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Uvodnik 3    

»Prvikrat je človek oskrunil svojo mladost, 
kadar je prvikrat molčal, ko mu je srce uka-
zovalo, da naj govori.« –Ivan Cankar

Šolsko leto je minilo, kot bi trenil, dijaki 
pa ga zaključujemo polni novih spoznanj,     
vtisov, dogodivščin, spominov, novih 
ljubezni in prijateljstev. Zaznamovale so ga 
tudi številne zanimive ekskurzije, gosto-
vanja, mednarodno sodelovanje, dosežki in 
ustvarjanje.
Kot pravi Cankar, bi svojo mladost oskruni-
li, če ne bi vsega doživetega tudi zapisali in 
delili s svetom.
Življenje je sestavljeno iz trenutkov in tisti 
trenutki, ki so v šolskem letu 2018/2019 ne-
kaj šteli, so shranjeni na naslednjih straneh. 
Vsak od dijakov ima svojo zgodbo in tako 
je nastalo šolsko glasilo. 
Vse se je začelo z idejo, ki je motno tavala 
nekje v mislih. Nato se je z vsakim kora-
kom, vsakim vdihom zbistrila in postala 

jasnejša. Vendar misel je treba ujeti, da bi jo 
lahko zapisali na bel nepopisan list. Tako se 
začne večno sedenje za mizo, zasledovan-
je misli in slikanje njene podobe na papir. 
Prej ali slej se misel ujame v zanko pisala 
in kakor čudež list zapolnijo barva, čustva, 
mladost in življenje. Če pa zapisane misli 
nihče ne vidi, je potem zares sploh kdaj ob-
stajala? Tisti, ki zberejo pogum in predajo 
svoje delo širnemu svetu, so pravi umetni-
ki, saj je umetnost namenjena premikanju 
mej, hkrati pa oblikuje in teži k ustvarjanju 
boljšega sveta. Kljub svoji mladosti in neiz-
kušenosti se včasih tista ideja res prelevi v 
nekaj izjemnega in na naslednjih straneh 
šolskega glasila boste našli prav to. 
Zdaj pa se potopite z nami v življenje dija-
kov in presenečeni boste, koliko vam imajo 
povedati.
Svet stoji na mladih in umetnost prav tako. 

Asta Gerjevič Debevec, 3. a GIM
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    4 Od kod izvirajo naša        
imena?

Že Plavt (254–184 pr. Kr.) je v znamenitem citatu »Nomen est 
omen« potrdil tezo, da imena niso le naključje, ampak nosijo 
svoj pomen. Dijaki 2. a gimnazije smo poiskali zanimivosti o 
izvoru svojih imen.
Poglejmo si nekatera najzanimivejša:

    Plavt

Ime Lara je skrajšana oblika imena Larisa. 
Obstajajo še različice: Larisa, Sara.
Ime naj bi izviralo iz starogrškega imena 
Larissa (mesto v severni Grčiji). Larisa je 
tudi znano rusko ime, ki naj bi prišlo v 
Rusijo s krščanstvom iz Bizanca.
Larisa je bilo ime mučenice iz 4. stol., ki so 
jo na Krimu živo zažgali.
V rimski mitologiji je bila Larunda oz. 
Lara vodna nimfa, ki je preveč govorila. 
Tako je razkrila Junoni (ženi vrhovnega 
boga Jupitra), da je njen mož imel razmer-
je z Juturno (boginjo vode in izvirov). Zato 
je Jupiter dal Larundi odrezati jezik.
Strokovnjaki niso enotni glede natančne-
ga pomena tega imena, obstaja več in-
terpretacij: ime naj bi pomenilo »vesel in 
brezskrben kot škrjanček«, drugi menijo, 
da ime pomeni »galeb«.
Ime Lara je postalo pri nas priljubljeno 
po glavni junakinji Lari iz filma Doktor   
Živago.
Lara Marinšek

 

Obstaja več razlag imena Brigita. Po eni 
razlagi izhaja ime Brigita iz keltske besede 
bryd, kar pomeni vzpetina, višina ali pa 
besede brigh, kar pomeni vzvišena, 
ognjena boginja, vrlina, moč ali sila. 
Nemci pa pravijo, da izhaja ime iz stare 
nemščine in pomeni »bleščeča, krasna, 
znamenita in sijajna«.
Ime Brigita je bilo verjetno prevzeto iz 
nemških imen Brigitta in Brigitte, ti pa 
izhajata iz staroirskih imen Brighid, Brigi-
da, Brida. Tako se je imenovala irska svet-
nica iz Kildara, zato je bilo tam ime zelo 
priljubljeno.
Brigita Škrinjar

LARA

FLORIJAN

BRIGITA

Ime Florijan izhaja iz latinskega imena 
Florianus. Razlagajo ga kot izpeljanko 
iz latinskega imena Florus. Ime Florus 
povezujejo z latinsko besedo florus v 
pomenu cvetoč, svetel, sijajen, krasen.
Florijan se je na Slovenskem imenoval 
zelo znan svetnik, ki je bil rimski vojščak 

in mučenec v času cesarja Diokleci-
jana. Velja za zavetnika pred ognjem, 
sušo, povodnijo in vojsko. Za zavetni-
ka so si ga izbrali tudi gasilci. Slike sv. 
Florjana krasijo veliko gasilskih domov 
po Sloveniji. Gasilci so se v preteklosti 
imenovali tudi »vitezi  sv. Florjana«.
Praznovanje sv. Florjana ali florjanovo 
je bil nekoč čas fantovskih praznikov ter 
številnih šeg in navad. Florjanovo se je 
ponekod združilo z jurjevanjem. Florijan 
goduje  4. maja. 
Florijan Peric



TINKARA
David je svetopisemsko ime in izhaja iz 
latinskega Davida in grškega Daueida ter 
hebrejskega imena Dauid z nekdanjim 
pomenom »priljubljen, ljubljenec«. 
V ugaritščini je davisu pomenilo »vodja, 
načelnik«. Ponekod zasledimo za ime David 
še pomen »dragi« in »prijatelj«. 
V Svetem pismu (1. Samuelova knjiga) je 
bil David najprej pastir, igralec na harfo in 
zmagovalec nad Goljatom.
Kot drugi izraelski kralj je David leta 1004 
pr. Kr. zavzel Jeruzalem in ga razglasil za 
prestolnico. Bil je prvi utemeljitelj države, 
prerok in pesnik, ki mu pripisujejo 
avtorstvo najlepših psalmov.
Po njem se imenuje tudi davidova zvezda, 
»heksagram, šesterokraka zvezda, stari sim-
bol judovstva (v nacistični Nemčiji prisilna 
javna oznaka), ki je od leta 1948 na zastavi 
Izraela«.
V koledarju je ime »David« zapisano 29. 
decembra, saj je takrat umrl kralj David.
David je tudi renesančna mojstrovina itali-
janskega umetnika Michelangela, ustvarje-
na v marmorju med letoma 1501 in 1504.
David Macarol
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DAVID
(Tina, Tinkara; v latinščini je Martinus   
tisti, ki pripada bogu vojskovanja Marsu.)
Tinkara je tvorjenka iz imena Tina. 
Tako je poimenovana tudi Kekčeva 
mlajša sestrice v povestih Josipa Vandota. 
Kot krstno ime se je, kot kaže, začelo upo-
rabljati ti šele na začetku 70. let 20. stoletja. 
Ime Tinka pa je klicna oblika imena Tina 
ali neposredno imen Martina, Valentina 
ipd. Imeni Martina in Valentina izvirata iz 
enakih latinskih imen, ki sta ju nosili tudi 
staroveški mučenki, možni godovni zavet-
nici Tinkar: mučenka v Rimu Martina (3. 
stoletje) goduje 30. 1., mučenka v Palestini 
Valentina (3./4. stoletje) pa 25. 7. 
Dvojno ime iz različnih imen: 
Tinkara se pojavi tudi kot del dvojnega 
imena, in sicer kot Tinkara Mojca, kar je 
sestavljeno iz dveh Vandotovih književnih 
junakinj, Kekčeve mlajše sestrice Tinkare 
in slepe deklice Mojce.
Tinkara Rebec
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KARMEN
Ime Karmen je podomačena oblika 
španskega imena Carmen, ki izvira iz lat-
inščine. V latinščini beseda carmen pomeni           
pesem, medtem ko v hebrejščini in španšči-
ni pomeni »vrt« oziroma »sadovnjak«.
To ime so ljudje začeli uporabljati okoli leta 
1251 zaradi čaščenja Device Marije v Špani-
ji, imenovane Nuestra Señora del Carmen  
(Karmelska Mati božja). Po svetu se je ime 
razširilo predvsem zaradi Bizetove opere 
Carmen, ki temelji na istoimenski pripove-
di Prospera Merimeeja.

Je prvotno ljudska, danes pa najbolj navadna 
oblika svetopisemskega svetniškega imena 
Elizabeta. Že pozabljena različica Špeta je 
nastala iz ljudskih oblik, ki očitno koreninijo 
v nemških Elsbeth in Lisbeth, npr. Lešpeta in 
Ošpeta. V rabi je samo med Slovenci.
Ime Špela (v bohoričici Shpela) omenja že 
Pohlin v Kraynski grammatiki (1783), nave-
deno pa je tudi v Janežičevem 
nemško-slovenskem (1850, 1889, 1905) in 
Wolfovem slovarju (1860). 
Korošec J. Scheinigg ga je leta 1882 zapisal 
po koroški izgovorjavi z ‘v’ namesto z ‘l’: 
Špeva. V Murkovem (1833) in Janežičevem 
nemško-slovenskem slovarju (1851) pa je 
navedena le različica Špeta, in sicer kot slov-
enska ustreznica nemškemu imenu Elsbeth.
Špela je v Zormanovem mladinskem roma-
nu V sedemnajstem (1972) predstavljena 
kot sedemnajstletnica, ki se znajde v hudih 
škripcih. Prav tako se pojavi tudi v mladinski 
povesti Branke Jurca Špelin dnevnik (1976).
Ime Špela se pojavi tudi v mladinskih 
povestih Janje Vidmar (Junaki petega razre-
da in Druščina iz šestega b).
Špela Škrk

Zgodba govori o zapeljivi ciganki Carmen, 
ki omreži vojaka Joseja. Kasneje se Carmen 
zaljubi v bikoborca Escmilla, zato jo Jose 
zaradi ljubosumja ubije.
Premiera opere je bila 3. marca 1875 v 
Parizu.

RAZLIČICE IMENA KARMEN SO:
Karma, Karmel, Karmela, Karmelina,   
Karmelita, Karmena, Karmenca,             
Karmenka, Karmi, Karmica, Karmina, Car-
men, Carmela, Carme, Carmo.

ZANIMIVOST: Na severu Palestine je hrib 
z nadmorsko višino 564 metrov poimeno-
van Carmel, kar ustreza španskemu imenu 
Karmen

Karmen Kravanja

ŠPELA



URŠKA V začetku decembra smo se dijaki v spremstvu 
treh profesorjev v večernih urah odpravili na 
pot, ki nas je vodila v Bosno in Hercegovino, 
natančneje v Zvornik. Kljub zapletu z osebnimi 
dokumenti na hrvaški meji smo osem ur kasne-
je vsi prispeli na končno destinacijo. Zvorničani 
so nas toplo sprejeli in nam takoj pokazali, da 
v teh treh dneh ne bo časa za dieto. V eni uri 
smo namreč poskusili okoli deset različnih 
jedi. Nato smo obiskali občino in tam nas je 
župan lepo sprejel. Ko smo se vrnili na šolo, 
smo s tamkajšnjimi dijaki prvič izmenjali svoje 
poglede in ideje za nastanek logotipa tekočega 
projekta. Celo popoldne smo preživeli z družin-
ami, pri katerih smo spali. Spoznali smo, da so 
Zvorničani zelo odprti in prijazni ljudje, poleg 
tega pa pri njih nikoli ne zmanjka hrane. Sama 
sem prvi večer pri večerji doživela bogatejšo 
izbiro različnih jedi kot v restavraciji. Zvečer 
smo se ponovno dobili z ostalimi in se družili v 
lepem ambientu ob pijači.
Naslednji dan nas je presenetila obilica snega, 
ki ga Sežančani nismo ravno navajeni. Do-
poldne so nas peljali na ogled lokalne tovarne 
aluminija, ki velik delež proizvodov izvaža tudi 
v Slovenijo. Po kosilu smo prosti čas izkoristili 
za ogled Zvorniškega mostu, ki povezuje Srbijo 
z Bosno in Hercegovino. Slikanje ob mejnem 
prehodu s Srbijo je bilo obvezno. Preostanek 
popoldneva smo obiskali še nekaj prijetnih 
»kafičev« in malo bolje spoznali mesto. Po 
skupni večerji, pri kateri smo končno lahko 
poskusili prave čevapčiče, smo se odpravili h 
gostiteljskim družinam, saj je bil končno čas, da 
spoznamo pravo zvorniško nočno življenje.
Naslednje jutro je bilo polno objemov in načr-
tov ponovnega srečanja z ljudmi, ki so po dveh 
dneh postali naši dobri prijatelji. Celo jezikovne 
pregrade, ki so nekatere na začetku ovirale, so 
izginile. Domov smo se vračali z lepimi spomini 
na Zvornik in bili hkrati razočarani ob misli, da 
je vsega konec. Takšne izkušnje so več vredne 
kot vse ostalo pridobljeno znanje v šoli.                                                                                                         

Urška je žensko osebno ime, ki izvira iz 
latinščine. 
Ime je tvorjenka iz imena Urša, to pa je 
skrajšana oblika iz imena Uršula. God 
praznuje 21. oktobra. 
Pomen imena je »medvedka« oz. »med-
vedje močna«, saj latinska beseda ursus 
pomeni »medved« , pomanjševalnica ursa 
pa »medvedka«. 
Različice imena so Urša, Uršula in Uršika. 
Moška različica imena je Uroš.
Uršuli je v Sloveniji posvečeno kar 12 
cerkva. Po Urški pa so pred drugo svetov-
no vojno poimenovali goro v Karavankah 
(Urška gora), a so jo nato preimenovali v 
Uršljo goro. 
Ime Urška je v bohoričici zapisano že leta 
1809 v berilu Majhine perpovedvanja. Na-
vedeno je tudi v Wolfovem slovarju iz leta 
1889. Pojavi se tudi v romanu Frana 
Govekarja V krvi, v katerem ima Urška 
vlogo razvratne Tončkine matere. Urško 
spoznamo tudi v mladinski povesti Urške 
so brez napake, ki jo je napisala Polonca 
Kovač. 
Najbolj znana je najverjetneje Urška iz 
Prešernove balade Povodni mož, ki govori 
o mladi, lepi Urški, ki se ji noben moški ne 
more upreti. Prešeren pravi: »Od nékdej 
lepé so Ljubljanke slovele, a lepši od Urške 
bilo ni nobene.« 
Urška Vitez 

Maja Ravbar, 3. a GIM                                
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 Dan odprtih vrat 
 
V torek, 27. 11. 2018, je na naši šoli potekal 
Dan odprtih vrat, ki so ga obiskali učenci 
višjih razredov osnovnih šol. Udeležili so 
se lahko raznih delavnic, katerih skupna 
točka je bilo učenje z navdihom. Delavnice, 
ki so jih pripravili dijaki vseh programov 
naše šole, so bile: Zlati rez, Naj te prevzame 
svet besed!, Koliko poznamo vodo?, Meje 
v naravi in meje v glavi, Slikanje s svetlobo, 
Aranžerski showroom, Igrivo učenje, Novi 
načini digitalizacije podatkov in učni 
podjetji Krasko, d. o. o, in Etkobot, d. o. o. 
S skupino smo obiskali štiri delavnice, in 
sicer fotografsko delavnico Slikanje s svetlo-
bo, Aranžerski showroom, na kateri so nam 
dijaki aranžerskega programa predstavili 
svoje podjetje X ART, Zlati rez in Igrivo 
učenje, v okviru katerega so dijaki predstavili 
računalniške igrice, s katerimi postane učen-
je zabavno. 
Na koncu sva jim zastavili nekaj vprašanj o 
utripu naše šole:

 

A: Zaradi bližine šole in zaradi moje sestre, 
ki je bila s to šolo zelo zadovoljna. 
B: Všeč ta mi risanje in umetnost, zato bi se 
tudi poklicno rada usmerila na to področje. 
C: Ker je šola majhna in dijaki pravijo, da so 
odnosi med profesorji in dijaki dobri. 
 

A: Slikanje s svetlobo. 
B: Najbolj mi je bila všeč delavnica Aranžer-
ski showroom. 
C: Matematična delavnica, saj so nam na 
zelo praktičen način predstavili zlati rez. 
Presenetil me je tudi dijak, ki je recitiral 100 

decimalk števila fi. 

A: Najprej me je bilo malo strah, vendar sem 
kmalu ugotovila, da je vzdušje zelo sprošče-
no, zato sem v delavnicah uživala. 
B: Da, delavnice so se mi zdele zelo izvirne 
in zanimive. 
C: Šola me je prepričala in še bolj sem pre-
pričana, da se bom vpisala. 
Učenci so se polni pozitivnih vtisov in 
spoznanj vrnili domov. 

Manca Prosen in Urška Vitez, 2. a GIM

 UTRIP NAŠE ŠOLE

1. Kaj vas je pritegnilo na šoli oz. zakaj ste 
se odločili za to šolo?

2. Katera delavnica ti je bila najbolj všeč?

3. Ali so bila vaša pričakovanja glede šole in 
delavnic uresničena? 
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Družboslovna in fotografska 
delavnica
Dijakinji 3. b gimnazije, Ana Milanič in 
Nana Čelhar, sva v torek, 27. 11. 2018, 
obiskali Dan odprtih vrat. Bodočim dijakom, 
ki so obiskali našo šolo z namenom vpisa v 
gimnazijo, sva v okviru družboslovne in fo-
tografske delavnice postavili nekaj vprašanj. 
Večina osnovnošolcev se je odločila za ogled 
naše šole, ker jim je naša gimnazija blizu, ve-
liko pa jih ni še popolnoma odločenih glede 
svojega bodočega poklica in bi si tako radi še 
naprej širili znanje v vseh smereh. 
Delavnici, ki sta obiskovalce najbolj pritegni-
li, sta bili jezikovna in naravoslovna.
Obiskovalci so povedali, da je šola izpolnila 
vsa njihova pričakovanja, ki so bila kar viso-
ka. Občutili so domačnost in sprejetost. 
Delavnice so jih navdušile in veliko jih je za-
trdilo, da so le še bolj prepričani glede vpisa 
na našo šolo.
V družboslovni delavnici so dijaki druž-
boslovnega modula uprizorili dogodek iz 
spomina svojih starih staršev. Komično so 
zaigrali dogodek o tihotapljenju oblačil čez 
italijansko mejo v času Jugoslavije, ki je 
navdušil vse, tako osnovnošolce kot njihove 
starše. Nato sta profesorici zgodovine Nadja 
Prihavec in Gabrijela Rebec Škrinjar pove-
dali še nekaj o zgodovini in družboslovnih 
predmetih na šoli.

Na fotografski delavnici pa je profesor 
Samo Onič udeležencem predstavil različne 
zanimive tehnike slikanja s svetlobo. Pri 
ustvarjanju fotografij so mu pomagali di-
jaki prvih in drugih letnikov gimnazije. Za 
zadnji posnetek pa so medse sprejeli tudi 
navdušene osnovnošolce in njihove starše. 
Skupaj so oblikovali voščilo, ki ga želiva tudi 
midve predati vam, in to je: SREČNO 2019!

Ana Milanič, Nana Čelhar, 3. b GIM

Na Dnevu odprtih vrat se je predstavilo več 
dejavnosti na naši šoli. Jezikovni modul se ni 
izkazal le s svojim znanjem jezikov, temveč 
tudi z igralskimi sposobnostmi. Dijaki so 
za obiskovalce odigrali kratko igro v fran-
coščini, italijanščini, nemščini, angleščini in 
slovenščini ter hkrati predstavili pravljične 
like, kot so Rdeča kapica, Ostržek, Sneguljči-
ca, Alica iz čudežne dežele, na koncu pa se 
jim je pridružil še volk. 
Obiskovalci so po ogledu lahko sodelovali v 
krajših delavnicah na temo jezikovnih iger 
in tam preizkušali svoje lastno znanje štirih 
tujih jezikov. Dijaki in dijakinje jezikovnega 
modula so se odlično odrezali in zares poka-

 Jezikovni modul

9    



zali vse svoje znanje ter s tem tudi navdušili 
obiskovalce.

Izjave obiskovalcev:
1.   Šola ima dobre prevoze in module, zato si 
lahko izbereš, kar ti je všeč.
2.   Imam dobra pričakovanja.
3.   Mislim, da pouk poteka sproščeno in da 
se dijaki zabavajo, profesorji so tudi super.
  Zarja
1.   Drugi so povedali, da je to dobra šola.
2.   Dobro bo, če vsi tako pravijo.
3.   Najbolj všeč mi je bila delavnica kemije.
Jaša

1.   Mama je rekla, naj grem.
2.   Zanimivo bo.
3.   Profesorji so prijazni in delavnice zelo 
poučne.
  Timej 

1.   Je v bližini mojega kraja, dijaki veliko po-
tujejo, šola je majhna in dijaki so na maturi 
zelo uspešni.
2.   Pričakujemo, da bomo imele boljše ocene 
kot v osnovni šoli.
3.   Dan odprtih vrat je uresničil naša priča-
kovanja. 
   Nika, Alja, Manca

Asta Gerjevič Debevec, Nik Brcar, 3. a GIM

Naravoslovni sklop

V petek, 30. 11. 2018, smo na naši šoli 
imeli Dan odprtih vrat, v okviru katerega 
smo izvedli različne zanimive delavnice 
za obiskovalce. Obiskovalci so s pomočjo 
delavnic spoznavali različne smeri na šoli, 
in sicer aranžerski in ekonomski tehnik 
ter gimnazijo, ki je ponudila štiri različne 
sklope – naravoslovnega, družboslovnega, 
jezikovnega in podjetniškega.
Dijaki naravoslovnega sklopa smo pripravili 
delavnice na področju kemije, biologije in 
fizike. 
Pri kemiji smo prikazali različne poskuse, 
med njimi poskus s suhim ledom, zmešali 
smo kalijev klorat in žveplo, pridobili pa 
smo tudi DNK iz sadja.
Pri biologiji so bila razstavljena prebavila in 
kravje oči, ki so si jih obiskovalci lahko od 
blizu ogledali.
Pri fiziki pa smo s poskusi prikazali kon-
vekcijo vode z »vulkančkom«, v akvariju 
pa podoben učinek s segrevanjem jedilnih 
barv v vodi. Ponazorili smo tudi oblak, ki je 
bil zaradi svojega »bum efekta«  še posebej 
zanimiv.
Obiskovalce oziroma bodoče dijake 
smo tudi povprašali za mnenje o šoli in 
delavnicah. Večina jih je povedala, da je 
šola nanje naredila zelo dober vtis; všeč sta 
jim bili predvsem delavnici kemije in fizike. 
Šola jih je skratka zelo navdušila, imajo 
visoka pričakovanja in pravijo, da so bile 
delavnice nasploh zelo zanimive in poučne.
Tudi starši so bili navdušeni in so nam 
zaupali, da od svojih otrok (bodočih dija-
kov) poslušajo same pohvale na račun šole. 

Nik Brcar, 3. a GIM
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Po uvodnih besedah so se obiskovalci razdel-
ili v skupine glede na program oz. smer 
izobrazbe, ki jih zanima. Bodočim dija-
kom smo predstavili aranžerski, ekonomski 
in gimnazijski program v obliki številnih 
delavnic.
Dijaki programa aranžerski tehnik smo goste 
spremljali na treh aranžerskih oz. ustvarjal-
nih delavnicah.
Prva delavnica je potekala v učilnici 4. Tam 
je profesor Samo Onič s pomočjo dijakov 
predstavil igro svetlobe. Pred navdušenimi 
obiskovalci so z uporabo svetilke na telefonu 
in fotoaparata ustvarili nekaj presenetljivih 
fotografij. 
Drugo delavnico smo spremljali v učilnici 
6. Dijaki 3. ART so predstavili svoje dijaško 
podjetje Art X design & decor in gostom 
predstavili tudi svoj prodajni program: 
okrasne smrečice iz volne, božične venčke, 
dekorativne storže, lovilce sanj ipd.
Talna označba nas je nato vodila še do tretje 
delavnice, ki je potekala v učilnici 1. Tam so 
se lahko bodoči dijaki poskusili vključiti v 

Aranžerske delavnice

praktični pouk aranžerstva.
Po zapisu Nike Žigante, 3. ART

Obiskovalci so na vprašanja odgovarjali ta-
kole:
 »Šola je zelo lepo okrašena!«
»Zelo sta me pritegnili ekonomska in aranžer-
ska delavnica, še posebej tista, pri kateri smo s 
svetlobo ustvarjali slike.«
»Šola mojim pričakovanjem zadostuje. Dan 
odprtih vrat je bil zelo zanimiv.«
(Jan)

 »Mene je najbolj ta aranžerski program 
pritegnil.«
»Najbolj zanimiva mi je bila likovna delavnica 
(slikanje s svetlobo).«
»Načeloma ja, šola je dosegla moja pričako-
vanja!«
(Luka)
 »Šola se mi zdi zanimiva, ima zanimiv pro-
gram in je tudi lepo okrašena.«
»Najbolj me je navdušilo tisto slikanje s svetlo-
bo v učilnici 4.«
»Šola je izpolnila vsa moja pričakovanja, zato 
se bom tudi sem vpisala!«
(Tina)

Izjave obiskovalcev sta zbirala Nika Žigante in 
Martin Kandido, 3. ART
Fotografirala je Katarina Tomšič, 3. ART
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 Posledice družbe     12

Kamorkoli pogledamo, nas vedno in povsod 
obkrožajo znaki in pravila  glede zunanje-
ga videza in obnašanja v družbi, da se lahko 
strpamo v ta kalup popolnosti. In če nam ne 
uspe, imamo občutek, da smo ničvredni. Tako 
namreč današnja družba deluje. Vsak dan smo 
pod pritiskom te ideologije in samokritike, ki 
nas počasi pripeljeta do samouničenja. Samo 
zato, ker se počutimo, da moramo spadati v ta 
kalup. Na velik del samopodobe vplivajo tudi 
socialna omrežja, kot je npr. Instagram. Na 
začetku je bila ideja Instagrama, da na njem 
deliš preproste pozitivne trenutke svojega 
življenja. To idejo je družba z vsakim letom 
čedalje bolj spreminjala v nekaj popolnoma 
drugega – opomin, da nisi tak, kot »moraš« 
biti, opomin na vse tvoje negotovosti glede 
lastnega telesa.
»Pridruži se Instagramu in na njem deli svoje 
najsrečnejše trenutke življenja!«
Na Instagramu vsi delimo svoje srečne tre-
nutke. Zame so to srečni trenutki, prekriti z 
debelo plastjo nerealnega življenja, lažnega 
nasmeha in popolnosti. Lahko rečem, da je 
Instagram postal nekakšna moja vsakdanja 
rutina in ko ga ne preverjam, se mi zdi, da ne-
kaj zamujam. Nikoli si nisem mislila, da bodo 
neke slike modelov, popolnih lepih deklet 
imele tako močan vpliv na moje mentalno 
zdravje in samozavest, ki je zdaj po zaslugi 
Instagrama nimam več. Vsak dan se zbudim 
in prva stvar, ki jo naredim, je ta, da pogledam 
na Instagram. Zagledam nove objave modela 
s popolnim telesom in v moji glavi se takoj 
pojavi vprašanje: »Zakaj nisem taka?« Ko 
svoj prst premikam po ekranu, se čedalje bolj 
sprašujem, kaj je narobe z mano. In tako 
mišljenje praktično zaznamuje moje počutje 

KAKO DANAŠNJA DRUŽBA VPLIVA NA 
NAŠO SAMOPODOBO

celotnega dne. 
Zdi se mi, da se je občutek nizke 
samopodobe zaradi socialnih omrežij 
tako »zasidral« v mojih možganih, da 
se samo sprašujem, kdaj se bom takega 
mišljenja znebila. Vse kaže, da dokler ta 
kalup popolnosti sploh obstaja, se to še ne 
bo zgodilo. 
Yllka Kroni, 1. ART

Psihologija      
osebnosti:
»VELIKIH PET«  
Zakaj nekateri ljudje radi hodijo na 
zabave, se družijo in zlahka navezujejo 
stike, drugi pa ne? Zakaj nekateri stresne 
situacije doživljajo veliko huje kot drugi? 
Ali ste se že kdaj vprašali, zakaj je tako? 
Na svetu je zelo veliko ljudi. Živimo v 
različnih kulturah, na različnih celinah 
in vsak je nekaj posebnega. Opredelju-
jejo nas naša dejanja, naše mišljenje in 
naše vrednote. Naše vedenje pa usmerjajo 
osebnostne lastnosti. Te so že od nekdaj 
psihologom predstavljale zanimivo ugan-
ko. Danes so prepričani, da lahko osebnost 
dobro pojasnimo z modelom osebnosti, 
t. i. velikih pet. »Velikih pet«, po katerih 
se ljudje razlikujemo, so: ekstravertnost, 
sprejemljivost, vestnost, nevroticizem ter 
odprtost za izkušnje. V nadaljevanju je 
vsaka izmed dimenzij podrobneje opisana, 
s priloženim vprašalnikom pa lahko tudi 
sami ugotovite, kaj izmed opisanega velja 
za vas. 
Pa brž na delo. :)  
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V zadnjih desetletjih je bilo o vplivu dimenzij osebnosti na vedenje ljudi izvedenih ve-
liko raziskav. Raziskovalce je zanimalo, ali dimenzije napovedujejo zadovolj-
stvo z življenjem, tveganje za odvisnost od drog, uspeh na akademskem in poklic-
nem področju … Z raziskovalno nalogo »Povej mi, kaj ješ, in povem ti, kdo si« sem se 
odločila tudi sama odkriti, kako dimenzije osebnosti vplivajo na naše prehranjevanje.                  
Nekatere zanimive ugotovitve raziskave, v kateri so sodelovali dijaki 3. letnikov naše 
šole, so zapisane ob opisih petih dimenzij. 

                                  Spodaj je navedenih več lastnosti ali vedenj. Poleg vsakega napišite 
številko, ki označuje, v kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate, da lastnost ali vedenje 
velja za vas. 
     1 – sploh se ne strinjam
     2 – večinoma se ne strinjam
     3 – deloma se strinjam, deloma se ne strinjam
     4 – večinoma se strinjam
     5 – popolnoma se strinjam

NAVODILO: 

Nase gledam kot na nekoga, ki …

1. drugim hitro odpusti. _____
2. ga stalno kaj skrbi. _____
3. ga zanima mnogo različnih stvari. 
_____
4. hitro postane napet, živčen. _____
5. ima veliko energije. _____ 
6. ima številne umetniške interese. _____
7. je bolj aktiven po naravi. _____ 
8. je čustven, se hitro razburi. _____
9. je družaben, gre rad med ljudi. _____
10. je lahko muhast, slabe volje. _____
11. je nagnjen k redu, urejenosti. _____
12. je nesproščen, težko obvladuje stres. 
_____
13. je nesebičen in pomaga drugim. ____

14. je obziren in prijazen do večine. 
_____
15. je odprt navzven, ni zadržan. _____
16. je originalen, ima veliko novih idej. 
_____
17. le redko lenari. _____
18. na splošno zaupa ljudem. _____
19. načrtuje delo in se načrtov drži. _____
20. veliko govori. _____
21. rad premišljuje in se poigra z idejami. 
_____
22. rad sodeluje z drugimi. _____
23. se spozna na umetnost, glasbo ali   
književnost. _____
24. učinkovito opravi svoje delo. _____
25. vztraja, dokler ne dokonča dela. ____

                                         Rezultat za vsako dimenzijo osebnosti dobite tako, da seštejete 
številke pri trditvah, povezanih s to dimenzijo. Povprečen rezultat je 15 točk. Več točk 
kaže na bolj izraženo dimenzijo (npr. višjo ekstravertnost), manj točk pa na manj izraženo 
dimenzijo (npr. nižjo ekstravertnost).
                                                                                             (Nadaljuje se na naslednjih straneh.)

TOČKOVNIK:



Vestnost je lastnost, ki nam pomaga pri 
dosegi naših ciljev, veliko pa pripomore 
tudi k uspešnosti v šoli, ne glede na stopnjo 
izražene inteligentnosti. Posamezniki z 
visoko izraženo vestnostjo ste disciplinirani, 
organizirani in imate dober samonadzor. 
V službah pa boste verjetno pogosteje za-
sedali višje položaje ter živeli dlje. Negativa 
stran te dimenzije se kaže kot pretiran per-
fekcionizem ter visoka moralnost, ki lahko 
vodita do nezadovoljstva s samim seboj. Če 
imate nizko izraženo vestnost, pa ste bolj 
impulzivni, spontani, lenobni, manjka vam 
vztrajnosti. Zaradi tega hitreje posegate po 
nezaželenih substancah (npr. alkohol, droga, 
tobak) ter lahko hitreje razvijete odvisnost. 

Ekstravertnost je povezana z doživljanjem 
pozitivnih čustev in željo po vključitvi v 
družbo. Več točk kot imate, bolj ste dovzetni 
za dogodke/situacije, ki vzbujajo pozitivna 
čustva npr. prijateljstvo, denar, spolnost. Prav 
tako govorite več in hitreje začnete pogovor, 
imate več prijateljev in boljšo socialno pod-
poro, nagnjeni pa ste tudi k pogostejšemu 
igranju iger na srečo. Službe, ki jih opravljajo 
visoko ekstravertni posamezniki, pogosto 
vključujejo delo z ljudmi. Ravno nasprotno 
pa velja, če imate malo točk. Ste introvertni, 
raje se »zapirate med štiri stene« in manj 
uživate v družbi drugih ljudi. Druženje vam 
predstavlja velik izziv, da si ponovno »napol-
nite baterije«, potrebujete čas zase.
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EKSTRAVERTNOST (seštevek točk pri 
vprašanjih 5, 7, 9, 15 in 20)

VESTNOST (seštevek točk pri vprašanjih 
11, 17, 19, 24, 25)

Sprejemljivost kaže na to, v kakšni meri 
vzdržujemo pozitivne odnose z drugimi. 
Če imate višje izraženo sprejemljivost, 
pogosteje sočustvujete z drugimi in ste jim 
tudi pripravljeni pomagati, v zameno pa ne 
pričakujete nagrade. Konflikte raje rešujete 
nenasilno, saj vam misel, da bi drugim  ško-
dovali, ni najbolj všeč. Drugih ne žalite in 
jih ne krivite za svoje napake. Pogosteje tudi 
ubogate starše, čeprav lahko protestno kdaj 
pa kdaj tudi prekršite kakšno pravilo. :) Tisti, 
ki imate nizko izraženo sprejemljivost, ste do 
drugih bolj hladni, konfliktni, misel, da bi 
drugim lahko škodovali, pa vas ne obremen-
juje zelo. Starši vam ne predstavljajo velike 
avtoritete, zato večkrat prekršite njihova 
pravila.

Vestnost je dimenzija, ki je glede na 
rezultate raziskave najbolj povezana z zdra-
vim prehranjevanjem. Visoko vestni dijaki 
3. letnikov pogosteje uživajo sadje in zelen-
javo, pijejo vodo in zajtrkujejo, tisti z nizko 
vestnostjo pa uživajo več sladkarij, sladkih 
pijač in slanih prigrizkov. Visoko vestni 
so tudi bolj ozaveščeni o zdravem načinu 
prehranjevanja.

SPREJEMLJIVOST (seštevek točk pri 
vprašanjih 1, 13, 14, 18, 22)

Pri dijakih 3. letnikov je visoka sprejem-
ljivost pozitivno povezana predvsem z 
uživanjem zelenjave (vsaj 1x na dan uživa 
zelenjavo 60 % dijakov, ki imajo sprejem-
ljivost visoko izraženo). Zanimivo pa je, da 
isti dijaki pogosteje uživajo tudi sladkarije 
in slane prigrizke. :)



Nevroticizem opisuje način, kako gleda-
mo na svet – ali se nam zdi problematičen, 
stresen, ogrožajoč. Čustveno labilni posa-
mezniki (visok nevroticizem) ste anksiozni, 
ranljivi in nagnjeni k doživljanju krivde. 
Velikokrat vam primanjkuje samozaupanja, 
pogosto doživljate negativna čustva, obre-
menjujete se že ob najmanjših težavah in ste 
bolj nezadovoljni s svojim zasebnim življen-
jem (manj prijateljev …). Vendar pa ni vse 
tako črno. Nevroticizem ima tudi motiva-
cijsko vlogo, saj želi posameznik ob lastnem 
nezadovoljstvu stvari spremeniti na bolje. Za 
čustveno stabilne (nizka raven nevroticizma) 
pa velja ravno obratno. Redkeje doživljate 
stres, saj vam težave predstavljajo izziv in ne 
obremenitev. Ste bolj samozavestni, odprti 
do drugih, na splošno zadovoljni s svojim 
življenjem, kar pripomore k temu, da ga živi-
te bolj polno.

NEVROTICIZEM (seštevek točk pri 
vprašanjih 2, 4, 8, 10 in 12)

Raziskava je pokazala, da dijaki 3. letnikov 
z visokim nevroticizmom v stresnih oko-
liščinah jedo manj ali ne jedo, obratno 
velja za tiste z nizkim nevroticizmom, ki 
ob doživljanju stresa pojedo več hrane – 
najpogosteje je to sladka hrana. Čustveno 
labilni se tudi pogosteje obremenjujejo s 
tem, kaj pojedo.

ODPRTOST ZA IZKUŠNJE (seštevek 
točk pri vprašanjih 3, 6, 16, 21, 23)
Ta dimenzija opredeljuje naše zanimanje za 
svet in dogajanje okrog nas.  Povezana je s 
splošno inteligentnostjo ter ustvarjalnostjo, 
pomembno vlogo pa ima tudi pri obliko-
vanju političnih, verskih in duhovnih pre-

pričanj. Visoko odprti za izkušnje podpirate 
napredek in družbene spremembe. Hitre-
je se učite, uživate v novih izzivih, imate 
bujno domišljijo. Poklici, ki jih pogosteje 
opravljajo visoko odprti za izkušnje, so 
povezani z naravo, socialno pomočjo, 
raziskovanjem in podjetništvom. Če imate 
odprtost za izkušnje nizko izraženo, ste 
obratno bolj naklonjeni tradiciji in prak-
tični. Bolj kot novosti in raziskovanje imate 
radi vsakdanje in poznano, nove izkušnje 
vas ne privlačijo, nimate izrazitih umet-
niških interesov.

Dijaki 3. letnikov, ki so bolj odprti za iz-
kušnje, pogosteje uživajo sadje in zelen-
javo. Najbrž zato, ker so bolj 
povezani z naravo in ker so zaradi ra-
dovednosti pogosteje pripravljeni po-
skusiti kaj novega. 

Lara Ivančič, 3. b GIM
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Ura je 14.00 in v Trevisu čakamo na svoj let, 
ki je šele ob 15.20. Čakali bomo še kar dolgo. 
Če bi že v začetku prišli na pravo letališče, 
bi čakali še več, saj smo na beneško letališče 
prišli že ob 11.00. Še dobro, da smo iz velike-
ga dolgčasa hodili okrog in ugotovili, da na 
tabli za prihajajoče lete ni našega za Valenci-
jo.
Na informacijah so nam povedali, da čaka-
mo na napačnem letališču. Ups. Takoj smo 
se odpravili ven in se usedli v prvi taksi. 
Prijazen taksist s slovenskimi koreninami 
in priimkom Kogoj nam je povedal, da je 
na dan približno 15–20 takšnih primerov 
zmedenih ljudi, ki pridejo prepričani, da 
na letalskih kartah piše »Benetke«. Saj smo 
imeli prav, vendar je zraven pisalo še Treviso. 
Zmeda.
Po vsej drami smo končno prišli v vrsto za 
vkrcanje. Čakali smo dovolj dolgo, da sem si 
lahko zamislila vsak možen smrtni scenarij, 
zato moj let ni bil ravno prijeten. Poleg tega 
sem sedela še daleč od svoje družine in se-

 Potovanje v Valencijo
strine roke, ki sem jo imela v načrtu ves čas 
močno stiskati. No, vsaj ona je imela od tega 
korist, saj je po letu imela roko v čisto do-
brem stanju. Jaz sem pa tudi preživela, čeprav 
so se mi zdele turbulence konstantne. Ostali 
družinski člani so let opisali kot »najmirnejši 
doslej«. Ja, seveda.
Ob pristanku smo se odpravili na metro, 
potem pa s pomočjo Google Maps do hotela. 
Že takrat sem se zaljubila v španščino. Spre-
jeli so nas ljudje, ki so govorili kot v nadal-
jevankah, le manj dramatično in zelo prijaz-
no. Tudi ženska na recepciji je bila izjemno 
simpatična in smešna, saj je angleško 
govorila bolj slabo. Ampak ni bilo 
pomembno, saj smo bili nad hotelom in 
njegovo lokacijo med palmami, z vrtom in v 
bližini plaže očarani.
Ko smo razpakirali, sva bili s sestro takoj pri-
pravljeni na prva raziskovanja in se kar hitro 
odpravili proti morju. Seveda sva takoj 
izvlekli na plan svoja telefona in naredili 
nekaj fotografij. Potem pa se zgodi nekaj 
nepričakovanega – na svojem ekranu sem 
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zagledala energičnega fanta, ki je očitno zelo 
rad poziral. Za seboj je potegnil še dve 
nasmejani prijateljici in zakričal: »Photo-
bomb!«. Potem se je pa vsaj predstavil, da sva   
vedeli, čigave slike sem ravnokar dobila na 
telefon. Bil je 30-letni Avstralec, ki že vrs-
to let počitnikuje v Španiji skupaj s svojimi 
prijatelji. Zanimivo življenje! Verjetno mu 
je nekaj alkohola v krvi pomagalo, da nas je 
brez zadržkov povabil, da gremo z njimi še 
naprej, vendar je bilo za to malo prepozno, 
saj se je že temnilo.
Na poti nazaj sva videli nekaj deklet, ki so 
bila oblečena v prisrčna roza krilca, imela 
smešne frizure in obraze pobarvane v več ra-
zličnih odtenkov rožnate. Imena festivala, na 
katerega so bila namenjena, na žalost nisva 
uspeli izvedeti.
Že po prvem dnevu sem bila nad mestom 
navdušena. Po ulicah smo videli le malo 
turistov. Vse je bilo mirno in domače, vseeno 
pa se je čutila španska energičnost v govoru. 
Ljudje so široke ceste običajno prečkali kar 
čez rdečo luč, ker je bilo tako malo prometa, 
kljub temu pa je bilo tako početje nevarno,  
saj so sicer redko avtobusi skozi mesto vozili 
okrog 80 kilometrov na uro.

Zjutraj smo se zbudili in 
odpravili na obilen zajtrk ter 
ugotovili, da smo v hotelu 
skupaj s skupino Slovencev.
Potem smo vzeli pot pod noge 
in se namenili v City of Arts 
and Science, kjer smo med 
drugim občudovali palme in 
rože.
S sestro sva si kupili vstopnice 
za L’Oceanografic, kjer sva se 
zadržali 3 ure. Ogledali sva si 

tjulnje, mrože, veliko vrst meduz, rib, ptic, 
med njimi tudi flamingov, morskih psov ter 
smešnih pingvinov, ki so med sabo izvajali 
neko vrsto masaže. Videli sva tudi krokodile 
in ogromno vrst drugih živali. Šli sva tudi v 
4-D kino, ki me ni ravno navdušil. Gledali 
sva 20-minutni film Hurikan in med filmom 
je v nas pihal veter, dež, na nogah sva čutili 
liste, ki so jih prikazovali na platnu.
Za kosilo sva se na hitro odpravili v Subway, 
kjer naju je zopet presenetila umirjenost 
prodajalk, zato sva z veseljem pojedli tisti 
hamburger.
S starši smo se na poti nazaj ustavili v parku, 
ki nas je skupaj s sončnimi žarki prijazno 
vabil k počitku. Temu se nismo upirali in se 
prav tako kot veliko drugih ljudi ulegli na 
sveže pokošeno travo. Tako smo si napolnili 
baterije za 15-minutno hojo hotela.

 
Po zajtrku smo pripešačili do 2,5 km 
oddaljenega Jardina de Monforte. Sama si ga 
nisem ogledala in sem kot umetniška duša 
raje sedela na klopci s pisalom in majhno 
beležko, v katero sem zapisovala te vtise iz 
nadvse lepega kraja.

29. 4. 2019

28. 4. 2019
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Potem nas je avtobus odpeljal do nam že 
znanega Hemisferic muzeja, kjer smo ime-
li rezervirano predstavo Vijajo al espasio. 
Bilo je super. V kinodvorani so bili sedeži 
nagnjeni nekoliko nazaj, saj smo pravzaprav 
morali gledati v »nebo«, ki je bilo narejeno 
v obliki kupole. Dobili smo tudi slušalke, na 
katerih smo lahko izbrali jezik, v katerem 
želimo poslušati film. Ta je opisoval NASO, 
astronavte, ki potujejo v vesolje, in priprave 
za vzlet na Mars. 
Po filmu smo se zadovoljni odpravili v cen-
ter, kjer smo šli v slavni Hard Rock Cafe in si 
seveda kupili slavno majico z napisom imena 
kraja. Ker smo bili že tako zagreti za pop-
ularne stvari, smo se seveda morali ustaviti 
še v znani kavarni Starbucks. Pot nas je 
najprej vodila do prve, ki je bila zaprta, po-
tem seveda še do druge, ki ni več obstajala 
na tistem mestu, šele v tretjem poskusu pa 
smo končno prišli do svoje posebne kave. 
Prodajalka je bila kot večina ljudi tam zelo 
nasmejana. Moje ime je zapisala »Manta« 
in pripomnila: »Is that correct?«. Ja, dovolj 
natančno. 
Kava je bila res okusna, čeprav vseeno zelo 
preplačana. Potem smo se iz obljudenega 
Starbucksa, ki ga množica zamenja za 
knjižnico in se tam uči s prenosniki, odpravi-
li ven, na avtobus. To je bilo za tisti dan vse.

Naš današnji prvi plan je bil obisk bioparka. 
Tam smo se zadržali tri ure in videli velike 
slone, hijene, pitone skupaj z ubogimi miška-
mi, energične lemurje, krokodile, gorile 
in ostale opice, tigre, zebre, ježe … Vsi so 
večinoma dremali, saj so bili verjetno siti 
turistov, medtem ko so prisrčne surikate 
skakale z enega mesta za poziranje na drugo, 
zato so mi bile seveda najbolj všeč, ker sem 
tudi sama prevečkrat tako polna energije. 

Ena od surikat se mi je približala, zato sem jo 
lahko fotografirala, ko so pa to ugotovili dru-
gi obiskovalci, so pritekli in jo začeli božati. 
To je prav kmalu ugotovil oskrbnik živali in 
jih zapodil stran.
Zelo ljube so mi bile tudi opice z mladički. 
Videli smo mamo, ki je »cartala« svojega 
mladička in mu med dlako iskala zajedalce. 
Ena gorila je ležala s svojim mladičem, ki ji je 
skakal okrog glave. Občasno je odskakljal do 
očeta, ki je zraven skušal zaspati. Bilo je zelo 
prisrčno.
Po parku smo šli še v center. Videli smo slav-
no trgovsko središče za svilo La Llotya de la 
Seda, Valencia Cathedral, potem pa še Plaza 
de la Virgen.

 
V sredo smo se po zajtrku odpravili na plažo, 
saj je bilo za ta dan napovedano najboljše 
vreme. Pripeljal nas je do Playe del Mon-
te Rosso, ki je bila seveda posuta z mivko 
in zelo dolga. Takoj nam je postala všeč in 
z veseljem smo se sezuli ter se sprehodili. 
Na plaži je bilo veliko ljudi, nekaj pa se jih 
je tudi kopalo. Bila sem se jim pripravljena 
pridružiti in kljub nizki temperaturi morja 
(termometer je kazal 15,6 stopinj celzija) sem 
zaplavala in ostala v vodi kar dolgo.
Moje sušenje in sončenje ob prihodu iz vode 
(kljub ne tako visoki temperaturi) ni imelo 
prav dobrih posledic. Ko sem se v hotelu po-
gledala v ogledalo, sem ugotovila, da je edini 
del na mojem hrbtu, ki je ostal normalne 
barve, tisti pasek od kopalk. Ojej! Preostali 
del hrbta in zadnje strani nog so bili čisto 
rdeči. Sem vsaj dobila lekcijo za drugič.
Potem smo si ogledali še Science 
Museum in v njem spoznali skrivnosti spo-
mina, različnih vrst jezikov, potem izvedeli 
še o Mediteranu in njegovih ribah, pesku. V 
drugem nadstropju smo videli pravkar zval-

30. 4. 2019

1. 5. 2019
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odpravila v mokrih, mivkastih hlačah. Nisem 
namreč pričakovala tako velikih valov.
Potem smo se odpravili še na kosilo, vendar 
zaradi njihove »sieste« nismo imeli veliko 
sreče. Med iskanjem potencialnega obroka 
pa smo videli tudi šolarje v uniformah, ki 
so končali pouk. Krilca, v katerih so okrog 
hodila dekleta, so se mi zdela izjemno sim-
patična. 
Presenetila pa me je ura, bilo je že po 17.00, 
oni so pa šele takrat končali šolo. Slovenci 
imamo glede tega srečo.
Skozi natrpane ulice smo se odpeljali proti 
Valenciji, vendar avto vseeno pripeljali na 
prvotno mesto brez praske. Ker je bil tam 
naš zadnji večer, sva se s sestro še zadnjič 
odpravili peš v najin sedaj najljubši park ob 
City of Arts and Science. Tam sva še nekaj 
časa uživali prijetne sončne žarke ter mirnost 
tistega kraja. Sestra je tam preizkusila nekaj 
svojih najljubših joga pozicij, potem pa sva se 
odpravili v hotel. Bili sva srečni in pripravlje-
ni na še zadnji dan raziskovanja.

Od tega prelepega mesta smo se poslovili še 
z obiskom slavnega Mercada v centru, kjer 
smo si kupili okusne sveže iztisnjene 
napitke. To je bil najbolj obljuden kraj, ki 
smo ga videli v celotni Valenciji. Čas nas je 
preganjal, zato smo se na žalost morali kar 
hitro odpraviti proti letališču.
Bilo nam je lepo. Ne bi si mogla predsta-
vljati lepšega prvomajskega izleta, zato sem si 
obljubila, da se v Valencijo še vrnem. 

Manca Prosen, 2. a GIM 

jene piščančke in si prebrali nekaj o Marsu 
ter se preizkusili na ogledalu za spreminjanje 
postave.
Po treh urah in pol smo se izmučeni vrnili v 
hotel.

Zbudili smo se v mrzlo jutro in se sprehodili 
do bližnje poslovalnice za najem avtomobi-
la. Odpeljali smo se po ulicah z norim pro-
metom in po 30 minutah prispeli do parka 
Albufera. Tam pa nismo dobili pričako-
vanega. Google maps je tokrat zatajil. Peljal 
nas je po makadamski cesti, kjer se je malo 
pred nami vozil traktor. Okoli nas so bile 
le neskončno dolge njive, nikjer pa ni bilo 
jezera, ki smo ga videli na slikah. Območje 
ni bilo videti ravno turistično. Vseeno smo 
nekako prišli do vode, ki je bolj kot na jezero 
spominjala na veliko mlako. Ponujen nam 
je bil prevoz s čolnom na otok sredi jezera, 
vendar nas je pregnal dež. Zato smo si izbrali 
naslednjo destinacijo.
Pot nas je peljala do 40 km oddaljenega Se-
guinta.
Že od daleč smo videli veliko utrdbo nad 
mestom, ki mi je bila takoj všeč. Vozili smo 
se po ozkih ulicah, ki so me očarale veliko 
bolj kot očeta za volanom. Ko smo parki-
rali, smo se povzpeli po hribu. Najprej smo 
naleteli na veličastno cerkev, potem pa še 
na belo pokopališče. Imeli smo dih jemajoč 
razgled nad mestom.
Ko smo šli še višje, mimo rimskega teatra, 
smo prišli do utrdbe, ki smo jo videli od 
daleč. Žal mi je bilo le, da nisem vedela, kaj 
točno smo si prišli ogledat, saj na internetu 
in tam postavljenih tablah, ni pisalo veliko 
stvari po angleško. Angleščina je v teh krajih 
kar velik problem.
Z avtom smo se odpeljali še do ene plaže, 
od katere sem se zaradi svoje neprevidnosti 

2. 5. 2019

3. 5. 2019
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    20  Intervju 

Moje ime je Ana Furlan. Imam 30 let. Šolala 
sem se v Novi Gorici in Izoli. Po poklicu sem 
diplomirana medicinska sestra. Od februarja 
2018 sem zaposlena v Zdravstvenem domu 
Sežana na področju zdravstvene vzgoje 
mladostnikov. Pred tem pa sem kar nekaj 
let delala v Domu na Krasu v Dutovljah. V 
prostem času, ki ga pa na žalost nimam, rada 
preberem kakšno zanimivo knjigo. 
 

Delo medicinske sestre je zelo raznoliko. 
Razlikuje se tudi glede na področje dela (v 
bolnišnici, ambulanti, v patronažni službi, 
domu upokojencev …). Medicinska sestra 
deluje po navodilu zdravnika; njeno delo 
obsega merjenje vitalnih funkcij, EKG-ja, 
apliciranje zdravil, cepljenje, prevezovanje 
ran, sterilizacijo inštrumentov.
Na področju zdravstvene nege pa deluje 
samostojno, kar vključuje skrb za osnovne 
življenjske potrebe (osebna higiena, 
prehranjevanje in pitje, odvajanje ...). Na 
žalost pa se delo medicinske sestre vedno 
bolj spreminja v delo administratorke, saj je 
vedno več urejanja dokumentacije, 
telefonskih klicev, odgovarjanja po elektron-
ski pošti, pisanja poročil … Na koncu pa 
zmanjka časa za pacienta, ki nas dejansko 

potrebuje.
 
Moj delovni dan se začne z dobro kavico. :) 
Če imam čas, najprej pregledam elektron-
sko pošto. Potem pa se odpravim v vrtec, 
osnovno ali srednjo šolo oz. koder sem pač 
dogovorjena. Odvisno, kako se dogovorim 
z vzgojiteljicami ali učitelji. Ko končam 
svoje delavnice, sledi še evidentiranje (ure-
janje papirjev) in dogovarjanje za naslednje 
delavnice ter priprava za naslednji dan.
 

Z dobro organizacijo in s kmečko pametjo bi 
se dalo urediti. 
 

Težav je kar nekaj, ki pa se razlikujejo glede 
na področje dela. Najprej je kadrovsko po-
manjkanje medicinskih sester, velikokrat se 
pozablja, da smo tudi me samo ljudje in tudi 
same zbolimo in imamo otroke, ki zbolijo. 
Takrat nas morajo nadomeščati kolegice, ki 
delajo ves dan. Velika težava so tudi infor-
macijski sistemi, ki velikokrat ne delujejo in 
takrat tudi delo ne more potekati normalno.
 

Podpiram cepljenje. Sama se redno cepim in 
tudi pravočasno poskrbim, da sta moja otro-
ka redno cepljena po programu. 
Tveganje vedno obstaja. Tveganje, da bomo 
dobili alergijsko reakcijo ali kateri koli zaplet, 
je tudi, ko popijemo analgetik. Vendar pa 
takrat ne pomislimo, da bi lahko bilo kaj 

Z DIPLOMIRANO 
MEDICINSKO SESTRO 
ANO FURLAN

1.    Za začetek se nam, prosim, na kratko 
predstavite.

2.    Opišite, kakšno delo pravzaprav 
opravlja medicinska sestra, kaj vse se dogaja 
za zaprtimi vrati ordinacije?

3.    Kako poteka vaš tipičen delovni dan?

4.    Komentar na dolge čakalne vrste?

5.    S kakšnimi težavami se srečujete 
medicinske sestre?

6.    Kakšno je vaše mnenje glede cepiv in 
cepljenja otrok?



stalnega pojava glist in uši v vrtcih in šolah. 

Empatična, potrpežljiva, razumevajoča, 
sočutna, natančna, hitra ...

Delo je velikokrat psihično zelo naporno. 
Srečuješ se s smrtjo, s svojci umirajočega, ko 
veš, da pomoči ni več, da jim lahko le stojiš 
ob strani. Zavedati se je treba, da medicinske 
sestre delamo tudi ponoči, popoldne, med 
vikendi in prazniki. In da takrat trpi pred-
vsem naša družina. Je pa to tudi poklic, s kat-
erim vsakodnevno rasteš, se razvijaš in učiš 
in ga ne opravljaš zaradi plače, ampak zaradi 
osebnega zadoščenja.

Asta G. Debevec, 3. a GIM

narobe. Pred časom sem prebrala članek o 
davici, o nalezljivi bolezni, ki se pri nas sploh 
ne pojavlja več prav zaradi cepljenja, zaradi 
nje pa so ne tako dolgo nazaj zelo pogosto 
umirali otroci. 
 

Mislim, da bi se morali najprej vprašati, kaj 
sploh želimo od svojega zdravstva. 

Tem je kar veliko. Vendar pa bi izpostavila 
najbolj osnovno, to je osebna higiena. V tem 
zadnjem letu, odkar delam na tem delov-
nem mestu in pokrivam kar veliko območje 
(Komen, Štanjel, Dutovlje, Sežana, Divača, 
Hrpelje, Senožeče), sem ugotovila, da je 
stanje zelo problematično. Da ne omenjam 

7.    Kakšna se vam zdi prihodnost 
slovenskega zdravstva, gremo v pravo smer?

8.    Že večkrat ste izvajali različne delavnice 
na naši šoli. Kakšne delavnice bi radi še 
izvedli in ali se vam zdi kakšna tema še prav 
posebej pomembna, na katero pa mogoče 
mladi sploh niso pozorni?

9.    Po vašem mnenju, kakšne so najpomem-
bnejše vrline dobre medicinske sestre?

10.   Imate mogoče kak nasvet za dijake, ki bi 
mogoče radi nadaljevali šolanje v vaši stroki?
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 Črno-belo     22

Velikokrat se med fotografi pojavi vprašanje, 
kdaj pretvoriti barvno fotografijo v črno-belo, 
a malokrat zakaj bi to sploh naredili. Čeprav 
je mnogim črno-bela fotografija pri srcu, 
mnogim ni. Ti zatrjujejo, da je črno-bela 
fotografija zastarela in da v modernem svetu 
ni razloga za njeno uporabo. Z barvami lahko 
svet predstavimo na bolj realističen način. Po-
leg tega pa naj bi z barvnimi fotografijami lažje 
povedali zgodbo, saj naj bi z barvami lahko več 
izrazili.
Na »pro črno-beli« strani pa se znajdejo argu-
menti, da črno-bela predstavlja fotografijo v 
bolj umetniški luči in da imajo črno-bele fo-

Če se spustimo v zgodovino, ne moremo 
zanikati, da je črno-bela tehnika pustila velik 
odtis v zgodovini fotografije. Od začetkov, ko 
je bila ta tehnika edina možnost, do danes, 
ko barve na fotografiji določamo po svojem 
okusu. Tudi po tem, ko je barvna fotografija 
že prišla v javno uporabo, je črno-bela fo-
tografija zasedla svoj prostor. Predvsem je s 
črno-belo fotografijo ostajal povezan veliko 
manjši strošek nastanka fotografije ter tako 
imenovan klasičen videz.

ČRNO-BELA TEHNIKA V FOTOGRAFIJI
Je ta »staromodna« tehnika res še pomembna? Kakšno mesto sploh zaseda črno-bela tonska 
lestvica v sodobni fotografiji? Zakaj sploh? Na spletu lahko najdemo veliko »tutorialov«, ki 
kažejo, kako fotografirati črno-belo, a zakaj sploh? Zakaj bi fotografirali v črno-beli tehniki,  
če obstaja barvna fotografija?
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tografije več karakterja, prikažejo več čustev 
itd. 

Na žalost velikokrat črno-belo fotografijo 
fotografi uporabljamo za »izhod v sili«. Mar-
sikatera fotografija, ki je doživela previsok 
ISO in je zaradi tega preveč zrnata, rešujemo 
z izjavo: »Damo u črno-belo in bo bulše, 
dej«. To velikokrat tudi pomaga rešiti nastalo 
situacijo, ampak s tako črno-belo fotografijo 
definitivno ne dosežemo neke visoke umet-
niške vrednosti.
Črno-bela fotografija dobi vrednost, ko je 
črno-bela tehnika njen namen in ne takrat, 
ko samo neuspele fotografije spreminjamo v 
črno-bele.

Ena od nalog fotografa je, da s fotografije 
odstrani moteče elemente in se čim bolj 
približa bistvu fotografije. Včasih pa je 
ravno barva ta moteči element. In s tem, ko 
odstranimo barvo, pustimo prostor kom-
poziciji, kontrastom, sencam, ujetemu tre-
nutku in jim tako damo večjo vrednost.

In če res želimo videti bistvo črno-bele fo-
tografije, moramo pogledati k ljudem, 

ki so naredili črno-belo fotografijo tako, kot 
je danes.

Na obeh zgornjih fotografijah lahko vidi-
mo, da je bila fotografija posneta v črno-beli 
tehniki in ne samo pretvorjena v črno-belo 
po nastanku (v času zgoraj omenjenih fo-
tografov tak postopek sploh še ni bil mogoč). 
Tako nam fotografije jasno poudarjajo glavne 
elemente črno-bele tehnike:
Na črno-beli fotografiji pridejo sence veliko 
bolj do izraza. Imajo veliko večjo moč in bolj 
zadržijo pogled, kot bi jo pri istih nastavitvah 
v barvni tehniki. Na drugi strani pa imamo 
svetle tone, ki so prav tako pomembni. Pri 
variacijah tonov moramo biti previdni, saj 
lahko že majhne spremembe močno vplivajo 
na končni rezultat.
V odnosu svetlih in temnih tonov tako 
pridemo do kontrasta. Pomemben je, saj z 
njim poudarimo dinamiko fotografije in zato 
začnejo črno-bele fotografije bolj izstopati. 
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Na drugi strani pa fotografije z manjšim kon-
trastom delujejo enako dobro, a nam ponudi-
jo bolj blag in mehkejši videz. Tako moramo 
predvsem paziti, da se z močnim kontrastom 
ne preveč oddaljimo od bistva fotografije 
(npr. da fotografije nežnega spomladanskega 
jutra ne spremenimo v črno-belo z močnimi 
kontrasti).
A črno-bela fotografija je vseeno več, kot le 
tonska lestvica. Tako pridemo do oblik, ki na 
črno-beli fotografiji določajo, kaj predmet 
predstavlja, saj nam pri tem ne more po-
magati barva.
Od osnovnih oblik (kot sta krog in kvadrat) 
do kompleksnih postane oblika primarni 
način, skozi katerega opazovalec določi, kaj 
je na fotografiji in kaj sploh vidi.

Kako pa so oblike razporejene, je spet 
povsem nova zgodba, zgodba o kompoziciji, 
ki bi ji lahko posvetili celoten zapis. Pomem-
bno je, da ob fotografiji čutimo, da je vse na 
svojem mestu in da je z namenom fotogra-

firano točno na tak način in ne na drugačne-
ga. To nas pripelje do tega, da »razmišljamo 
črno-belo«, saj imajo elementi na črno-beli 
fotografiji drugačno moč in jih zato tudi dru-
gače razporedimo.

In na koncu ostanejo še čustva … Nam naša 
končna fotografija kaj pove? Se človek ob 
fotografiji ustavi in jo dvakrat pogleda?
Če je odgovor nikalen, potem po mojem 
mnenju definitivno nismo naredili dovolj za 
dobro fotografijo. 

Končni izdelek mora gledalcu pustiti vtis ter 
misel,
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da je videl nekaj, kar je bilo 
vredno videti, in ne le še ene 
črno-bele fotografije.

Marko Pleterski, 2. a GIM

Slika 7 in 8: Sebastiao Salgado
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Nedolgo nazaj mi je v roke prišla knjiga 
NK SVOBODA, ustvarjalnega mladinskega 
pisatelja Žiga X. Gombača. Gre za družbeno-
kritični roman, v katerem nas avtor 
hitro postavi pred srž sodobne problematike. 
Avtor je gradivo za knjigo črpal iz resničnih 
dogodkov, ki so se beguncem na poti med 
Sirijo in Evropo zgodili med letoma 2012 in 
2015. 
Pisatelj se v svojem delu dotakne 
življenja slovenske družine in 
opiše prijateljstvo med dvema 
najstnikoma, Anejem in Sabijem. 
Anej je fant iz Slovenije, ki svoje 
otroštvo brezskrbno preživlja v 
Ljubljani, vse v njegovem 
življenju pa se vrti okrog 
nogometa. Njegov ded je 
predsednik nogometnega kluba, 
oče trener, Anej pa igralec v tem 
istem klubu. In na drugi strani 
predstavi Sabija, begunca iz 

 Literatura in filmi 
Žiga X. Gombač: NK SVOBODA

Sirije, ki je Anejevih let in prav tako no-
gometaš ter trenutno na poti v neznano. V 
tem delu se roman dotakne sodobne prob-
lematike, ki bi jo marsikdo z veseljem 
zanikal. Že Anejev ded in oče sta nasprotne-
ga mnenja o tem, kdo lahko igra v nogomet-
nem klubu, kar se na koncu tudi odraža v 
odnosu med Anejevo mamo in očetom. 
Pisatelj tako s podajanjem različnih mnenj 
in skupnim imenovalcem začini dogajanje v 
romanu.
V romanu je mojstrsko prikazano, kako 
politični dogodki vplivajo na izoblikovanje 
osebnosti. Anej si kot brezskrben najstnik 
pod okriljem družine sploh ne predstavlja, 
s kakšnimi problemi se srečuje Sabi. Sabi je 
moral tako rekoč čez noč odrasti in se spre-
meniti iz brezskrbnega najstnika v zrelega 

srečanju dveh najstnikov, ki se prav lahko ne 
bi nikoli srečala, saj sta živela na tisoče kilo-
metrov narazen, in nazadnje v prijateljstvu, 
ki se splete med obema najstnikoma in za 
Sabija simbolizira upanje na lepšo prihod-
nost. 
Kljub vsemu pa avtor ne ponuja 
poenostavljenih rešitev, saj se odnos posa-
meznih oseb v romanu ne more izmakniti 
generacijskim in osebnostnim razlikam. 
Liki se razvijajo na individualni ravni in šele 
dogodki jih prisilijo, da nazadnje sprejmejo 
kakšno tehtnejšo odločitev.
Avtor je izbral zelo primeren slog, saj knjigo 
sestavljajo kratka poglavja, ki delujejo kot 
nogometne podaje, v katerih se izmenjujeta 
zgodbi Sabija in Aneja. 
Roman, ki je namenjen učencem zadnje 

moža. Izkušnje, ki jih je Sabi pridobil s tem, 
ko mu je bila čez noč ukradena mladostniška 
vedrina, bralcu zelo hitro odprejo oči.  
Roman se dotika problematike strahu pred 
begunci, ki temelji na neosnovanih predsod-
kih, in opisuje težavno pot v Evropo. Mogoče 
bi se avtor lahko v tem delu dotaknil tudi 
zgodovinskih dejstev, preseljevanja Slovencev 
v času med obema vojnama, s katerim bi 

še dodatno prikazal, kako so si 
različni narodi lahko zelo podob-
ni in da so tovrstni predsodki  
odveč.
Nato pa pisatelj v romanu naredi 
preobrat in ponovno vključi igro 
usode. Tokrat je ta prikazana 
v srečanju obeh najstnikov na 
grškem otoku. V zgodbi lah-
ko začutimo moč usode, ki nas 
spremlja vse življenje. Najprej 
v času spornih dogodkov med 
letoma 2012 in 2015, nato pa v 

25    



triade pa tudi srednješolcem, bi zelo toplo 
priporočal tudi starejšim generacijam in ver-
jamem, da bi jim prvi pogled oz. prvo branje 
nedolžna mladinska knjiga v marsikaterem 
pogledu razširila obzorja. Pojem človečnosti, 
ki je trenutno na zadnjem mestu prioritet 
modernega človeka, prav gotovo najde mesto 
v sodobnem romanu, kakršen je NK SVO-
BODA.

Zgodba, ki se v celoti dogaja v ZDA, opisuje 
preiskovanje umora Nole Kellergan. 
Petnajstletnica je ponoči 30. avgusta 1975 
nepojasnjeno izginila. Njene posmrtne 
ostanke čez nekaj desetletij po naključju 
izkopljejo na vrtu slavnega pisatelja Harryja 
Queberta. Harry takoj postane edini 
osumljenec, grozi mu, da bo do konca svo-
jega življenja v zaporu, vendar je to šele 
začetek. Najtemnejše skrivnosti in resnica 
pridejo na dan šele, ko se v Aurori prikaže 
glavni junak, Harryjev prijatelj, tridesetletni 
Marcus Goldman. Ta je edini, ki verjame v 
Harryjevo nedolžnost, in v želji, da bi pri-
jatelju pomagal, začne sam raziskovati 
primer – tudi zato, da bi pozneje napisal 
knjigo o aferi.
Knjiga je sicer kriminalka, vendar je v njej 
predstavljena tudi ljubezenska zgodba med 
Nolo in Harryjem. Njuna ljubezen je bila 
sicer »prepovedana« zaradi devetnajstletne 
razlike.
Zgodba mi je bila zelo všeč, saj imam rada 
kriminalke. Všeč mi je bilo tudi stopnjevan-
je napetosti v zgodbi, saj nas je avtor vsakič 
presenetil s kakšno novo skrivnostjo ali 
dogodkom. 

Knjiga je sicer napisana tako, da se 
velikokrat vrača v preteklost. Večinoma 
opisuje Harryjeve spomine na Nolo oz. po-
letje pred njenim izginotjem, vendar avtor 
lepo loči dele, v katerih opisuje sedanjost 
in preteklost, in sicer tako, da pred vsak 
odlomek napiše datum in kraj dogajanja. 
Knjiga je zelo razumljivo napisana in bral-
cem ne bi smela predstavljati večjih težav pri 
razumevanju vsebine.
Del, ki pa mi ni bil preveč všeč, je del, ko 
avtor razkrije, da je imela Nola hude 
psihične težave. Vgodbi je bila namreč 
predstavljena kot popolnoma zdrava 
ženska, na koncu pa avtor razkrije, da je 
imela dvojno osebnost in se je vsako nedel-
jo kaznovala za umor svoje mame. Nolo je 
avtor prikazal kot zelo negativno osebo, ki je 
pri šestih letih zažgala svojo hišo; napisal pa 
je tudi, da je Nolo obsedel demon, kar mi ni 
bilo všeč, saj je zašel v nekakšno fantazijo in 
ne v realnost.
Kljub temu pa ima zgodba sporočilo, in sicer 
da nič ni tako, kot se zdi na prvi pogled.
Knjigo priporočam vsem, ki so jim všeč 
kriminalke, zapleti in nepredvidljivi razpleti 
zgodbe. 

 Samanta
 Brečevac, 
2. a GIM 

Joël Dicker: RESNICA O 
AFERI HARRY QUEBERT
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Glavni junak zgodbe je slavni detektiv 
Hercule Poirot. Nekega dne gre k 
zobozdravniku. Še isti dan mu njegov 
prijatelj, inšpektor Japp, sporoči, da je 
zobozdravnik, gospod Morley, naredil samo-
mor. To se vsem zdi zelo verjetno, saj je na 
isti večer umrl tudi njegov pacient 
Amberiotis, ki mu je Morley vbrizgal preveč 
anestetika. Poirot pa zaradi drugih doka-
zov podvomi v to razlago in preiskuje dalje. 
Zgodba se zelo zaplete, saj je udeleženih ve-
liko oseb in vse kaže, da gre za umor. Konec 
je zelo nepredvidljiv in nepričakovan, seveda 
pa je Hercule Poirot kot vedno tudi tokrat 
uspešen.
Zgodba mi je bila zelo všeč, saj imam rada 
kriminalke in preiskovanje umorov. Tudi 
glavni junak mi je zelo pri srcu. Je majhen, 
debelušen Belgijec, ki rad ureja svoje brke in 
ne zna dobro angleško, zaradi česar na prvi 
pogled ni videti preveč bister. Toda ko začne 
preiskavo, že iz vprašanj, ki jih postavlja 
vpletenim, hitro opazimo njegove 
sposobnosti.
Všeč mi je to, da je v zgodbi več dogodkov. 
To naredi kriminalko bolj pestro in bralec 
ostaja stalno v pričakovanju, kako bodo 
dogodki povezani in kakšen bo zaključek. 
Že med branjem išče povezave, vzroke in 
posledice. Zgodbo bi zlahka postavili tudi v 
današnji čas, saj je zaradi vsebine še vedno 
aktualna.
Slabša plat knjige je, da se ponekod vsebi-
na malo preveč vleče ali pa je zahtevneje 
napisana, zato je treba kakšen del večkrat 
prebrati, da je bolje razumljiv. Nastopajočih 
oseb je zelo veliko. Ker se njihove zgodbe 
prepletajo, mora biti bralec pri branju dovolj 
pozoren, da jih ne pomeša.
Po knjigi je bil posnet tudi film z istim imen-
om.

Knjigo priporočam vsem, ki so jim všeč 
kriminalke ali napete zgodbe z nepričako-
vanim razpletom. Mislim, da je manj 
primerna za otroke, saj je zaradi zapletene 
zgodbe morda ne
bi razumeli.

Brigita 
Škrinjar, 2. a GIM

Krive so zvezde (The fault in our stars) je 
Greenov četrti roman in velja za eno 
njegovih najpomembnejših del. Njegove ro-
mane zelo rada prebiram, saj je Green znan 
po svojih realističnih zgodbah, ki so najbolj 
primerne za mlade bralce. Delo je takoj po 
izidu postalo eno največjih prodajnih 
uspešnic, po njem so leta 2014 posneli tudi 
film. 
Delo je mladinski in ljubezenski roman. Izšel 
je leta 2012, v slovenščino ga je prevedel 
Boštjan Gorenc Pižama, ki za roman pravi: 
»Tako huda knjiga, da jo boste brali vsi, tudi 
če bo za domače branje.« 
V osnovi gre za ljubezensko zgodbo med 
najstnikoma Hazel Grace Lancaster in 
Augustusom Watersom, a zgodba je precej 
bolj zapletena in globoka. Šestnajstletna 
Hazel namreč boleha za neozdravljivo obliko 
raka, zato je njeno življenje aznamovano 
z bolnišnicami, zdravljenjem in velikokrat 
preveč zaščitniškimi starši. A Hazel se ne vda 
v usodo, ampak hoče vse, kar si želijo druga 

John Green: KRIVE SO 
ZVEZDE
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dekleta njene starosti. Ena želja se ji izpolni, 
ko v skupini za samopomoč spozna čednega 
in zabavnega Gusa, ki ima podobno diagno-
zo kot ona. Skupaj začneta živeti 
življenje polno dogodivščin, zabave, svobode 
in ljubezni, čeprav njuni bolezni nezadržno 
napredujeta. Green je napravil dvojni konec, 
ki ga eni dojemajo kot žalostnega, drugi pa 
kot srečnega. Zame se zgodba konča žalost-
no in tragično, saj Gus umre. Roman je poln 
čustev, neposrednosti in resničnosti. Mnogi 
so roman razglasili za Romea in Julijo 21. 
stoletja. 
Roman je sicer napisan za mladega bralca, 
a je popolnoma primeren tudi za starejšega. 
Tole je preprosto ena izmed tistih knjig, ki 
jih mora vsakdo prebrati. 

     

NAJBOLJŠE V MENI
Film najboljše v meni (angleško The best of 
me) je romantična drama, posneta v ZDA 
leta 2014. Scenarij je napisan po knjižni us-
pešnici Nicholasa Sparksa, po njegovih delih 
pa je bilo posnetih že 11 filmov. Režiral ga je 
Michael Hoffman. Glavni igralci v filmu so 
Michelle Monaghan, James Mardsen, Luke 
Bracey in Liana Liberto. 
Zgodba govori o dveh najstnikih, Aman-
di in Dawsonu, ki prihajata iz popolnoma 
različnih družin in družbenih slojev, am-

pak se kljub temu zaljubita in to preraste v 
veliko ljubezen. Konec poletja, ko Amanda 
odide na univerzo, se razideta in izgubi-
ta stike. Dvajset let pozneje se njuni poti 
znova prekrižata zaradi pogreba skupnega 
prijatelja. Med obujanjem spominov znova 
preskočijo iskrice. Bosta nadaljevala, kjer sta 
ostala v najstniških letih, ali se živela vsak 
svoje življenje? Tega vam ne bom razkrila, 
ampak si kar sami oglejte film in pripravite 
robčke.
Nekateri izmed mojih najljubših filmov so 
posneti prav po Sparksovih romanih, zato 
sem z veseljem in visokimi pričakovanji 
pogledala tudi tega. Ker osebno uživam v ro-
mantičnih filmih, sem tudi v tem neizmerno 
uživala in nikakor me ni pustil brez solznih 
oči. V filmu mi je bila zelo všeč zgodba, 
ampak najbolj se me je dotaknil konec, saj 
takega razpleta nisem pričakovala. 

Uršula Stubelj, 2. a GIM

Boheiman Rhapsody je biografski film 
Freddieja Mercuryja. Sprva film prikazuje 
Freddiejevo mladostniško življenje, odnos z 
družino in začetek njegove glasbene 
kariere, ko se je priključil rock glasbeni 
skupini Queen. V zelo kratkem času so 
neverjetno zasloveli in tudi obogateli. Sledi 
prikaz življenja slavnega pevca, ki je počasi 

BOHEMIAN RHAPSODY
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začenjal blazneti. Zaradi vpliv drog in alko-
hola je izgubljal stik z realnostjo. V nekem 
trenutku je tudi zapustil skupino Queen in 
se odpravil na samostojno glasbeno pot, kar 
je kasneje obžaloval. Kmalu je ugotovil, da 
se dnevi njegovega življenja iztekajo in da si 
želi še zadnjič nastopiti pred več milijonsko 
množico na dobrodelnem koncertu Live aid.
Posnetki Mercuryjevih vokalnih nastop-
ov niso originalni, temveč so zmešani in 
preurejeni z glasom Ramija Maleka. Večina 
ljudi to presliši in mislijo, da poslušajo samo 
glas Freddija Mercuryja.
Na posnetkih koncerta Live aid je množica 
poslušalcev zelo očitno ustavarjena računal-
niško.
Film je bil ustvarjen z namenom, da se še 
živeči člani glasbene rock skupine Queen 
poklonijo svojemu glavnemu pevcu, prijatel-
ju in vrhunskemu umetniku, brez katerega 
ne bi tako zasloveli. 
Rami Malek, ki je v filmu odigral Mer-
curyja, se je v vlogo zelo dobro vživel in 
preučil Mercuryjeve gibe, kretnje, drže in 
način nastopanja. To je v gledalcih vzbudilo 
spomin na legendarnega pevca in njegovo 
drugačnost, ki ga je povzdignila na sam vrh.

Karmen Kravanja, 2. a GIM

Ljubim te,
ne samo zato,
kakršen si,
ampak zaradi tega,
kakšna sem jaz,
kadar sem ob tebi.

Ljubim te,
ne samo zato,
kakšen postajaš,
ampak zato,
kakšna jaz postajam, ko sem s teboj.

Ljubim te,
ker me vedno spraviš v dobro voljo,
kadar sem na tleh.

Ljubim te,
ker si mi vedno pomagal
biti vesela iz dneva v dan,
ker si mi pripeljal to svetlobo v življenje,
in ker si mi prikazal nasmešek na obraz.

Sedaj
pa brez tebe
tavam po svetu,
polnem teme.

Maruša Bizjak, 1. a GIM

 Dijaki literati 
LJUBIM TE
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Če le ležim tukaj, 
boš prišel zraven mene?
Boš objel me kot nekoč, 
kot tisto strastno noč?
Prepustiva se trenutku,
da naju odpelje daleč proč.
Takrat bova le jaz in ti, 
to zadnjo noč.
Kaj ostalo bo za nama,
ko molče bova odšla?
Bo iskra ugasnila,
kot da nikdar nič nisva bila?

Manuela Mahne in 

Ena Vodopivec, 1. a GIM

K vragu vse teorije,
zavihan je cankarski brk, 
v meni življenje vpije,
ne rabim teh šolskih zbrk.

Z vlakom v šolo,
še raje v tujino in stran,
poglejte pod polo,
če tam je odgovor iskan.

Na trgu je voda,
se luna reži,
do Angelčin’ga poda,
pa lojtra drži.

In murni so v snegu, 
narobe je svet,
vse gre k pogrebu …
figo! - je treba živet’!

Enkrat tistega dne se je zgodilo, ljubim te
In takrat me prav nič ni zmotilo, ljubim te.
Na voljo sem imela
prijetne ljubezni obilo, ljubim te.
Razmišljala sem le o tem,
kdaj se mi bo kaj zanimivega pripetilo, ljubim te.
Ko pa si ti mimo prišel,
se mi je pred očmi kaj hitro stemnilo, ljubim te.
Mogoče so bile tvoje prelepe oči
ali tvoje lepo izklesano telo, ki me je zaslepilo, ljubim te.
Morda pa je bil zgolj tvoj nasmeh tisti,
ki je povzročil, da se je med nama nekaj zaiskrilo, ljubim te.
Že takrat vedela sem,
da si bova zdaj najlepše trenutke delila, ljubim te.
In prav tako tudi sanje,
skupaj kot Beyoncé in Jay-Z zgradila, ljubim te.
Zdaj združena kot eno 
lahko najboljše čase preživiva, ljubim te.
In si iz dneva v dan
po tihem, kar tako šepetaje govoriva, ljubim te.

Anonimno 

 

LJUBEZENSKA PESEM

.

GAZELA_1

(Pesemska povezava obravnavanih besedil slovenskih predstavnikov moderne: 
Cankarja, Župančiča, Ketteja in Murna.)

    30



Bolečina. 
Utopija. 
Sovraštvo. 
∞ agonija trohnečih trupel. 
Oživite mrtveci. 
Uprite se zatiralcem! 
Apokalipsa        revolucija 
Dajte jim nove krvi. 
Kri, kri, kri! 
Popili bi ko vsi za ∞življenje. 
Življenje         trpljenje 
Trpljenje ≠ življenje 
Ljudje = mrtveci 
Smrt = preporod 

Anonimno

 
0101 = sodobni svet.
Tehnologija = vladar sveta.
Človeštvo le suženjstvo tehnologije.
Bistvo človeštva izginja.
Svet razpada.
Življenje = ječa.
Ječa = življenje.
Virtualni svet = utopija.
Empatija, razum – stvar preteklosti.
Nadzor družbe         PRIHODNOST. 

Nastja Sila, 3. a GIM 

KONS 37 

SODOBNI SVET

Vse je popolna zmota,
Napake gradijo popolnost.

– =  +
+ < –

Posebnost je navada
        Kdor je navaden ≈ 0

x, y, z,
F12 = F21

Vzajemni učinek.
- ∞  =>  + ∞
Ker <3 je     .

Ema Stopar                     
3. a GIM

Močni sunki, 
zavetja ni,
naprej ≠nazaj,
kam naj?
burja=kras,
kras=∞.
Objeta v mraz,
kraška je vas,
trte zmrzujejo,
škrle s strehe padajo
četudi pršut se suši,
Sežana zaradi burje 
trpi.

Julija Kandare, 
3. a GIM

KONS 325

KRAŠKA BURJA

Nesmisel.
Vidim le oblike,
nejasne so,
zanikrne!
Padem v temo
in kričim -
vendar sem še vedno tiho.
Samota.
Stojim v gneči,
dušim se.
Oči me gledajo,
a me ne vidijo.
Bolečina.
Jočem,
solz ni.
Padam.
Ne čutim tal.
Smrt.

C
LA

M
O
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DUŠA

MOZAIK

X+Y
X+X
XY ni enako XX
Poglej v ogledalo, 
Sva si enaka? 

Denar = sveta vladar
Motiv, želja, kriminal

Morje se greje in tali 
Zrak nas počasi duši
Poglej, naš svet trpi! 

Najprej je prazen.
Polni se počasi.
Dneve, mesece, leta.

A naenkrat je poln.

Od malih princesk do 
zlobnih pošasti,
vsi skupaj.

Dosti.
Več.
Preveč.

Jez se zlomi
in vse se izlije ven.

Ostane le še prazna luknja.

Očiščena.

Nina Bonifacio, 3. a GIM 

Le slišiš me,
kitaro uglasiš
me zaigraš,
se zasmejiš.
Tvoje strune,
glasilke moje. 
Delali sva vse po svoje,
njegovo pesem,
peli v dvoje.
S tvojo roko
v mojo dlani;
vedno bom na tvoji strani.

Maja Valič, 2. b ART

Zlomljena duša, smrt je noče vzeti. 
Tava po zemlji, brez cilja, brez smisla. 
Želi si umreti, ponovno zaživeti. 
Hoče ven iz tega telesa, proč od ljudi. 
Daleč od vsega, kar ji vsak dan zadaja nove 
rane 
in oživlja stare. 
Zlomljena na tisočere delcev, čaka, da se 
razleti 
in poreže vse ljudi. 
Nikoli več cela, nikoli obnovljena. 
Le čaka na smrt, ki bi jo odrešila, 
Smrt, ki bi ji dala krila. 

 [Hrm
Vino teče.
Življenje se izteka.

Odprem pipico.
Prijatelji in glasba,
kozarci so polni.

Mislim.
Razmišljam.
Ni pomena.

Čutim ljudi.
Vidim stvari.
Trans. Teran?

Je to kapljanje solz?
So moje?
Kdo joče?
Na tleh so.]

Teja Lisjak, 3. a GIM 

.
SO

RO
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NOČNA MORA
Dan se izliva v noč,
tebe več ni,
slišim glas, ki me usmerja proč,
svet se duši, se ti ne zdi?

Ozvezdje nad mano,
globina pod mano,
čeprav moj obraz svetilka ni,
mi skozi oči svetloba iskri.

Senca se mi približuje,
strah v meni mi pot otežuje,
v mislih se mi pretakajo grozljive podobe,
vedno slabše premagujem tegobe.

Budilka kar naenkrat zazvoni,
poskušam odpreti oči,
nočna mora se počasi hladi,
oh, si rečem, še dobro, da smo živi vsi.

UPANJE UMRE
PREDZADNJE
Upanje.
Kaj je upanje?
Upanje umre zadnje 
Gledam ta Kras in vem,
da bom zadnja jaz
Gledala bom vaše oči,
ogenj, ki v njih še tli,
ugasnil bo zdaj
pod mojimi pestmi.

Medtem ko kri bo zemljo spremenila,
jaz bom gledala
gledala bom upanje vaše.
Jaz bom živa.
Upanje ni zadnje,
zadnje je spoznanje,
da jaz sem kriva. Maja Valič, 2. b ART 

TVOJE OČI
Na mojem prstu

kos blaga
belega.

Spominja me nate, 
na tvoj nasmeh, na te oči,

ki govorijo mi,
pomembna si.

Na moji glavi,
kos blaga

belega.

Zbežala sem jaz,
zbežal si ti,

a vedela sem,
na koncu bom videla

le tvoje oči.

 

Maja Valič      
Maja Valič , 2. b ART 

                                           1.
Kot harmonija,

to je 
poezija.

Ob črni kavi,
na mehki travi,

mislim, da je to magija.

2.
Gledava se
iz oči v oči,

Polne so prevroče kave.
Ob njej

ves svet se v sanje spreme-
ni,

Ob kavi
sva le jaz in ti.

2. b ART

VERZI O KAVI
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ČRN POGLED

Drugače kot ti jaz gledam na svet
so črne oči, ki ne moreš jih vzet.

Nimam oči, duša je tam
čeprav je temno, 
ne bo šla drugam.
Ti vidiš nebo, jaz vidim modrino,
Upam, da tema pokrije sivino.

Ni horizonta, prah v meni tli
globoko v duši, jez se podre.
In lije magma iz oči,
črne so, zato boli.

Maja Valič, 2. b ART



Pekoča bolečina,
rdečica znojnih obrazov
tu pozna se le konjska moč
in lepota avtomobila.

Ogenj v peči
z vsakim plamenom izgublja na moči,
rdeče gori in rumeno sveti
le siv pepel ostane.

Črne stene okrog mene,
žgoč zrak z vonjem po dimu
iščem veter,
začutim le sapo utrujenih ust.
Mimo gre mlado dekle v modri obleki.
Želim si zelene:
Stoj!
Za njo moj glas odmeva.
Ne ozre se.

V ustih čuden okus žolča
Ona na konju jezdi v neznano
Stiskanje v pljučih
Listi se zibljejo v vetru
Noč je postala prijazna
Hlastam.
Sonce ponovno vzhaja.

SPOMINI
Sedim, 
park poln cvetlic, 
veter piha, 
čutim ga v laseh, na dlaneh, v očeh. 

V Parizu je mrzlo, 
v kavarni srkam čaj, 
kratek sprehod mimo koloseja, 
dlani so tople in srce ogreto, kot včasih. 

Večerni potep po galeriji, 
ognjemet v očeh. Ni mi več mrzlo. 

Prijatelj v ateljeju, 
polita kava, 
tujec v Schwarzes Cafè. 

Spet mrzlo mi je. 

Vstanem

Asta Gerjevič Debevec, 

ČLOVEK
Dnevi bežijo
v prazen nič.
Jaz,
človek.
Bežim v preteklost
in hrepenim po smislu.
Gledam na obzorje
v neskončnost.
Jaz,
človek.
Čutim svojo majhnost
a želim živeti. 

Katja Barut  

Skrij žalost,
ki v tvojih je očeh.

Odigraj vlogo,
kjer glavni je nasmeh.

Skrij se za masko,
ne kaži obraza,

občutek sprejetosti
je tvoja ekstaza.

Naravni izbor
odstrani ranljive,
s krono na glavi

povzdigne lažnive.

Potopi se torej
v morje replik,

nikar ne pokaži
svojih miselnih slik.

Sreča je vrtnica
lepa, dišeča.

Pot pa kot trnje
ostra, boleča.

Anonimno

MASKE K
A

RIZM
ATIČ

N
A

 
A

N
TITEZA

Ema Stopar, 3. a GIM  
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Letiš v mehurčku iluzije.
Slišiš smeh, občutiš veselje, radost.
Zaveš se, da je le trenutek iluzije.
Trenutek sreče, vendar le trenutek.
Mehurček poči. Čas se ustavi.
Vse obstoji.
Želiš si, da bi trenutek trajal večno.
Kaos, strah, bolečina.
To je realnost izven mehurčka.
Življenje v mehurčku le še
daljni spomini, iluzije in utvare.

DOBER DAN, ZEMLJA!

Dober dan, Zemlja!

Hvala ti za prostor,
ki mi ga daješ. 
Hvala ti za zrak, 
s katerim me napajaš.

Hvala ti za vodo,
s katero reke in potoki polni bodo.
Hvala ti za gozd, travnik, njivo in vrt,
da bo moj dom topel, zdrav, sit in prijateljem 
odprt.

A kaj porečeš, hvala je premalo za vse,
kar nam življenje s teboj dalo je.

ILUZIJA Smeti, plini, onesnaževanje, ki vode so ska-
lili, 
ne vem, če jih bomo lahko kmalu spet zbis-
trili.

Na bodoče rodove smo pozabili, 
saj ne vem, kakšno zemljo jim bomo zapus-
tili.

Upam, da sprejmeš moje opravičilo
in verjamem, da se to ne bo več ponovilo.

Anonimno

Ujetost v objekt
v pričakovanju zvezdnega trenutka.
Iskanje rešitev, prosta pot, 
brez napak in kazni.
Samo resnica nas bo osvobodila.
Prisluhni kriku.
Skušnjava, da bi si rešili ugled.
Dolžnost upora se bliža.
Spremembe.
O vlogi.
O pomenu.
Kralj ali kmet?
Navzkrižna skladnost.
Le govorjenje razodeva človekovo 
notranjost.
Pusti pečat.

Tjaša Kobal,
3. a GIM 

OBJEKT
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PLOD VEČERNEGA 
RAZMIŠLJANJA/IZBIRA JE 
LAŽ/VERIGA/BALONI SO 
SILA ZANIMIVA REČ

sedim v sobi
zviška gledam na kričeče oranžno večerno 
nebo
Sonce kot napihnjen helijev balon na vrvici
cirkuškega klovna 

sprašujem se zakaj je človeku podana izbira
če vodijo vse poti v Rim
najina usoda zapečatena po sedem tisoč dve 
sto osemindvajsetih sekundah

prekleta moja, prekleta tvoja, prekleta najina 
ljubezen
brez prihodnosti - vezala naju bo veriga 
večnosti kljub bežanju po sencah skrivnosti 

Kolja Miljković, 3. a GIM  

 Na kateri točki si v življenju, ko solze pada-
joče
ti močijo papir sedaj poln navdiha?
Glava prazna, polna črk in pik.
Spor na spor, vzklik na vzklik.
Suh zrak in depresivno ozračje, ko besede se 
utapljajo na pol poti do tebe.
Glava prazna se polni. Od kod sedaj spomi-
ni,
spravljeni skrbno, v volno zaviti, po glavi 
drvijo?
Otroški nasmeh, nedolžne oči
spremljajo dogajanje, zapolnijo si.
Mladost odleti, starost počasi skrbno pripe-

ha.
Spomniš se tedaj trenutkov za katere verjel 
si, da so izgubljeni.
Ptica na veji, vonj po pokošeni travi.
Rahel dotik sonca in prva ljubezen.
Veš kako živi se ob kosu kruha in kozarcu 
vode.
Sladko je življenje kot babičin čaj s sirupom.
Ne slišiš več ničesar okoli sebe, le zvonec 
cerkveni naznanja poldne.
Sediš zopet na trati zeleni, a tuja je.
Nad teboj nebotičnik, dva, tri, prepričan si, 
da blede se ti.
Zmajaš z glavo zmedeno kot takrat, ko prvič
v življenju si skušal razumeti kaj je bistvo 
nekoga rad imeti.
Ravnokar dobil si novo možnost zaživeti.
Nič novega, vse staro, spoznanja drsijo kot 
led.
Nisi več človeški, živiš pa spet.

Martina Fontanot, 3. a GIM 

V OBJEMU JUTRA

Tišina.
  Vse še spi, medtem ko hodim po poti sredi 
gozda. Počutim se kot v drugem svetu. Vsa 
drevesa, vse živali, celo ta hladen in svež 
jutranji zrak, ki prijetno zbada v lica – vse 
počiva v teh zadnjih trenutkih miru, kot da 
bi poskušal nadoknaditi spanec, ki mu ga 
bližajoča se pomlad neusmiljeno krade.
  Ustavim se in poslušam. Zdi se mi, kot da 
bi bil gozd v pričakovanju. A na kaj?
  Naenkrat pa se sonce prebudi in vse obli-
je s toplimi žarki. Oh, kako neverjetno, ko 
se ta zaspana drevesa zbudijo in stegnejo 
svoje veje proti modremu nebu. Kako ptice 
zapojejo svojo jutranjo pesem. Kako se siva 
meglica razblini in svet ponovno zaživi v 
barvah.

TRENUTEK NESMISLA
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  Kmalu za soncem pa se zbudi tudi veter. 
Poje s pticami in šepeče zgodbe v krošnje 
dreves. Kmalu doseže tudi tla, kjer v zavetju 
hrasta rastejo zvončki. Tam se nekaj časa us-
tavi, z njimi poje in jim govori zgodbe o svo-
jih potovanjih. Le kaj vse je obiskal? Daljne 
severne kraje, kjer je plesal s snežinkami in 
se zadrževal med zamrznjenimi iglicami sm-
rek. Obale morij, kjer je napenjal jadra ladij 
in se smejal s skupino prijateljev, ki je imela 
zabavo na plaži. Mala mesteca, v katerih se je 
igral z otroki in raznašal naokoli slasten vonj 
peciva iz bližnje pekarne. Kaj pravijo besede 
teh zgodb, ki jih zvončki in listje z dreves 
zato vneto ponavljajo?
  Kako lepo bi bilo potovati z vetrom, plesati 
med oblaki brez skrbi. Potovati v neznane 
kraje, kjer drugi čakajo, da jim bo veter 
povedal novo zgodbo. Kako bi bilo to lepo.
  In vendar to ni moja pot. Če se še tako tru-
dim, besede te zgodbe, ki jo je veter šepetal 
zvončkom, mi ne bodo razumjive. Tako velik 
svet pa tako majhen zvonček, ki se smeje 
skupaj z vetrom in ga razume.
  A žal se ne morem ustaviti za vedno pri 
zvončku in poskušati razumeti njegovih 
besed. Moram iti naprej – začrtati svojo pot 
in povedati svojo zgodbo.

Nina Bonifacio, 3. a GIM 

                                                                                                     
                                     *
Preplavil me je ščeget. Po mojem obrazu 
so drvele kapljice. Odprla sem oči in uzrla 
oblačno nebo, staro hišo brez strehe. Po-
skušala sem se pobrati in kar naenkrat me je 
preplavil čuden občutek. Sploh se mi ni san-
jalo, od kod je prihajal, delno mi je občutek 
bil tudi všeč. Ampak, kje pa sem?
Ko sem se pobrala s prašnih in uma-
zanih tal, sem se ozrla naokrog. Kraja 
enostavno nisem mogla prepoznati.                                                                                                                                      
                                                                                                                     
Pred menoj so stala velika lesena vrata z 
lepimi izrezljanimi podobami bivolov in 
ptic. Na moji desni strani pa je bilo stop-
nišče, dokaj stabilno. Zakoračila sem proti 
zavitim stopnicam in zopet me je obdal tisti 
občutek, padla sem na kolena in nato še na 
roke. Začela sem globoko dihati. Kljub temu 
da nisem mogla priti do stopnic, se nisem 
vdala. Po vseh štirih sem se začela premika-
ti proti stopnicam. Zgrabila  sem za ograjo 
stopnišča in se dvignila na noge. Občutek, ki 
me je obhajal, sem ignorirala in nadaljevala 
pot.
Z muko mi je uspelo priti do vrha stopnišča. 
Ulegla sem se na tla in zrla v strop, kjer sem 
zagledala napis.
»Jame,« sem šepetaje prebra-
la napis, ki mi je  zvenel kot ime.                                                                                                       
Dolgo časa sem strmela v besedo, ki mi ni 
bila znana. Pogledala sem  levo in opazila 
list, pripet na vratih. Počasi sem se pobrala s 
tal in odkorakala proti vratom, na katerih je 
bil vrezljan bivol.
V nogah sem začutila nemoč.
Za minuto sem se ustavila, si odpoči-
la in nadaljevala pot do vrat.                                                                                                        
Strgala sem listek z žebljička in ga prebrala:

NASTAJAJOČI ROMAN

VSE FOTOGRAFIJE: Katarina Tomšič, 3. 
ART
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            »_____  T-isti,
              M-rtvi tisti«  
Prazna črta in odebeljena M  in T  so me 
zmedli. Raztrgan košček sem pospravila v žep 
svojega plašča in odprla vrata.
Srce mi je začelo biti hitreje. Pred seboj 
sem uzrla razrušeni del starega objekta 
- samo korak naprej bi stopila in bi umrla.                                                                                                                                           
                         Ampak, zakaj mi je srce začelo 
biti hitreje? Saj se ne bojim. Smrti se nikoli 
nisem bala. Od nekdaj se mi je zdela zanimi-
va značilnost človeštva; vse se kar naenkrat 
ustavi v tvojem telesu in ne moraš več zagnati 
življenja.
»Nimam časa razmišljati o tem,« sem si rekla, 
zaprla sem vrata in se obrnila proti stopnišču. 
Telo se mi je napolnilo z energijo samo za 
kratek čas. Stopila sem proti drugi strani 
zrušene stavbe. Tokrat mi bolečina ni pre-
plavila telesa.
Pred menoj so stala velika vrata z izrezlja-
no vodo in bivolom in na njih je visel še en 
košček lista. Zgrabila sem ga in si ga prebrala.
           » ki S-odi
              ki so R-azlični.
Potrebovala sem minuto časa, da sem ugoto-
vila, da je to naslednji košček prejšnjega 
besedila.
Iz žepa sem potegnila prvi listič in ju združi-
la.
           »______ T-isti, ki S-odi.
           M-rtvi tisti, ki so R-azlični.«
Prazna črta me je najbolj motila. Svoj pogled 
sem usmerila v strop in se zopet zazrla v ime.
»Jame ..., Jame,« sem dvakrat ponovila in se 
zopet zazrla v listič.
         » Jame T-isti, ki S-odi
            M-rtvi tisti, ki so R-azlični.«
Oba koščka sem pospravi-
la  v žep in odprla vrata.                                                                                                                 
Pred menoj so stala tri velika vra-

ta. Ob tem prizoru se  je pojavil čud-
no slab občutek, kot da nekaj ni v redu.                                                                                                                                            
  Padla sem na kolena in zakričala. Kričala 
sem toliko časa, dokler bolečina, ki me je 
preplavila, ni ponehala. Postavila sem se na 
vse štiri okončine in začela globoko dihati. 
Z izbuljenim pogledom sem zrla v tla in se 
poskušala osredotočiti na svoje dihanje.
Moje dihanje je zmotil ropot v pritličju 
stare porušene stavbe. Počasi sem vstala 
in se obrnila proti vratom. Šla sem pro-
ti stopnišču. Zopet sem zaslišala ropot, 
vendar tokrat  za seboj. Počasi sem se obr-
nila, a opazila nisem popolnoma nič, šla 
sem v sobo in si jo začela ogledovati. Iskala 
sem predmete, ki bi lahko spuščali zvok, 
vendar  je bila soba  popolnoma prazna.                                                              
Preplavila me je jeza. Z vso silo sem 
odprla najprej vrata na levi, nato na 
sredini in na koncu še vrata na desni.                                                                                                                                           
  Vrata na levi in desni so bila zazidana, vra-
ta na sredini pa so vodila v sobo s stolom.                                             
Na stolu sem opazila belo liso.                                                                                                                                            
  Počasi sem šla do njega in privzdignila še  
en listič, na njem je pisalo »Sedi.« Na drugi 
strani pa
          »Prvi, ki ...   
            Prvi, ki ...
            A noben ...«                                                                                                                                             
Listek sem pospravila v žep in sedla na 
stol. Tla pod menoj so se začela tresti in 
že sem začela padati v sobo pod seboj.                                                                                                                                           
Pristala sem na mehki postelji. Ko sem se 
začela premikati, je začela oddajati škri-
pajoče zvoke. In  ko sem vstala s postel-
je,  je majhen zmečkan košček papirja 
padel na tla. Sklonila sem se in ga pobrala.                                                                                                                                         
Odvila sem papirček, na njem je bilo nadalje-
vanje prejšnjega.
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           »... živel in
             ... odšel je
             ... še jezdil ni ...«
Drugi del besedila mi je bil delno znan, ven-
dar nisem vedela odkod. Obrnila sem papirček 
in prebrala, kar je pisalo na drugi strani.                                                                                                                                          
Sedaj sem dobila ukaz, naj odprem vrata. Ozrla 
sem se po sobi, ki ni imela vrat. Zazrla sem se 
v tla in pokleknila. Pogledala sem pod posteljo, 
kjer sem zagledala vrata.
Posteljo sem odmaknila in počasi odprla vrata.                                                                                                                                  
Iz prostora na drugi stra-
ni vrat je udaril vonj po mrtvaku.                                                                                               
Pod menoj je ležalo moje truplo. Skočila sem 
v majhen prostorček in pregledala svoje mrtvo 
telo. Dva centimetra pod  srcem sem zagledala 
strelno rano. Roke sem vtaknila v žepe plašča  
svojega trupla in ven potegnila še zadnji listič. Še 
preden sem zlezla nazaj v zgornji prostor, sem 
pogledala proti prsnemu košu in opazila okroglo 
rdečo liso.
Kri je bila stara približno eno uro. Povzpela sem 
se v zgornji prostor, iz žepa sem povlekla še os-
tale lističe in jih združila.                    
           »Jame T-isti, ki S-odi
             M-rtvi tisti ki so R-azlični
             Prvi, ki živel in 
             Prvi, ki odšel je
             A noben še jezdil
             Njegovega ni _______ vodenega.«
Zavzdihnila sem nad prazno črto in se vrgla na 
prašna tla.
»Kaj je vodeno? Zakaj je ravno vodeno? Kdo za 
vraga je Jame?«
Dolgo časa sem strmela v strop in se v mislih 
spraševala ta tri vprašanja ponovno in ponovno 
in ponovno in prišla sem do zaključka, ko sem 
končno ugotovila, kaj je vodeno, zakaj je tako in 
kdo je Jame.
K uganki sem dodala bivola  in jo naglas prebra-
la.
            »Jame T-isti, ki S-odi
             M-rtvi tisti ki so R-azlični
             Prvi, ki živel in 

             Prvi, ki odšel je
             A noben še jezdil
             Njegovega ni bivola vodenega.«
 »Jame je sodnik mrtvih in bivol je njego-
va žival. V starem mitu naj bi Jame jezdil 
vodenega bivola in šel v boj,  bil je tudi prvi 
človek, ki je živel, bil je tudi prvi, ki je umrl.«                                                                     
Zaprla sem oči, vdihnila in izdihnila. Zopet sem 
jih odprla in rekla naglas:
»Očitno je to moja zadnja dogodivščina.« V mis-
lih sem videla besedilo in odebeljene velike črke 
in iz njih črkovala S-M-R-T, SMRT.
»Jame je prišel pome,« sem pomislila in se nas-
mehnila ob tej misli.
Soba je bila mirna in tiha, primerna za 
čakanje. Saj druge izbire niti nisem imela.                                                        
Po dolgih minutah čakanja sem pod svo-
jim telesom začutila tresljaje, used-
la sem se in že sem strmela sama vase.                                                                                                                                            
Pred menoj je stalo moje truplo; imela sem 
belo kožo in bele oči, videti sem bila grozno.                                          
Vstala sem in ponudila roko sama sebi. Želela 
sem mrtvi pomagati priti v gornji prostor, vendar 
ni razumela, namesto tega je sama skočila  in 
začela renčati.

Dolgo časa sem strmela sama vase in prav tako 
je ona dolgo časa renčala proti menI. Ko se je 
pomirila, si je raztrgala obleke, na njenem prs-
nem košu sem opazila vžgan znak sonca. 
Simbol me je rahlo zmedel, saj sem vedela, da to 
pomeni življenje. Možnost preživetja na smrtni 
poti je 5 % proti 95 % , kar je zelo malo. 
Samo pomežiknila sem in ko sem odprla oči, 
sem v njenih rokah zagledala srce, na hitro sem 
premerila njeno truplo in nato še moje, zagleda-
la sem veliko odprtino na svojem prsnem košu.                                                           
Začutila sem bolečino tako močno, da se mi je 
zavrtelo, in padla sem na tla.
Moje veke so postajale težke in so se 
počasi zapirale, dokler se niso moje oči 
popolnoma zaprle. Minila  je minuta in 
moje življenje je za vedno ugasnilo …                                                                                                                                                
...vsaj tako sem mislila.

Tjaša Horvat, 2. b ART
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     Ko je sonce vzšlo, se je na bližnjem hribu za-
lesketala mogočna hiša družine Orjaških. Hiša je 
stala na vrhu hriba, obdana je bila z mogočnim 
gozdom, njivami in pšeničnimi polji. V dolini 
je tekla reka, ob kateri se je vsak dan igrala mala 
Dragonja Orjaška. Starši so bili večkrat zdoma, 
zato je za sedem hčera skrbela pestunja. No, ne več 
za vseh sedem, saj jih je pet že odšlo od hiše in so 
se poročile s premožnimi in uglednimi možmi. 
Ostali sta le dve, Dragonja in njena sestra. Oče ju 
je razvajal s prečudovitimi darili iz daljnih krajev, 
razkošnimi oblekami, nakitom, igračami, hrano, 
vsem, kar si nihče od njihovih sosedov ne bi mogel 
nikoli privoščiti. Sosedje družine Orjaških so bili 
revni vaščani, ki so živeli v bedi; njihove hiše so 
bile iz mrzlega kamenja, streho pa jim je vsako leto 
odkrivala burja. Imeli so majhne njivice in le nekaj 
otrok. Ženske so pridno in spretno obdelovale 
njivo, sejale, plele in nabirale razno sadje. Možje pa 
so delali v mestni industriji. Veliko je bilo podrtij, 
saj so ljudje zapuščali svojo bedo in v upanju po 
boljšem življenju odhajali živet v mesta.

     Dragonja je bila radovedna deklica in nič ji 

ni bilo prijetnejše kot skakanje ob reki, metanje 
kamenčkov, hranjenje ribic s kruhom in gledanje 
žena med delom na njivah. Zabavala se je, ko je 
poslušala ptičje petje in se s pticami lovila ter igrala 
skrivalnice. Pestunja jo je večkrat okarala, češ kod 
hodi tako dolgo. Ampak pestunja je bila dobrega 
srca in je imela rada Dragonjo. Dovolila ji je, da 
se je igrala, kolikor se je hotela. Dragonja je bila 
drugačna od njenih sester; te so bile razvajene in 
so hrepenele po bogastvu. Bile so tudi bahave, nič 
kaj prijazne in včasih tudi zlobne. Vaščani so imeli 
Dragonjo radi, večkrat jim je pomagala na polju, pri 
njih se je naučila kuhati, v kokošnjaku je pobirala 
jajca, rada je peljala pse na sprehod …
      Nekega dne  se je igrala ob potoku, namakala  je 
noge v mrzlo vodo in drobne ribice, ki so plavale ob 
njej, so jo žgečkale.  Hihitala  se je in skakala po po-
toku. Ko se je skozi gozd vračala domov, je v blatni 
luži zagledala veliko krastačo, katere oči so se zlato 
lesketale. Deklica se ni namrdnila ob pogledu na 
staro krastačo, ampak prav veselo stekla do nje, da 
bi si jo pobliže ogledala. Krastača pa je spregovorila 
z ženskim glasom: » O, deklica, stoj, postoj malo 
tu z menoj. Stara sem že in ne morem več …« Ni 
končala stavka, ko jo je Dragonja prekinila: » Kaj, 
kaj, kaj povej že?« In krastača je deklici povedala, 
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da je varuhinja tega gozda in naj 
se jutri ob polni luni vrne  v gozd. 
Takrat ji bo nekaj pokazala.     Nato 
je žaba izginila v lužo in ni je bilo 
več. Sonce je še vedno močno sijalo 
in deklica je odšla domov na kosilo. 
Nikomur ni povedala o dogodku z 
žabo. 
       Naslednjega dne se je res 
odpravila do luže, ampak tam ni 
bilo še nikogar, zato je odšla proti 
reki in si rekla, da bo počakala do 
večera. Vsa vznemirjena in polna 
pričakovanja je hodila ob potoku, 
po travnikih in gozdnih jasah, ne 
da bi vedela, kam gre. Na neki jasi 
je odkrila mogočno staro jablano. 
Njena jabolka so sladko dišala in 
vonj se je razprostiral po vsej jasi. 
Jablana je nežno vztrepetala in 
dejala: » Poberi moja jabolka, vsa so 
že zrela, sicer bodo zgnila«. Deklica 
si ni dala dvakrat reči, splezala je 
na drevo in začela nabirati velika 

rdeča jabolka. Najedla se jih je do sitega in napolnila svoje žepe in še 
majhen koš, ki je stal poleg jablane.           Nekaj jabolk je pustila na 
tleh za gozdne živali, nekaj pa za palčke. Nekaj jih bo odnesla v vas, 
tam jih bodo zagotovo veseli; vsakomur bo dala eno. Stekla je v vas, 
večkrat se je spotaknila ob kamenje v potoku, a za to ji ni bilo mar. 
Ko je prispela v vas, je bil že mrak. Pred prva vrata je položila rdeče 
jabolko in hotela oditi, a je presenečena obstala. Opazila je namreč, da 
se je iz enega jabolka nastal cel kup jabolk! Pomislila je, da imajo zag-
otovo palčki prste vmes in je še bolj veselo tekala od ene hiše do druge 
in delila svoj zaklad. Ko je zaključila, je stekla do gozda, v katerem jo 
je čakala krastača.
      Gozd, po katerem je vsak dan hodila domov, pa je bil sedaj dru-
gačen. Številne drobne kresnice so ji svetile po poti. Veje dreves so 
se nežno upogibale proti tlom in nad Dragonjo naredile prečudovit 
baldahin. Tla so bila posuta z listjem in mahom, v luži pa se je zrcali-
la mesečina. Drobno cvetje, praproti in gozdne jagode so igrali tiho 
melodijo, listki so šumeli in na jaso je stopila gozdna vila. Tako lepa je 
bila, da je deklica kar stala in gledala, dokler ni vila spregovorila:  
»Hvala ti deklica, ker si pobrala jabolka in razveselila vaščane.«  
»Ni za kaj, prav vesela sem bila, da sem lahko pomagala ljudem v stis-
ki. Ko sem hotela oditi, so se jabolka namnožila kot v pravljici, cel kup 
jih je bilo!« Vila se je ob teh besedah deklici nasmehnila. 
       Tako sta z gozdno vilo kramljali o vsem mogočem. 
Še predno je sonce vzšlo, je vila deklici razkrila skrivnost o Dragon-
ji: » Pred tisoč leti so prav na tem kraju živeli zmaji. Zmaje so takrat 
imenovali »dragoni ali dragi«, kar je pomenilo bogastvo. Ljudje so 
takrat zmaje cenili in se jih niso bali. Bili so jim hvaležni, ker so jih 
čuvali pred sovražniki. Še bolj dragocena pa je bila takrat reka, v kat-
eri so bili dragoceni kamni. Eden je bil lepših barv kot drugi. Ker so 
ljudje čez čas prenehali verjeti v zmaje, so ti začeli izginjati, kamenje v 
reki pa se je spremenilo v navadne rjave in sive kamne. Vsa bitja so se 
umaknila v gozd in se pokažejo le nekomu, ki je dobrega srca. Zanje 
se odpre drug svet, v katerem živijo večno in jih nihče ne ogroža. Ta 
svet je prečudovit, vsi se imajo radi in si pomagajo med seboj, bitja v 
njem ne poznajo sovraštva, ljubosumja, ali zlobe. Prav na tem kraju, 
kjer zdajle sediva, se začne čarobni gozd!« Vila je deklici še zaupala: 
»Pri tej skali potrkaj ob naslednji polni luni, odprli ti bodo palčki, 
ničesar se ne boj. Pa tudi ničesar nikomur ne povej!« Dragonja se je 
vili zahvalila in ji obljubila, da jih bo prišla obiskat takoj, ko bo spet 
luna polna.

     Katarina Tomšič, 3. ART 
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 Ilustrirane domače 
      naloge

Letošnje šolsko leto so v 2. A ART in 3. ART ob spoznavanju zgodb in usod književnih 
svetov nastajale podobe oz. ilustracije, ki so jih po obravnavanem besedilu dijaki narisali 
kot del domače naloge in vanje domiselno vključili (včasih celo skrili) nekaj besednih zvez. 
Podobe bodo dijake spremljale tudi ob zaključku šolanja, saj so ilustrirana besedila del 
knjižnega nabora za poklicno maturo.
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              Obrazi - Nika Žigante, 3. ART

49    
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