to pošteno 
smrdelo. Pa kaj to nam, po tako 
dolgi poti in vročini, ki je je 
vajen samo in izključno Had, pa 
še to le v zadnjem krogu pekla.

Dogodke naslednjih 
nekaj dni smo razporedili v dve 

skupini: tiste, ki si jih bomo 
zapomnili za zmeraj, in na že 
zdavnaj pozabljene. Najbrž mi 
ni treba posebej razlagati, kam 
spada izobraževalni del progra-
ma. Vsi ogledi mest, krajev, vasic, 
hribov … Lepe zadeve, ampak 
večini so v spominu najbrž ostale 
večerne zabave, razgled z mav-
zoleja na gori Lovčen, kopanje v 
Skadrskem jezeru (na poti nazaj 
smo se izgubili, naš šofer pa se 
je ponovno izkazal za mojstra 
svoje stroke z vožnjo po najbolj 
nemogočih ovinkih in kolovozih 
nad strminami) in celodnevno 
kopanje na Veliki plaži. Sprva 
je slednje delovalo kot pravo 
mučenje. Ves dan na vročem 
pesku pod žgočim soncem, brez 

kakršnekoli sence … A po nekaj 
zabavnih igrah, ki sta jih vodila 
animatorja, smo še naslednje 
tri ure preživeli v vodi in sonca 
nihče več niti opazil ni. Razen 
koža. Ta je do večera sumljivo 
spominjala na barvo jastoga.

Proti večeru, ko je ozračje 
postajalo znosno, ko so ljudje 
zlezli iz kopalk v najtanjša 
možna oblačila, in so nasproti 
hotela začeli na stojnici peči 
palačinke, smo se skupinsko 
pripravili na vsak dan drugačno 
tematsko zabavo. Že po prvem, 
»orange partyju« smo dobro 
poznali vse bare in njihove 
ponudbe. Kar niti ni tako lahka 
naloga, glede na to, da se ob 
plaži vrstijo dobesedno eden za 
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drugim. Naslednji dan smo se 
okrasili s folijo. »Space party«.

Takrat pa so se odnosi 
že začeli zaostrovati. In dijaki 
zbolevati, kupovati enormne 
količine vseh mogočih zdravil v 
lekarni nasproti hotela. Pred-
vsem pa se je začelo nezadovolj-
stvo hotela. Nezadovoljstvo z, 
realno gledano, vsem mogočim.

In reč se je stopnjevala in 
stopnjevala, dijaki so zbolevali za 
še danes neznano boleznijo. In 
tako smo nekega večera obtičali 
pred hotelom, osebje ni na noben 
način hotelo vrniti nobenega 
osebnega dokumenta ali kogar 
koli spustiti v hotel … Tako, to je 

to, ugrabljeni v Črni gori. Zavr-
ženi in bolni na pločniku (gremo 
raje na p … khm, pijačko). 

V načrtu smo imeli še 
»elegant party« v Budvi. To je 
bila ena izmed noči, ki upraviči 
predsodek o pozabljivosti na 
maturantskih izletih. Nihče se 
je namreč ne spomni. In z »nih-
če«, mislim dejansko NIHČE. 
Niti animatorji niti vodiči, pro-
fesorji ali šoferji, kaj šele dijaki. 
Zato je ta noč zaslužila posebno 
ime: »Kolektivni blackout«. Tega 
pa (proti pričakovanjem) ni 
zakuhal alkohol.

A kljub temu, da smo pre-
malo »razkužili« zaužito hrano 
s stojnic in trpeli za hudimi 
želodčnimi bolečinami, smo 
se borili do konca! Ni predaje! 
Pobrali smo svoje kontaminira-
ne tovariše, jih podprli in zvlekli 
na še zadnji, »packa party«, si 
počečkali majice za spomin in 
šli še zadnjič plesat na plažo. 
Ker »kdor ni koma, je oma!«.

Večina maturantskih 
izletov se konča s kolektivnim 
mačkom, nekaj spomini, po-
rojenimi ob gledanju fotografij 
(za katere nihče čisto točno ne 
ve, kako so nastale) in nato se 
nanj sčasoma pozabi, udeleženci 
zapadejo v vsakodnevno rutino 
in predvsem dijaki se začnejo 
ukvarjati z novimi izzivi življenja 
bodočega maturanta. A mafije, 
ki deluje za hotelom, zdaj med 
nami že uradno poimenovanim 
Satan, in bivakiranja pred njim 
najbrž nikdar ne bomo izbrisali iz 
spomina. Takrat smo bili sicer res 
obupani, čez nekaj let, ko bomo 
stari in betežni sedeli na petdeseti 
obletnici mature, pa se bomo 
temu še kako smejali. Še nekaj 
mesecev in šli bomo vsak na svo-
jo pot, v različna mesta sveta, po-
čeli različne stvari, pozabili bomo 
srednješolsko učenje, trpljenje in 
krivice … Maturantski izlet pa 
bo ostal naš skupni spomin. Ne 
glede na vse. 
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Danska od blizu
Vita Štefane in Gala Trajkovič

Letos, v začetku septembra, smo se odpravili na težko pričakovano ek-
skurzijo po Danski, ki jo vsako leto organizira Društvo slovensko-danske-
ga prijateljstva. 

Potovanje se je pričelo 
z dolgo vožnjo, med 
katero smo se »elitni 

dijaki« iz cele Slovenije začeli 
spoznavati. Med uživanjem 
smo našli čas za pripravo 
predstavitve o naši domovi-
ni, namenjeni novim dan-
skim prijateljem.  Sprva smo 
bili nastanjeni v dijaškem 
domu, nato pa še pri danskih 
gostiteljih in na koncu v dan-
ski prestolnici, v hotelu Taa-
strup. Ob navezovanju stikov 
smo si ogledali najstarejše 
dansko mestece Ribe, v kate-

rem ni manjkalo starodavnih 
zgodb o neustrašnih vikin-
gih. Polni novih doživetij 
smo se odpravili v Legoland, 
ki je resnično prebudil otro-
ka v nas (niti alpsko mleko 
ne more konkurirati, ups …). 
Med vestnim opravljanjem 
vloge turistov smo prepevali 
slovenske in danske pesmi, 
se pripravljali na slovensko-
-danske večere, ki so potekali 
na danski umetniški gimna-
ziji in na mednarodni srednji 
šoli. Tuji vrstniki, obenem 
naši gostitelji, so z zanima-
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njem prisluhnili naši pred-
stavitvi Slovenije. Po tem 
so sledili nepozabni partyji 
v ritmih slovenske glasbe, 
ki so popolnoma prevzeli 
danske prijatelje. Fascinira-
la nas ni le njihova bogata 
kultura, temveč tudi lepota 
narave. Spregledati ni moč 

niti skrbno pokošene travice, 
ki jo Danci kosijo kar trikrat 
na teden, saj medsebojno 
tekmujejo v urejenosti oko-
lice. Po vseh videnih lepo-
tah, presmejanih trenutkih, 
sklenjenih prijateljstvih in 
nepozabnih doživetjih, lahko 
z zagotovostjo rečeva (prav 

tako kot drži to, da je Nutel-
la® življenjskega pomena), da 
nama te izkušnje nihče, niti 
gospod Alzheimer, ne more 
izbiti iz glave. 

| Potepanja po svetu 
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Mednarodnja izmenjava
Urška Pristovnik

Misel, ki se mi je 
porajala v glavi 
pred našim od-

hodom, je bila, kaj pričako-
vati? Seveda sem bila vzhi-
čena, Špance sem že srečala 
pri nas, ko smo jih gostili 
kot sodelujoče v projektu 
Comenius. Bili so komuni-
kativni, dostopni in glasni. 
Radi so »žurali«, tako da je 
bilo kar nekaj vzporednic 
med njimi in nami, Štajerci. 
Tudi dijaki, ki so Španijo in 
Lorco že obiskali, so dali le 
super feedback, torej imela 

se boš super, dolgčas ti za-
gotovo ne bo, le spala ne boš 
ravno veliko.

Tudi mama in oče, ki sta 
v Španijo, natančneje v Barce-
lono in Lloret de Mar, potovala 
že dvakrat, sta govorila o tem, 
da bolj odprt in gostoljuben na-
rod težko kje srečaš, da se rav-
no ne pogovarjajo najbolj tiho, 
da niso ravno sramežljivi in da 
izjemno hitro navežeš stike.

Španija je država, ki je 
znana po bikoborbah, fla-
menku, fiestah, dobri hrani in 
seveda sangri. Del, ki smo ga 

V letu 2015 smo se dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica odpravili na še 
eno izmed mnogih ekskurzij, tokrat je naša pot zavila v Španijo, kjer smo 
bivali pri naših španskih kolegih.

obiskali, se nahaja ob Sredo-
zemskem morju, tako da ima 
sredozemsko podnebje. Prvo 
večje mesto, ki je od Lorce 
oddaljeno dobro uro vožnje, je 
Murcia, ki ima približno pol 
milijona prebivalcev. Lorca 
sama šteje okoli 100.000 prebi-
valcev, obsega pa 55 km², kar je 
nekaj več kot naš Maribor.

Naša pot v Španijo je bila 
precej utrujajoča, po naporni 
nočni vožnji do Milana nas je 
čakal še let v Alicante. Za mar-
sikoga je bila to nova izkušnja, 
vsi pa smo bili vzhičeni, saj z 
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letalom ravno ne potuješ vsak 
dan. Ko smo prispeli v Alican-
te, se nam je pripetila težavi-
ca, saj je naši dijakinji nekdo 
vzel kovček, zato smo v Lorco 
pripotovali z večjo zamudo. Na 
poti sem opazovala pokrajino, 
ki me je spominjala na tisto, 
ki jo spremljam, ko se vozim 
na morje v Dalmacijo. Nizki 
grmički, suha zemlja, nič, kar 
bi mi bilo tujega. V Lorci nas 
je pričakal dež. Zanimiva in 
nam ne preveč všečna stvar je 
bila, da v Lorci ravno ne dežuje 
pogosto, samo nekajkrat na 
leto. V našem tednu je dejansko 
deževalo vsak dan, v petek, naš 
predzadnji dan, pa je bilo vreme 
fenomenalno, a kaj, ko smo 
morali naslednji dan domov. Iz-
vedeli smo, da se ta tradicija, da 
ob prihodu Slovencev v Lorco 
dežuje, konstantno ponavlja.

Sprejem Špancev je bil 
nekaj, česar prej nisem bila 

V prihodnjem tednu smo 
doživeli marsikaj. Mesto sem 
hitro spoznala, saj smo dosti 
hodili okoli. Prva dva dni smo 
preživeli z družinami, no bolj 
z gostiteljicami. Obiskale smo 
plažo v kraju, ki je od Lorce 
oddaljen dobro uro, in se imele 
resnično čudovito.

Med tednom smo obi-
skale šolo, muzej, kjer izdelu-
jejo obleke za njihovo ceremo-
nijo Semana Santa de Lorca. 
Šli smo na izlet v Granado in 
Murcio ter obiskali mestni 
grad, ki leži na hribu nad 
mestom. Stvar, na katero sem 
zares ponosna, pa me obenem 
bega, je naše znanje angleščine. 
Dobro, vedno bolj se mi zdi, 
da so slovenske šole res težke, 
nivo, ki ga imamo, je izredno 
visok. Res je laskavo slišati, če 
te španski profesorji za angle-
ščino vprašajo, če je angleščina 

vajena. V sklopu izmenjav sem 
že obiskala Francijo in Romu-
nijo, pa takega toplega sprejema 
nisem doživela še nikjer. Moja 
gostiteljica me je s takim vzhiče-
njem objela, me dvakrat polju-
bila na lička, kar se mi je zdelo 
malo čudno, saj v Sloveniji ljudi 
spoznavamo s stiskom roke. 
Ozrla sem se naokoli in videla, 
da so vsi gostitelji počeli enako. 
Kasneje sem 
se pozanimala 
in izvedela, da 
je poljubček 
na ličke njihov 
pozdrav. Tako 
sem v enem 
tednu cmokni-
la marsikoga, 
pozitivna stvar 
pri tem je, da 
je bilo vmes 
tudi kar nekaj 
simpatičnih 
fantov.

| Potepanja po svetu 
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v naši državi tudi uradni jezik. 
Nekateri Španci so dobro znali 
angleško, na srečo tudi moja 
gostiteljica, vendar jih kar 
nekaj ne obvlada tujega jezika, 
imajo pa tako izrazit španski 
naglas, da je nekatere res težko 
razumeti. Mala Slovenija, z 
visokim nivojem znanja, to je 
treba poudariti, resnično prese-
ga nekatere svetovne velesile.

Po večerih smo hodile v 
bar, kjer smo punce občudovale 
prelepega natakarja Maria. V 
Španiji so veliko bolj ostri nad 
mladoletnimi, ki pijejo alkohol, 
zato ga je res težko dobiti. Na 
tem področju smo Slovenci veli-
ko bolj tolerantni, Španci imajo 
visoke in ostre kazni za takšne 
prekrške. Smo pa spile res 
ogromne količine Aquariusa, ki 
je osvežilna pijača s posebnim 
okusom. Še preden sem šla v 
Španijo, sem dobila naročila, 
naj jih nekaj prinesem tistim, ki 
so v Španiji že bili, in so dobe-
sedno obsedeni z Aquariusom. 
Tudi meni je bil zelo všeč.

V Murcii smo si ogle-
dali jedro mesta, univerze in 
fakultete, večino časa pa smo 
v preživeli v nakupovalnem 
centru; razlog: dež. Problem je 
bil le v tem, da smo šli v na-
kupovalni center v torek, kar 
je pomenilo, da je denar kar 
naenkrat izginil. Seveda, nekaj 
kupiš zase, pa sestri prineseš 
nekaj iz Disneyjeve trgovine, 

Nazaj h Granadi. Spet 
so nas poslali v nakupovalni 
center, v katerem sem seveda 
nekaj kupila, nato pa smo si 
ogledali Alhambro, palačo 
Arabcev, ki so v svoji vladavini 
živeli v Španiji. Bila je naravnost 
čudovita, so se nam pa tam 
začeli kazati znaki utrujenosti. 
Po dveh dneh v Španiji mi je 
bilo kristalno jasno, da ti ljudje 
bore malo spijo. Povprečen čas, 
ki ga namenijo spanju je 4 do 
5 ur, in za nekoga, ki rad spi, 
je bil to majhen šok za telo. Pa 
vendar smo zdržale in se nato 
odpravile še v mestno jedro, 
kjer mi je prerokovala ženska. 
Nisem je prosila, kar potegnila 

pa še nekaj za 
mamico in 
atija. Tako 
nas je moralo 
kar nekaj kli-
cati v Sloveni-
jo, da so nam 
starši naložili 
na TRR račun 
nekaj denarja.

Ko smo 
se peljali v 
Granado, me 
je dejansko 
najbolj zani-
malo, če bom 
videla stadion 
prvoligaša 
Granade. Ko 
smo že pri 
nogometu, v 
istem tednu je bila na sporedu 
tekma vseh tekem, El Clasico. 
Slišala sem, da Kataloncev ne 
marajo preveč zaradi njihove 
želje, da se odcepijo od Špa-
nije in postanejo samostojna 
država. Res mi je bilo všeč, da 
se je ob tej priložnosti toliko 
ljudi nabralo v barih, gostilnah 
in restavracijah. Vzdušje je bilo 
res tisto pravo navijaško in v 
zraku je bilo ogromno vzhiče-
nja, kar se mi je kot nogometni 
navdušenki zdelo naravnost 
fantastično. Pa vendar je bilo 
razmerje privržencev za Real 
Madrid in Barcelono enakovre-
dno. Na koncu smo se veselili 
privrženci Kataloncev. 

Potepanja po svetu |
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me je k sebi in mi povedala, da 
imam močan karakter, zdra-
vo pamet, imela pa bom dva 
otroka. Nič novega, bi rekla, saj 
to vse že vem, da bom imela dva 
otroka pa res ni težko sklepati, 
glede na to, da je to povprečno 
število otrok, ki ga imata moški 
in ženska. Na koncu sem ji dala 
1 euro, čeprav je zahtevala 5 
eurov (!!!) in jo ucvrla vstran. V 
mestni restavraciji smo si privo-
ščile kosilo, nato nam je na tla 
padla dijakinja, na avtobusu sta 
dva bruhala, na poti domov pa 
je še snežilo. Dogodivščine pač.

Hrana, ki sem jo dobila pri 
gostiteljici, mi je bila zelo všeč. 
Živela sem pri bolgarski družini, 
tako da smo se malo sporazu-
mevali v naših jezikih, saj sta si 
slovenščina, še bolj pa srbščina, 
in bolgarščina podobni. Všeč mi 
je bilo, da je Vaskin oče navijal 
za Liverpool, teme za pogovor 
nama ni zmanjkalo. Po večini 
smo jedli podobno kot jemo pri 

nas doma, ko pa smo jedli zunaj, 
brez morskih sadežev ni šlo.

Dan, ko smo obiskali 
Lorcin grad in muzej, kjer 
šivajo fascinantne obleke za 
Semana Santa de Lorca, je bil 
sončen, a vetroven. Ravno, 
ko smo zapuščali grad, nas je 
doletela izredno črna novica. 
Letalo, ki je strmoglavilo v 
tednu, ko smo obiskali Lorco, 
je imelo res neverjeten razlog 
za strmoglavljenje v francoskih 
Alpah. Letalo firme German 
Wings je strmoglavil kopilot 
zaradi osebnih razlogov, dejan-
sko je šlo za samomor, obenem 
pa za umor vseh ljudi, ki so bili 
na letalu. Še večja ironija pa je 
bila, da je bilo na letalu ogro-
mno otrok, ki so se vračali z 
izmenjave v Barceloni. Občutek 
ravno ni bil prijeten.

Semana Santa de Lorca 
je praznik, procesija v Lorci, v 
svetem tednu. Slavijo devico 
Marijo. Še danes mi ni točno 

jasno, zakaj so razdeljeni na bele 
in modre, ampak to doživetje je 
bilo enkratno. Procesija, v kateri 
sodeluje ogromno število ljudi 
in najbolje izučeni konji v drža-
vi, je enkratno doživetje. Devico 
Marijo, ki tehta več kot tono, 
prinesejo na ramenih ljudje! 
Potem vzklikajo, res so strastni 
glede te procesije.

Doživetje v Lorci je bilo 
enkratno in na letališče smo 
prišli v upanju, da bo naše 
zadnje dejanje, torej pot domov, 
potekalo tekoče in brez zaple-
tov, saj smo nekje v podzavesti 
imeli tisto nesrečo z letalom. Ko 
smo se vkrcali na letalo, smo 
celo smeli v kabino, kjer smo se 
rokovali s pilotom in kopilotom 
in počutili smo se bolje. Prele-
teli smo italijanske Alpe in se 
varno vrnili domov. Imela sem 
se resnično čudovito, želim pa 
si le, da bi lahko poskusila tudi 
špansko sangrio. 

| Potepanja po svetu 
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V četrtek, 3. 12. 2015, 
smo bili na prvi 
mednarodni iz-

menjavi na Madžarskem, v 
mestu Szeged. Srečali smo se 
s partnerji z Madžarske in s 
Hrvaške. Srečanje je poteka-
lo na Waldorfski gimnaziji, 
kjer smo s partnerji izvajali 
aktivnosti, povezane s temo 
projekta -- solidarnost. Pri-
pravili smo kratek razvedril-

ni program, s katerim smo 
polepšali popoldan romskim 
otrokom, ki živijo na ob-
robju mesta Szeged. Gre za 
skupino otrok, starih med 8 
in 16 let, ki živijo v težkih 
družinskih razmerah. V teh 
domovih jim prostovoljke 
pomagajo pri opravljanju 
domačih nalog in se z njimi 
družijo. Otroke smo razve-
selili z majhnimi darilci in 

jim prepevali božične pesmi 
v štirih jezikih.

V soboto smo se dru-
žili še na božičnem bazarju. 
Sodelovali smo pri otvoritvi 
programa in se srečali z učitelji 
Waldorfske gimnazije. V bo-
žičnem vzdušju smo v popol-
danskem času zapustili Szeged 
in se zadovoljni, polni vtisov, 
vrnili domov. 

Projekt Solidarnost
Mednarodna izmenjava dijakov z Madžarske, s Hrvaške in iz Slovenije
Simona Luetič, koordinatorica projekta
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V okviru medpred-
metnega povezova-
nja pouka geografi-

je in nemščine smo dijaki 3. 
letnikov s pomočjo profesor-
jev imeli možnost obiskati 
predbožični Gradec. 

Zaradi izražene želje po 
tem, da bi se pogovarjali z narav-
nim govorcem in ob enem preži-
veli še čudovit dan v prestolnici 
Štajerske, smo že pred odhodom 

v skupinah pripravljali predsta-
vitve o graški kulturi, kulinariki, 
šolanju, športu, naravnih geo-
grafskih značilnostih in mnogih 
drugih zanimivosti, ki jih ponuja 
mesto. Z avstrijskim vodičem, ki 
nam je odlično razkazal mesto 
ob Muri, smo imeli priložnost 
nadgraditi znanje nemškega 
jezika. Dan, ki smo ga preživeli v 
znamenju odkrivanja zgodovine, 
prepletene z moderno umetno-

Grüssgott, Graz!
Rosanda Javornik

stjo, znamenitosti in univerz, 
ki jih bodo morda čez nekaj let 
obiskali naši sošolci, se je zaklju-
čil z obiskom božičnega sejma. 
Ta je našemu izletu dal še zadnjo 
potrditev, da je Gradec res vre-
dno obiskati. Po fantastičnem 
vzdušju smo soglasno sklenili, 
da je takšna izkušnja edinstvena, 
zato si v bodoče želimo še več 
podobnih priložnosti. 

| Potepanja po svetu 
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Spet je prišel veseli de-
cember in z njim čas, 
ki ga imamo mnogi 

najraje. To je čas nakupo-
vanja, obdarovanja in »po-
cukranega« vzdušja. In kje 
je ta utrip pravljičnega časa 
najlepše preživeti? Na Du-
naju. 

Tako smo se vsi dijaki, ki 
nimamo radi le potovanj, tem-

več tudi predbožično vzdušje v 
soboto, 5. 12. 2015, z avtobusom 
odpravili na Dunaj. Za začetek 
našega enodnevnega izleta smo 
se ustavili ob dvorcu Schön-
brunn in si ogledali njegove 
parke. Soglasno smo se odlo-
čili, da se naslednjič vrnemo 
spomladi, ko gredice ne bodo 
prazne in bodo drevesa ozele-
nela. Po ogledu Schönbrunna 

smo se odpravili do Albertine, 
spotoma pa smo obhodili še 
nekaj dunajskih znamenito-
sti, med drugim tudi špansko 
jahalno šolo. Po ogledu likovne 
razstave v Albertini smo si od 
zunaj ogledali cerkev sv. Štefa-
na. Kasneje je sledil prosti čas, 
ki smo ga seveda z največjim ve-
seljem izkoristili. Nekateri smo 
se odločili napolniti dunajske 

Predbožični Dunaj
Anja Sobočan
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trgovine, drugi podaljšati vrste 
v Starbucksu, medtem ko so se 
tisti najbolj utrujeni odpravili 
v McDonald's in poskrbeli za 
svoje lačne želodčke. Čas je še 
kako prehitro minil in začelo se 
je temniti. Odločili smo se oditi 

proti naši zadnji »postaji« – bo-
žično-novoletnemu sejmu, kjer 
smo zapravili naše zadnje pri-
hranke. Dan se je bližal h koncu 
in prav tako naš izlet. Vsi že zelo 
utrujeni smo se z avtobusom 
odpravili domov. In ne boste si 

mislili – vsa živahnost, ki je še 
nekaj časa prej žarela iz naših 
oči, se je sprevrgla v zaspanost. 
Tako se je navadno živahno 
vzdušje na avtobusu sprevrglo v 
vsesplošni spanec.  
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V okviru projekta 
Soška fronta smo 
tretješolci obiskali 

Kobarid, da bi bolje razu-
meli, kaj se je v času prve 
svetovne vojne dogajalo na 
slovenskih tleh in kako hudi 
so bili boji za naše ozemlje. 

Izlet je bil načrtovan rav-
no na moj rojstni dan in prvo 
»darilo«, ki sem ga prejela, je 
bil odhod ob 6.30 (horror!!) 
zjutraj, saj nas je čakala še 
dolga vožnja. Na poti čez prelaz 
Vršič, smo se naučili, da so ga 
zgradili vojni ujetniki v prvi 
svetovni vojni. In za vse, ki vas 
življenje še ni peljalo tam skozi, 
to je kakor bližnje srečanje s 
smrtjo. Če ti je v vozilih rado 
slabo, potem prej nikakor ne 
pojej ničesar, ker se pot vije po 

Za osemnajstko 
na soški fronti?!
Laura Prosenak
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zelo ostrih ovinkih, s katerih se 
lepo vidi v strmino pod sabo. 
Na najvišji točki prelaza smo 
se ustavili in nadihali sveže-
ga in zelo mrzlega zraka za 
pomladanski čas ter se naužili 
čudovitega razgleda. Nato pa 
spet po ovinkih navzdol. Pravi 
vlakec smrti.

Nekako smo vseeno 
preživeli to izkušnjo, zahva-
ljujoč našemu šoferju, ki mu je 
ta podvig uspel. Prispeli smo 
do Muzeja 1. svetovne vojne v 
Kobaridu. Tam smo si podrob-
neje ogledali, v kakšnih razme-

rah so vojaki živeli na fronti, 
kakšno opremo so imeli. Videli 
smo tudi pisma in razglednice, 
ki so jih vojaki poslali svojim 
ljubljenim. Samo človek lahko 

človeka tako močno razčloveči. 
Žalostno in grozno je bilo opa-
zovati, kaj vse so ljudje morali 
prestati. Po ogledu muzeja, smo 
se odpeljali še do slovensko-ita-



81

Čveka

lijanske meje, kjer se je odvijala 
ena izmed bitk soške fronte. 
Sprehodili smo se po kavernah 
in rovih, v katerih so se borili 
in imeli zatočišča naši predniki. 
Sprehodili smo se po poteh, ki 
so jih na soški fronti uporabljali 
za oskrbo enot na fronti. Prišli 

smo tudi do slovensko-italijan-
ske meje, kjer smo lahko stali na 
dveh krajih hkrati! 

Tako smo torej preži-
veli moj 18. rojstni dan. Bila 
je razburljiva pustolovščina, 
naučili smo se veliko novega in 
zanimivega. Najpomembnejše, 

kar pa smo lahko odnesli od 
tega izleta, pa je to, da so vojne 
največji zločini človeštva, polni 
sovraštva, smrti, žalosti in 
bede. Žalostno je, da dopusti-
mo takšno ravnanje in pobija-
nje svoje lastne vrste na tako 
okruten način. 
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Po poti šestih ribnikov

Naša turistična ideja je rekreacijsko-
-učna pohodna pot od Slovenske 
Bistrice do Žabljeka, na kateri 

turisti spoznajo zgodbe, povezane s potjo, 
zgodovino, kulinariko, naravno in kulturno 
dediščino. 

Na poti je šest ribnikov, ki so večinoma 
nastali za potrebe gradnje južne železnice Dunaj-
-Trst. Pot se začne v Slovenski Bistrici, ker si gostje 
ogledajo Grad Slovenska Bistrica s pripadajočimi 
zbirkami. Na posameznih točkah poti nas priča-
kajo pripovedovalci zgodb, oblečeni v uniformo 
oziroma oblačila iz časa, v katerem je zgodba 
nastala. Pripovedovalci pohodnikom postrežejo 
tudi okrepčilo, lokalno pridelano hrano in pijačo. 

Razvijamo turistične ideje
Vesna Sever, prof.

| Razvijamo turizem
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Gostje spoznajo zgodovino kraja, gozdni rezervat 
Cigonca, naravni dendrološki spomenik in se 
sprehodijo skozi krajinski park Žabljek. Table ob 
poti bi bile opremljene s kodo oz. nalepko, s po-
močjo katere bi lahko pohodniki s spletne strani 
o pohodni poti izvedeli dodatne informacije. 

Ob zadnjem ribniku bi bili gostje deležni 
lokalne kulinarične ponudbe in ribjih specialitet v 
Gostišču Iršič, kjer pripravljajo tudi hišno specia-
liteto, povezano s potjo in našo krovno zgodbo o 
ribici in grofu Attemsu. Po želji bi bila v gostišču 
organizirana ples in nočitev. Pot se lahko nadalju-
je do bližnje Cerkve Srca Jezusovega, kjer je orga-
niziran ogled ali pohodniški oz. ribiški blagoslov.

Oblikovali smo tudi nekaj uporabnih 
predmetov z našim logotipom (riba s srcem), ki 
bi jih gostje lahko kupili kot spominek.

Ob ribnikih bi bil možen tudi ekološki 
turizem – enega od ribnikov bi po bilo možno 
spremeniti v plavalni ribnik. 
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Projekt je nadgradnja in razširitev lan-
skoletne turistične ideje z naslovom Po 
poti šestih ribnikov. V okviru razisko-

valne naloge smo letos pripravili dve ponudbi 
zelenega wellnessa v krajinskem parku Žabljek, 
in sicer za otroke in odrasle. K sodelovanju smo 
povabili masažni salon Mona Lisa iz Slovenske 
Bistrice, Gostišče Iršič in učno podjetje Šest 
ribnikov Srednje šole Slovenska Bistrica.

Otroci se bodo s pomočjo Ekovedka, lite-
rarnega lika iz zgodb pisatelja Zdenka Kodriča, 

Zeleni wellness na Žabljeku
Vesna Sever, prof.

učili o naravi, spoznavali zanimive legende in 
zgodbe iz polpretekle zgodovine ter ustvarjali v 
različnih ekološko usmerjenih delavnicah.

Odrasli bodo imeli možnost vodene 
rekreacije v naravi, uživali bodo v masažah ob 
ribnikih in preizkušali naravno kozmetiko ter 
smoothije; spoznavali pa bodo tudi naravno in 
kulturno dediščino.

Oblikovale smo tudi nekaj izdelkov, ki jih 
bomo tržili v okviru ponudbe: blazino v obliki 
žabe in naravno kozmetiko. 



V času od 9. 11. 2015 
do 12. 11. 2015 
je na Srednji šoli 

potekal projekt Z ustvarjal-
nostjo in inovativnostjo do 
podjetnosti.

Projekt je potekal v sode-
lovanju s Spirit Javno agencijo 
Republike Slovenije za spodbu-
janje podjetništva, inovativnos-
ti, razvoja, investicij in turizma 
ter bližnjimi osnovnimi šolami. 

Sodelovali so učenci in 
mentorji iz Osnovne šole Pohor-
skega odreda Slovenska Bistri-
ca, Osnovne šole Pohorskega 
bataljona Oplotnica in Osnovne 
šole Fram. S strani Srednje šole 
Slovenska Bistrica so se projekta 
udeležili dijaki tretjega letnika 
programa ekonomski tehnik. 
Skupaj je sodelovalo 60 učencev, 
28 dijakov in 11 mentorjev.

Predstavnika Javne 
agencije Spirit sta bila podje-
tnik mag. Aljoša Huber, lastnik 
podjetja IntelPlan, in mag. Ma-
tej Rus, soustanovitelj Tovarne 
podjemov in višji predavatelj 
podjetništva na EPF Maribor.

V ponedeljek, 9. 11. 2015, 
smo se zbrali na Srednji šoli 
Slovenska Bistrica. Prisluhnili 
smo osnovam podjetništva ter se 
seznanili z izdelavo »vitkega pla-
na«. Nato so se dijaki in učenci 
razdelili v skupine, kjer so raz-
vijali podjetniške ideje. Z delom 
so nadaljevali na matičnih šolah, 
kjer so s pomočjo mentorjev 
izdelali »vitki plan« ter pripravili 
prestavitve podjetniških idej. 
Projekt se je zaključil na sku-
pnem srečanju v četrtek, 12. 11. 
2015, na Srednji šoli Slovenska 

Bistrica, kjer so skupine predsta-
vile svoje podjetniške ideje.

K dejavnostim se je pri-
družil tudi Razvojno-informa-
cijski center Slovenska Bistrica. 
Gospa Danica Košir je za dija-
ke izvedla kratko predavanje in 
delavnico na temo podjetništva 
in podjetnosti.

Upamo, da smo s pro-
jektom spodbudili mlade, da 
bodo morda nekoč ustanovili 
svoje lastno podjetje, in tako 
prispevali k razvoju regije in 
gospodarstva.  

Z ustvarjalnostjo 
in inovativnostjo 
do podjetnosti – 
mladim se dogaja
Lidija Pahič, prof. in Cirila Hajšek Rap, prof.
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V šolskem letu 2015/16 
na šoli delujejo tri 
dijaška podjetja. 

Projekt poteka pod okriljem 
Junior Achievement Young 
Enterprise Europe: JA YE 
Europe oziroma Zavoda za 
spodbujanje podjetnosti mla-
dih: JA Slovenija.

Namen programa je pre-
nesti poslovno idejo v realnost. 

Ekipo sestavlja od 4 do 
10 dijakov, ki želijo pridobiti 
podjetniška znanja iz lastnih 
izkušenj.  Projekt poteka vse 
šolsko leto, v tem času dijaki 
ustanovijo dijaško podjetje, 
proizvajajo  produkt/stori-
tev, ga promovirajo in tržijo, 
delijo dobiček, zaprejo podjetje. 
Vključuje dijake, ki jih podro-
čje ekonomije in podjetništva 
še posebej zanima, in v priho-
dnosti, kot eno izmed možnih 
kariernih poti, ne izključujejo 
razvoja lastne podjetniške ideje 
oziroma ustanovitve podjetja.

Dijaško podjetje  
Sadni raj, d. d. 
Ekipa: Jožica Kos, direktorica, 
Tamara Pišotek, Ana Korez, 

Sara Jevšenak, Vesna Blažič, 
Fellenza Krasniqi
Dejavnost: proizvodnja mar-
melad in sokov iz naravi prija-
zen način pridelanega sadja in 
z manj sladkorja.

Dijaško podjetje  
Lenial, d. d.
Ekipa: Lea Hribernik, direk-
torica, Nina Vidmar, nabava, 
prodaja, računovodstvo, Alen 
Banfi, marketing
Dejavnost: izdelava izdelkov iz 
odpadnega materiala: svečniki 
iz zgoščenk, testenin, storžev, 
kamnov.

Dijaško podjetje  
Šest ribnikov, d. d.
Ekipa: Rok Cafuta, Eva Feltrin, 
Sara Kolar, Anej Plavčak, Kaja 
Prosenjak, Timotej Peter Valcl, 
Patricija Vrentuša
Dejavnost: promocija in trženje 
pohodno-rekreacijske poti »Po 
poti šestih ribnikov«, ki se na-
haja v bližini Slovenske Bistrice, 
organiziranje vodenih ogledov 
poti za različne ciljne skupine.  

Mentorja dijaških pod-
jetij SŠSB: Cirila Hajšek 
Rap, prof. in Boštjan 
Petak, prof.

Moje podjetje
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Neklasični podjetnik 
nas je navdušil s 
kritičnim preda-

vanjem o podjetnosti, pred-
vsem pa o prihodnosti sveta. 
Poudarjal je pomembnost 
vloge mladih generacij, ki 
morajo slediti svojim prepri-
čanjem, razmišljati z lastno 
glavo in slediti svoji viziji. 

Gary Whitehill, med drugim 
ustanovitelj gibanj Entre-
preneur Week in The Relen-
tless Foundation, deluje na 
štirih celinah kot podjetnik, 
svetovalec pri združitvah 
in prevzemih, prestrukturi-
ranju podjetij in kot strate-
ški svetovalec najvidnejšim 
podjetjem s seznama Fortune 

50. Njegova mnenja so bila 
objavljena v vodilnih svetov-
nih publikacijah, na primer 
v Harvard Business Review 
in The New York Times. V 
okviru svoje svetovne turneje 
je izvedel že več kot 50 pre-
davanj o različnih podjetni-
ških temah in tako privabil 
več tisoč poslušalcev. 

Neklasični 
podjetnik, 
Gary 
Whitehill
Barbara Korošec, prof.

V novembru smo go-
stili svetovno znanega 
predavatelja Garyja 
Whitehilla iz ZDA. 
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Bistričan, ki je študiral 
v večih evropskih in 
svetovnih veleme-

stih. Kot najboljši v letniku 
je diplomiral na ljubljanski 
ekonomski fakulteti. Dokto-
rat je pripravljal na Dunaju, 
s tezo Oblikovanje realnega 
deviznega tečaja v državah v 
prehodu, leta 2000 pa je dok-
toriral pri profesorju Ribni-
karju. V prejšnjem desetletju 
je Jazbec kot izredni profesor 
služboval na ljubljanski eko-
nomski fakulteti, predaval pa 
je tudi na ameriški fakulteti 
v Prištini. Ob tem, da je na 
Kosovu deloval kot akade-

Dr. Boštjan Jazbec, 
guverner Banke Slovenije
Urška Pristovnik

Našo šolo je nekega pomladanskega 
dopoldneva doletela velika čast, saj 
jo je obiskal guverner Banke Slove-
nije, doktor Boštjan Jazbec.

mik, je bil tudi svetovalec 
Mednarodnega denarnega 
sklada pri kosovski centralni 
banki, kot svetovalec Medna-
rodnega denarnega sklada pa 
je služboval tudi v južnoame-
riškem Surinamu.  

Še preden je s preda-
vanjem sploh lahko začel, je 
doživel prijetno presenečenje. 
Profesorica Barbara Korošec, 
ki je koordinirala srečanje z 
guvernerjem, se je povezala z 
Glasbeno šola Slovenska Bistri-
ca. Ker je guverner v mladosti 
igral trobento, v svojih dijaških 
letih pa z VanderCookovo 
skladbo dosegel drugo mesto 

na državnem srečanju v takra-
tnem jugoslovanskem merilu, 
je Tine Matičič ob klavirski 
spremljavi Petre Turk Rupreht 
pesem ponovno zaigral. Naše-
ga gosta je nastop vidno ganil. 

Marsikateri dijak, vključ-
no z mano, ni imel neke pred-
stave o tem, kaj Banka Sloveni-
je sploh je in kako posluje. Po 
tem predavanju se je naša slika 
izostrila.

Banka Slovenije se naha-
ja v centru Ljubljane, v stavbi, 
odkupljeni od države. Ustano-
vljena je bila 25. 6. 1991 z osamo-
svojitvijo Slovenije. Posledično 
je takrat nastal tudi tolar (8. 10. 
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1991), ki ga je kasneje zamenjala 
evropska valuta euro. V trezorju 
banke se nahaja tri tone zlata, v 
kartonskih škatlah pa so var-
no shranjeni bankovci. Banka 
Slovenije je del evrostistema, ki 
ga sestavljajo evropske centralne 
banke, ki so uvedle euro kot dr-
žavno valuto. Kot polnopravna 
članica Banka Slovenije prispeva 
k odločitvam, ki se sprejemajo 
na sedežu evrosistema v Fran-
kfurtu. Guvernerji bank se tam 
sestavljajo dvakrat mesečno. 

Banka Slovenija ima 
enega guvernerja in štiri vice-
guverneje, od tega so kar tri 
ženske. Guverner je predsednik 
sveta banke. Člani morajo biti 
politično neodvisni, torej poli-
tika nima neposrednega vpliva 
na delovanje banke. Guverner-
ja imenuje državni zbor, njegov 
mandat poteče po šestih letih, 
vendar je lahko ponovno ime-
novan. Banka ima 15 oddelkov, 
ki so razdeljeni na 4 sektorje:
• sektor analize,
• sektor operacije,
• sektor nadzora,
• splošni sektor. 

Guverner banke Slovenije, 
Boštjan Jazbec, je ta naziv prejel 
leta 2013. Pojasnil nam je, katere 
so ključne naloge Banke Slove-
nije, in se pohvalil s tem, da je 
Banka Slovenije pred kratkim 
prejela naziv družini prijazno 
podjetje. Banka je pooblašče-
na za izdajanje bankovcev, vse 
plače se nakažejo preko Banke 
Slovenije, torej preko te banke 
poteka ves plačilni promet v 
državi. Ko plačujemo s kreditno 
kartico ali plačujemo pololožni-
co, gre znesek preko banke na 

končni račun. Banka upravlja 
nadzor nad krediti. Jazbec nam 
je pojsnil okoliščine za nastanek 
finančne krize, v kateri se je 
Slovenija znašla. Skušal nam je 
pojasniti, da vsi krediti, ki se ne 
vračajo, po njegovem mnenju še 
niso zločin. 

Na začetku se mi je zdel 
doktor Boštjan Jazbec malce 
zadržan. Verjetno ga je malo 
mučila trema, a v naslednjih 
minutah se je dodobra sprostil 
in nam, dijakom, pokazal le del-
ček svojega velikega znanja.  
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Skupaj s kolegicami s 
projekta Socialni in 
kulturni kapital, v 

katerega smo bili vključeni v 
šolskem letu 2013/2014, smo 
v soboto, 26. 12. 2015, ob 
14. uri v prostorih  društva 
Metulj v Slovenski Bistrici, 
pripravili dobrodelno ko-
silo za vse osamljene ljudi 

Dobrodelno kosilo 
za osamljene
Simona Luetič, prof.

in socialno šibke družine v 
občini Slovenska Bistrica. 

Ob pomoči prostovolj-
cev smo pridobili materialna 
in finančna sredstva. Center 
za socialno delo nam je pri 
tem pomagal, saj smo v dom 
privabili številne velike druži-
ne. Po kosilu je sledilo druže-
nje, predstavitev kratke igrice, 

na koncu pa je sledil še obisk 
dedka Mraza, ki je zelo razve-
selil otroke, saj jim je prinesel 
manjša darila. Po zaključku 
druženja smo družinam pri-
pravile še oblačila za otroke, 
ki so jih lahko odnesli domov. 
Zahvala vsem, ki so nam kakor 
koli pomagali, da smo aktivno-
sti lahko izvedli. 



Evropska unija? Šola? Še več učenja? 
Em, ne hvala. Čakaj, zmagovalci po-
tujejo v Francijo v Strasbourg? To pa 

se že sliši bolj zanimivo. 
Naši dijaki so se tudi letos udeležili tek-

movanja v sklopu Evrošole, in to kar na dveh 
področjih. Prvo tekmovanje je bilo sestavljeno 
iz radijskih dvobojev. Tekmovalci dveh šol so 
dobili svoje teme, na katere so se dobro pripra-
vili. Trije predstavniki iz vsake skupine so imeli 
enourno debato na radiju v živo. Po debati so 
imeli poslušalci teden dni časa, da so glasovali 
za svoje favorite in zmagovalna skupina je šla v 
naslednji krog.

Drugo tekmovanje se je precej razlikovalo 
od prvega. Udeležene skupine so najprej mo-
rale narediti izdelek na temo vrednot Evropske 
Unije. Naši dijaki so posneli izreden video. A to 
še ni bilo dovolj za zmago. Po šest predstavnikov 

vsake skupine se je žrtvovalo in pisalo krajši test 
iz znanja o Evropski Uniji, medtem ko so ostali 
imeli debato z gospodom Lojzetom Peterletom. 
Zadnja preizkušnja na poti do zmage je bil kviz 
o EU. Naši dijaki so zlahka zmagali in njihova 
pošteno prislužena nagrada je bilo potovanje v 
parlament v Strasbourgu. 

Evrošola ����
Laura Prosenak
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Že tretjo uro tistega 
dne se je začel ta vsa-
koletni običaj, ki je bil 

v bistvu sprejem 1. letnikov 
v dijaško skupnost na šoli. 
Naenkrat smo se v telova-
dnici vsi prvi letniki zbrali 
pred množico vseh drugih 
dijakov. Bila sem preseneče-
na, pojma nisem imela, kaj 
nas čaka. Nato se je začelo. 
Izvedeli smo, da se moramo 
za svoj sprejem v srednjo šolo 
potruditi in opraviti določe-
ne igre/naloge. 

Razdelili so nas v več 
skupin po šest, in ker nas je bilo 
preveč, sem ravno jaz ostala brez 
skupine. Tako pri prvi igri nisem 
sodelovala in sem le gledala dru-
ge. Vsak je moral sesti na brisačo 
in si samo z nogami pomaga-
ti, da je prišel na drugo stran 
telovadnice, pri tem pa ostati 
na brisači. Bilo je zelo zabavno. 

Fazanijada
Nika Sajko

Tudi letos so za nas, prve letnike ozi-
roma 'fazane', pripravili sprejem v sre-
dnjo šolo – fazanijado. Letos je pote-
kala kar prvi šolski dan, 1. septembra.

Čeprav se je zdelo lahko, nam je 
naloga delala preglavice.

Druga naloga je bila 
veliko bolj ''zanimiva''. Razdeliti 
smo se morali v pare, punce ter 
fantje skupaj. Našla sem par, in 
sicer bivšega sošolca iz osnovne 
šole. Niti najmanjšega pojma ni-
sva imela, kaj bova morala nare-
diti. A prav kmalu sva izvedela. 
Vsak par je moral v neprijetnem 
položaju počiti balon. Naenkrat 
je vsem postalo nerodno in v 
telovadnici je zavladal pravi 
kaos. Nihče ni hotel narediti iz-
ziva. Nekaj izjem je le poskusilo, 
ostali pa smo balon na koncu 
počili kar z nogami.

Pri tretji ali zadnji nalogi 
smo lahko sodelovali vsi. Vsaka 
skupina je dobila koruzo. Po-
stavili smo se v kolono in prvi, 
ki je dobil koruzo ter jo držal v 
ustih, je skupaj s koruzo moral 
teči do konca telovadnice in 

nazaj, nato pa jo brez pomoči 
rok ali nog predati drugemu v 
usta. Tudi ta igra je bila zabav-
na, najtežji del pa je zagotovo 
bil predaja koruze, pri kateri se 
je vsakemu zataknilo.

Po tretji igri se je začel za-
ključni del te fazaniade, in sicer 
zaobljuba. Predstavnika dijaške 
skupnosti sta nam naročila, naj 
kleče ponavljamo za njima. Že 
po prvi povedi smo vedeli, da 
je bila zaobljuba ena velika šala. 
Ko smo jo izgovorili, so nas na 
koncu še krstili – s koruzo. S 
tem je bila fazanijada končana in 
uradno smo postali novi dijaki 
Srednje šole Slovenske Bistrice.

Moram priznati, da je 
fazanijada potekala popolno-
ma drugače, kakor sem si jo 
zamislila, vendar zagotovo ni 
bila slaba. Komaj čakam, da jo 
bom naslednje leto tudi sama 
spremljala  takrat iz klopi. 
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Predstavitve prvih letnikov

1. a Z letošnjim letom so v 1. a strpali 27 novih obrazov. Najboljša primerjava, ki mi glede nas šine 
v glavo, je, da je naš razred kot atom. Zakaj? Mislim, da boste to bolje uspeli razumeti, če pojasnim 
nekaj okoliščin. Ko smo se še kot neizkušeni „fazani“, najbrž tretjič ali četrtič, posedli v kemijsko 
učilnico in začeli ponavljati snov o zgradbi atoma, nam je profesorica želela vse skupaj pojasniti na 
bolj „slikovit način“. Rekla nam je, naj si predstavljamo, da smo elektroni, ki se gibajo po prostoru. 
Temu je sledilo veliko precej kreativnih komentarjev, dokler nismo prišli do predloga, da bi se „šli 
elektrone“, naše jedro pa je Matic Gajšek, naš neizvoljeni razredni predsednik.

Torej, če se sprašujete, kakšni smo, vam lahko ponudim ta metaforičen odgovor. Zdaj, ko svoje 
„sotrpine“ poznam že nekaj mesecev, moram reči, da nihče od njih (še) ni razočaral mojih pričako-
vanj. Ob vseh raznolikostih med nami nam je vsem skupno kratko obdobje „depresije“, ki traja nekje 
od začetka učenja za test do dneva, ko ga dobimo nazaj, in pesimizem okoli ugibanja povprečne 
ocene. Takrat močno držimo skupaj kot elektroni, ko ima atom zgradbo žlahtnega plina. Veliko-
krat se zgodi, da se „prodamo“ za čokoladni žepek, kar bi opisala z odcepitvijo najšibkejše vezanih 
elektronov z ionizacijsko energijo. Včasih imamo pri pouku neverjetno ostre debate med seboj – kot 
elektroni, ki se odbijajo, ker so vsi negativno nabiti. Na koncu pa vseeno srečno ostanemo skupaj, saj 
smo, prvič, ujeti v istem atomu (razredu) in drugič, med nami obstajajo pozitivno nabiti protoni, ki 
nas zbližujejo, kot na primer naš razrednik, profesor Artnik, in zunanji dejavnik kot na primer … 

čokolada. Katarina Tič



1. č V 1. č nam nikoli ni dolgčas. Vsakdo v našem razredu ima svoj hobi: igranje glasbil, nogomet, 
frizbi ... Prav nič nam ne manjka. Čeprav obiskujemo isti razred, imamo zelo različne cilje. Profesi-
onalni nogometaš, frizerka, podjetnik ... Skoraj vse se najde. Po navadi je pri nas zelo živahno, razen 
pri urah matematike, pa tudi takrat nam vzpostavljanje dobre volje po navadi ne spodleti. To močno 
zaznamuje našo »skupino«. Med sabo si pomagamo, zato se lahko prebijemo skozi šolsko leto. Ti-

stim, ki jim še ni uspelo, pa še bo. Martin Čuden

1. b Prvega septembra v tem šolskem letu smo šolski prag prestopili tudi dijaki 1. B, razreda. Sicer 
nas je bilo na začetku le sedemindvajset, a se nam je kmalu pridružila še Stela. Izvolili smo pred-
sednico razreda, Valentino Vavdi, njen namestnik je Mario Gašparič. Evidenco naših izostankov 
vodi naša razredničarka, profesorica Tanja Dabanović. Priznati moram, da smo kar hitro ujeli ritem 
SŠSB. Sedaj dobro sodelujemo – kljub manjšim konfliktom, ki so nepotrebni, a vendar neizogibni. 
Včasih pozabimo, da bomo skupaj preživeli še nadaljnja tri leta in pol, a na koncu vedno najdemo 

način za popestritev turobnih šolskih dni, zato nam ni nikoli dolgčas. Špela Kitak

94

Čveka | Dijaška skupnost



1. e Če bi stopili v naš razred, bi bila prva misel, ki bi vam skočila v glavo: »Kje pa sem?« No, naj 
vam razložimo. Stopili bi v zelo maloštevilčen in narodno pisan razred, naša ''grupa'', kot si govori-
mo, je sestavljena iz Albancev, Makedoncev in Slovencev. Vem, vprašali bi, ali se razumemo? S pono-
som lahko povemo, da se razumemo še kako dobro, saj se dijaki, ki so prišli iz drugih držav, vestno 
držijo svojih učnih ur slovenščine (če je ne znajo že od prej) in tako nadgrajujejo svoj besedni zaklad. 
Ponosno lahko povem, da imamo predsednika razreda, ki je v Sloveniji šele pet let in govori tekoče 
slovensko. Najbrž smo celo edini razred, ki ima predsednika ali podpredsednika iz tuje države. In 
na to smo zelo ponosni, saj svoje obveznosti zelo marljivo izpolnjuje. Med seboj smo povezani, tudi 
če se včasih spremo, saj ima vendar ima vsak prepir pri nas srečen konec, to pa zato ker za nas velja 
pregovor: ''Vsi za enega in eden za vse.'' Verjetno ne bi bilo tako lepo, če ne bi imeli najboljše razre-
dničarke na celem svetu, to je profesorica Barbara Korošec. Ta profesorica preprosto zna čarati, če 
verjamete ali ne ... Rešila nas je že iz večjih zagat in vedno nas zna nasmejati, zato je ne bi zamenjali 
za nič na svetu. Skratka, smo zelo majhen razred, ki je poln veselja, šal in dobre volje. ''Vsi za enega 

in eden za vse!'' Dijaki 1. e
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Naša dijaška skupnost skrbi, da se dijaki na naši šoli počutijo kot doma.
Na sestankih zbiramo pobude, predloge, ki jih potem predstavniki posredujemo 

vodstvu šole, saj se mora vsak dijak na svoji šoli počutiti karseda najbolje.
V tem letu je dijaška skupnost delovala izredno uspešno pod mentorstvom Alenke Ajd Bratko-

vič, predsednice Urške Pristovnik, podpredsednice Alje Kvas ter nove pridobitve skupnosti, zapisni-
čarke Klare Kušar.

Na pobudo dijakov smo v letošnjem šolskem letu uvedli novost na naši šoli, in sicer tako ime-
novane hoodije. Za logo na sprednji strani hoodija je poskrbela dijakinja Melanie Jozič. Ti praktični 
puloverji so postali prava atrakcija.

Predstavnice dijaške skupnosti smo se redno udeleževale sestankov Dijaške organizacije Slo-
venije v Ljubljani, kjer smo se v ljubljanskem parlamentu pogovarjali o dijaški problematiki v naši 
državi.

Uspešno smo sodelovali pri izvedbi koncerta naše šole, prizadevamo pa si, da bi v tem letu 
močneje sodelovali s Klubom študentov Slovenska Bistrica.

Še naprej se bomo trudil, da se bodo naši dijaki na šoli počutili kot doma. 

Dijaška skupnost
Urška Pristovnik
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Znanje je namreč moč, s 
katero lahko razume-
mo še tako nerazumna 

dejanja in se s preizpraševa-
njem stanja stvari v svetu in v 
njem vloge nas samih soočimo 
z različnostjo, ki bogati, ne pa 
z zavračanjem, česar ne razu-
memo.

Državo v fokusu so na 
sejmu predstavljali trije priznani 
francoski intlektualci: pisatelj in 
esejist Pascal Bruckner, filozof 
Jacques Rancière in vsestransko 
nadarjeni Frédéric Beigbeder, 
oglaševalski kreativec, didžej, ko-
lumnist, urednik, filmski režiser 
in seveda pisatelj.

Izjemno zanimiv pogovor 
z razvpitim petdesetletnikom je 
za Sobotno prilogo Dela izpeljala 
Vesna Milek, katere zadnji roman 

je prav tako povezan s Francijo 
oziroma z njenim glavnim me-
stom, Razpoložena za Pariz.

“Zadnja leta sem bil gotovo 
nihilist, posmehoval sem se sreči, 
življenju, ljudem, vrednotam, nič 
me ni ganilo zares, bil sem cinik, 
tudi ljubezen se mi je zdela sme-
šna in precenjena.  Po teh napa-
dih v Parizu čutim, da morda le 
nosim v sebi določene vrednote. 
Kot so recimo ljubezen, sočutje, 
solidarnost ali preprosto že to, da 
sem srečen, da sem Francoz,” je o 
sebi povedal Beigbeder.

V pogovoru z Vesno Milek 
se pred nami odpira človek, ki je 
dozorel, o Marcu Marronierju 
(njegovem literarnem alter egu) 
iz knjige Ljubezen traja tri leta 
ni več sledu. Beigbeder verjame 
v ljubezen, od novembrskega 
napada pa tudi v svojo državo in 
rojake. “Na bes odgovarjamo z 
rožami, na bombe z ljubeznijo. 
Vem, zveni naivno, to je komple-
ksna stvar.”

V zadnji knjigi se posve-
ča ljubezenskemu odnosu med 
znamenitim Salingerjem in Oono 
O’Neil (ta se je kasneje odločila 
za veliko starejšega Charlieja 
Chaplina), a njena fotografija je 
pri Beigbederju povzročila dvoje: 
zaljubljenost v žensko iz prete-
klosti in potrebo, da napiše o njej 
knjigo. Da bi bilo vse skupaj še 
bolj literarno (ali celo filmsko, 

holivudsko), je na svojem razi-
skovalnem popotovanju po Švici 
srečal žensko, na moč podobno 
Ooni — z Lauro je danes poročen 
in imata hčer Oono.

Knjige lahko usodno za-
znamujejo tako pisca, kot je raz-
vidno iz omenjene dogodivščine, 
pa tudi za bralca. “Nauk zgodbe: 
Bodite previdni, ko pišete. Pisanje 
je nevarna stvar, lahko temeljno 
spremeni tvoje življenje. Če knjiga 
ne spremeni življenja bralca in 
avtorja, potem ni vredna, da jo 
napiše. To resno mislim,“ doda 
Beigbeder.

Tudi vaša knjižničarka 
resno misli: v članku je strnjeno 
veliko dogajanja. Dogajanja, ki 
spreminja svet, in dogajanja, ki 
spreminja življenja posamezni-
kov, pisca in ljudi, ki vstopijo v 
njegovo zgodbo. In bralca, ki mu 
knjiga lahko veliko da. Berite in 
se odprite za vse, kar vam knjige 
lahko dajo. 

Slovenski knjižni sejem, 
Fokus: branje Alenka Ajd Bratkovič

Letošnji, že 31. Slovenski knjižni sejem se je zgodil konec novembra, podnaslovljen 
pa je bil Fokus: Francija. V luči terorističnega napada na Pariz 13. novembra, se zdi 
pomen branja toliko večji. Nad z religijo prenapolnjne glave je namesto z enako silo 
treba udariti z znanjem.
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Združile smo moči in 
se na koncu prebile 
do prvega mesta.

Šola je komaj odprla 
svoja vrata, profesorji pa so že 
vabili na to in ono tekmovanje. 
Oktober se še ni dobro začel, 
ko se je sezona šolskih športnih 
tekmovanj otvorila z ekipnim 

Ekipno področno tekmovanje 
v atletiki Anja Sobočan

področnim atletskim tekmova-
njem. Sestavile smo ekipo dva-
najstih dijakinj, ki naj bi 28. 9. 
2015 zastopale našo šolo v eki-
pnem področnem tekmovanju 
v Mariboru. Na žalost se je ena 
izmed naših članic dan poprej 
poškodovala. Tako smo na dan 
tekme bile primorane poiskati 

rezervo in se skupaj odpraviti 
novim podvigom naproti. Ve-
čini so bila takšna tekmovanja 
poznana že od prej, vendar nas 
je kar polovica prvič zastopa-
la srednjo šolo. Združile smo 
moči in se na koncu prebile do 
prvega mesta. 
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Frizbi
Anja Sobočan

Ultimate je brezkon-
taktni ekipni šport, 
ki se igra s pomo-

čjo frizbija. Igra se igra na 
travi, mivki ali na prostem. 
V vsaki ekipi sodeluje od  5 
do 7 igralcev. Posebnost Ulti-
mata je tudi to, da na tekmah 
ni sodnikov, igralci torej 
sami rešujejo spore, za kar 
je zelo pomemben duh igre 
(„Spirit of the Game“).

Letošnje šolsko leto je 
izbor šolskih dejavnosti pope-
stril  frizbi. Tokrat so se starejši 
letniki, ki ta šport že trenirajo 
v klubu Cosmo Maribor, odlo-
čili prevzeti vlogo trenerja. Za 
začetek so nam morali šport, ki 
je bil večini nepoznan, približati, 

kar jim je zares uspelo. Na prvih 
treningih nas je namreč bilo 
skoraj za dva razreda. Po prvih 
sprostitvenih treningih, ki so bili 
le začetek, so treningi postajali 
resnejši. Frizbi  ni več pomenil le 
rekreacije, temveč je postal tema 
naših vsakdanjih pogovorov. 
Odločili smo se oblikovati lastne 
drese in z njimi predstavljati 
šolo na našem prvem turnirju, 
ki je potekal 28. novembra 2015 
v UŠC Maribor.  Kljub temu, da 
se nam ni uspelo prebiti na sam 
vrh, smo bili več kot zadovoljni. 
K temu ni pripomoglo le super 
frizbijaško vzdušje, temveč tudi 
»after«, ki smo si ga privoščili 
po napornem dnevu. Ker smo 
se za »after« morali umiti, so se 

»trenerji« odločili, da nas stuši-
rajo kar oblečene. Tako se dan 
ni končal le veselo, temveč tudi 
mokro. In kot lahko vidite, friz-
bijaši ne sodelujemo le med igro 
na igrišču, temveč nas ni moč 
zgrešiti med odmori, vikendi ali 
celo po pouku, ko si pred šolo 
podajamo frizbi. 

Šport |
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V sredo, 29. 4. 2015, 
smo se dekleta 1. f 
in 2. f odpravile na 

večni derbi med NK Maribor 
in NK Olimpijo. Spremljal nas 
je profesor Marko Križanič.

Tekma je bila zelo na-
peta. Maribor je povedel že v 
8. minuti z golom Damjana 
Boharja. Nogometaši Olimpije 
se niso pustili. Silovito so se 
upirali Mariboru ter v 24 mi-
nuti izenačili z golom Bajriča. 
Na polčas so nogometaši odšli 

z izidom ena proti ena. 
Med polčasom so gostili 

Tino Maze in Petra Prevca, 
viole in drugi navijači smo ju 
pozdravili z bučnim aplavzom.

Drugi polčas se je začel 
napeto, saj sta oba kluba imela 
željo po zmagi. Ampak Maribor 
ni popustil in v 75. minuti je po 
podaji Marcosa Tavaresa zadel 
svoj drugi gol na tekmi Damjan 
Bohar. Ves stadion je bil na 
nogah in navijal za vijolične. 
Mariborčani so brez usmiljenja 

ponovno zadeli v 77. minuti. 
Dare Vršič je, takoj po prihodu 
v igro, poskrbel za presenečenje. 
Za končni rezultat 4 : 1 je zadel 
Aleksander Rajčevič. Maribor 
je ponovno dobil derbi in s tem 
pokazal, da je nepremagljiv. Vse 
smo bile navdušene nad igro 
Mariborčanov. Zaradi glasnega 
navijanja smo ostale brez glasu. 
Profesorju Mraku Križaniču 
se zahvaljujemo, da nam je 
omogočil ogled tekme. Bilo je 
nepozabno. 

Večni nogometni derbi med NK 
Maribor in NK Olimpija
Mihaela Ramot

| Šport
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Zdaj preberi, kaj to pove o tebi:
DDDD - Konzervativna oseba, polna stereotipov, ne 
mara razprave in dvorjenja.
DDDL - Neodločna oseba.
DDLD - Komunikativna oseba, odločna, s smislom 
za humor. 
DDLL - Redka kombinacija. Podobno predhodni 
osebi, vendar je bolj nežna.
DLDD - Spoj pameti in mehkobe. Težko sprejema 
navade, tolerantna in malo hladna oseba.
DLDL - Redka kombinacija. Nemočna. Pod vplivom 
drugih ljudi.
LDDD - Emotivnost, pomanjkanje žilavosti in 
vztrajnosti, ko gre za pomembna vprašanja. Dobro 
se izmika vplivom drugih ljudi.
LDDL - Kot prejšnja oseba, nežen karakter, naivnost.

LLDD - Naklonjenost in enostavnost, disperzija 
interesa in usmerjenost k sebi.
LLDL - Ravnodušnost, mehkoba, naivnost.
LLLD - Emocionalnost, energičnost in odločnost.
LLLL - Antikonzervativna oseba. Sposobnost zazna-
ve starega in novega. Močno čustvena oseba, priro-
jen individualizem, sebičnost, trma, včasih se izolira.
LDLD - Zelo močan značaj. Nemogoče je, da bi 
spremenila svoj pogled. Energija, vztrajnost pri dose-
ganju svojih ciljev.
LDLL - Podoben prejšnjemu karakterju, malo ne-
žnejši, nagnjen k samoanalizi. Obstajajo težave pri 
pridobivanju prijateljev.
DLLD - Ima sposobnost izogibati se konfliktom, 
komunikativna. Velikokrat menja hobi.
DLLL - Neodvisna oseba, vse želi napraviti sama.

Test osebnosti
Sledi navodilom in si zapiši ustrezno črko.

Ploskaj: Če je leva roka aktivna, napiši L, če 
desna D!  

Prekrižaj roke tako, da prepleteš prste: Če 
imaš palec desne roke nad levim, zapiši črko D, 
če je palec leve roke nad palcem desne, napiši L.

Ciljaj s kazalcem v daljavo z enim zaprtim oče-
som: Če si pri tem uporabil levo oko in desno 
zaprl, napiši L, če obratno pa D.

Prekrižaj roke na prsih: Če imaš levo roko nad 
desno, napiši L, če je obratno, napiši D.

Kviz osebnosti |
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Prof.  KRUŠIČ: Teo,  kaj če imaš 
tečno ženo in hoče imeti vrt v krogu. 
Kako bi ga naredil? 
TEO: Vzel bi vrv. 
Prof.  KRUŠIČ: In kaj bi z njo naredil? 
VID: Obesil bi se.

* * *

Veronika in Alja se pri fiziki zagreto 
pogovarjata.
Prof. ŽIGART: Alja , pridi prosim 
malo sem.
ALJA: Kaj me morate ravno zdaj 
motit?!
Prof. ŽIGART: Se opravičujem.

* * *

Prof. KODRIČ: Kdo razume in kdo ne?
VERONIKA: Dvigne roko.

* * *

Pri filozofiji se učijo pisati svoja ime-
na v grščini.
VERONIKA: Ampak  profesor, Vero-
nika je grško ime.
Prof. KERŽE: Ja, res je.
VERONIKA: Zakaj pa potem Grki 
nimajo v-ja?

* * *

Prof. KERŽE: Kaj vam  pride na 
misel, ko slišite besedo ljubezen? 
Ljubezen do koga?
Kaj ste rekli? Ljubezen do babice?!

* * *

EVA: Ljubezen staršev do otrok 
je močnejša kot ljubezen otrok do 
staršev.
MOJCA: Kaj pa, če te tepejo in 
mučijo?
VERONIKA: Ampak mene imajo 
moji vseeno radi!

* * *

Prof. UTENKAR:  Žena me je 
vprašala, kdaj bo sin začel na „čage“ 
hodit. Pa sem rekel, da še vsaj 10 let 
ne bo hodil domov pijan „kozlat“.
EVA: Koliko pa je star?
Prof. UTENKAR: Dve leti.

Prof. UTENKAR: Colja, prosim lepo, 
ne igraj še večjega bedaka, kot si.
GAŠPER: To je bilo pa zdaj nesra-
mno!
Prof. UTENKAR: Je bilo pa resnično.
JERNEJ: Pokaži mu zapestnico! (Na njej 
piše: nasilje nad ženskami je čist’ mim’.)

* * *

Prof. GUMILAR: Mojca, Veronika! 
Sta že vse rešili?!
MOJCA: Definirajte vse …

* * *

VERONIKA: Anja, koliko ti je „sfa-
lilo“ do 2?
ANJA P.: „Če ne bi naredila ene 
take bedne napake, bi mi malo manj 
manjkalo.“

* * *

Prof. KRUŠIČ: Zakaj niste šli k me-
moriadi?
VERONIKA, JAKOB in MOJCA: Če 
pa smo se prijavili, potem pa nikoli 
ni bilo obvestila pa nič …
Prof. KRUŠIČ: Na oglasni deski je 
bilo.
VERONIKA in JAKOB: Kdo pa 
gleda na oglasno desko?
MOJCA: MI IMAMO OGLASNO 
DESKO?!

* * *

MOJCA: (Opazi Igorja v razredu.) 
O, glej! Igor v svojem nenaravnem 
habitatu.

* * *

Prof. KERŽE: Na testu lahko pišete 
samo po črtah! Vse, kar bo izven, ne 
obstaja. Ampak ker sem radodaren 
človek, sem vam v testu dal na koncu 
strani dve bonus črti.
VID: Kaj pa, če jih ne porabimo, si 
jih lahko ven izrežemo in uporabimo 
pri drugem testu?

* * *

(Fant se neprimerno in otročje 
obnaša.)
NJEGOVA PUNCA: Sombebody’s 
gonna be single for Christmas …

* * *

ANJA M.: Pri New Dealu so gradili 
hidroelektrarne na ameriških rekah 
Dneper in Dnester.
Prof. UTENKAR: To sta reki v Rusiji.
ANJA M.: Aja, potem pa na Volgi.

* * *

Prof. SEVER: Kaj Anja Pestner je 
spet bolna?
MOJCA: Anja je verjetno narobe 
razumela … Mi mormo imeti 85 % 
prisotnost, ne obratno.

* * *

Prof. UTENKAR: Na samoreznici 
sem si prst odrezal. Saj sem jo potem 
dal tašči.

* * *

MILOŠ: (Išče prof. Tino Mojzer) 
Oprostite, kje je profesorica Tina 
Maze?

* * *

MODROSTI PROF. GRIČNIKA
Ko sem jaz spoznal svojo ženo, sem 
jo imel tako rad, da bi jo najraje poje-
del. Danes mi je žal, da je nisem.

* * *

Kaj bi naredili moški, če ne bi bilo 
žensk?
Šli bi v gozd in udomačili katero 
drugo žival.

* * *

TONI: Veš,  kaj sem jaz razmišljal … 
Zakaj delamo vino samo iz “japk”? 
Zakaj ne še iz česa drugega?
LAURA & NIKA: Iz “japk”?
TONI: Ja, vino! Iz česa pa?
LAURA & NIKA: Ammm …  grozdja?

| Iskrice
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Tako, dovolj bo. Čas je, da napišem 
uvodne besede urednice. Ne morem 
več prokastinirati. Noben »kofetek«, 

nobena domača naloga, noben scenarij za 
nov film, nič več mi ne leži na poti. Čas je, 
da se spravim k sebi, prebijem to mini pisa-
teljsko blokado in napišem najboljše uvodne 
besede za najboljšo Čveko v zgodovini Sre-
dnje šole Slovenska Bistrica! Tako je prav, 
kar kipim od optimizma!

Odprem nov dokument v Wordu. Tako, 
to je to. Zdaj sva samo ti in jaz, dragi moj raču-
nalnik (prosim, prosim, prosim, naj ne »crkne« 
polnilec ravno takrat, ko bom SPET pozabila 
shraniti vse skupaj). Hmm … 

Kako začeti? Spremenim fond in velikost 
pisave, obojestransko poravnam besedilo … 
Ampak dejansko še nimam ničesar, kar bi sploh 
lahko ravnala.

No prav. Začnimo znova. Strmim v prazen 
virtualni list. Bi bilo morda lažje, če bi bil pred 
mano dejanski list papirja iz mrtvega drevja? Od-
prem Facebook. Poiščem lansko urednico Čveke: 
»Lara, kako se to napiše?« Facebook me preveč 
zamoti, sprehodim se po sobi. Najdem kupček 
starih Čvek. Preletim jih in skrbno pazim, da 
slučajno ne bi prebrala niti prvega stavka, ki so ga 

zapisale prejšnje urednice. Mogoče bi lahko samo 
ošvrknila … Samo da dobim nekakšen navdih, 
idejo za temo, potem bo že šlo dalje. Ne!

Zdaj svoj Wordov dokument shranim. Za 
vsak slučaj. Tako vsaj ne bom pozabila, da mo-
ram končati. Okej Nika, ti to zmoreš! Kliknem 
na prvo (prazno, se razume) vrstico lista. 

Vstanem in grem skuhat kakav. Kakav je 
zmeraj rešitev.

Zdaj sedim udobno nameščena v svoji 
mehki postelji, pokrita s tremi toplimi odejami, 
naslonjena na dve blazini, s kakavom v roki in 
zrem. Zrem v prazen Wordov dokument. Hu-
diča, še travme bom imela od tega uvoda! K 
psihologu bom hodila in še leta bodo nasledniki 
Freudovih naslednikov skušali razvozlati pomen 
mojih nočnih mor. Grem pogledat film, ki je no-
miniran za letošnje Oskarje.

Drage čvekobralke 
in ljubi čvekobralci!
Nika Mikulič Vernik
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