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BESEDA UREDNICE
Minilo je še eno šolsko leto, v katerem smo doživeli veliko zanimivosti, zato smo se dijaki odločili letošnje
dogodke dokumentirati in jih zapisati v šolskem glasilu. Pisali smo o dogajanju v šoli skozi leto, o ekskurzijah,
izletih in raznih proslavah skozi naše oči. Mnogi dijaki so svoje izkušnje v tem šolskem letu predstavili na
umetniški način, nekateri v obliki pesmi in spisov, drugi pa so ubrali pot risanja. Tako je nastalo veliko
umetnin, ker pa nismo mogli objaviti vseh, smo izbrali nekaj najlepših. Pri ustvarjanju glasila je vsak razred
prispeval svoj delež in nastalo je delo, tako raznoliko, kot smo si med seboj različni dijaki.
Anja Vodušek

RAZREDI SE PREDSTAVIJO
1. T
1. septembra 2019 smo pričeli obiskovati 1. letnik dijaki 4-letnega programa živilsko-prehranski tehnik
ter kmetijsko-podjetniški tehnik. Združeni smo v en razred. Naš razred šteje le 10 dijakov. Prihajamo iz
različnih koncev Slovenije. Dijaki imamo tudi možnost bivati v dijaškem domu. V šoli se počutimo varno in
ker nas ni veliko, se profesorji posvetijo vsakemu dijaku posebej, kar močno vpliva na pridobivanje znanja.
Dijaki smo željni znanja, opravljamo pa tudi šolsko prakso. Počutimo se dobro, tukaj nam je lepo. V razredu
smo med seboj zelo povezani. Med nami so se stkale prave prijateljske vezi. V razredu vlada pozitivna
energija.
Monika Janžek, 1. T

VETERINARJI
Mi smo 1. veterinarji
in pravijo nam carji.
Najdete nas v učilnici devet,
kjer kdaj dobimo tudi oceno pet.
Naša razredničarka je Nina,
ko sprašuje, smo rdeči ko malina
in potrebni deci vina.
V učilnici je pes Bobi,
takega nima vsak v svoji sobi.
Še Turbo konja smo dobili,
ki pa nismo ga za dirke namenili,
ampak da na njem se bomo kaj novega naučili.
V Šentjur smo od vsepovsod prišli,
tukaj bomo 4 leta gulili klopi,
potem pa v belih haljah od tod odšli.
Nuša Drobne 1. VT

Kristjan Ovčar, 2. M
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PREDSTAVITEV 2. T RAZREDA
Vsak od nas prav posebne je glave,
Luku všeč je kadilska družba,
Vsak od nas prav posebne je glave,
saj smo prave pojave.
kjer glavna tema je služba.
saj smo prave pojave.
Ko zvonec za začetek ure zazvoni,
Anej in Martin pravi sta nadlogi,
Ko zvonec za začetek ure zazvoni,
nas vseh trinajst v razred odhiti.
da profesorji so še bolj strogi.
nas vseh trinajst v razred odhiti.
V razredu čaka nas razredničarka ga. Rakun,
Če Jernejo ujeziš,
V razredu čaka nas razredničarka ga. Rakun,
ki vsem pri opravičevanju ur zapre ‘’kljun’’.
najbolje da skozi vrata letiš.
ki vsem pri opravičevanju ur zapre ‘’kljun’’.
Lucija super zna angleško,
Alen zabavljač je pravi,

Alen zabavljač je pravi,

zato se ji drugo zdi težko.

saj je tak že po naravi.

Nina rada pevka bi postala,
saj je tak že po naravi.
Špela in Eva cel pouk razmišljata o kavi
zato z vajami bo nadaljevala.
Špela in Eva cel pouk razmišljata o kavi
Nejc pa, kako bo zvečer na zabavi.
Barbara je razredna lepotica,
Nejc pa, kako bo zvečer na zabavi.
Klara v razredu tiha je kot miš,
zgleda kot najlepša ptica.
Klara v razredu tiha je kot miš,
doma pa najglasnejša je pr’hiš.
doma pa najglasnejšaNaš
je pr’hiš.
razred povezuje super razredničarka ga.
Nika ljubezen greje,
Simeona Rakun.
Nika ljubezen greje,
A ima vse svoje meje.
A ima vse svoje meje.
Špela Brilej, 2. T
Luku všeč je kadilska družba,
kjer glavna tema je služba.
Anej in Martin pravi sta nadlogi,
da profesorji so še bolj strogi.
Če Jernejo ujeziš,
najbolje da skozi vrata letiš.
Lucija super zna angleško,
zato se ji drugo zdi težko.
Nina rada pevka bi postala,
zato z vajami bo nadaljevala.
Barbara je razredna lepotica,
zgleda kot najlepša ptica.
Naš razred povezuje super razredničarka ga. Simeona Rakun.
Špela Brilej, 2. T
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OPIS RAZREDA, 2. M
Naš razred bi opisal kot najboljši razred na šoli. Sestavlja ga 27 učencev, sami fantje, večinoma smo skoraj
vsi s kmetij, deli pa se na več klubov. Imamo zabavni klub, pretepaški (Pletovarje klub) ter na koncu še
pivski klub. Že od prvega letnika se dobro razumemo. Na začetku smo bili malo tihi, kasneje pa smo že
postali glasen razred. Nekateri pravijo, da smo najboljši razred, nekateri, da smo slabši, ampak za naše
pojme smo bili vedno najbolj pridni, tudi če smo bili najbolj problematični. Kadar smo skupaj, nam ni
nikoli dolgčas, saj se vedno spomnimo novih idej, kaj bomo počeli. Najraje imamo praktični pouk, pri njem
se vedno zabavamo, hkrati pa naredimo veliko nereda (ne vedno), ampak glavno, da znamo tudi skupaj
narediti veliko dobrega. Ponosni smo tudi, da imamo najboljšo razredničarko, ki nas opozori, če smo kdaj
preglasni in neposlušni, in opraviči manjkajoče ure, kadar ji prinesemo opravičilo. Vedno nam stoji ob
strani in nas ima kot razred zelo rada, za kar smo hvaležni. Razred, katerega del sem, je zelo dober, znamo
držati skupaj. Ponosen sem, da sem predstavnik tega razreda, saj ga ne bom nikoli pozabil.
Kristjan Ovčar, 2. M
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2. PTI
Živilci in kmetijci. Dve besedi, ki sta nas zaznamovali v zadnjih dveh letih.
Kmetijski del, ki je delaven povsod, razen za knjigo in šolskimi klopmi, je dober z besedami, a nepreviden
in se zlahka znajde v kakšni zagati. In če kmetijski del prevlada v številu, živilski del prevlada v povprečju,
vsaj pri ocenah. Malo številčni, a močni. Bolj obvladljivi del razreda, a ne popolnoma.
Ker pa nas je veliko in se zaradi različnih karakterjev in osebnosti težko opišemo kot celota, smo to storili
posamezno.
Če začnemo na začetku, je tu naš tihi Martin. Nasmejani poba z unikatnim smislom za humor.
Popolno nasprotje pa je naš Jan. Majhen in glasen, a med profesoricami zelo priljubljen. Želi si traktor,
takšnega in drugačnega, vendar zanj nima prostora.
Denis je naš osebni Bosanec. Karakter enak in iste šale, to je naš Fiko, z njim ni debate.
Tomaž je brezskrben človek, ki se ne sekira za nič. Je pameten, sposoben in rad pomaga.
Kuna, pa ne tista iz gozda, ampak Klemen, je po besedah sošolcev: ˝zelo, zelo ampak res zelo trmast
človek˝. Sicer pa zelo prijazen in zaupanja vreden človek.
Benjamin s štirimi kozami domuje v Dramljah. Lenič po vzdevku in priimku pa je mnogim dober prijatelj.
Matej doma na manjši kmetiji redi nekaj prašičev. JA je njegov odgovor na vse, za prijatelje storil bi vse.
Jakob pravi, da šola ni šala in ker je pameten, mu ocene niso težava. Šolske dni si rad popestri, čeprav
kakšno uro tudi prespi.
Kristjan je prava pojava, ki mu nikjer ni para. Pri pouku le redkokdaj sedi, a še takrat domov se mu mudi.
Tilen znan je kot oseba kriminala in nikoli ne misli narobe, ker ima vedno prav.
Mihael pa prihaja s Krasa in res je pravi dasa. Visok z očali rad na svoj račun se pošali. Rad ima dobro
družbo, poln sod in mizo, polno dobrot.
Rajko, Rajkec, kot ga kličemo, ima doma veliko bikov, kar pomeni, da še preden k pouku zamudi, se mu že
domov mudi.
Primož doma 20.000 piščancev redi, v šoli on nerad sedi. Glasen je kot pav in hitro pove, če kaj ni prav.
Gabi je mirno in zadržano dekle. Rada hodi na veselice, kjer poje in pleše, dokler jo nosijo noge.
Izidor je mesar brez primere in pri šalah na njegov račun ni zamere. Športni avti so njegova strast, a za
audija naučil bi se krast.
Luke slovenščina ne zanima, še manj pa matematika, on je bolj za zgodovino, saj pravi, da je tam doma.
Angleško govoriti zna, da o filozofiji sploh ne govorim, saj tam glavno nagrado ima.
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Kunst Patricija kot del seta Patricij je. Odšla je na Gorenjsko in tam našla srečo. Glasna in neustrašna ima
ljubezni za prijatelje polno vrečo.
Mlinarič Patricija pa je drugi del seta Patricij. V šolo zamujati ne zna, a pred koncem pouka domov ˝zbezla˝.
Malo je tudi zmedena, a to zanjo ni ovira, saj je pridna učenka in poštena.
Manica je z leti postala razredna mamica. Najbolj slišana besedna zveza v razredu je ˝Ej, Manica? …˝.
Vedno rada pomaga in vsak dan je nasmejana, včasih tudi tečna.
Katarina je ponosna Savinjčanka. Prijetno, pozorno in nasmejano dekle, čigar komentarji dostikrat niso v
pomoč, so pa smešni.
Za konec pa še Sara. Rada prebira knjige in telefon ni nikoli daleč proč od nje, razen takrat, ko jo pokličeš.
Čeprav smo si zelo različni, nas povezuje prijateljstvo in naša najboljša razredničarka Urška Pevec.
Manica Obajdin, 2. PTI
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4. T
Pisalo se je leto 2015, ko je nekaj čez 30 nadobudnih dijakov prvič prestopilo prag Šolskega centra Šentjur.
Nekateri smo zamujali že prvi dan, saj nihče ni točno vedel, na katerega od mnogih vlakov ali avtobusov se je
potrebno usesti. Po uspešnem iskanju učilnice 5, ki je skozi leta postala >naša< učilnica, saj smo v njej preživeli
kar nekaj časa, je sledila razredna ura. V razredu je bilo ogromno novih obrazov, nekateri so se poznali že iz
osnovnošolskih klopi, vendar za večino še veliko nepoznanih. A kaj kmalu se je to spremenilo. V razredu je
zavladalo sproščeno vzdušje in hitro so se spletle prijateljske vezi. Po treh urah smo iz razreda odšli težji za tono
papirjev in obrazcev, ki jih je bilo potrebno izpolniti, ampak veseli, saj je sledila malica. Po malici sta sledili prvi
dve uri prakse. Med prenašanjem omar so se kmetijci neverjetno zabavali in nastala so prijateljstva, ki trajajo še
danes.
Potem so tu ure športne vzgoje, ki smo jih, po mnenju fantov, dekleta imele premalo. Že res, da nam je kdaj pa
kdaj odpadla kakšna ura in me se nismo prav nič pritoževale. Tako fantje kot dekleta smo na športnih dnevih
posegali po prvih mestih tako, da bi lahko rekli, da nismo ravno iz lesa.
Skozi štiri leta smo ostajali številčen razred programov kmetijski, živilski in naravovarstveni tehnik. Bilo je nekaj
dijakov, ki so odšli, neuspešno opravili letnik, a bili so tudi takšni, ki so k nam prišli iz drugih šol. Seveda smo se
takoj ujeli in nikoli nismo delali razlik med nami.
Predvsem v prvem in drugem letniku smo skorajda vse proste ure, glavne odmore in minute, ko smo čakali
na vlak ali avtobus, preživeli pri Muleju. Imeli smo čas, da prepišemo vso domačo nalogo, napišemo kakšno
opravičilo in se mogoče celo kaj na hitro naučimo. To so bili trenutki, ko smo spletli vezi tudi s starejšimi dijaki,
se pogovarjali, poslušali njihove pripetljaje in dobili kar nekaj nasvetov, ki niso bili vedno ravno modri. No, potem
pa so prišli vozniški izpiti in pot iz šole nas sedaj vodi naravnost domov.
V 4 letih smo imeli možnost mednarodne izmenjave. Nekaj nas je odšlo na avstrijsko šolo Alt Grottenhof in to
je bila definitivno ena izmed boljših izkušenj v vseh štirih letih. Šolo smo obisklai v okviru projekta Erasmus+.
Sodelovali smo lahko pri praktičnem pouku, seznanili so nas z njihovimi tehnologijami dela v gozdarstvu,
kmetijstvu, živilstvu in strojništvu. Spoznali smo potek dela v Avstriji in metode, ki jih pri nas še ne uporabljamo.
Med drugim smo izpilili znanje angleškega in nemškega jezika ter spletli vezi z avstrijskimi dijaki, ki trajajo še
danes. Z nami je potovala tudi “frajtonarca”, ki je popestrila naše večere. Tako da dobre glasbe, smeha in zabave
ni manjkalo.
In kot se spodobi, smo pred začetkom 4. letnika odšli na maturantski izlet. Budvaaa here we come! Na pot
smo se odpravili z avtobusom. Najprej smo se ustavili v Sarajevu in po preživetem spoznavnem žuru smo pot
nadaljevali proti Budvi. Ne bomo lagali, bila je precej naporna. Skozi dan smo si ogledovali naravne in kulturne
znamenitosti, ponoči pa so nas spremljale odbite zabave, zaradi katerih smo bili kakšen dan primorani prespati
dopoldanske oglede. To je bil za mnoge nepozaben teden z nekaj trenutki teme, ampak še vedno nepozaben.
Seveda pa smo se septembra vrnili polni energije, da speljemo še zadnji letnik do konca in zaključimo to zgodbo.
Kaj kmalu smo se začeli pripravljati na maturantski ples, ki smo ga suvereno odplesali v mesecu januarju. Za
nami je še en svečan večer, pol čustev, smeha in zabave. Sedaj pa smo z vsemi mislimi in dejanji usmerjeni na
maturo in teh nekaj mesecev, ki so še pred nami.
Težko je nekomu razložiti, kako povezni smo kot razred. Med nami se nikoli niso razvili prepiri, seveda se ne
strinjamo vedno o vsem in tako je tudi prav. Med sabo si pomagamo, se poslušamo, držimo skupaj pred profesorji
in kdaj tudi kakšno ušpičimo. Smo polni novih idej, zagnani in ko si nekaj zadamo, to speljemo do konca. V štirih
letih smo tako sami pripravili program za Prešernov dan, vodili proslave, zadnji 2 leti pripravljali prireditev Talenti
se predstavijo, sodelovali na šolskih tekmovanjih, kvizih ter pri informativnih dnevih, skratka krasimo šolo v vseh
pomenih. Dajemo ji posebno energijo in čar in samo upamo lahko, da bodo naslednje generacije to ohranile.
Smo generacija, ki se tudi izven šolskih ur srečuje na kavah, zabavah in drugih dejavnostih. Upam si trditi, da se
naše vezi ne bodo razšle, ko bomo odhajali na fakultete, ampak bodo ostale za vedno.

Šolski reporter - 2019

9

DOGAJA SE …
PROJEKT »RASTEM S KNJIGO«
2018/2019
V šolskem letu 2018/2019 je potekal projekt »Rastem s knjigo«, ki je nacionalni projekt spodbujanja
bralne kulture. Zato smo se tudi dijaki 1. letnika udeležili projekta v splošni knjižici v Šentjurju, kjer so nam
predstavili njihovo knjižnico in knjigo pisateljice Suzane Tratnik Noben glas, ki je bila izbrana v letošnjem
letu in so nam jo na koncu tudi podarili. Meni je bilo zelo všeč, saj smo izvedeli nekaj novega o pisateljici,
njenem delu in celotni šentjurski knjižnici.
Maša Kramer, 1. VT

TALENTI
Veseli december vsako leto na Šolskem centru Šentjur popestri prireditev Talenti se predstavijo. To je
že tradicionalen dogodek na naši šoli. Dijaki se imajo možnost predstaviti s svojimi talenti, prevladujejo
predvsem pevske in plesne točke. Že dve leti Talenti nastajajo pod okriljem dijakov samih, ki poleg
programa pripravijo tudi sceno, ki v prazničnem, božičnem času pričara veselo vzdušje na šoli. Vsako leto
nagradimo prve tri najboljše izvajalce. Nagrade prispeva Šolski center Šentjur in zunanji sponzorji. Letos je
tretje mesto zasedla dijakinja Tinkara Žnidarec, ki je zapela pesem Hurt, drugo sta zasedla Matevž Roželj in
Maša Kramer, ki sta se predstavila z igranjem na violino in kitaro, izvedla pa sta pesem Perfect. Prvo mesto
pa je pripadalo dijaku 4. T, Mitju Cizeju, ki nas je osvojil z melodijo svoje diatonične harmonike.
Barbara Užmah, 4. T
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NEKI NOV’GA
Dijaki 2. ŽPTI in 4. ŽT smo v septembru, oktobru in novembru v šolski jedilnici pripravili degustacijo raznih
dobrot. V septembru so bili to jogurti z dodatkom šolske marmelade, v oktobru smo s tem dogodkom
obeležili Dan zdrave hrane in smo pripravili smutije. Novembra pa smo pripravili različne skutine namaze,
degustacijo olj in pesta iz sončničnih semen in sirotko. Ta projekt smo poimenovali NEKI NOV’GA, saj smo
s tem želeli dijakom, profesorjem in ostalim zaposlenim naše šole predstaviti del prehrane, ki ga večina
pozna, a zaradi nepoznavanja postopkov izdelave te izdelke kupujejo v trgovinah. Ob vsaki degustaciji smo
pripravili tudi recepte za izdelke, da bi pripravo teh izdelkov doma še olajšali. Ker pa smo dijaki programa
živilsko-prehranski tehnik, nam veliko pomeni tudi poreklo sestavin, ki jih uporabljamo. Potrudili smo se, da
smo našli čim bolj domače in lokalno pridelane sestavine. Veliko surovin pa je bilo pridelanih na šolskem
posestvu.
V okviru praktičnega pouka smo se živilci letnikov 4. T in 2. PTI 16. novembra 2018 udeležili prireditve v
prostorih Centra za krepitev zdravja Šentjur, kjer smo s pripravo nekaterih slovenskih jedi počastili Dan
slovenske hrane. Pripravili smo krompirjevo solato, ajdov kruh z orehi, sušene jabolčne krhlje, prav tako
pa smo ponudili pesto iz bučnih semen. Na stojnici smo prikazali tudi široko ponudbo šolskih izdelkov, kot
so: ajdova moka, ajdova kaša, različna žita in moke, pogača iz sončničnih semen, pekovski in slaščičarski
izdelki. Spoznali smo tudi mnoge druge razstavljavce, ki so se predstavljali s slovenskimi jedmi, ki pa so jih
pripravili na svoj in bolj zdrav način, npr. jabolčni zavitek iz pirinega testa.
Z udeleževanjem različnih prireditev in s sodelovanjem na pogostitvah pa poleg izkušenj, ki jih pridobivamo,
želimo tudi opozoriti na poklic živilskega tehnika in mu posvetiti več pozornosti. Z leti je vedno manj živilskoprehranskih tehnikov, poklic pa je zelo iskan in v živilski industriji zelo zaželen.
Manica Obajdin, 2. PTI
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MATURANSKI PLES GENERACIJE
2018/19
Maturantski ples generacije 2018/19 je bil v soboto, 12. 1. 2019, v Thermani Laško. Maturantje in maturantke
smo se zbrali okrog 18. ure in imeli še zadnjo generalko pred slavnostnim večerom. Naši gostje pa so se
začeli zbirati med 19.30 in 20.00, takrat pa se je ples tudi uradno začel.
Pričeli smo s prihodom maturantov na plesišče. Sledil je govor gospoda direktorja, mag. Branka Šketa in
gospoda ravnatelja, mag. Janeza Vodopivca. Nato je imela govor še dijakinja zaključnih letnikov, le-temu pa
je sledil razredni film tehnikov 4. letnika.
Dijaki so razredničarkam podarili cvetje in sledila je četvorka ter ostali plesi. Po plesih pa še ples dijakinj z
gospodom direktorjem in gospodom ravnateljem, nato pa so se pridružili še dijaki skupaj z razredničarkami.
Plesne korake formalnega dela pa smo zaključili s plesom s starši. Vse skupaj sta odlično vodila dijaka 3.
letnikov, Eva in Luka.
Sledila je večerja in fotografiranja, ob polnoči pa tradicionalna polnočna četvorka in pa razrez torte. Nato
pa neformalna zabava in ples, ki je trajal do jutranjih ur. Igral je ansambel Unikat in nas spodbudil, da smo
se še z večjim veseljem zavrteli na plesišču.
Maturantski ples bi opisala z besedama: čudovit in nepozaben, saj je bil kljub dolgim pripravam odlično
zastavljen in voden. Splošno sta vladala veselje in sreča, a vseeno tudi vznemirjenje in želja po novih
dogodivščinah, ki nas čakajo v nadaljnjem šolanju ali službi.
Klavdija Kramar, 4. T
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KULTURNI PRAZNIK
Slovenski kulturni praznik smo proslavili v Ipavčevem kulturnem centru, kjer je najprej zapel šolski pevski
zbor nato pa je sledila gledališka igra.
Za to svečano priložnost smo pripravili gledališko igro Tonček se ženi. Štirje dijaki in dve dijakinji smo
pridno vadili več mesecev. Najprej smo besedilo zgolj brali, zadnja dva meseca pred nastopom pa smo imeli
intenzivne vaje, kjer smo osvojili še gibanje in obrazno mimiko. Luka Deželak kot Tonček, Maša Kramer kot
Marjeta, Klemen Kunstič kot baron, Jan Hadolin kot advokat, Žan Glažer kot župan in Manica Obajdin kot
mati smo pod budnim očesom mentoric Andreje Lavrič in Urške Pevec pripravili igro, ki je bila po mnogih
mnenjih vredna ogleda in pohvalno izpeljana. Brez težav vsekakor ni šlo, a smo se potrudili in vsak od nas
je v to vložil veliko truda in energije. Vaje so bile naporne, vendar polne smeha, zabave in trenutkov, ki nam
bodo ostali v lepem spominu. Prejeli smo veliko pohval in čestitk s strani profesorjev in seveda s strani
naših sošolcev, kar pa nam je pomenilo največ.
Manica Obajdin, 2. PTI
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V EKOKVIZU
2018/2019

V sredo, 13. februarja 2019, je v Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani potekalo državno tekmovanje iz
Ekokviza za srednje šole. Tekmovanja smo se udeležili štirje dijaki, ki smo na šolskem tekmovanju dosegli
dovolj točk ter se uvrstili na državno tekmovanje. Glavni temi tekmovanja sta bili Energija okoli nas in
Podnebne spremembe.
Ob prihodu v Škofijsko gimnazijo so nas lepo sprejeli ter usmerili v dvorano, kjer je potekal uvodni del.
Dijaki ljubljanske gimnazije so za uvod pripravili zanimiv kulturni program. Nagovoril nas je tudi nacionalni
koordinator programa Ekošola, mag. Gregor Cerar ter vsem tekmovalcem zaželel uspešno tekmovanje.
Nekaj besed so nam namenili tudi predstavniki podjetja Eles, ki je bil glavni pokrovitelj Ekokviza.
Po končanem programu smo se dijaki razvrstili v učilnice ter po svojih najboljših močeh odpisali test.
Sledilo je še kosilo ter popravljanje testov. Okoli 17. ure pa vrnitev v Šentjur.
Uradne rezultate smo izvedeli v nekaj dneh. Vsi sodelujoči so dosegli lepo število točk, jaz pa sem z
doseženimi 22 točkami osvojila bronasto priznanje iz državnega tekmovanja v Ekokvizu.
Našo šolo so zastopali štirje dijaki, in sicer: iz programa SSI smo sodelovali: Monika Bohorč, 3. TŽP, Ivana
Marguč, 1. TŽP, in Mihael Bevc, 1. VT ter iz programa SPI je sodeloval Denis Hriberšek, 2. M.
Monika Bohorč, 3. TŽP
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LITERARNI IN FOTOGRAFSKI NATEČAJ
ŠOLSKEGA CENTRA ŠENTJUR
Letos je na Šolskem centru Šentjur potekal 8. literarni in 4. fotografski natečaj. Veseli smo, da so se natečaju
odzvale osnovne šole iz različnih krajev. To je dokaz, da mladi še vedno radi ustvarjajo, imajo ideje, so polni
zgodb, ki jih znajo ubesediti ali prenesti na fotografijo – le malo spodbude potrebujejo. Podelitev nagrad
je potekala v četrtek, 14. 2. 2019. V nadaljevanju pa so predstavljena najboljša literarna in fotografska dela.

Nagrajena literarna dela
1. nagrada
TRIJE PSIČKI
Nekoč so živeli trije psički. Vsak se je skotil v svojem leglu, celo v drugi državi. Vsak je bil druge pasme,
toda usoda jim je namenila skupen dom, zato so postali bratje in sestre.
Najstarejši psički je bilo ime Zoja. K prijazni družini je prišla prva, zato je najglasneje lajala, kadar ni bila
zadovoljna.
Kmalu se ji je pridružil bratec Karli, ki je največ časa porabil za iskanje hrane. Svoj potlačen nos je vtaknil v
vsako špranjo, ki bi lahko skrivala kakšen užiten košček.
Zadnja je k hiši prišla še Daisy. Bila je prebrisana in igriva. Skrbno je pazila na kup svojih igračk in bila
nezaupljiva do tujcev.
Vsi trije so imeli najraje svojega šefa Žana. Vsak dopoldan so preživeli na ograjenem travniku in komaj
čakali, da Žan pride iz šole. Čas so si krajšali s strašenjem vrabcev, tekanjem in igranjem.
Jesen se je počasi poslavljala in pritisnil je mraz. Lastniki so jim na teraso postavili pasje košare, a psičkom
prostor, ki so jim ga dodelili, ni bil všeč.
Zoja, ki je bila najbolj kosmata in najbolj lena, si je zavetišče našla v manjši jami, ki so jo poleti izkopali tik
ob sosedovi meji. Jama ji je bila čisto všeč, saj je od tam lahko lajala tudi na sosedovo ptičjo zalego.
Karlija je rado zeblo, zato si je v njeno bližino privlekel staro odejo, a pod njo ni zdržal dolgo. Njegov
radovedni smrček je imel namreč preveč dela z vohljanjem med živo mejo.
Najmlajša sestrica si je začasen dom ustvarila s premislekom. Svojo košaro je zvlekla v odmaknjen kotiček
in jo napolnila s plišastimi igračami, ki jih je izmaknila svojemu šefu. Ves dan je neumorno delala in ni
odnehala, čeprav sta ji brat in sestra iz samega dolgčasa nagajala.
Tako so minevali dnevi. Zoja je razgrajala, Karli vohljal čedalje bližje sosedovi strani žive meje, Daisy pa je
skrbela za svoj dom.
Ker niso bili pridni in tiho, so soseda čedalje bolj motili. Večkrat je vpil na njih in kazal zobe, zato se ga
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je Daisy izogibala. Tudi Zojo in Karlija je prosila, naj zlobnega soseda pustita pri miru, a se nista hotela
odpovedati svojim najljubšim dejavnostim.
Nekega dopoldneva je pred Zojin gobček padel kos zmečkane potice. Zoja ga ni hotela deliti, zato ga je
hlastno pojedla. Kmalu se je začela slabo počutiti, tudi bruhala je. Ko je Žan prišel domov, se je že tresla po
vsem telesu in ni zmogla več vstati. Bila je zastrupljena. Žan jo je zavil v odejo. Skupaj s starši jo je odpeljal
na veterinarsko postajo, kjer so ji morali menjati kri.
Daisy je sumila, kdo je zastrupil Zojo. Zloben sosed je bil. Kadar se je pojavil, se je brez izjeme skrila v svojo
košaro. Tudi Karli je začel verjeti, da jih sosed ne mara. A na žalost je ob prijetnih, zanimivih vonjavah včasih
na to kar pozabil.
Tako je nekega dne vohljal po sledi sosedove mačke. Tako zatopljen je bil v svoje početje, da ni opazil, kdaj
se je znašel na sosedovi zemlji. Nekdo je zarjul kot razjarjen medved. Nad njim se je nenadoma pojavila
temna senca. Ustrašil se je kot še nikdar v življenju. Stekel je nazaj domov in se zgrudil pred sestrico.
Kasneje mu je povedala, da je omedlel. Ko je prišel k sebi, mu je zadnja noga trzala in se premikala po
svoje. Bolela ga je glava in bilo mu je slabo. Pri veterinarskem pregledu so ugotovili, da je imel epileptični
napad.
Medtem ko sta bratec in sestrica okrevala v hiši, jima je Daisy uredila zunanje bivališče prav tako, kot ga je
sebi. Žan je ostal brez plišastih igrač, a se jim je z veseljem odrekel, saj so mu njegovi živahni kosmatinci
pomenili največ na svetu. Odločil se je, da bo govoril s sosedom. Verjel je namreč, da bo na primeren način
tudi v njem zbudil sočutje in ljubezen do živali.
Upam in želim, da bi mu uspelo …
Živa Štiglic, 8. c
OŠ Polzela
Mentorica: Marija Kronovšek
2. nagrada
ŽIVLJENJE Z ŽIVALMI
Moje življenje je bilo, je in vedno bo povezano z živalmi. Rada opazujem njihov način življenja – od čisto
majhnega metulja s prečudovitimi krili, ki je svet komaj začel spoznavati – do orjaškega slona, ki mogočno
koraka po še neokrnjeni naravi.
Moja babi živi na kmetiji. Dandanes na njej sicer ni več živali, a se je pred kratkim tam res lahko okusilo
pravo kmečko življenje.
Ob pol šestih zjutraj je dedija vedno najprej zbudilo glasno kikirikanje domačega petelina, kasneje pa še
star radio na njegovi nočni omarici. Vstal je, se nasmejal novemu dnevu, novim izzivom in vesel odšel v
hlev, kjer so ga že nestrpno čakale živali. Prepoznale so ga celo po hoji. Tam je živali najprej pobožal in
ogovoril, kot je znal le on. Lačne krave je nahranil s svežo krmo in jih pomolzel. Nekaj svežega mleka je zlil
v posodo za mačke, ki so ga že nestrpno čakale. Tudi radovedni teliček je dobil svoj delež. Ostalo je razdelil
v domači kuhinji in v zbiralnico mleka pri sosedih. Babi je medtem nahranila pujse in kokoši ter pobrala
jajca iz kokošjega gnezda. Po jutranjih opravilih sta odšla v hišo, kjer sta zajtrkovala. Največkrat sta jedla
za zajtrk kruh, namočen v mleko, ali pa žgance z ocvirki, ki jih zna babi zelo dobro pripraviti. Čez dan sta
delala na polju. Ko se je začelo večeriti, je dedi zopet šel po opravkih k živalim v hlev. Živali je imel zelo rad.
Veliko je vedel o vsaki še tako majhni vrsti. Iti z njim na sprehod v gozd in poslušati njegovo pripovedovanje
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o živalih in njihovem življenju, je bilo zame čarobno. Spomnim se tudi njegovega petja na kmetiji ter vseh
pesmi, ki jih je pel, ko je delel, in so opevale naravo ter živali.
Ob nedeljah se je na kmetiji vedno zbrala vsa družina. Po okusnem kosilu smo velikokrat mi, vnuki, z
dedijem šli v hlev. Tja si nikoli nisem upala sama, ker sem se bala tistega trenutka, ko odpreš vrata v hlev
in vse krave začnejo naenkrat »buljiti« vate. Zame je bilo to preveč strašljivo, zato sem v hlev hodila le v
spremstvu dedija ali bratrancev. Večkrat smo poskušali posnemati zvoke živali. Vedno je zmagal dedi z
neverjetnim posnemanjem oglašanja mačke. Res je obvladal. Najbolj veseli smo bili, ko je kakšna kokoš
izvalila majhne piščančke. To je bilo veselje! Ure in ure smo jih božali, se za njimi podili, jim dajali hrano ...
Doma kmetije nimamo, vendar sem si izborila svojo mucko. Življenje z njo je pestro, saj ob njej doživim
vedno kaj novega. Mucki je ime Mimi, moj brat pa jo kliče Tom. Najprej se s tem vzdevkom nisem strinjala
in me je z njim vedno razjezil. Kmalu sem mucka tudi sama podzavestno kdaj tako poklicala. Nikoli pa ne
bom pozabila dne, ko je skotila štiri prikupne kepice, ki so bile neskončno mehke. Spremljala sem jih od
njihovega prvega zvoka, prvega predenja in prve ulovljene miške.
Živeti v stiku z živalmi se mi zdi zelo pomembno. Nekaj najlepšega se je spoprijateljiti z živaljo, spoznati
njen karakter, njene neverjetne sposobnosti, odkriti njeno življenje in ji ga po svojih najboljših močeh tudi
polepšati. Vsekakor pa nam živali lepšajo in bogatijo življenje, če jim le znamo prisluhniti ter biti njihovi
prijatelji, skrbniki in vodniki.
Ana Kumperger, 8. r.
OŠ Šempeter v Savinjski dolini
Mentorica: Valentina Toman Čremožnik
3. nagrada
NAŠ TORO
Majhen kužek bil je to, ko po njega se je šlo.
Črna glava, bel kožuh, čisto majhen naš lenuh.
Cvilimož ponoči joka, tarna, cvili, nam se smili,
a ko mine nekaj dni, že po vrtu on drvi.
Rase, rase, je klobase, pa kosti in take špase.
Iz mladiča majhnega, je mrcina ratala.
Pazi mene in moj dom, za tatove je polom.
To je Toro, kuža pravi, ki za nas se rad postavi.
Nežen je njegov pogled, takšen kot najslajši med.
Kot ovčica mirno čaka, da pobožam ga junaka.
Naj se nikdar ne zgodi, da nam Toro naš zboli.
Pia Lipnik, 8. razred
OŠ Blaža Arniča Luče
Mentorica: Karmen Oset
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Nagrajena fotografska dela

1. nagrada
Moj mačkon, Maruša Vovk, 9. razred
OŠ Slivnica pri Celju
Mentorica: Nataša Himmelreich

2. nagrada
Sredi ceste, Maks Cizej, 7.A, OŠ Polzela, Mentorica: Urška Juhart

3. nagrada
Vrana, Lina Kocuvan, 7. Razred
II. OŠ Celje
Mentorica: Marlenka Drevenšek
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PUSTOVANJE
Pustovanje Šolskega centra Šentjur je potekalo v torek, 5. marca 2019. Priprave na pustovanje so bile
med razredi zelo različne, večina jih je vsaj teden prej pripravljala skupinsko masko, nekateri pa so na
pust enostavno pozabili. Imeli smo prve tri ure pouka, četrto pa nas je večina že pridno pripravljala točke,
s katerimi smo se predstavili. Ko je peta ura končno nastopila, smo se razredne maske zbrale v jedilnici,
kjer je prireditev povezovala zeliščarka iz Ribnice. Ko smo se vsi predstavili, je prišel čas za izbor najboljše
maske. Tretje mesto so si s svojim šarmom in iskrenimi nasmehi priborila strašila iz 2. T razreda. Za sabo so
pustili malo zemlje in slame, zato pa so drugo mesto zasedli cestni delavci iz 2. PTI razreda, saj so za njimi
malo pometli. Prišli so dobro opremljeni, saj so se že od daleč videli vsi opozorilni znaki, ki so jih prinesli
s seboj. Kot predstavnik posebne kategorije je nagrado prejel osameli jezdec, kavboj iz 1. M, ki je nekako
ostal brez konja. Prvo mesto pa so zasedli dijaki 4. T, ki so predstavljali športnike iz 80ih. Že ko so prišli v
jedilnico, so pokazali svojo energičnost in zahtevno vadbo. Glavno nagrado v obliki bona za torto in krofov
so zavoljo svojih težko pridobljenih linij podarili svoji razredničarki, proslava ob zmagi pa je potekala v
učilnici 13.
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SEJEM FLORA 2019
Vsako leto marca na Celjskem sejmu organizirajo
sejem Flora. Bogato sejemsko dogajanje so
letos popestrili tudi sejmi Poroka, Altermed, Api
Slovenija, Kulinart in Festival kave.
Na sejmu Flora smo obiskovalci med 15. in 17.
marcem 2019 našli vse za vrt, okolico in dom. Na
sejmu se je predstavila tudi naša šola. Izdelali smo
čudovito elegantno obleko iz naravnih materialov.
S svojimi izdelki smo navdušili veliko obiskovalcev.
Valentina Vintar, 1. P

PEVSKI ZBOR
Sprva je pevski zbor obiskovalo več članov, zdaj pa nas je 10. To smo: Rok Pušnik, Luka Herlah, Barbara
Narat, Alina Zupanc, Maša Kramer, Aljaž Kuzman, Žan Glažer, Tilen Gračnar Rožanc, Lojz Atelšek in Nuša
Drobne. Naši mentorici sta Darja Hostnik Zeme in Marija Vodušek. Vsak četrtek ob 13.30 se v dijaškem
domu zberemo in kaj zapojemo. Poleg petja se predvsem smejemo in zabavamo. Pojemo različne zvrsti,
od zabavnih, zborovskih, do narodno zabavnih pesmi. Večkrat smo tudi že nastopili. Peli smo na šolskih
talentih, informativnem dnevu, ob kulturnem prazniku v Ipavčevem kulturnem domu ter na raznih srečanjih.

PEVSKI ZBOR
Sprva je pevski zbor obiskovalo več članov, zdaj pa nas je 10. To smo: Rok Pušnik, Luka Herlah, Barbara
Narat, Alina Zupanc, Maša Kramer, Aljaž Kuzman, Žan Glažer, Tilen Gračnar Rožanc, Lojz Atelšek in Nuša
Drobne. Naši mentorici sta Darja Hostnik Zeme in Marija Vodušek. Vsak četrtek ob 13.30 se v dijaškem
domu zberemo in kaj zapojemo. Poleg petja se predvsem smejemo in zabavamo. Pojemo različne zvrsti,
od zabavnih, zborovskih, do narodno zabavnih pesmi. Večkrat smo tudi že nastopili. Peli smo na šolskih
talentih, informativnem dnevu, ob kulturnem prazniku v Ipavčevem kulturnem domu ter na raznih srečanjih.
Glasba nas vse povezuje, zato bomo veseli vsakega novega člana.
Nuša Drobne, 1. VT
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BILI SMO
RAZSTAVA BODY
WORLDS
V petek, 18. 1. 2019, smo obiskali Ljubljano, kjer smo si ogledali
razstavo pravih človeških teles.
BODY WORLDS je mednarodna razstava in je prva razstava te vrste,
ki obiskovalca preko pravih človeških teles seznanja z anatomijo,
fiziologijo in zdravjem. Prikazana telesa so ohranjena S plastinacijo, ki
jo je leta 1977 izumil dr. Gunther von Hagens, medtem ko je delal kot
anatom na Univerzi v Heidelbergu. Od prvih razstav na Japonskem
leta 1995 je najbolj uspešno potujočo razstavo na svetu videlo preko
44 milijonov obiskovalcev v več kot 115 mestih v Ameriki, Evropi, Aziji
in Afriki.
Razstava ponuja recept za zdravo življenje in se osredotoča na najbolj razširjene sodobne bolezni, ki enako
prizadenejo otroke in odrasle, ter njihove vzroke in posledice. Razstava na informativen in zabaven način
predstavi najnovejše raziskave o najpomembnejših zdravstvenih problemih. Obiskovalce navdihuje, da se
zavejo pomembnosti preventivne skrbi za zdravje.
Obiskovalci imajo prvič vpogled v zapletene
sisteme človeškega telesa, tega najbolj prefinjenega
mehanizma na svetu.
Na razstavi smo si ogledali mišično-skeletni sistem,
živčevje, dihala, srčno-žilni sistem, prebavila in
razvoj ploda, prav tako tudi umetnost v znanosti.
Odkrivali smo, kakšno je telo, kadar je zdravo, v
stanju ogroženosti ali obolelo. Zdrava telesa smo
lahko primerjali z obolelimi oziroma s telesi v
različnih zdravstvenih stanjih. Telesa na tej razstavi
pa niso toga, ampak so razstavljena v gibanju, na
primer tekač, šahist ali kitarist.
Tjaša Hrastnik, 1. VT
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SEJEM AGRITECH
Na pobudo Združenja proizvajalcev in uvoznikov kmetijske in gozdarske tehnologije so na celjskem
sejmišču od 30. januarja do 3. februarja 2019 organizirali prvi petdnevni
Agritech – sejem kmetijske
in gozdarske mehanizacije, ki je predstavljal najnovejšo mehanizacijo, ki jo kmetje in gozdarji potrebujejo
pri svojem delu. Sejem smo obiskali tudi vsi dijaki kmetijskih programov iz Šolskega centra Šentjur.
Sejem je uradno otvoril državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože
Podgoršek. Razstavni prostori sejma so bili več kot na 16.000 m2 pokritih in ogrevanih površin. Ogledali
smo si več kot 200 blagovnih znamk (traktorji, plugi, trosilci, škropilnice, ovijalke …), ki jih je predstavljalo
66 razstavljavcev. Nekaj večjih in bleščečih strojev nas je presenetilo že zunaj, takoj ob vstopu na sejmišče.
Varnost pri delu na kmetiji in v gozdu je bila rdeča nit spremljajočih dogodkov na sejmu, kajti ravno sodobna
mehanizacija lahko v veliki meri pripomore k zmanjšanju števila nesreč. Hkrati je za slovenska kmetijska
in gozdarska gospodarstva izjemno pomembno posodabljanje mehanizacije ter kupovanje strojev, ki bodo
omogočila lokalno pridelavo hrane.
Sejem je bil namenjen tudi mladim prevzemnikom kmetij. Z razstavljenimi kmetijskimi stroji smo pridobili
nova znanja spoznanja o novih znamkah kmetijske mehanizacije.
Monika Janžek, 1. T
Luka Rožič Plazovnik, 1. T

SEJEM OKUSOV
Bil je mrzel januarski dan. A to ni bil navaden dan, saj smo dijaki živilsko-prehranskih tehnikov in slaščičarji
odšli z avtobusom v našo prestolnico in to z namenom, da si ogledamo sejem okusov na Gospodarskem
razstavišču.
Odhajali smo. Med potjo je vladalo mirno in prijetno vzdušje – kot da bi svoje vsakdanje težave pustili nekje
daleč za seboj. Skupaj smo se družili in poslušali glasbo, ki je bila kot spremljava naših pogovorov. Čez nekaj
časa so nam profesorji sporočili, da smo prispeli na želeni cilj. Razdelili smo se po manjših skupinah in se
odpravili vsak po svojih poteh. Na sejmu smo videli veliko zanimivih stvari, med drugim tudi avtomobile
in avtodome. Na ta dan je na sejmu potekalo tekmovanje iz znanja priprave brezalkoholnih koktajlov in
izobraževanje o dekoraciji tort. Prav tako smo si lahko ogledali tekmovanje v peki pic. Lahko smo poskusili
razne namaze, pice, sladolede ter ostale razne pojedine. S prijatelji smo naleteli na prijetnega možakarja, ki
nam je razlagal zgodbo o kozličkih na kotalkah. Na koncu nam je povedal tudi nauk te zgodbe. Možakarja
sem z občudovanjem poslušala, saj nisem mogla verjeti, s kolikšnim žarom v očeh je pripovedoval. S
prijatelji smo nameravali zaključiti ogled sejma, ko se nam je ponudila priložnost igranja nagradne igre. Ker
smo s skupnimi močmi pravilno odgovorili na vprašanja, smo dobili tudi nagrado. Ena od nagrad je bila tudi
ta, da smo se lahko fotografirali v Hiši EU v Ljubljani.
Če povzamem, me je sejem navdušil. Imela sem se lepo in na poti domov sem razmišljala, koliko dogodivščin
se lahko zgodi v dnevu. Vesela sem, da sem bila del tega dogodka.
Nina Vertnik, 2. T
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USTVARJAMO

Katja Škruba, 1. VT

JESENI
Postaja hladno,
tako kot moje srce.
Postaja temno,
tako kot moje misli.
Listje pada,
prav tako pa jaz,
padam.
Eva Gradič, 3. T
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KJERKOLI
Kjerkoli si, vem, da si z mano.
Kjerkoli si, vedi, da si odšel prerano.
Kjerkoli si, pogrešam te in to ne malo.
Kjerkoli sem, v daljavi slišim tvoj glas,
kjerkoli sem, v sanjah vidim tvoj obraz,
kjerkoli sem, pogrešam te ves čas.
Sergeja Omerzu

DVE SRCI
V peklenski kletki ujeta stojita,
srdito drug drugemu v oči strmita.
Že leta med njima boj divja,
med dvema odtujenima srcema.
Njegovo srce je lepo, a zamrlo,
polno ran in brazgotin.
Njeno srce je zagrnjeno in temno,
ljubezen, ki se v kamen spremeni.
Iznenada on se obrne,
odkoraka proč od nje,
a po prvem koraku ustavi se,
in še zadnjič k njej se ozre.
Nemo ga gleda, solznih oči,
kako se obrne in proč pohiti.
Elastično srce rešetke obide,
znova svobodno v svet odide.
Dve srci, sprva kot eno,
je skozi leta narazen poneslo.
Kamnito srce je v peklu ostalo,
počasi se je umaknilo v osamo.
Nina Hudej, 4. T
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PREBUJANJE
Valovi se zaletavajo v skale,
moje misli pa bi mi nekaj dale.
Nek čuden nemir se prikrade v mene,
vse slabe misli in nemir odžene.
Globoko v srcu me skeli,
ne vem točno, kaj v meni se godi.
Nekaj velikega se je prebudilo,
sprašujem se le, kako se je to zgodilo.
Ne slišim več glasov ljudi,
nikamor več se mi ne mudi.
Iščem kotičke, kjer se skrijem lahko,
mislim in sanjam o tebi in o tem, kako lahko bi bilo.
Po telesu me skeli,
ko za mano prideš ti.
Ko tvoja roka me objame,
skoraj mi sapo vzame.
Občutek imam, da letim,
sploh ne vem, kam hitim.
Spet gledam za teboj,
čakam, kdaj boš spet prišel,
in me stisnil k sebi ter objel.
Morje je mirno in lahek veter tu in tam,
jaz si želim, da se čas ustavi in da ti roko podam.
Alja Sanda, 1. VT
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PRVI ZMENEK
Bil sem še v osnovni šoli, ko sem se prvič zaljubil. Mislil sem, da je lahko osvojiti dekle, ampak ni bilo tako.
V 6. razredu sem spoznal sošolko Gajo. Na začetku sva bila nekaj časa samo prijatelja, nato je prijateljstvo
postajalo vse bolj čvrsto. Kmalu sem začel nekaj čutiti do Gaje. Po dveh mesecih prijateljstva sem se
odločil, da jo povabim na zmenek. Ampak ta zmenek je bil za mene prava zmešnjava, saj nisem vedel, kaj
in kako. Nekaj časa sem jo prepričeval, naj gre z mano na sprehod. In to prošnjo je sprejela. Mami sem
dejal, da grem s prijatelji na sprehod, saj nisem upal povedati, da grem na sprehod s sošolko. Ko sem se
začel oblačiti, sem skoraj znorel, saj me je čas preganjal, jaz pa sem še vedno premišljeval, katere hlače
bom oblekel.
Končno sem se oblekel in se napotil iz stanovanja na dogovorjeno mesto. Na srečo nisem zamudil, ona pa
je krepko zamudila, celih 25 minut. Ko je prišla, sva se objela in se začela sprehajati po parku. Nato sem jo
povabil na pijačo v kavarno. Tam so me začeli zanimati bolj konkretni dogodki iz njenega življenja. Karkoli
sem jo hotel vprašati v zvezi z ljubeznijo, se mi je jezik praktično zavezal in vse bolj sem postajal živčen.
Roke so se mi začele močno potiti, na trenutke me je postalo sram. Roke so se mi tresle, skodelice od čaja
nisem mogel držati pri miru, nisem je mogel več gledati v oči, saj sem takoj postal rdeč v glavo. Veliko sem
gledal na uro in telefon samo zaradi tega, da je ne bi gledal. Nato je ona začela spraševati, ali sem že kdaj
imel dekle in če imam simpatijo. Odgovoril sem, da sem že imel punco, čeprav je nisem imel še nikoli. Pri
drugem vprašanju sem pa avtomatsko zamolčal in nikakor nisem mogel izgovoriti, da je nimam in da jo
imam. Nato je videla, da sem začel drugo temo pogovora, samo zato, da bi se izognil temu vprašanju. Začel
sem ji govoriti, da je lepo oblečena in da je prijazna, nasmejana, lepo se oblači in tako naprej.
Videla je, da sem ji govoril samo romantične komplimente. Ko sva spila pijačo, sva se počasi odpravila na
zadnji sprehod tega večera. Pred poslovilnim objemom, me je še enkrat vprašala: »Ali imaš simpatijo?«
V tistem trenutku so mi kolena zamrznila in skoraj sem obstal na mestu kot nekakšen kip, ampak v tem
trenutku mi je zazvonil telefon in to me je rešilo tega odgovora. Moral sem takoj domov, saj mi je mama
rekla, da se je že zdavnaj znočilo, jaz pa še vedno na sprehodu. Poslovil sem se od Gaje. Odšel sem domov,
na vratih me je čakala mama in mi rekla: »Kod hodiš, ti mali smrkavec pri svojih 11 letih tako pozno!« Zlagal
sem se, da je imel sošolec rojstni dan in da se je zavleklo. Na njenem obrazu sem videl, da ve, da sem se
zlagal. To noč nisem mogel spati, saj sem bil zelo razburjen in bal sem se, kaj bo mama mislila o meni, kje
sem bil. In tako se je končal moj prvi zmenek.
Žan Gospodarič, 1. T

HREPENENJE PO LJUBEZNI
Veste, kaj je ljubezen? To je izjemno močno čustvo, ki ga čuti prav vsak človek. Z njim se ljudje naučimo,
kako odpustiti drug drugemu, kako si zaupati med seboj in kako se prepustiti osebi v nekaterih situacijah.
Ljubezen je lepo čustvo, a se moramo zavedati, da nas lahko kdaj tudi zavede. Ko imaš nekoga res rad,
moraš iti čez vso bolečino in se naučiti spreminjati stvari. Če želiš od nekoga dobiti zaupanje, moraš svoje
zaupanje pokazati tudi njemu.
Ko sem bila mlajša, sem se vedno spraševala, kako je sploh čutiti ljubezen. Zdaj, ko to vem, lahko rečem le,
da ko čutiš ljubezen, postane vse ostalo nepomembno. Ko vidiš osebo, ki jo imaš rad, se ti čas enostavno
ustavi. Srce ti začne biti tako močno, da ga čutiš tolči v svoji glavi. Meni se je to že nekajkrat zgodilo.
Postanem nervozna, začnem se tresti, saj me je strah, da bi ta oseba izvedela, da mi je všeč. Cele dneve
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razmišljam le o tej osebi. Še mama je izvedela, da mi je nekdo všeč in to le po mojem obnašanju. Seveda
sem to zanikala, čeprav sem globoko v sebi vedela, da je res. Tej osebi se želiš približati na kakršen koli
način, pa če tudi samo s pogledom. Meni je bil nekdo res všeč. Čez nekaj časa sem mu to tudi povedala,
a on mi je dajal le mešane občutke. Nekajkrat me je srečal na hodniku v naši šoli, a me je le pogledal in se
nasmehnil. Nekaj časa je počel le to, nato pa si je čez noč kar premislil in me prizadel na tak način, da me
bolj ni mogel. To seveda ne bom zlahka pozabila, saj me to še kar boli. Zdaj se raje osredotočam na šolo,
saj vem, da imam še kar nekaj časa, ko bom spoznala pravega. Res sem se trudila, da bi se mu približala, a
on tega ni cenil. Zato sem odnehala.
Zdaj res ne vem, kaj sem storila ljudem, da me prizadenejo na takšen način. Želim si le, da bi mi nekdo dal
priložnost, da lahko dokažem, da znam biti normalna punca.

Katja Škruba, 1. VT

S PODLOSTJO IN LAŽMI DO ZMAGE
Na svetu živi mnogo različnih ljudi in s tem tudi mnogo različnih karakterjev, zato ni nič čudnega, da
laži in podlost velikokrat pripomoreta k temu, da človek uspe.
Nekoč mi je neka oseba dejala: »Vse se vrača, vse se plača«. Ta stavek sem kar nekaj dni premleval, nato
pa ugotovil, da se osebi prej ali slej vrne tisto zlo in ga kmalu sreča pamet. Podlost in laži se dogajajo tudi v
Sloveniji. Veliko ljudi je z lažmi in ponarejenimi dokumenti prišlo na ugleden položaj (celo v politiki). Ampak
zame je politik človek, ki je zgled ter predstavnik državljanov, ki so ga izvolili na volitvah. Potemtakem ne
moremo biti začudeni, ko se podlost in laži uporabljajo v družbi. Najbolj zanimivo pa je to, da osebe, ki uspe
s podlo ˝igro˝, ničesar ni sram ter je prepričana, da nihče ne ve za to. Človek v tem virtualnem svetu vedno
preveč misli nase in pozabi na druge. Misli, da nihče o tej umazani ˝igri ˝ ničesar ne ve. Marsikdo kaj ve, pa
je plačan za to, da molči. Podkupovanje, brez tega ne gre pri umazani poti do zmage. In to podkupovanje
je največji razlog, da še obstajajo podlosti in laži, s katerimi marsikdo uspe. Moramo se zavedati, da denar
tudi ni vse. Veliko pomembnejše od denarja je to, da si zdrav, imaš koga rad ter govoriš tisto, o čemer si
prepričan. Velik problem so mediji, ki nas z novicami prestrašijo in objavijo kakšno neresnično novico.
Ljudje moramo govoriti resnico ter ne bodimo egoistični, ker le tako bomo zatrli podlost in laži.
Aljaž Kuzman, 1. VT
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S PODLOSTJO
IN LAŽMI DO
ZMAGE
Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.
Prebrala sem zgodbo, ki govori o tem: V plesno
šolo je prišla nova trenerka Julijana. Začelo se
je na prvem treningu, ko je prišla na plesišče
in vse seznanila s svojimi novimi pravili. Bila
je zahtevna, natančna, ni bila zadovoljna z
neresnostjo in nepopolnostjo. Za vsakega
izmed plesalcev je imela kakšen komentar in
pripombe. Zaradi tega nobenemu plesalcu ni
bila všeč, vsi pa so se trudili, da bi se ji pokazali
v najboljši luči. Plesalka Špela se je želela še
posebej izpostaviti, saj je bila prepričana, da
je najboljša. Razmišljala je, kako bi trenerko
pridobila na svojo stran. Da bi jo bolje spoznala,
je začela o njej raziskovati. Plesalko Eriko, ki je
na vsakem treningu blestela, je hotela z lažmi
in prevarami spraviti v slabo luč pri trenerki. Po
nekaj skupnih vajah so se s trenerko vsi že prav
dobro razumeli, saj so spoznali, da sta zbranost
in popolnost pri vajah pomembna. Ampak
Erikin uspeh je spravil Špelo v jezo, zato je
skovala načrt, kako to spremeniti. Ravno v tistih
dneh je Špela izvedela, kdo je Julijana v resnici.
Bila je nekdanja državna plesna prvakinja, s pravim imenom Jana Bubik, ki je prejela kristalni čeveljc,
vendar je svojo identiteto skrivala, ker ni želela biti prepoznavna. Špela pa je s tem dobila idejo, kako
uničiti Eriko, ki je pri trenerki blestela. Izmišljevala si je vedno nove zvijače, da bi Eriki onemogočila priti
na treninge. Podkupila je sošolko, da bi Eriko spotaknila pri športni vzgoji in bi si tako poškodovala nogo,
da ne bi mogla na treninge, vendar ji ni uspelo. Nato si je izmislila, da se bližajo zelo težki izpiti v šoli ter
to povedala Erikinim staršem, ki bi zaradi skrbi o hčerkinem neuspehu preprečila Eriki hoditi na treninge.
Tudi to ji ni uspelo. Odločila se je, da bo zlomila Julijanin kristalni čeveljc, ki je bil razstavljen v vitrini plesne
dvorane in za dejanje okrivila Eriko, saj je na tleh poleg razbitin pustila Erikin šal. Ta načrt je skovala, ko se
je bližalo najpomembnejše tekmovanje za ekipo, saj je menila, da bo s tem dejanjem trenerka Eriki vzela
glavno vlogo pri plesu in jo dodelila njej. Vendar je vse padlo v vodo. Špela je bila izdana pred vso ekipo,
saj jo je trenerka slišala, kako je prijatelju razlagala, da je razbila kristal. Bila je ponižana pred vsemi. Poleg
tega pa je Erika na tekmovanju prejela kristalni čeveljc, Špela pa je bila izločena iz plesne ekipe še pred
tekmovanjem.
Iz zgodbe sem spoznala, da škodovati nekomu s tako podlimi dejanji in lažmi pomeni, da škoduješ samo
samemu sebi.
Nuša Drobne, 1. VT
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ZA SREČO JE POTREBNO MALO
Sreča je občutek, ko si vesel in srečen. Takrat je vse okoli tebe lepo in pisano. Za srečo ni potrebno prav
veliko. Največja sreča je, ko imaš okoli sebe ljudi, ki ti stojijo ob strani (tudi v težkih časih) in te skozi
življenje vseskozi podpirajo.
Zame je največja sreča takrat, ko me ljudje sprejemajo takšno, kot sem, kljub mojim težavam, me nasmejijo
in spravijo v dobro voljo. Moje mnenje je, da tudi če imaš ogromno denarja, zagotovo nisi srečen. Na zunaj
se zdiš srečen, od znotraj pa trpiš od bolečine, saj imaš samo takrat prijatelje, ko jim nekaj deliš, ko pa ti
surovin za tvojo ‘srečo’ zmanjka, te vsi zapustijo.
Enkrat sem nekje prebrala misel, ki mi je dala misliti o pravih prijateljih. Pravi prijatelji ne gredo, pravi
prijatelji ostanejo, ne glede na razdaljo in čas. Naj vam povem svojo izkušnjo, ko sem dokončno spoznala,
kaj ti prinese pravo srečo. V mesecu februarju 2017 sem bila na rehabilitaciji v Uri-Soči za 14 dni. V tem
času sem spoznala mnogo prijateljev. Med njima tudi Terezo in Vida Zupančiča. To sta mati in sin, ki mu je
januarja 2017, medtem ko je pomagal na kmetiji staršema, nek stroj odrezal eno nogo. Bil je na tanki liniji s
smrtjo. Zelo dobro smo se razumeli med sabo in takrat sem spoznala, da ne glede na to, kako si premožen,
ne smeš jemati nobenega dneva za samoumevnega, ker nikoli ne veš, kaj se ti lahko zgodi naslednji dan.
Ker je vsak dan darilo in vsi bi morali uživati vsak dan z užitkom in se ne bi smeli obremenjevati, kaj bo
prinesla prihodnost.
Želim povedati le, da sreča ni v denarju ali materialnih stvareh, sreča je takrat, ko začneš na življenje
gledati s pozitivne strani in se sprejmeš takšnega, kot v resnici si, ne pa, da bi se pretvarjal, da si nekdo
drug. Takrat spoznaš pravo srečo.
Teja Belec, 3. T

POTOVANJE NA NEZNANI PLANET
Bil je še eden izmed mnogih večerov, ko sem ležala na svoji postelji in poskušala sprostiti mišice ter se
otresti svojih misli. Tiste vrste misli, ki nam vsakodnevno hodijo po glavi in nam že pride v navado, da
moramo neprestano misliti o takšnih ali drugačnih stvareh.
Večkrat, a zaman, sem poskušala imeti prazno glavo. Sprva sem se zamotila tako, da sem štela in vsakič,
ko je kakšna misel, beseda ali celo pesem švignila skozi moj um, sem morala začeti znova. Ko mi je uspelo
šteti vsaj do petdeset, sem poslušala samo zvoke, največkrat je bilo to moje dihanje, kar pa je bilo že malo
težje, saj nisem smela niti misliti na številke.
Vendar ta večer mi je uspelo. Zapustila sem svoje telo in odšla na, meni neznan, planet.
Preden sem začela vaditi sproščanje uma in mišic, sem prebrala mnogo literature, kakšen naj bi bil ta
planet. Vendar je v vsaki knjigi pisalo drugače, zdelo se je, kot da pisatelj ne bi znal ubesediti tega planeta.
Morda še sam ni vedel, za kakšen planet gre ali pa si ga ni upal opisati.
Najprej sem zagledala svoje telo, pravzaprav sem bdela nad njem. Nisem videla skozi, kaj gledam, bilo
je, kot da bi imela samo oči. Poskušala sem se premakniti, vendar sem poletela vse višje in s takšno
hitrostjo, kot da bi listala knjigo in jo sunkovito zaprla. Pojavila sem se v brezčasni črnini, kjer so bili občutki
neopisljivi, drugačno od zemeljskih. Nisem vedela, da sem lahko sposobna čutiti toliko ljubezni. Naenkrat,
v vsem tem začudenju, sem slišala glas, ki mi je rekel, da sem uspešno prispela na njihov planet, ki pa je
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stopnico višje od našega planeta. Tukaj ne poznajo negativnih čustev, kot so sovraštvo, ljubosumje, bes,
zamere, saj so prispeli na stopnjo zavedanja, da je premalo časa, da bi ga zapravljali za takšna čustva.
Zagledala sem svetlobo, glas mi je znova odvrnil, da še človeštvo ni pripravljeno za ta planet, saj nosi v sebi
preveč negative. Morda pa bo s trudom meni uspelo.
In ko mi bo uspelo, bom zapustila svoje telo in za vedno izginila v ta svet. Ko je povedal ta zadnji stavek,
sem se vrnila nazaj v svoje telo.
Vanesa Hrustl, 2. SP

BEREMO
NARODNOZABAVNA GLASBA

Žan Glažer, 1. VT

Narodnozabavna glasba je glasbena zvrst, za katero so značilne ljudsko obarvane pesmi. Razširjena je
predvsem v Sloveniji, Avstriji, Švici in Nemčiji, pa tudi na Češkem ter v Italiji (južna Tirolska). Pri nas je znana in
razširjena še najbolj po zaslugi številnih narodno zabavnih ansamblov. Tovrstna glasba je pogosto prisotna na
veselicah, porokah, njej pa je posvečenih tudi kar nekaj festivalov in tekmovanj. Nekateri ji slabšalno pravijo
goveja muska ali kar govedna, to pa zato, ker naj bi ta glasba, kakor meni poznavalec Ivan Sivec, verjetno sodila
zraven nedeljske goveje juhe. S to glasbo je tesno povezan tudi njen najznačilnejši instrument, to je diatonična
harmonika (pogovorno frajtonerica), ki je v našem prostoru dobro zastopana na račun okoli 65 izdelovalcev.
Pri narodno zabavnih pesmih prevladujeta dva ritma: polka in valček. V zadnjem času so z vplivom
moderne popularne glasbe prisotni tudi drugi ritmi. Tako mnogo ansamblov dandanes ne izvaja samo
narodnozabavne glasbe, ampak tudi zabavno, turbo-folk in drugovrstno glasbo.
Zgodovina
Narodno zabavna glasba se je razvila iz ljudske glasbe, s čimer je mišljeno godčevsko igranje in ljudsko
petje. Njeni začetki segajo v 19. stoletje, ko se je z izumom in pojavom diatonične harmonike hitro
razmahnila. Predvsem po 2. svetovni vojni je število ansamblov začelo skokovito naraščati. Sprva so bili
ansambli amaterski, šele kasneje tudi profesionalni. Za največjega glasbenika narodnozabavne glasbe
pri nas in v svetu velja Slavko Avsenik, ki je s svojim Ansamblom bratov Avsenik v 40-ih letih delovanja,
začenši leta 1953, ustvaril ogromno pesmi (okrog 800), izmed katerih jih je mnogo ponarodelih. Najbolj
je znana skladba Na Golici, ki velja za največkrat predvajano instrumentalno skladbo na svetu. Avsenik
je tudi začetnik danes splošno razširjenega »tresočega« (udarjajočega) igranja na harmoniko, ki služi za
spremljavo pesmi. Za enega najbolj znanih ansamblov v Sloveniji velja tudi Ansambel Lojzeta Slaka, ki
ima poudarek na ljudsko obarvanih melodijah in besedilih. Najdlje delujoči ansambel pri nas so Beneški
fantje, ki preigravajo in ustvarjajo glasbo že od leta 1952.
ZNANI ANSAMBLI
Mlajši
Starejši
Ansambel bratov Avsenik
Ansambel Lojzeta Slaka
Ansambel Henček …

Ansambel Saša Avsenika
Ansambel Stil
Ansambel Smeh
Ansambel Modrijani …
Ansambel bratov Avsenik
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MORRIS GLEITZMAN: POTEM
Knjiga govori o dogajanju med 2. svetovno vojno, ko nacisti
vzamejo judovskim družinam otroke ter jih z vlakom odpeljejo proti
koncentracijskim taboriščem. Med potjo se spoprijateljita Zelda in
Feliks. Sredi poti zbežita iz vagona ter se skrijeta za grm, kjer prenočita.
Naslednji dan pa se podata za iskanjem zatočišča. Kar hitro se znajdeta
na gozdni jasi, kjer v bližini nacisti pobijajo jude ter umrle odlagajo na
velikanski kup. Eden od nacistov podvomi, da jih nekdo gleda in se
podajo v lov. Zelda in Feliks se dobro skrijeta, kjer tudi prenočita. Po
neuspešnem lovu naslednji dan spet poskusita. Spoznata gospo, ki na
prvi pogled »ima nekaj za hrbtom«. Kasneje ugotovita, da je popolno
nasprotje, kar sta mislila. Gospa Gelda ju velikodušno sprejme v topel
dom. Gelda preimenuje, Feliksa v Wilhelma in Zeldo v Violetto. In pride dan, ko bo Wilhelm naslednji dan
za eno leto starejši. Gelda in Violetse to odpravita v mesto, kjer sin direktorja trgovine zatoži vojakom, da
sta ti dve sumljivi. Vojska ju odpelje, sledi jima kazen, ki je bila značilna za tisti čas (smrt). To noč pa prispe
Geldin mož Gabriel, ki Feliksa dobro skrije, ker ugotovita, kaj se je zgodilo z Geldo in Zeldo. Skrije ga pod
pasjo hiško, kjer preživi enajst mesecev. Gabriel mu vsako noč prinese hrano in sčisti stranišče. Zelo dobro
skrbi zanj.
Mnenje o knjigi:
To je knjiga, ki je primerna za tiste, ki nimate radi fantazije, ampak realnost. Knjiga opisuje dogodke, ki so
bili za medvojni čas popolnoma nekaj normalnega, saj niso bili vsi enakega mišljenja kot Hitler. Zgodba
nas nauči to, da če bi kdaj prišlo do česa podobnega, bi znali odreagirati ali pa celo preprečiti.

JANJA VIDMAR BREZ

Aljaž Kuzman, 1. VT

Vsebina knjige pripoveduje o problematičnem najstniku Simonu, ki ga vsi poznajo pod vzdevkom Simi. Ves
čas ima težave z zakonom, saj krade telefone in podobno elektroniko ter jih preprodaja.
Njegov oče sedi v zaporu, mama pa ima novega partnerja,
ki ga Simon prezira, čeprav mu le-ta ni naredil nič slabega.
Simonove tatvine postajajo z vsakim dnem vse bolj nevarne.
Poleg tega je Simon zaljubljen v Lejlo, ki pa njegovih dejanj
ne tolerira in mu da to vsakič, ko se srečata, tudi da jasno
vedeti.
Simon ima velike težave s samozavestjo, saj o sebi pravi, da je brez imena, brez ciljev in brez punce. Ne
zaveda pa se svojega velikega talenta, in sicer strast do pisanja pesmi.
Čeprav ima svojega očeta zelo rad, na koncu le pride do spoznanja, da oče z njim ne želi imeti stikov.
Nekega dne se Simon in njegov prijatelj Mrki zapleteta v nevaren preprodajalski posel s Tajsonom, ki bi ga
skoraj stal življenja. Zateče se v pisarno svojega očima, ki mu ponudi svojo pomoč in podporo.
Tako si na koncu le prizna, da mu mama in očim ves čas nudita vso potrebno ljubezen in da mu želita le
dobro. Izkaže se tudi, da ves čas v sebi skriva pesniški talent in da ni navadna zguba.
Jon Lazar, 1. VT
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