
Natečaj: Kapitan in ladja
SiNAPSA, 20. 12. 2021

V šolskem letu 2021/22 bo v okviru Tedna možganov 2022, ki ga prireja društvo
SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost, potekal osmi natečaj z naslovom
Možgani in telo. K sodelovanju vabimo vse dijakinje in dijake srednjih šol.  

Tema natečaja 
Letos se natečaj spogleduje s temo odnosa možgani – telo. Opazujmo kapitana, ki po
razburkanem morju pluje s svojo veliko trojamborno jadrnico. Med plovbo po
razburkanem morju gre lahko marsikaj narobe. Kaj če se med plovbo strga glavno
jadro ali zlomi glavni jambor? To bi lahko pomenilo katastrofo, a ker je kapitan
izkušen in zna jadrnico dobro upravljati, bo vklopil rezervni motor in z ladjo plul
naprej do cilja. Kaj pa, če začne ladjo na visokih valovih zanašati v eno in drugo smer,
kapitan pa zaradi premetavanja sem ter tja utrpi močan udarec in nezavesten obleži
na tleh? Tudi če jadrnica ostane v brezhibnem stanju, se plovba do cilja ne bo
nadaljevala, saj je kapitan, ki leži nemočen na tleh, ne bo mogel usmerjati. Po drugi
strani pa tudi premikanje ladje v običajnih razmerah vpliva na to, kako bo kapitan
razmišljal, se počutil in nenazadnje ravnal. Te pripoved o kapitanu in jadrnici morda
na kaj spominja? Ali bi v njej lahko našel/a povezavo z našim telesom in možgani?
Možgani so del osrednjega živčevja in v njih se odvijajo procesi čustvovanja, mišljenja,
načrtovanja našega gibanja in še mnogo drugega. Lahko bi rekli, da so možgani kot
kapitan, ki upravlja z jadrnico, katera predstavlja preostale dele našega telesa, s
katerim se gibljemo, govorimo in izvršujemo ukaze možganov. 

Letos smo za srednješolce pripravili 3 izhodiščne zgodbe, s katerimi si lahko
pomagajo pri izdelavi izdelka za natečaj. 

Vsaka od zgodb naj bi spodbudila tudi razmišljanje o možganih. Osredotočite se
torej na njihovo delovanje, izgled in njihovo povezavo s preostalimi deli telesa.
Bodite drzni in razmišljajte drugače. Želimo videti čim več izdelkov, ki nas bodo
presunili s svojo izvirnostjo in nam odprli oči z razmišljanjem izven ustaljenih
okvirjev. 



Srednja šola
Izdelek lahko pripravite na podlagi zgodbe 1, zgodbe 2 ali zgodbe 3

Zgodba 1: 
Sara je 16-letno dekle, ki je med puberteto pridobila nekaj odvečnih kilogramov.
Njene najljubše obleke so ji postale pretesne, občasno pa so ji tudi prijatelji povedali,
da je sicer čudovita punca, ki ji nekaj več kilogramov lepo pristoji, vendar bi bilo
zaradi njenega zdravja bolje, če bi vseeno kakšnega izgubila. Zato se je Sara odločila,
da bo shujšala in si tako povrnila svojo staro obliko telesa. In res, začela je manj jesti
ter izpuščati obroke. Sprva ji je bilo težko, saj jo je večkrat zagrabila lakota, vendar je
bila trdno odločena, da bo dosegla svoj cilj. V šoli je pogosto preskočila malico, doma
pa se je še pred kosilom zaprla v sobo z izgovori, da ni lačna, da ji je slabo ali da ima
ogromno domače naloge in bo zato jedla kasneje. Kmalu lakote sploh ni več občutila.
Redno se je tehtala in se veliko časa opazovala v ogledalu, da bi spremljala svoj
napredek. Številke na tehtnici so bile iz dneva v dan nižje. Ker so se ji v zadnjem času
pričele slabšati ocene in za razliko od sošolk ni bila še na nobenem zmenku ter je
tako imela občutek, da ji gre vse narobe, je bila ponosna, da ima vsaj svojo težo "pod
nadzorom". Tako starši, sošolci in učitelji so Saro ves čas zaskrbljeno ogledovali,
rekoč, da je že nezdravo suha in da pogrešajo njeno staro podobo, vendar jih Sara ni
poslušala. Hujšala je in hujšala, vse dokler se ni nekega dne na šolskem hodniku
zgrudila na tla in omedlela. Zbudila se je v bolnišnici, kjer so ji diagnosticirali
anoreksijo. Povedali so ji, da lahko njeno stanje postane smrtno nevarno, če bo tako
nadaljevala in šele takrat se je Sara začela zavedati, kako globoko je zabredla.
Odločila se je, da bo to motnjo premagala. Vedela je, da pot ne bo lahka, vendar je
bila trdno odločena, da ji bo sčasoma le uspelo. 

Izdelaj pisni ali likovni izdelek, v katerem ponazoriš, kako se Sari uspe rešiti
anoreksije in kaj vse se med tem z njo dogaja. Pomagaš si lahko tudi z vprašanji, kako
ona vse to doživlja, katera čustva občuti? Kako se v svojem telesu počuti? Kako jo
vidijo in kako se ob njej počutijo drugi? Na kakšen način bi ji pomagal/-a ti?



Zgodba 2:  
Marka so v srednji šoli pogosto zbadali zaradi njegove drobne postave. Z novim
šolskim letom se je vpisal v fitnes in sčasoma začel opažati spremembe na svojem
telesu, na katere je bil zelo ponosen. Želel je še večji napredek, zato je začel
treningom prilagajati hrano. Štel je kalorije in se poglobil v sestavo živil, ki jih je užival.
Sošolci so opazili njegovo spremembo in ga večkrat pohvalili. Počutil se je bolj
samozavestno, kar ga je dodatno motiviralo. V fitnes je začel hoditi tudi po dvakrat
dnevno ali pa je ostal več ur. Izogibal se je sladkorjem, doma pa se je razjezil na
mamo, če ni natančno stehtala sestavin za kosilo. Pri kosilu je bil večkrat nervozen
zaradi tega, kar je pojedel; zdelo se mu je, da to ruši njegov sistem. Mamo in njegova
dobra prijatelja je začelo skrbeti zanj, a ko so mu to povedali, se je še bolj razjezil in
rekel, da ga sploh ne razumejo. Čedalje pogosteje je odklanjal druženje s
prijateljema, večkrat pa je tudi izostal od pouka. Tako pridobljeni čas je izkoristil za
obisk fitnesa. 

Nekega dne je bila po radiu oddaja o bigoreksiji, motnji hranjenja, značilni predvsem
za moške, pri kateri gre za obsedenost z mišičastim telesom. Pogosto gre za moške z
nižjo samopodobo, ni pa nujno. Oseba s to motnjo treniranju prilagodi ves svoj urnik
in uvede zelo strog način prehranjevanja. Postopoma opušča druge dejavnosti in
druženja in je pripravljena za voljo ohranjanja mišičastega telesa zapostaviti celo
svoje zdravje. Motnji se lahko pridružita anksioznost in depresija. Marko se je ob
povedanem v oddaji prepoznal in se razjokal. Spoznal je, da ima težavo in da bo s
takim početjem ogrozil svoje zdravje in svoje odnose z domačimi in prijatelji.
Pogovoril se je s starši o svoji težavi in začel obiskovati psihoterapevta. 

Izdelaj pisni ali likovni izdelek, v katerem ponazoriš, kako Marka popolnoma
zasvoji njegov novi način življenja, zaradi česar se postopoma ruši njegovo “običajno
življenje” in njegovi odnosi. Kako to doživlja on? Kako se v svojem telesu počuti? Kako
ga vidijo drugi in kako se ob njem počutijo drugi? Na kakšen način bi mu pomagal/-a
ti?



Zgodba 3:
Pika je na telesu čutila goste in težke valove, ki so se zabijali vanjo in jo prevračali
naokrog. Zelo težko je dihala in srce ji je hitro razbijalo. Kljub strahu in izgubljenosti je
nekje v ozadju misli kmalu spoznala, da se pravzaprav ne bo zares zadušila, da so te
težki valovi le nek občutek, ki jo spremlja in je podoben tistemu, ko te nekaj duši.
Upala si je odpreti oči. Občutek težkih valov ji je pritiskal tudi na veke in jih potiskal
navzdol. Trudila se je, da bi oči držala odprte, ko je ugotovila, da ne ve kje je. Tega
kraja ni poznala. Zadnje, česar se spomni, je le, da je želela doseči kovanec iz
vodnjaka, ki je stal na vrtu stare hiše, mimo katere se je vsako nedeljo sprehajala …
Ob misli na dom je postala še bolj prestrašena. Odločila se je raziskati ta novi svet, v
katerem so se prepletali odtenki modre, in najti pot domov. Noben izmed odtenkov
modre ni bil podoben barvi neba ali morja. Niti barvi oči njene prijateljice Lize ne.
Čeprav se je zavedala, da se ne bo zadušila, so sedaj valovi postajali vse močnejši in
vse težji. Tako zelo si je želela česa oprijeti ali na nekaj stopiti. Bala se je, da bodo tudi
njene misli sčasoma postale tako prazne kot je bila modrina, ki jo je obdajala. Ravno
ko se je malo privadila na gostejše valove, jo je poneslo v redkejše in lahkotnejše.
Občutek je spominjal na plavanje po olju, pomešanim z drobnim peskom. Neslo jo je
zelo hitro in storiti ni mogla prav nič. Pomislila je, da morda je ravno to glavno pravilo
tega sveta - mora se prepustiti. Z rokami, ki jih skoraj ni več čutila, je z velikim
naporom objela svoje pokrčene noge. Začelo jo je prevračati hitreje in hitreje.

Naenkrat je začutila oporo pod nogami. S težavo se je postavila v pokončen položaj,
saj je na sebi še zmeraj čutila valove in mislila, da jo bo v vsakem trenutku spet
odneslo. Vrtelo se ji je. Še preden se je vzravnala, je že padla vstran in se z roko ujela.
Presenečeno je spoznala, da se ji roka ugreza v tla. Pogledala jih je in dojela, da ne
stoji na zelo mehki zemlji, kot je najprej mislila, ampak na bledo roza želeju. Podoben
je bil malinovemu pudingu njene babice. Iskala je druge znake, da bi si lažje razložila
ta svet – ljudi, stavbe, drevesa, živali. Ničesar ni našla. Niti sonca ni opazila, čeprav je
bilo dovolj svetlo, da je lahko gledala naokrog. Ponovno je njen strah narasel in želela
si je najti pot domov. Če je predolgo stala na mestu, se je začela ugrezati. Spoznala je,
da bo morala hoditi hitro, saj se bo z vsakim počasnim gibom ugreznila še globlje.
Tako se je vztrajno pomikala naprej. Čez nekaj časa je bila že neizmerno utrujena.
Izgubljala je zaloge moči in energije. Ugrezala se je čedalje globlje. Nad želejem je
imela le pokrčeno roko, vrhnji del trupa in glavo. Naenkrat jo je prešinila misel, da je
morda potrebno v tem svetu biti čim bolj pri miru. Ponovno je zaprla oči in čez nekaj
trenutkov začutila, da se res utaplja še globlje. Preden se je v celoti potopila tudi
njena glava, je spustila pest želeja in se še zadnjič ozrla po želejasti puščavi.



Kje bo pristala potem? Kakšen bo ta svet – kaj bo v njem videla, slišala, čutila in
doživela?
Kako se bo v tem svetu obnašalo njeno telo?
Kaj bo razmišljala glede na to, kar ji bo sporočalo njeno telo? 
Kaj bo lahko v tem svetu s svojim telesom naredila ter s tem vplivala na svet okoli
sebe?
Kako bo našla pot iz tega sveta? Kako bo na koncu prišla nazaj domov? Lahko tudi
ne najde poti domov in za vedno ostane v enem izmed svetov, ki si ga boš izbral/-a.

Razmisli o tem, kaj se bo zgodilo s Piko v nadaljevanju. Napiši ali nariši
nadaljevanje zgodbe o tem, po kakšnih svetovih bo še potovala in kaj bo tam
doživela, preden najde pot domov. Pomagaš si lahko z vprašanji:

V tvoji zgodbi lahko potuje po enem ali po več svetovih. Če se odločiš za enega, tega
predstavi bolj podrobno. Osredotoči se predvsem na to, kaj se dogaja s Pikinim
telesom. Piki se lahko pridruži še kakšen lik (npr. oseba, žival itd.). Nov lik lahko ima
telo tudi drugačno od Pike (ali drugačno kožo, s katero čuti drugače, lahko ima več
nog, več rok, ali pa je brez enega ali drugega, lahko je tudi brez nosa, ali slep, ali pa
samo drugače vidi, lahko je gluh, ali pa sliši drugače itd.). Kako drugačno telo lika vpliva
na dojemanje nenavadnega sveta in njegovo delovanje v tem svetu?



Izvirnost vsebine in tehnike 
Izvedba 
Ustreznost temi 

Navodila za izvedbo natečaja 

Vsak dijak lahko sodeluje z individualnim ali pa s skupinskim izdelkom. Skupina lahko
šteje največ 10 dijakov. V primeru, da bo nagrajena večja skupina, bomo dijakom
lahko podelili zgolj 10 nagrad.
 
Mladostniki lahko ustvarjajo v poljubni tehniki, uporabijo poljubne materiale in način
izdelave. Izdelki so lahko v literarni obliki, v obliki risb, skulptur, fotografij, videov ...
Radi bi opozorili, da iščemo unikatne izdelke, ki so plod mladostnikove domišljije in
razmišljanja. Zato prosimo mentorje in starše, da jim pomagate le tam, kjer
mladostnik res ne zmore sam. 

Organizator razpisa si pridržuje pravico, da v primeru neustreznih izdelkov ne
razglasi zmagovalca in s tem ne podari nagrade za to kategorijo.

Kriteriji 
Izdelke bomo ocenjevali po naslednjih kriterijih: 

Organizator razpisa si pridržuje pravico do prilagoditve kriterijev glede na prispele
izdelke. 

Rok za oddajo in način oddaje izdelkov
Zaradi prostorske stiske bomo tudi letos izdelke učencev sprejemali virtualno. Da
vseeno lahko ohranimo široko paleto izbora ustvarjalnih metod in tehnik, prosimo
mentorje, da poslikate, skenirate ali posnamete izdelek/izdelke vaših učencev ter jih
kot prilogo pošljete na naš elektronski naslov. Tako bodo izdelki dijakov lahko ostali z
njimi in ne bo stroškov s pošiljanjem paketov. Izdelki morajo biti oddani najkasneje
do petka, 11. februarja 2022 na elektronski naslov: sinapsa.junior@gmail.com z
zadevo Sinapsin natečaj. 

 



Ime in priimek dijaka 
Starost 
Razred 
Šola 
Ime in priimek mentorja ter njegov e-poštni naslov 

Vstopnice za Hišo iluzij
Vstopnice za Postonjsko jamo
Vstopnice za pustolovski park Geoss
Vstopnice za Center Noordung
Vstopnice za Slovensko mladinsko gledališče
Vstopnice za Kino Bežigrad
Poletni enotedenski tečaj angleščine v kombinaciji s tečajem slepega
desetprstnega tipkanja

Izdelki morajo biti obvezno opremljeni s podatki avtorjev: 

V primeru, da pošiljate več izdelkov različnih avtorjev, ustrezno nakažite kateri izdelek
pripada kateremu avtorju. Ob prejemu vaše elektronske pošte in izdelkov učencev
vam bomo poslali potrdilo o prejemu izdelka. V kolikor potrditve ne dobite v enem
tednu od pošiljanja, smatrajte, kot da elektronske pošte nismo prejeli. Prosimo, da
izdelek pošljete ponovno ali da se obrnete na vodjo letošnjega natečaja: 
051-617-869 (Lara Jereb).  

Potrdila in nagrade 
Najboljši izdelki bodo razstavljeni oz. predvajani na Tednu možganov, ki bo potekal
od 14. do 20. marca 2022. V kolikor bo epidemiološka situacija to omogočala, se bo
odvila tudi zaključna podelitev, na katero bodo vabljeni avtorji vseh razstavljenih in
nagrajenih izdelkov, njihovi mentorji in starši. O uvrstitvi na razstavo izdelkov oz. o
nagrajenosti boste obveščeni po e-pošti, najkasneje do konca februarja 2022. Izdelke,
ki bodo uvrščeni na razstavo, nam boste lahko poslali tudi v fizični obliki na naslov, ki
vam ga bomo sporočili naknadno. Na podelitvi bodo nagrajenci prejeli nagrade, vsak
sodelujoči posameznik pa bo prejel tudi potrdilo o udeležbi, ki ga izda SiNAPSA,
Slovensko društvo za nevroznanost. Za udeležence bomo na podelitvi organizirali
tudi delavnico. Organizator si zaradi odvisnosti od epidemioloških razmer pridržuje
pravico do spremembe načina podelitve nagrad in priznanj. 

Najboljše izdelke bomo bogato nagradili. Z velikim veseljem lahko napovemo, da bo
glavna nagrada letovanje, tabor ali potovanje, ki ga v sodelovanju s SiNAPSO
omogoča Zveza prijateljev mladine.

Zaenkrat znane ostale nagrade so še: 

POMEMBNO: V primeru, da ima kateri od sodelujočih dijakov kakršnekoli ovire, ki bi
mu otežile uporabo katere od nagrad, nam to javite čim prej in poskušali bomo
priskrbeti primernejšo nagrado. 
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Pravila natečaja
Na natečaju lahko sodelujejo dijakinje in dijaki srednjih šol v Republiki Sloveniji ter
dijakinje in dijaki šol s slovenskim učnim jezikom v tujini. 

Natečaj ima skupen naslov: Kapitan in ladja. Znotraj te teme lahko dijakinje in   
 dijaki ustvarijo izdelke na eno izmed predpisanih tem. 

Vsak dijak oz. skupina dijakov lahko v natečaju sodeluje le z enim izdelkom oz. eno
smiselno ustvarjalno celoto. Vsak dijak lahko hkrati sodeluje tako individualno, kakor
tudi skupinsko, ne more pa oddati dveh individualnih del ali sodelovati pri dveh
skupinskih izdelkih. 

Skupino lahko sestavlja do 10 dijakov, v nasprotnem primeru mora biti jasno
označenih 10 dijakov, ki naj bodo nagrajeni v primeru uvrstitve med zmagovalce. 

Oddan izdelek naj bo izključno delo mladostnika in ne njegovega mentorja ali
staršev! 

Upoštevali se bodo samo pravočasno prispeli izdelki, ki bodo vsebinsko ustrezali temi
letošnjega natečaja in drugim predpisanim pogojem. 

Vsi izdelki, ki sodelujejo v natečaju, naj bodo opremljeni s spremnim listom, na
katerem naj bodo navedeni naslednji podatki: ime in priimek, starost, razred, šola,
ime in priimek mentorja ter kontaktni e-poštni naslov mentorja. 

Rok za oddajo izdelkov je petek, 11. februar 2022.

SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost, bo sestavila komisijo, ki bo ocenjevala
vse prispele izdelke. Društvo SiNAPSA lahko za pomoč pri ocenjevanju izdelkov
zaprosi zunanje ocenjevalce. Avtorji zmagovalnih del bodo o tem obveščeni preko
kontaktnega e-poštnega naslova mentorja. Tudi vse podrobnosti glede podelitve
nagrad bodo do konca februarja 2022 sporočene mentorjem nagrajencev. 

SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost, si pridržuje pravico do reprodukcije,
razstavljanja in objavljanja vseh del v nekomercialne namene. 

Za dodatne informacije v zvezi z natečajem lahko pišete na elektronski naslov
sinapsa.junior@gmail.com. 

Vaša SiNAPSA vas tudi letos toplo vabi na Teden možganov 2022: Utelešeni, ki se bo
odvijal od 14. do 20. marca 2022. Letošnja tema zaobjema odnos možganov in
telesa. Program bo objavljen na spletni strani SiNAPSE, spletni strani Tedna
možganov ter na Facebook strani Tedna možganov. 

Veselimo se sodelovanja z vami in vam želimo čim več kreativnih idej! 
Organizacijska skupina Tedna možganov, ki deluje pod okriljem
društva SiNAPSA
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